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nande. Det här speciella materialet ger en möjlig-
het att åter upp leva eller kanske till och med förstå.

Radscha höll trosvisst fast vid sin övertygelse 
om att Tyskland inte bara förtjänade att segra utan 
också skulle göra det. En utveckling kan spåras i de 
tätt på varandra utgivna romanerna. Den politiska 
hållningen står fast, men i de senare ro manerna får 
krigets brutalitet och meningslöshet inget ba lan-
serande mo m ent av heroism. Den utvecklingen 
stämde överens med den som rå dde i andra krigs-
skildringar. Radschas situation förändrades inte 
bara av krigs lyckan, utan ock så av att läsarnas ap-
tit på krigsrapportering förändrades. Hans neder-
lag bestod i att han fick övergå till att skriva de-
tektiv- och spionberättelser, och slutligen berät-
telser för ung dom. Det slutar alltså i nederlag för 
Tyskland, tyskvännerna och Aminoff, konstaterar 
Ahlund och summerar: ”Ingen kunde längre hysa 
någ ra förhoppningar om att kombinationen av un-
derhållning och propaganda skul le kun na föra de 
svenska läsarna in på den tyska pliktens, moralens 
och kulturens väg.” (s. 182)

Även om vi som läsare i detta fall knappast har 
någon förkunskap om den un dersökta litteratu-
ren lyckas Ahlund fånga vårt intresse för de här 
skildring arna. Men han slukas inte av dem, utan 
ger med raska tag en överblick över tidens opinio-
ner liksom av de narrativa och retoriska grepp som 
kommer till användning i gestaltandet av dem. Det 
viktiga ligger i de perspektiv som därmed skapas. 
Det är vitalt och intressant och öppnar nya värl-
dar. Det kan säkert ge underlag för debatt om lit-
teraturvetenskapens villkor. Och Claes Ahlund är 
nog beredd att rycka ut till försvar, om man ska 
döma av en annan formulering från hans instal-
lation: ”Inte bara mellan krig och litteratur, utan 
också mellan krig och litteraturvetenskap finns in-
tressanta förbindelser.”

Per Rydén

Johan Svedjedal, Spektrum. Den svenska drömmen. 
Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur. Wahlström 
& Widstrand. Stockholm 2011.

Kulturtidskriftens funktion som impulsgivare för 
nya idéer och som ett känselspröt i tiden är på 
många håll omvittnad. Med beaktande av de flesta 
kulturtidskrifters dagsländekaraktär väcks insik-
ten om deras betydelse vanligen långt i efterhand. 
Akademiska lärdomsprov som Claes-Göran Holm-

bergs kartläggning av den unglitterära tidskriften i 
Sverige (1987) och Britt Hulténs undersökning av 
tidskrifterna Nordeuropa, Ateneum och Fronten på 
1930-talet (1977) visar vilken genomslagskraft en en-
skild tidskrift kan ha. I ett litteraturhistoriskt bak-
åtperspektiv klargörs mången gång den sprängver-
kan som en dynamisk kulturtidskrift förmår åstad-
komma när det gäller att introducera nya ström-
ningar och att ifrågasätta invanda och förlegade 
mönster.

Början av 1930-talet innebar i flera avseenden en 
omvälvningstid i svenskt kulturliv. Stockholmsut-
ställningen 1930 signalerade funktionalismens ge-
nombrott och med Artur Lundkvists debut (1928), 
följd av den unglitterära antologin Fem unga (1929) 
och Gunnar Ekelöfs första diktsamling sent på jor-
den (1932), fick modernismen fotfäste i Sverige. 
Mot den bakgrunden framstår tidskriften Spek-
trum (1931–1933) och förlaget med samma namn 
(1932–1935) som betydelsefulla aktörer både på den 
kulturella och på den samhälleliga scenen. Johan 
Svedjedal har påtagit sig den krävande uppgiften 
att utforska Spektrum och klarlägga konstellatio-
nerna bakom dess tillkomst. Han genomför un-
dersökningen med sakkunskap och med en grund-
lighet som får honom att vända på snart sagt varje 
sten för att leta efter nya fakta eller för att ompröva 
tidigare forskning. Resultatet är en inemot 500 si-
dor lång volym, i vilken dokumentationsdelen i 
sig fyller omkring 80 sidor. Den sistnämnda rym-
mer utöver sedvanliga nothänvisningar, personre-
gister, käll- och litteraturförteckning även register 
över utgivning, översättningar, aktieägare, bolags-
stämmor och en karta över de tongivande redaktö-
rernas Stockholmsadresser. Till dokumentationen 
hör också en omfattande bildförteckning över de 
närmare 400 illustrationerna i boken, bland vilka 
Anna Riwkin-Bricks många svartvita fotografier är 
speciellt uttrycksfulla.

