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Dag Hedman, Eklatanta eskapader. Pär Rådström 
etablerar sig på det litterära fältet (LIR.skrifter, 2). 
Göteborg 2013.

Pär Rådström (1925 –1963), på sin tid en uppburen 
och medialt synlig författare, har behållit sin aktu-
alitet också efter sin tidiga död. Hans romaner har 
hela tiden funnits tillgängliga i handeln – senast ge-
nom nyutgåvor i Modernistas klassikerserie – och 
författarskapet har numera också skrivits in i den 
svenska litteraturhistorien samt varit föremål både 
för essäistik och akademiska avhandlingar ( Johan 
Werkmäster 1990 och Dan Brundin 2006). Dag 
Hedmans studie Eklatanta eskapader. Pär Råd-
ström etablerar sig på det litterära fältet (2013) är 
en till omfånget föredömligt koncentrerad studie 
(159 sidor), som dock rimligen kostat författaren 
åtskillig tid, grundad som framställningen är på 
omfattande arkivstudier och bibliografiskt detek-
tivarbete. Som indikeras av undertiteln rör det sig 
inte om en regelrätt life and letters-biografi, utan 
om Rådströms författarkarriär. I själva verket lyser 
de skönlitterära närläsningarna med sin frånvaro. 
Eklatanta eskapader har därtill mer karaktären av 
artikelssamling än av sammanhållen framställning. 
I åtta kapitel avhandlas sådant som författarskapets 
etableringsfas, ”eskapaderna”, USA-resan i mitten 
av 50-talet, Rådströms förhållande till populärkul-
turen, radio/TV och konst/musik samt hans eko-
nomiska situation. Boken avslutas med ett kapi-
tel om Myten Rådström samt två ”Exkurser”, där 
Hedman kompletterar och på en del ställen korri-
gerar Werkmästers Rådström-bibliografi i dennes 
avhandling, som Hedman för övrigt själv en gång 
opponerade på.

Hedmans studie är viktig av flera skäl. Den kom-
pletterar och korrigerar de tidigare framställning-
arna på viktiga punkter. Över huvud taget är det i 
den grundligt empiriska förankringen i källmate-
rialet som Hedmans framställning har sina främsta 
förtjänster. Här har ingen möda sparats. Författa-
ren går till botten i sitt sökande efter faktauppgif-
ter; det kan gälla Rådströms inkomstdeklarationer, 
turerna krings hans amerikavistelse eller de biblio-
grafiska uppgifterna. Inte sällan upptar fotnoterna 
huvuddelen av de enskilda trycksidorna i Eklatanta 
eskapader. Framtida Rådström-forskare har mycket 
att hämta hos Hedman.

Vidare bidrar Hedmans studie till den pågående 
breddningen av det litteraturvetenskapliga forsk-
ningsfältet till att omfatta mer än traditionella text-
studier. Vi behöver helt enkelt veta mycket mer om 

sådant som författares karriär- och försörjnings-
vägar av det enkla skälet att den typen av kunskap 
kan lämna viktiga förklaringar, exempelvis till var-
för ett författarskap utvecklar sig som det faktiskt 
gör, varför vissa böcker skrivs etcetera. Att Råd-
ström är ett tacksamt ämne för en sådan fram-
ställning står utom allt tvivel, inte minst eftersom 
det finns ett så omfattande empiriskt material att 
undersöka, villket går tillbaka på hans rastlösa ak-
tivitet och på många sätt typiska mångsyssleri vid 
sidan av sitt författarskap: som journalist, recen-
sent, inom filmenbranschen  i kombination med 
hög medial synlighet i radio men också i det då 
moderna mediet TV.

Särskilt intressant i Hedmans studie är kartlägg-
ningen och beskrivningen av Rådströms inträde på 
det litterära och mediala fältet, vilket bland annat 
underlättades av att fadern var verksam som för-
fattare och redaktör, och hans stipendiatvistelse 
i USA 1956–57, dit han inbjudits av The Com-
monwealth Fund (ett slags kulturell eller ”andlig” 
Marshallhjälp) och fick möjlighet att följa under-
visningen vid University of Chicago. Vidare lyfter 
Hedman förtjänstfullt fram den kulturliberala håll-
ning som Rådström kom att utveckla i dialog med 
Lars Forssell. De båda ingick vid femtiotalets mitt 
en pakt med innebörden att tillåta sig att skriva 
vad de ville oberoende om den valda genren räk-
nades till finlitteraturen eller ej: ”Det populära, ja 
det vulgära, och den upphöjda insikt som vi ansåg 
oss företräda, skulle varda ett” (citerat efter Hed-
man, 75). Bakgrunden är bland annat Rådströms 
starka intresse för kriminalfiktion och science fic-
tion, genrer som han både recenserade och lät in-
fluera det egna romanskrivandet.

Det avslutande kapitlet – Myten Rådström – 
lämnar dock läsaren en aning i sticket, särskilt som 
Hedman inledningsvis flaggar för att det är för-
fattaren som ”varumärke” (16) som här ska utre-
das. Avslutningskapitlet handlar dock främst om 
Rådströms tendens till självmytologisering, om 
hans återkommande tendens att fiktionalisera sina 
egna förehavanden i verkligheten, om att dikta 
sitt eget liv, ett nog så vanligt ”tilltag” bland för-
fattare; exemplen är så många och välkända att de 
inte behöver nämnas här. Istället för att försöka 
fånga något av essensen i varumärket Rådström luf-
tar Hedman här och på andra ställen i sin studie en 
viss indignation över författarens livshållning och 
brännmärker dennes ”desinformation” (108), ”eko-
nomiska dans på slak lina” (96) samt hans ”flykt-
benägenhet, hans skygghet inför ansvarstagande, 
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hans opålitlighet i vissa sammanhang”, som resul-
terade i ”ytterst prekära situationer för författaren 
och/eller hans omgivning” (15). 

