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durch die paritätische Hilfe suggeriert zu sein scheint, 
steht hier sicher zu Unrecht. Denn diese erfolgt nicht 
aus paritätischen politischen Sympathien, sondern 
liegt im Wesen der humanitären Hilfe, die zwischen 
Freund und Feind nicht unterscheiden will. Tollers 
Einstellung reimt sich, einen vielleicht in der Sache 
liegenden scheinbaren Pendelausschlag zur altruisti
schen Seite in Kauf genommen, mit der Tugend, die 
er der Seite im Bürgerkrieg nachsagt, mit der er nicht 
letztendlich, sondern überhaupt und ausschließlich 
sympathisiert: Toller berichtet, daß die kriegsge- 
fangenen „Freiwilligen“ der Francoseite -  seine deut
schen Landsleute -  besser versorgt werden als die 
Zivilbevölkerung.

Jan E. Olsson

Roger Holmström, Karakteristik och värdering. Studi
er i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929. Åbo 
Akademi 1988.

Kritikavhandlingar rymmer så pass många bekym
mer att den första glädje man kan känna över dem 
som blev färdiga är att de verkligen blev färdiga. I 
Roger Holmströms fall tillkommer glädjen över att 
det är ett viktigt tids- och litteraturavsnitt som där
med blivit kartlagt. Avhandlingsförfattaren visar sig 
förtrogen med diktare och diktverk under den för 
modernismens framträngande i Finland, ja, i hela 
Norden så viktiga perioden mellan Edith Södergrans 
debut år 1916 och Henry Parlands år 1929. Under 
denna korta period av inbördeskrig och nationell fri
görelse skedde inom litteraturkritiken ett så markant 
normbrott att äldre och etablerade diktare började 
beklaga sig över att vara satta på undantag. Det svens
ka Finland hade tagit ledningen efter att tidigare ha 
varit bundet av en tung inhemsk tradition. Här finns 
åtskilligt att förklara.

För att belysa denna utveckling har Roger Holm
ström valt att lägga två kritiska tvärsnitt och sex kriti
kerlängdsnitt. På tvären tar han upp mottagandet av 
ett antal finlandssvenska böcker i inhemska tidningar 
och tidskrifter under begynnelse- och slutåren. På 
längden följer han sex kritiker, Ruth Hedvall, Erik 
Kihlman, Hans Ruin, Agnes Langenskjöld, Hagar 
Olsson och Olof Enckell, i den del av deras gärning 
som faller under den utmätta perioden.

Läsaren bjuds på en god sammanfattning av den 
litterära situationen och ges tillfälle att i betydande 
utsträckning själv ta ställning till de valda kritikernas 
bedömning. Avigsidan av denna honnetta redovis
ning är att avhandlingsförfattaren förhåller sig så pas
siv till sitt material. Framställningen blir i väsentliga 
stycken deskriptiv, och inslaget av referat och citat är 
stort. Litteraturkritik är visserligen en texttyp som 
bäddar för det; kritikerns mening tränger ut i hans 
sätt att säga och det kan kännas svårt att göra honom 
full rättvisa utan att låta honom komma till tals. 
Kritiken är därtill mindre känd för läsaren och måste 
också därför relateras i större utsträckning än många 
andra litterära texter. Sammantaget blir därför fram
ställningar om kritik gärna randade av citat, och kri

tikforskaren försätts lätt i rollen som konferencier. 
Men även med dessa speciella förutsättningar i minne 
får man nog konstatera att Roger Holmströms fram
ställning i väl hög grad blir en presentation snarare än 
en analys. Och någon tes skymtar inte -  och det är 
kanske heller inte nödvändigt. Men ibland är författa
rens försiktighet så ängslig att man undrar om inte 
avhandlingsgenren varit lite fatal.

Återhållsamheten när det gäller att tolka det fram- 
bragta materialet tar sig flera uttryck. Redan mellan 
valet av ämne och valet av titel för behandlingen av 
det skymtar en konflikt. Man väljer knappast att be
handla det modernistiska genombrottets avspegling i 
litteraturkritiken med mindre än att man gör sig 
tankar om att följa just dessa dramatiska händelser. 
Men någon särbehandling av dem blir det här inte 
fråga om. Avhandlingens titel, Karakteristik och vär
dering, kunde stå som beteckning över nästan alla 
kritikstudier, och här är den också på sin plats, efter
som undersökningen nästan fullt ut blir den mera 
förutsättningslösa beskrivning av den litterära situa
tionen där det nya inte tillmäts större intresse än det 
gamla.