Det ska genast sägas att Svedjedals Spektrum-
monografi har de bästa förutsättningar att bli 
ett standardverk om svenskt kulturliv i början av 
1930-talet. De grundläggande utgångspunkterna 
redovisas i avsnittet ”Arvet efter Spektrum” (s. 393–
395), där det framkommer att Svedjedal bland 
mängder av primärmaterial bland annat bygger 
sin framställning på brev och anteckningar i The 
Eugénie Söderberg Collection vid Melville Library 
(Stony Brook University) i New York och på inter-
vjuer som Bengt Nirje gjorde med medlemmarna i 
Spektrumkretsen i början av 1950-talet. Bland tidi-
gare sparsamt utnyttjat material som Svedjedal stö-
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der sig på märks också anteckningar från intervjuer 
med Karin Boye närstående personer som Margit 
Abenius gjorde för sin biografi. Det framstår som 
något överraskande att innehållsrikt arkivmaterial 
kring så pass utforskade författare som Karin Boye 
och Gunnar Ekelöf inte tidigare har blivit till fullo 
utnyttjat. Svedjedal redovisar ingående för en rad 
tidigare forskningsinsatser och till saken hör att 
ingen hittills i samma utsträckning som han har 
överblickat hela det omfattande bakgrundsstoff 
som kommer till användning. Det enda som tills 
vidare saknas är en utförlig Spektrumbibliografi, 
men en dylik lär vara under utgivning med Harald 
Hultqvist som redaktör.

Ur Svedjedals titelval kan utläsas åtminstone tre 
olika målsättningar. Huvudtiteln Spektrum foku-
serar både på tidskriften och förlaget. Den första 
undertiteln, Den svenska drömmen, belyser de ide-
ologiska och utopiska drivkrafter som besjälade de 
medverkande. Den andra undertiteln, Tidskrift och 
förlag i 1930-talets kultur, signalerar Svedjedals strä-
van att integrera Spektrum i samhällsdebatten. De 
ambitiösa utgångspunkterna infrias i allt väsentligt 
och Svedjedal visar övertygande hur modernismen 
får fotfäste i Sverige och genom de centrala aktö-
rerna kring Spektrum framstår som en livsföränd-
rande och politisk rörelse. Uppläggningen av un-
dersökningen är överskådlig och genomtänkt. Ett 
kort inledningsavsnitt rubricerat ”Tid och plats” 
får sin pendang i ett motsvarande slutavsnitt kallat 
”Plats och tid”. Mellan dessa finns fyra huvudkapi-
tel. Det första – på omkring 75 sidor – introduce-
rar de centrala medverkande och deras bakgrund i 
Clarté. Framställningen tenderar att bli något ut-
dragen, kanske beroende på att läsaren väntar på 
att få komma till skott i fråga om Spektrum, kan-
ske beroende på att presentationen av väl kända ge-
stalter som Karin Boye, Gunnar Ekelöf och Victor 
Svanberg blir i överkant omständlig. Annorlunda 
förhåller det sig med familjen Riwkin. Framställ-
ningen börjar egentligen först då syskonen Riw-
kin introduceras, speciellt Josef och Anna, i och 
med beskrivningen av hur de i slutet av 1920-talet 
får kontakt med kretsen kring Clarté. I ett under-
avsnitt rubricerat ”På väg mot Spektrum” utreds 
hur tidskriftsplanerna våren 1931 håller på att ta 
form – namnet på tidskriften omnämns för första 
gången i februari 1931, i ett brev från Karin Boye 
till Pär Lagerkvist.

