
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 110 1989

Svenska Litteratursällskapet

Distribution: Almqvist & Wiksell International, Stockholm

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa
en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Lars Lönnroth, Stina Hansson 

Lund: Ulla-Britta Lagerroth, Margareta Wirmark 

Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark 

Umeå: Sverker R. Ek

Uppsala: Thure Stenström, Lars Furuland, Bengt Landgren

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Slottet ing. AO, 752 37 Uppsala

Distribution: Svenska Litteratursällskapet,

Litteraturvetenskapliga institutionen, Slottet ing. AO, 752 37 Uppsala 

Utgiven med understöd av

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet

Bidrag till Samlaren bör vara maskinskrivna med dubbla radavstånd och 

eventuella noter skall vara samlade i slutet av uppsatsen. Titlar och citat 

bör vara väl kontrollerade. Observera att korrekturändringar inte kan 

göras mot manuskriptet

ISBN 91-87666-02-2 

ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by

Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1990



130 Recensioner av doktorsavhandlingar

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-
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veteran vars kommenterade bibliografi över litterära 
tidskrifter i Sverige utkom 1975. Han löser problemet 
genom att ta fram en definition som sedan belastas 
ytterst skonsamt, fr. a. för vissa litteratursociologiska 
kvantifieringar där en fast baspopulation behövs. Till 
viktigaste kriterium på en ult görs att den innehåller 
bidrag av unga, oetablerade författare. Den är prak
tiskt taget alltid oppositionell gentemot traditionen 
men måste inte definitionsmässigt inta en avantgar
distisk hållning: den kan hysa ett bredare spektrum av 
litterära ideal. Härtill kommer vissa lanserings- och 
periodicitetskriterier. Givet inför undersökningen var 
inte namnet utan gagnet, en nationellt och internatio
nellt urskiljbar kategori periódica. Lämpligt nog 
hittar Holmberg sitt första, tentativa belägg för ter
men i ett brev (1928) av Artur Lundkvist, unglitterär 
ålderman och maskinist eller mentor för många i av
handlingen beskrivna tidskriftsföretag.

Holmbergs tvekan mellan pragmatism och rigiditet 
i avgränsningen av materialet måste få varje press
forskares sympati. Instrument för bortval är av nöden 
om man inte vill gå ned sig i ren och skär mängd; 
nådeinval och kooption är det likaså, om inte ens 
pressflora skall bli ett torrt herbarium avskilt från den 
stökiga verklighet som var dess växtlokal. Men av- 
gränsningsproblemet försvinner inte av att definitio
nen mest tas fram i kvantitativa syften. Det gör sig 
påmint på många nivåer.

Det finns i inledningen, om den internationella 
bakgrunden. Flyhänt och kunnigt panorerar Holm
berg över de globala sammanhang den svenska ult 
infogar sig i. (Stundom blir det väl panoramiskt: på s. 
23 meddelas om Tyskland att »30- och 40-talet blir en 
svår tid för det kulturella avantgardet»). Infattningen 
blir också något skev av att de internationella storhe
terna inte alltid är kommensurabla med de svenska 
objekt de jämförs med. Little magazines och petites 
revues, sådana de ställs ut här, är större kategorier än 
den Holmbergska ult: där finns avantgarde-, kultur- 
och litteraturtidskrifter, etablerade organ med ett 
unglitterärt förflutet osv.

Guldåldern för ult börjar för Holmberg med 1930- 
talet. Bilden av de goda tiderna tecknas med auktori
tet och elegans och en avsevärd kombinatorisk förmå
ga, som inte minst gör bruk av den välinprickade 
detaljen för att ge sammanhang synlighet. Här para
derar påpassligt framluskade förstaframträdanden 
lika väl som småperfida falsifikat å la Per Wästbergs 
insmugglade tolkningar av den store men nonexisten- 
te bolivianen Vasco Goleza, med vilka han (1952) 
fäste narrbjällror vid nyromantiken i Metamorfos; det 
sistnämnda fyndet är en produkt av Holmbergs om
fattande intervjuarbete inför avhandlingen. Den goda 
dokumentationen av vad som förevarit kompletteras 
av myckna uppgifter om stäckta tidskriftsprojekt. 
Men Holmberg är inte bara glad i fakta; han söker och 
ser också linjer. En sådan, driven som tes i texten, är 
att 50-talets ult företer en uppsamlingsstil som i sin 
lekfullhet, sitt intresse för diktandet som hantverk, 
sin metapoetiska och språkspelande iver inte bara 
föregriper postmodernismen utan hör hemma där. 
Själva tanken förankras visserligen i exempel, men 
för att reda sig som tes skulle det krävas en långt mer

energisk argumentation och infattning än Holmberg 
sträcker till.