Givet Hedmans suveräna behärskning av sitt 
ämne och det väldiga källmaterialet skulle han 
med en lätt förskjutning av perspektivet ha kunnat 
fånga konturerna av Rådströms författarpersona 
och hur denna samspelade och samspelar med för-
fattarskapet samt om dess förutsättningar i främst 
1950-talets dynamiska medieklimat.

Anders Ohlsson

Kerstin Bergman, Swedish Crime Fiction. The Ma-
king of Nordic Noir. Mimesis Edizioni. Milano 
2014.

Med tanke på det internationella genomslag svensk 
kriminallitteratur fått under de senaste decen-
nierna, är det tacknämligt att det nu utkommit ett 
för utländska läsare avsett översiktsverk i ämnet. 
Kerstin Bergmans engelskspråkiga, på italienskt 
förlag utgivna opus är indelat i nio kapitel. Start-
skottet går med ”A History of Swedish Crime Fic-
tion. From Prins Pierre to Stieg Larsson”. Här får lä-
saren en koncentrerad rundmålning av den svenska 
kriminallitteraturens utveckling från Almqvist till 
i dag. I ”The Police Procedural – Sweden’s Favo-
rite Kind of Crime. Maj Sjöwall and Per Wahlöö” 
står Martin Becks skapares form- och idévärld i 
centrum, liksom deras arvtagares (Olov Svedelid 
med flera). Tredje kapitlet ”The Swedes and the 
’Other’. Henning Mankell” tematiserar svenskar-
nas förhållande till utlandet och utlänningar, såväl 
utom som inom rikets gränser. Här, liksom på flera 
ställen, diskuteras globaliseringens och främlings-
skräckens påverkan på kriminalgenrerna. ”Women 
Authors and Detectives. From Liza Marklund to 
Kristina Ohlsson” handlar dels om den markant 
ökade kvinnliga andelen av den svenska kriminal-
författarkåren från och med de sista åren före se-
kelskiftet, dels om den därav följande frekventare 
närvaron av genustematik i den moderna svenska 
kriminallitteraturen. Femte kapitlet ”Stockholm 
– The Urban Space of Crime. From Stieg Trenter 
to Jens Lapidus” beskriver hur skildringen av brott 
i huvudstadsmiljö förändrats med tiden, från den 
idylliska ”småstadskaraktären” hos Trenter under 
efterkrigstiden, via Sjöwalls och Wahlöös stad i för-
vandling på väg att bli en modern storstad med 
alla dess baksidor, Liza Marklunds Stockholm som 

arena för könsmaktkamper, och Stieg Larssons be-
skrivning av storstadsdjungeln, till Jens Lapidus be-
rättelser ur gangsterperspektiv om ett Stockholm 
som regeras av brottssyndikat. Som kontrast häre-
mot behandlas i ”The Neo-Romantic Countryside. 
From Maria Lang to Mari Jungstedt” de författar-
skap som i stället koncentrerar sig på skildringen 
av brott i lantlig miljö, exempelvis Skoga (Maria 
Lang, pseud. för Dagmar Lange), Fjällbacka (Ca-
milla Läckberg) eller Ystad (Henning Mankell). 
Sjunde kapitlet ”The International Success Story. 
Stieg Larsson” krönikerar juvelen i kronan på det 
så kallade svenska deckarundret. Kerstin Bergman 
söker här förklara hur det kunde vara möjligt att en 
avliden författare från ett så litet språkområde som 
Sverige kunde få ett så enastående internationellt 
genomslag. Syftet med ”The European Turn. Arne 
Dahl” är att presentera ett författarskap där såväl 
brottsligheten som brottsbekämpningen på ett 
självklart sätt blivit internationella. Det lilla Sverige 
är bara en kugge i ett stort tickande brottsmaskineri 
och de polismyndigheter och andra rättsvårdande 
instanser som förekommer hos Dahl (pseud. för 
Jan Arnald) måste organisera sig på en global nivå 
för att kunna bjuda den internationella kriminali-
teten ett substantiellt motstånd. I slutkapitlet ”The 
Nordic Neighbours” panoreras over till grannlän-
derna, och läsaren får en koncis presentation av kri-
minallitteraturens utveckling där. Som framgått av 
denna sammanfattning ligger betoningen i Swedish 
Crime Fiction på de senaste decenniernas litteratur.

Den tematiska uppbyggnaden gör att en förfat-
tare kan göras till föremål för analys och/eller pre-
sentation i flera sammanhang och behandlas lika 
ingående varje gång, men ur nya perspektiv (till ex-
empel Maria Lang [18 f. och 103 ff.] och Henning 
Mankell [51–67, 105 ff. och 137–142]).

Det är inte alldeles lätt att sätta sig in i den utländ-
ske läsarens perspektiv, men det är helt avgörande 
för att riktigt uppfatta och ge en rättvis bild av hur 
Kerstin Bergmans opus fungerar. Tydligen tänker 
sig författarinnan att normalläsaren snarare går 
in i enskilda kapitel och läser än att intaga opu-
set från pärm till pärm. Kapitlen är upplagda så att 
de fungerar separat. Varje gång ett författarnamn 
nämns (alltså ej blott första gången), följs det av lev-
nadsår. Svenska verktitlar följs varje gång de nämns 
av tryckår, engelsk titel, eventuellt tryckår, eventu-
ell italiensk titel och tryckår, till exempel ”Mäster-
detektiven Blomkvist (1946; Bill Bergson, Master 
Detective, 1952; Kalle Blomkvist, il ’grande’ detective, 




