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Recensioner 119

Lena Kjersén-Edman: I ungdomsrevoltens tid. Svensk 
ungdomsroman åren kring 1968. Acta Universitatis 
Umensis 1990.

Lena Kjersén-Edmans doktorsarbete är en samman- 
läggningsavhandling. För barnlitteraturens del är det 
fråga om premiär för denna typ av avhandling. Den 
övergripande rubriken lyder I ungdomsrevoltens tid. 
Svensk ungdomsroman och dess mottagande åren 
kring 1968. Arbetet omfattar tre delar, en behandlar 
Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde till festen 
(1969), den andra Max Lundgrens barn- och ung
domsböcker 1965-1984 med tonvikt på de fyra böc
kerna om Åshöjdens fotbollsklubb, publicerade under 
perioden 1967-1971, samt den tredje delen debatten 
om litteratur och ungdoms läsning 1966-1970. Av
snittet om Max Lundgren ingår i den 1987 utgivna 
boken Fotboll och frihet. De övriga nyskrivna avsnit
ten har samlats i en volym, som ingår i serien Acta 
Universitatis Umensis.

En sammanläggningsavhandling ställer utan tvivel 
vissa krav på någon slags gemensam nämnare för de 
olika delarna. I inledningsavsnittet, rubricerat »Upp
läggning och mål», till boken I ungdomsrevoltens tid 
skriver LKE att de tre studierna tillsammans vill »för
djupa bilden av en vital och expansiv period i svensk 
bokproduktion för ungdom som samtidigt innebar en 
engagerande debatt om ungdomsbokens vara eller 
inte vara.»

Titeln »I ungdomsrevoltens tid» avser dels den his
toriska tidsepok 1966-1970 som står i centrum, dels 
ett centralt tema i Max Lundgrens och Gunnel Beck
mans ungdomsromaner. LKE motiverar valet av 
Gunnel Beckman och Max Lundgren som studieob
jekt med att de inte kan placeras in i någon av ytterlig- 
hetspolerna »politik» respektive »estetik». Båda har i 
stället försvarat sin rätt till ett eget ställningstagande 
och till ett fritt skapande. I slutet av 60-talet hörde de 
till de etablerade barn- och ungdomsförfattarna och i 
sina verk Åshöjdens bollklubb respektive Tillträde till 
festen gestaltar de, som LKE formulerar det, »existen- 
siella frågeställningar i en social och ideologisk 
kontext med stor komplexitet och intensitet».

Vid disputationen betecknade jag avhandlingens 
formella brister som besvärande. Vad gäller upplägg
ning, metodik och teoretisk bakgrund saknas i stor 
utsträckning systematik, noggrannhet och stringens. 
Avhandlingens förtjänster ligger i analyserna av de 
enskilda texterna, även om författaren tenderar att 
pressa sina tolkningar.

Avhandlingens metodiskt svagaste del är debattav
snittet. Syftet här sägs vara att granska och diskutera 
barnboksdebatten under en period, då »mångas bild 
av världen förändrades, då böckerna delvis blev and
ra och, kanske, bedömningen av böckerna blev annor
lunda». Ett annat syfte anges vara att ge en bak- 
grundsteckning till dagens diskussioner om svensk 
barnbokskritik samt att undersöka vad som låg bak
om den skarpa idelogikritik som vid 70-talets början 
bl. a. riktades mot den svenska barnboksnestorn Ast
rid Lindgren.

I »Barnbokskritik i förvandling» ges en profilering 
av olika recensenters hållning och attityder. Sålunda 
blir Gunilla Ambjörnssons och Margareta Sjögrens

insatser belysta och diskuterade. Genomgången av 
diskussionerna vid de nordiska ungdomsförfattar- 
kongresserna under perioden klargör dessa kongres
sers stora betydelse för barnboksdebatten. Undersök
ningen är emellertid övervägande refererande. Den 
tillför inte ny kunskap, som i nämnvärd grad för
ändrar eller fördjupar uppfattningen om det sena 60- 
talet som en tid, då debatten politiseras, ungdomsbo
ken diskuteras och det sker en ökad utgivning av 
politiska barnböcker. Bristerna i fråga om upplägg
ning och metodik är av den arten att tillförlitligheten 
och giltigheten av undersökningsresultaten starkt kan 
ifrågasättas. Slutsatser av generell natur dras på ett 
alltför tunt och inte tillräckligt representativt materi
al.