En annan tes, handfast driven, är att ult har en lång 
historia. Linjen dras från Phosphoros, och det för 
genren drygt sekellånga magra skede som därpå följer 
avsätter många litteratursociologiskt intressanta iakt
tagelser. Tanken om ett så ståtligt stamträd är ju inte 
ny; Holmberg påpekar bl. a. (s. 179) hur Utsikt ut
sträckte sin traditionsmedvetenhet ända till den atter- 
bomska »kollegan», och han fortsätter med andra 
exempel på hur tidskrifter räknar in sig i ett konti
nuum med anor.
o Detta inlemmande fortgår, förbi avhandlingen. I 

Åttital 7 (1981) dras under rubriken »Några kollegor» 
linjen bakåt till bl. a. Spektrum. De exempel Holm
berg anför harangerar organ som Ateneum, Fronten, 
Horisont, Poesi och Prisma. Gemensamt för alla dessa 
är att de förvisso finns med i den löpande diskussio
nen, men en smula på nåder; i baspopulationen ingår 
de inte. Hade t. ex. Horisont fått rum där hade den 
stökat om rätt kraftigt i bilaga 1, där proportionerna 
mellan svenskt och utländskt material i ult anges i 
procent, medeltal och median. Listan över utländskt 
toppas där av Odyssé\ enligt mina beräkningar hade 
Horisont gått upp i täten. Holmbergs invändning vore 
att denna var en kalender och därmed mer utställande 
än forum för debut och debatt.

Som unglitterärt projekt karakteriserar han den 
dock själv (s. 72). Han ger, på titelplats, det unglitte
rära projektet ett paradoxalt men väl belagt tradi- 
tionsmedvetande. Han fasthåller, konsekvent och 
högst fruktbart, ett aktörsperspektiv där tidskrifterna 
gör sig till roll- och scenmedvetna replikörer i ett 
ständigt sturmunddrangdrama riktat mot knäsatthet 
och förstockelse. Just därför hade hans exposé över 
unglitterärt beteende mer tveklöst fått grundas på 
organens självsyn och självförståelse i stället för att 
ställa upp kärntrupp och stödtrupp på skilda led.

I sista hand kan man hävda att avhandlingen hy- 
postaserar fram en genre, medan det vitala och intres
santare vore en hållning och en aktivitet. Tidvis har 
man kanske varit unglitterär på kultursidorna, i eta
blerade tidskrifter, på matiné eller nattiné eller i ra
dio. Den rent unglitterära manifestationen har otvi
velaktigt spelat en viktig roll. Men säkert har den 
s. a. s. orena, den som uppsökt andra fora, andras, 
varit av större betydelse än avhandlingen trots utvik
ningarna i sådana riktningar vill tillstå. Det uppror 
vars historia den tecknar blir en mer intern angelägen
het än den varit.

Dock kommer ingen att kunna skriva den större 
historien utan att kraftigt och tacksamt stöda sig på 
Holmberg. Och historien utgör bara opusets ena hälft. 
Den andra och något större delen anlägger systema- 
tiskt-funktionella perspektiv på ult. Denna del formar 
sig till veritabelt idéfyrverkeri, där genetiska, taxono- 
miska, sociologiska, ekonomiska och inte minst reto
riska aspekter nästan andtrutet avlöser varandra. 
Detta är en oavlåtligt stimulerande räcka småstudier; 
de präglas, kunde man tillägga, mer av metodologisk 
kreativitet än av uthållighet i verkställandet.

Minst givande är den inledande indelningen i 
gruppgenerations- och rörelsetidskrifter, bl. a. för att
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den sistnämnda kategorin lyst med sin frånvaro i 
Sverige. Detta får en delförklaring i det kanske speci
fikt svenska arrangemanget med ett storförlag som 
stått för mycket av kontinuiteten i den unglitterära 
tidskriftstraditionen: inför ständigt beställda uppror 
har det helt alternativa suttit en smula trångt. (I ett 
kort eget avsnitt, samt passim, behandlas ults förlags- 
anknytning, men implikationerna samlas inte riktigt 
upp.) Holmberg gör (s. 127) ett -  halvt återtaget -  
försök att granska spelet mellan grupp- och genera- 
tionstidskrift genom att undersöka antalet bidrag per 
bidragsgivare i respektive art. Försöket är dömt: läst 
mot en tablå på s. 266 visar sig hans fynd vara att 
tidskrifter som utkommit med bara ett nummer har 
färre bidrag per bidragsgivare än sådana som utkom
mit flere gånger.

I ett digert avsnitt om det Holmberg kallar konsten 
att manifestera sig studeras tidskriften som retoriskt 
subjekt, från valet av titel till konvenans för avskeds
tagande. Här avvinns Holmbergs aktörsperspektiv 
med okonventionella medel sina bästa poänger, och 
de är talrika. Tack vare avhandlingens osedvanligt 
kongeniala layout kommer de åt att landa med full 
åskådlighet. Tryckt i stort format och bräddad med 
faksimilåtergivningar ger arbetet sin läsare en nästan 
obruten kontakt med de föremål det hanterar.

Clas Zilliacus

Sten Brandorf: Från den förbergade människan till 
den upplösta. En linje i Sivar Arnérs författarskap 
fram till 1973. Studentlitteratur. Lund 1989.