Bokens andra kapitel, på närmare 100 sidor, 
framstår som det mest centrala. Här skildras tid-
skriften Spektrum från premiärnumret i oktober 

1931 fram till och med nummer 4 år 1932. Svedje-
dals analys av de fem första så kallade blandnumren 
visar med vilken entusiasm och målmedvetenhet de 
unga kollektivisterna skred till verket. Karakteris-
tiken av innehållet i varje enskilt nummer är syn-
nerligen omsorgsfull. Karin Boyes artikel ”Dag-
drömmeriet som livsåskådning” (i premiärnum-
ret) betecknas som ”ett av den svenska litteratu-
rens betydande antiromantiska manifest” (s. 109) 
och Svedjedal lyfter övertygande fram de olika si-
dor av saklighet som präglar innehållet i tidskrif-
ten. I flera sammanhang får läsaren prov på Sved-
jedals sprittande formuleringskonst, exempelvis då 
han om det mest berömda numret av Spektrum – 
nummer 2 år 1932, som innehåller Karin Boyes och 
Erik Mestertons tolkning av T.S. Eliots ”The Waste 
Land” – konstaterar: ”Trycksvärtan nästan lyste av 
kulturellt självförtroende.” (s. 137) Ett annat exem-
pel återfinns i genomgången av nummer 3 år 1932, 
som innehåller Pehr Henrik Törngrens fräna upp-
görelse med Sven Stolpe, om vilken Svedjedal kon-
kluderar: ”För Stolpe måste det ha liknat en akade-
misk uppsats, skapad av mardrömmarnas hemliga 
viskningar.” (s. 155) Läsarens orientering i de en-
skilda analyserna underlättas av talrika inklippta 
citat och återgivningen av samtliga tidskriftsnum-
mers paradsidor på insidan av bokens frampärm är 
ett effektivt sätt att skapa en helhetsbild av innehål-
let i tidskriften. Insidan av bokens bakpärm återger 
på motsvarande sätt omslagen till samtliga verk ut-
givna i bokform på förlaget Spektrum.

Det tredje kapitlet omspänner tiden 1932–1933 
och inriktar sig främst på tidskriftens temanum-
mer och på förlagets lansering av de första boktit-
larna. Svedjedal åskådliggör med talrika exempel 
hur såväl tidskriften som boktitlarna samspelar med 
modernismen som livshållning. Psykoanalys, sam-
levnadsfrågor, sexualitet, boende, arkitektur, dans-
konst, musik, reklam… listan på nyckelord kunde 
göras betydligt längre. Samtliga inslag nyanseras 
och granskas i Svedjedals undersökning. Hans lit-
teratursociologiska kunnande kommer till uttryck 
i att Spektrum genomgående knyts till förlagsbran-
schen i stort och i att de enskilda verkens layout och 
typografi ägnas en betydande uppmärksamhet. An-
hopningen av fakta skapar tidtals en känsla av över-
mättnad hos läsaren, men å andra sidan medför ver-
kets helhetsuppläggning, med talrika insprängda 
textrutor vid sidan om brödtexten, vissa sovrings-
möjligheter för läsaren. Bland tidskriftens tema-
nummer märks ett om Harry Martinson, vilket – 
precis som i fråga om Eliot – klargör Spek trums roll 
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som känselspröt i tiden. Detsamma kan sägas om 
den första bokutgåvan, Ekelöfs debutsamling sent 
på jorden. I raden av centrala inbrytningar repre-
sentativa för tiden observeras ytterligare temanum-
mer om arkitektur och samhälle. På bokfronten 
kan noteras svenskspråkiga tolkningar av fransk 
surrealism och lanseringen av André Gides roman 
Les Faux-Monnayeurs i översättning av Gunnar 
Ekelöf. Kopplingen mellan ideologi och verklig-
het blir speciellt påtaglig i det arkitekturnummer 
där Sven Markelius idéskiss till ett kollektivhus pre-
senteras, ett projekt som år 1935 i samråd med Alva 
Myrdal och flera andra förverkligades i ett hus på 
södra Kungsholmen i Stockholm.