Det är i hanteringen av det kritiska materialet, ja, i 
behandlingen av de enskilda kritiska texterna som 
Holmström har sin styrka. Det som för därutöver 
skyggar han ofta för. Det tar sig inte bara det uttrycket 
att han inte i rimlig utsträckning tar fasta på förnyel
seperspektivet hos de företrädda kritikerna. Han av
står också från att avväga de enskilda kritikerinsatser
na mot varandra. Också summeringarna av de enskil
da kritikergärningarna blir i flera fall inte mer än 
antydda. Och materialets lockelse syns också ha haft 
till följd att Holmström rusar igenom de inledande 
preliminarierna. Förutsättningarna för hans egen in
sats blir därmed för knapphändigt givna. Och därvid 
är det naturligtvis inte någon teoretisk frihjulsåkning 
man efterlyser utan just sådant som hade kunnat vara 
till nytta för hans egen fortsatta undersökning. Ett 
ställningstagande till vad kritik egentligen är hade 
exempelvis kunnat vara till nytta för att lite skarpare 
skilja ut hans eget primärmaterial. Funderingar över 
de metoder som ska till för att analysera kritik hade 
varit välkomna med tanke på den analytiska inrikt
ning hans praktik uppvisar. Överväganden över vilka 
ytterligare perspektiv av politisk sociologisk, littera- 
turpolitisk och presshistorisk karaktär som skulle 
kunna anläggas hade kunnat inspirera till att också 
verkligen anlägga dem.

Men Holmström är angenämt oteknisk i sitt 
genomförande av sin kritikundersökning, och att han 
har en solid beläsenhet ger sig ofta tillkänna. Hans 
noggrannhet och högaktningsfullhet har som positiv 
följd en omsorg om materialet. Han citerar inte bara 
mycket utan också korrekt. Och det är också sällan 
som man har anledning att anmärka på de konstate
randen som han knyter till texterna. Till inte ringa del 
är det självfallet en följd av att han vågar så lite. Det 
tycks också bottna i en viss förlägenhet inför vad som 
kan behöva sägas. I en passus i sin summariska inled
ning överlämnar han inte så lite av upptäckarmödan 
till sin läsare: »Det är min förhoppning att föreliggan
de undersökning skall göra det möjligt för läsaren att
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upptäckta övergripande mönster och få syn på princi
piella frågor i olika kritikers sätt att närma sig skönlit
teraturen under en betydelsefull epok i dess historia.»

Naturligtvis gör Holmström själv åtskilliga jämfö
relser som för utanför granskningen av enskilda kritis
ka texter. Ändå blir påfallande få av dem explicita, 
och det gör att de sex undersökta kritikerna som vid 
samma tid reagerar på delvis samma företeelser i 
anmärkningsvärt hög grad blir solitärer. Inte heller de 
två tvärsnitten används för jämförelser och slutsatser 
i den utsträckning som hade varit att vänta. På vissa 
punkter förefaller Holmström ha varit tydligare i en 
eller annan av de uppsatser som han publicerat i 
förväg under arbetet med sin epok.

Varje minimonografi inleds med en biografisk 
skiss. Dessa karakteristiker av Hans Ruin, Hagar Ols
son etc. ger snarast mera än vad rubriken lovar och 
går också delvis utanför den studerade tidsperioden. 
Gränsen mellan vad som avses vara en allmän bak- 
grundsorientering och vad som gäller som speciell 
förklaring till den kritiska insatsen är dock flytande. 
Den politiska och ideologiska laddning, som ofta stic
ker fram, klarläggs nästan inte alls. Och mycket blir 
heller inte sagt om den mycket speciella litteraturso
ciologiska ram som den på en gång begränsade och 
vidöppna finlandssvenska kultursfären ger och som 
särskilt under denna period av förändring hade varit 
av speciellt intresse. Det är ändå rätt märkligt detta 
att det mindre svenska språkområde, där nästan alla 
kände alla och delade på några få släktnamn, skulle ha 
så mycket lättare att nyorientera sig än det större. 
Utifrån samma efterblivna utsiktspunkt måste man 
också förvåna sig över att kvinnorna redan på det här 
stadiet hade intagit en sådan plats i den kritiska tribu
nalen. Av de sex undersökta kritikerna är hälften 
kvinnor och däribland den viktigaste, Hagar Olsson. 
Jämförelsematerial hade exempelvis kunnat hämtas 
från Karl Erik Rosengrens undersökningar. På det 
sättet hade också utmätts en föregångsroll åt det 
svenska Finland.