Sten Brandorfs avhandling för doktorsexamen är den 
första större sammanhängande undersökningen av 
Sivar Arnérs författarskap. Hittills har Arnérs digra 
produktion behandlats förutom i översiktsverk en
dast i kortare uppsatser. Jöran Mjöberg har uppmärk
sammat Arnérs diktning i essäboken Livets ansikten 
(1956), och Per Schwanbom har i essän »Att bli ing
en» i den av Lars-Olof Franzén redigerade 40-talsför- 
fattare (1965) behandlat det tidiga författarskapet. 
Vidare kan nämnas att Carl-Eric Nordberg analyserat 
Arnérs radiodramatik i »Teater för slutna ögon» i 
BLM 1959.

I sin löpande framställning hänvisar Brandorf till 
ett par av dessa arbeten om Arnér -  liksom till en del 
andra -, men han ger ingen heltäckande beskrivning 
av forskningsläget. Även om den tidigare forskningen 
inte är särskilt omfattande, bör en forskningsöversikt 
ändå ingå i en akademisk avhandling.

Brandorfs syfte med undersökningen anges vara att 
beskriva och tolka den upplevelsevärld, som Arnér 
gestaltar och de livsproblem som han brottas med i 
sitt författarskap liksom de existentiella möjligheter 
denna kamp öppnar.

Framställningens strategi är att visa på en utveck
ling manifesterad i författarskapet, en linje från ett 
psykiskt tillstånd som kallas det »förbergade» till en 
livshållning som kalls »upplöst». Denna riktnings- 
angivelse beskriver en rörelse från ett stagnerat, jagin- 
kapslat tillstånd, som psykologiskt kännetecknas av

hämmande överjagskrav -  samvete om man så vill -  
och av en livshållning som präglas av fanatism, till en 
vitalistisk livssyn som bejakar individens öppenhet 
inför tillvarons mångfald, inför medmänniskorna och 
inför den stora helhet som individen är en del av.

Vidare vill framställningen klargöra vad dessa re
spektive tillstånd och livshållningar innebär, samt un
dersöka hur de konstnärligt gestaltas. Därvid studeras 
Arnérs skönlitterära produktion från och med de
butverket Skon som krigaren bar, publicerad 1943, 
till och med Vattenvägar 1973. Dessa fiktiva texter 
relateras till den självbiografiska romansvit, som Ar
nér publicerade mellan 1975 och 1978.

Avhandlingens första del, som behandlar Arnérs 
tidigare författarskap, utgår från det han själv kallat 
»spleen», och som i dag snarare skulle benämnas de
pression eller melankoli. Denna spleen förliknas vid 
ett förbergat tillstånd, och den har dels en personlig 
bakgrund, dels ett samband med det allmänna tidslä
get. Romanen Du själv från 1946, med huvudperso
nen Sverker, som känner »berget inom sig», blir en 
utgångspunkt och ett viktigt referensverk i den fort
satta framställningen. Förbergningen som företeelse 
granskas i detta första kapitel både ur fenomenologisk 
existentiell och dynamisk psykologisk synvinkel. Ka
pitel två behandlar den ångest som ligger bakom det 
förbergade tillståndet. Med stöd i Freuds djuppsyko
logiska och Paul Tillichs existensfilosofiska ångest
teorier visas hur hotet från överjaget respektive icke
varat skapar en existensupplevelse av fördömelse och 
inre död. Först belyses »förbergningen» som en form 
av freudiansk sam vets- eller överjagångest, vilken vi
sar sig ha sina rötter i en pietistiskt färgad uppfostran 
av Sellergrens märke, där fullkomlighetskravet blir en 
neurotiserande faktor. Därefter ses ångesten ur en 
aspekt som inspirerats av Tillichs existentialistiska 
teori om hotet från icke-varat, varvid ångesten gäller 
ödet och döden, tomheten och meningslösheten samt 
skuld och förtappelse -  ångestformer som alla mani
festeras i Arnérs diktning.

Det tredje kapitlet redovisar de tillvägagångssätt 
Arnér prövar för att övervinna spleen, »förbergnings- 
tendenserna», och den ångest som är förbunden med 
dem. Detta livsprojekt ses som det styrande för Ar
nérs tidiga författarskap. Den viktigaste strategin 
härvidlag är en metafysisk gränsöverskridande rörelse 
ut ur det egna jaget med målet att, som Arnér säger, 
»bli ingen».

Avhandlingens andra del, »Den ’upplösta’ männi
skan», inleds med en exposé över 60-talets nya idé
strömningar och kulturella klimat, varvid Arnérs po
sition anges med devisen »Från Prometeus till Pro
teus».

Signifikativt för den proteuska människan är hen
nes förmåga att -  bildligt talat -  ständigt skifta gestalt. 
Hon är därmed identitetslös, upplöst. Arnérs 60-tals- 
författarskap anvisar huvudsakligen två möjligheter 
att uppnå denna befrielse från en given, trång identi
tet. Den ena har sina förutsättningar dels i ett socialis
tiskt kollektivitetsideal, dels i den på 60-talet aktuella 
socialpsykologiska teorins rollbegrepp. Den andra 
vägen till befrielse ur jagets fängelse går via den mys
tiska erfarenheten; den extatiska upplevelsen av ja