Bokens fjärde kapitel sträcker sig tidsmässigt 
från våren 1933, då Spektrums verksamhet blir allt 
mer oöverskådlig, fram till konkursen i augusti 
1936. Redan i det föregående kapitlet lyfter Sved-
jedal fram en hel del oförverkligade tidskrifts- och 
bokutgivningsplaner. Bland dessa märks exempel-
vis ett finlandssvenskt modernismnummer som 
flera gånger skymtar fram i korrespondensen mel-
lan Ekelöf och Diktonius. I slutfasen av förlagets 
satsningar växer antalet påtänkta men aldrig rea-
liserade projekt. Ett underavsnitt, träffande rubri-
cerat ”Nya fantomer”, ger en levande inblick i hur 
diskrepansen mellan vision och verklighet växer 
sig allt bredare, samtidigt som den ena efter den 
andra inom den aktiva kretsen söker sig nya vägar. 
I augusti 1933 blir Spektrum formellt ett enmans-
förlag med Josef Riwkin vid rodret. Den återstå-
ende tiden präglas speciellt av att Spektrum tar sig 
an den av Bonniers refuserade Agnes von Krusen-
stjerna. Det blir många turer, ofta konfliktladdade, i 
samband med utgivningsarbetet. Särskilt krävande 
blir David Sprengels lansering av en kritikeranto-
logi om hustruns författarskap. Boken, med titeln 
Förläggarna, författarna, kritikerna om Agnes von 
Krusenstjerna och hennes senaste arbeten (1935), 
innehåller en minst sagt voluminös efterskrift av 
Sprengel och hela projektet bragte tidtals Riwkin 
till förtvivlans rand. Förlagets satsning på de avslu-
tande delarna av von Pahlensviten blev inte heller 
en försäljningsframgång, trots att delar av det fär-
digsatta manuskriptet övertogs på fördelaktiga vill-
kor. I och med den uteblivna succén var Spektrums 
saga all och det snöpliga slutet redovisas slående i 
ett avsnitt kallat ”Svindlande affärer”. Oavsett det 
ekonomiska misslyckandet blev Spektrum i kultur-
historiskt perspektiv en lysande framgång.

Svedjedals undersökning är väl dokumenterad 
och rik på uppslag. På detaljplanet kan vissa upp-

repningar i avvägningen mellan huvudtext och ”in-
klippt text” (t. ex. på s. 200) bli en aning påfres-
tande. Läsaren kanske också irriteras av vissa in-
timt biografiska detaljer kring Boyes, Ekelöfs och 
Svanbergs sexualliv som har föga relevans för själva 
tidskrifts- och förlagsverksamheten. En del anek-
dotiska inslag (inte minst om Herbert Tingsten 
på en maskerad på s. 18) ter sig här och där i över-
kant publikfriande och perifera. Invändningar av 
det här slaget väger lätt i ett helhetssammanhang. 
Svedjedals innehållsrika bok rymmer åtskilligt för 
envar som ägnar sig åt svenskt kulturliv under mel-
lankrigstiden.

Roger Holmström

Cristina Vatulescu, Police Aesthetics. Literature, 
Film, and the Secret Police in Soviet Times. Stan-
ford University Press. Stanford 2010.

I Police Aesthetics kartlägger Cristina Vatulescu en 
serie relationer mellan estetik och polisarbete i Sov-
jetunionen och Rumänien. Titeln är inspirerad av 
poeten Osip Mandelshtam, som använde termen 
”polisestetik” för att beskriva polisens självpresen-
tation i form av parader, val av uniformer och kläd-
sel, samt till och med i formandet av agenters krop-
par. Vatulescu tar Mandelshtams idé vidare genom 
att applicera den på den sovjetiska hemliga polisen; 
hon utvidgar även termen till att omfatta polisens 
praktik, som till exempel förhörsmetoder, övervak-
ning och straff- och reformarbete, samt dess efter-
lämnade artefakter såsom polisfiler, böcker och fil-
mer som den sponsrade eller regisserade. Vatulescu 
påpekar även att polisestetikens konsekvenser finns 
där man minst anar det, som exempelvis i skräcken 
som gör att små pojkar väljer att inte bli poeter, i 
samtalen som inte hålls i sovjetiska medelklasshem, 
samt i den kultur som skapas, och som inte skapas, 
i den hemliga polisens skugga.

Genom att utreda flera av dessa polisestetiska 
situationer blir boken lika mycket en historisk ex-
posé över den hemliga polisen i Sovjetunionen som 
en fascinerande närläsning av litteratur och film, 
samt ett svar på frågan om vilket inflytande den 
hemliga polisfilen haft på litterär verksamhet och 
filmproduktion. Som vi får se var den hemliga po-
lisfilen en mycket mäktig estetisk och politisk genre 
som lade sig i både bios, livet, och graphein, skrivan-
det, och omdefinierade både det levda livet och 
författandet. Medan en vanlig polisfil är begrän-