Tidskrifterna spelade en jämförelsevis större roll än 
tidningarna, och bland de undersökta bedömarna 
finns ett par utpräglade tidskriftskritiker. Också detta 
förhållande hade det varit meningsfullt att diskutera 
ytterligare. I Sverige gäller den av Holmström under
sökta tidsperioden som en guldålder för kritiken -  och 
i gengäld som en järnålder för dikten. Kanske är den 
balansen förskjuten i ett land som har en så rörlig 
parnass som den med Edith Södergran, Elmer Dikto- 
nius och Gunnar Björling.

Kritikertyperna hör till det som Holmström börjar 
en diskussion om, men också där hade man gärna sett 
större utförlighet och mera bestämda tag. Hagar Ols
son blir väl på nytt det intressantaste fallet, på en gång 
yrkeskritiker utefter professionaliseringens skala och 
diktarkritiker om man ser till hennes inflytande och 
sätt att vara. Samtidigt är hon den nya sortens kriti
ker, den som i Sverige först företräds av Artur Lund
kvist, en kritikertyp som använder sin erfarenhet för 
att urskilja vad som är nytt. Det är en position som 
alltid kommer att sätta dikten före kritiken och till 
slut urholka den egna auktoriteten på ett närmast 
paradoxalt sätt.

Roger Holmströms studie kan inspirera till efter
följd. Själv är han redan i färd med att teckna Hagar 
Olssons profil i större format. På andra sidan avhand
lingen kommer han säkert att ge henne de dristigare 
drag som hon förtjänar och som han säkert kan ge.

Per Rydén

Claes-Göran Holmberg: Upprorets tradition. Den ung
litterära tidskriften i Sverige. (Samhällsvetenskapligt 
bibliotek.) Symposion Bokförlag. Stockholm/Lund 
1987.

Sörj den som hjärta har och bind in oss i svinläder, 
var redaktören Lorenz von Numers avslutande upp
maning när tidskriften Sesam avsomnade år 1947, 
tvåårig. Dess nytra sätt att dö kunde ha betraktats 
som genrespecifikt för unglitterära organ. De har ald
rig haft för avsikt att gubba till sig. I den 34 tidskrifter 
starka baspopulationen i Claes-Göran Holmbergs av
handling finns ingen som tänjde sig förbi sitt fjärde 
utgivningsår. Undersökningen gör halt vid 60-talets 
slut och kan därför tala i imperfekt; en rekordartat 
långlivad exponent som Åttiotal finns med endast i 
trevande framåtblickar.

Sorg och inbindning har väl mången tidskrift fått gå 
förutan. Däremot har akademisk omtanke kommit 
dem till del i rikt mått. Kortlivade kulturtidskrifter är 
väldimensionerade föremål för vetenskaplig genom
lysning på olika nivåer. Beprövade instrument finns 
för att hantera materialet: de kan biograferas längs 
tidsaxeln eller syftesbeskrivas, stoffkategoriseras, in
nehållsanalyseras. Därtill är tidskriften i flitigt fors- 
karbruk som tilläggsinformatör, som ickefokuserad 
källa. Den är ett visthus där man hämtar nyanser för 
en författarprofil, spårar upp juvenilia, samlar mate
rial för tidsklimat och underströmmar, eller -  som 
Nina Burton i hennes efter Holmbergs bok utgivna 
Den hundrade poeten (1988), en pendang att nämna 
inte minst för samstämmigheten i resultaten -  inrik
tar sig på poesibildens förändringar.

För Holmberg står genren i fokus; i valet mellan 
historik och systematik väljer han båda. »Avsikten är 
att ge en historik över den svenska unglitterära tid
skriften fram till 1970, att sätta in det svenska materi
alet i ett internationellt sammanhang, att undersöka 
vilka funktioner denna tidskriftstyp har haft och att 
studera dess anatomi» (s. 12). Avsikterna är således 
hela fyra, och om avhandlingen undgår att sprängas 
av inre spänningar beror det bland annat på att 
många frågor och uppslag -  på sådana är arbetet 
överrikt -  lämnas på halva vägen; de faller ur bild då 
undersökningen byter perspektiv. I gengäld gör vink
larnas mångfald att föremålet framstår som något 
långt mer än blott ett periodiskt kärl för text. Den 
unglitterära tidskriften (här: ult) avtecknar sig som en 
offentlighetsaktör, inövande sig i ett rollfack, med ett 
eget sätt att vara och föra sig, egna topoi och talakts- 
regler.

En inledande uppgift blir att definiera ult. Den är 
problematisk också för Holmberg, en pressforsknings-