Kapitel 4 i boken om Max Lundgren, Fotboll och 
frihet, består av fyra avsnitt, av vilka det viktigaste 
behandlar Åshöjden-böckerna, utgivna 1967-1971. I 
en inledande exposé ges en översikt över Max Lund
grens barn- och ungdomsböcker 1965-1984, en annan 
del tar upp Lundgrens barnböcker från 60-talet me
dan författarens ungdomsromaner behandlas i ett av
snitt för sig. I huvudavsnittet om Åshöjden-serien 
pekar LKE genomgående på det mångfacetterade i 
texterna och på polariseringen mellan olika attityder 
och känslolägen.

Vid den tematiska analys som LKE gör urskiljer 
hon tre teman, vilka hon benämner det ideologiskt- 
moraliska, det ekonomiskt-politiska och det psykolo
giska. Undersökningen rymmer vidare åtskilliga kom
parativa inslag eller snarare intertextuella jämförel
ser.

Åshöjdenskvartettens tre huvudpersoner ses som 
representanter för tre olika hjältetyper och LKE kan 
konstatera att »denna äventyrsroman med idrottsmo- 
tiv är en berättelse som ifrågasätter äventyrsskild
ringens konventionella hjälteideal». I stället kan böc
kerna läsas som ett epos eller en kollektivroman med 
en kollektiv hjälte: Åshöjdens bollklubb. Vid den psy
kologiska tolkningen av böckerna visar LKE att de ger 
exempel på hur identitet skapas och hur vuxenblivan- 
det och åldrandet rymmer psykosociala aspekter.

Kapitlet om Max Lundgren framstår som det mest 
genomarbetade av de avsnitt som LKE presenterar. 
Genomgången är grundlig och infallsrik, även om 
också detta avsnitt utmärks av formella brister. Refe
renser och källhänvisningar saknas, termer och be
grepp används slarvigt och definieras inte.

LKE gör åtskilliga uttalanden om hur böckerna kan 
tänkas uppfattas av de unga läsarna. Som livsåskåd- 
ningsroman kan Åshöjden-serien, menar LKE, hjälpa 
ungdomar att bygga upp en motståndvilja mot för- 
trycksmekanismer. Hur barnlitteraturen tas emot, 
tolkas och upplevs är en viktig frågeställning, värd 
begrundan och eftertanke. Att vetenskapligt verifiera 
hypoteser av detta slag är naturligtvis vanskligt. LKEs 
spekulationer om förmodade läsareffekter blir också 
hängande i luften. En större stringens hade kunnat 
uppnås om receptionsresonemangen förts ihop och 
behandlats i ett sammanhang. De hade då kunnat 
problematiseras och diskuteras mer ingående. En an
knytning till moderna teorier om det ambivalenta i 
vissa texter, framför allt barnlitterära, där man ofta 
talar om dubbla adressater, hade varit värdefullt att
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få. Om också senare års livliga diskussioner om »läsa
ren i verket», the implied reader, uppmärksammats, 
hade de nu lösligt infogade receptionsresonemangen 
kunnat ges större tyngd.

I sin analys knyter LKE ofta an till psykologiska 
teorier. Det visar sig givande att läsa Åshöjden-serien 
i ljuset av Eric Homburger Erikssons psykodynamis- 
ka teori. Kopplingen till Alice Miller och till existensi- 
alismen ter sig däremot ansträngd.

En undersökning av tillvaron lyder titeln på avsnit
tet om Gunnel Beckmans ungdomsroman Tillträde 
till festen, hennes sjunde bok, med vilken hon 1969 
fick sitt genombrott hos publik och kritik. Boken är 
en av de nya moderna ungdomsböcker vid 60-talets 
slut, som bryter tabugränser genom att öppet behand
la ämnen som död och sexualitet. Den yttre handling
en kan återges mycket kortfattat. Den 19-åriga gym
nasisten Annika Hallin har fått veta att hon har leuke
mi och endast kort tid kvar att leva. Hon reser ensam 
ut till familjens sommarstuga för att försöka hantera 
sin panik och tillbringar tre marsdagar där. Boken är 
skriven i jag-form som ett brev till en god vän, bosatt i 
USA.

Tillträde till festen är en psykologisk roman, där 
några av tillvarons stora temata belyses, påpekar LKE 
i inledningen. Boken har en dramatisk form och kan 
läsas som en enda lång monolog, framställd som ett 
drama i tre akter, där varje akt har sin speciella funk
tion. Mellanakten framstår som ett vandringsdrama, 
medan första och sista akten är nu-berättelser, som 
följer det franskklassiska dramats regler om handling
ens, rummets och tidens enheter.

Romanen innehåller också en livsåskådningspro- 
blematik, där man kan utläsa vissa livshållningar och 
livsmönster. I romanen visas även hur dikten betving
ar döden. Annika har med ordets makt segrat över 
döden i livet. Därmed blir romanen, trots det allvarli
ga ämnet, inte en dyster och mörk bok utan en livs
bejakande skildring.

Den analysmetod LKE använder kan beskrivas 
som en slags »close reading». Valet av teoretisk refe
renslitteratur förefaller ganska tillfälligt. Stor vikt 
läggs t. ex. vid Milan Kunderas verk Romankonsten 
(1988). Men någon större auktoritet när det gäller 
romanteori är knappast Kundera. Hans essäistiskt 
utformade bok har i första hand intresse och relevans 
som kommentar till och belysning av hans eget förfat
tarskap.

Man kan beklaga att det inte skrivs fler samman- 
läggningsavhandlingar inom litteraturvetenskapen. 
Kraven på en sådan avhandling är givetvis desamma 
som på den av traditionellt slag. Kanske kan det rent
av vara en mödosammare väg att gå i det förra fallet. 
Detta synes LKE knappast ha varit medveten om. 
Det är synd att den första sammanläggningsavhand- 
lingen i barnlitteratur i det skick den framlagts inte 
inbjuder till efterföljd.

Lena Kåreland

Lisbeth Larsson: En annan historia. Om kvinnors läs
ning och svensk veckopress. Symposion, Stockholm/ 
Stehag 1989.

Vi kan dra oss till minnes vad Virginia Woolf skrev 
på 1920-talet: »Grovt talat är fotboll och sport ’vikti
ga’ ting medan modeintresse och klädköp är ’bagatel
ler’. Och denna värdesättning överförs oundvikligen 
från livet till litteraturen. Det här en viktig bok anser 
kritikern, därför att den handlar om krig. Det här är 
en obetydlig bok, därför att den handlar om känslo
livet hos kvinnor i en salong.»

Värdesättningen har onekligen gällt även litteratur
forskningen. Få avhandlingar har behandlat mode
intresse, klädköp och känslolivet hos kvinnor i en 
salong. I så måtto är Lisbeth Larssons avhandling en 
viktig bok. Den baseras på en annan värdesättning, 
den berättar en annan historia. Den lyfter fram det 
som hittills i den officiella kulturkritiken har ansetts, i 
bästa fall som »bagateller», i värsta fall som sjuk
domstecken.

Den värdesättning som Virginia Woolf talar om 
gäller nämligen inte bara för den »goda» litteraturen. 
Den gäller även för underhållningslitteraturen. 
Revolverdueller, spionage, biljakter är viktiga ting, 
romantik, matrecept och blomlådor är bagateller. Så 
ser det verkligen ut, om man får tro Lisbeth Larssons 
genomgång av hur kvinnlig underhållningslitteratur 
har uppfattats under ett par hundra år. Inget har varit 
löjligare än den kvinnliga romanlitteraturen, ingen 
löjligare än den romanslukande läsarinnan.

Emblemet för avhandlingen är Emma Bovary, 
Flauberts romanförgiftade hjältinna. Förgiftad av ro
maner i livet, död för egen hand genom gift. Emma 
Bovary får representera den »giftstämpel» som vidlå
der kvinnors läsande och som Lisbeth Larsson kan 
följa genom tiderna -  från »romanfebern» på 1800- 
talet till det »kolorerade träsket» och »tantsnusket» i 
våra dagar. Så här tecknar Stig Ahlgren 1940 vecko
pressens publik: »Det är den undernärda, affärs- 
anställda unga kvinnan med för högt tilltaget kläd
konto och en rand på halsen, där den ditsminkade 
solbrännan tar slut och den naturliga ohälsan be
gynner, som dessa tidningar skrivas för.» Lisbeth 
Larsson vill berätta en annan historia. En solidarisk 
historia, en sympatisk, en historia inifrån om Emma 
och hennes systrar.

Metodiskt hör Lisbeth Larssons avhandling när
mast hemma i den s. k. reader-responskritiken, en i 
USA just nu stark riktning inom receptionsforskning
en. Bakgrunden till denna nya riktning är en långt 
gången relativisering av läsupplevelsen. Finns det 
över huvud taget någon »text» att diskutera? Eller är 
det så att vi bara har olika »läsningshistorier» att 
hålla oss till? Begrepp som »tolkning», »text», »verk» 
ersätts av »stories of reading».

Varje individ har sin »läsningshistoria». Det finns 
en djuppsykologiskt inriktad reader-responsforskning 
med namn som Norman Holland. Men läsningshisto
rier kan också ses i förhållande till olika »tolkningsge- 
menskaper». Texten får sin mening beroende på vil
ken tolkningsgemenskap man tillhör och vilka tolk
ningsstrategier -  eller läsarstrategier -  man tillämpar.

Framför allt är det populärkulturforskningen som




