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Förord/tack

Att forska i sextiotalet kan ha sina risker. Hämningslös sex och dro-
ger och politik anses ju utmärka årtiondet, så någon får kanske för sig
att dessa och detta drag har direkta motsvarigheter i forskarens egen
häftiga livsstil.

Ingen slutsats kunde vara mera felaktig. Åtminstone i mitt fall. Den
hängivna forskaren hinner varken med sex eller politik och denna
bok är dessutom helt drogfri. Dess ämne – finlandssvensk sextiotals-
litteratur – råkade nämligen vara det, hur det nu kommer sig. Bort-
sett från sprit, tobak och demokrati. Men jag upprepar: bara för att
temat råkar vara sextiotalets erotik och politik och litteratur behö-
ver inte forskaren själv automatiskt vara någon sorts kvarglömd 68-
nostalgiker, en barrikadernas peter pan.

Att mitt intresse är ett annat och strängt vetenskapligt hindrar
inte att det alltid har varit kul att prata sextiotal med min bästa vän
och spouse, Isa Fellman, som som konststuderande befann sig mycket
närmare revolutionernas centra – själv har jag aldrig ens bott i ett
riktigt kollektiv.

Likaså måste jag motvilligt medge att det fortfarande finns ett sug
i sextiotalsmusiken – hopplöst utsliten och underbar.  Att You keep me
hangin’ on och I can’t get no satisfaction fortfarande gäller insåg jag
1990 när min dåvarande journalistkompis Tapani Ritamäki och jag
gjorde rocktextboken Som en smutsig hund.

Våra drivkrafter var visserligen redan då lika litterära som rocki-
ga. Till våra inspirationskällor hörde och hör den trio av fria essäister
och kritiker som lagt grunden för modern finlandssvensk litteratur-
forskning: Sven Willner, Johannes Salminen, Thomas Warburton. De
har laddat fältet, avtryck av deras smarta kommentarer hittas också i
denna bok. Av deras kolleger i följande generation var i synnerhet
Merete Mazzarella den som i egenskap av professor lyfte upp mig på
det akademiska spåret och sen höll tåget rullande. Utan henne och
en treårig anställning vid Svenska litteratursällskapet – sällsynt lyx för
en frilans – hade hela projektet nog aldrig blivit av. Åtminstone hade
det blivit trängre. Några inhopp som assistent på avdelningen för nor-
disk litteratur har också jämnat vägen.

Min handledare under skede två, universitetslektor Holger Lill-
qvist, har vänligt, skarpsynt, sett till att försändelsen anlänt hel till
ändstationen. Till det som nu är dess första vagn var professor Clas
Zilliacus i Åbo en viktig första förledare. Tillsammans med Michel
Ekman beställde han dess urversion, en artikel för Finlands svenska litte-
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raturhistoria, och skaffade t.o.m. fram pengar. Sessionerna med de två
herrarna i Åbo gav mig en glimt av hur en sokratiskt förlösande akade-
mi ska se ut: professionell, engagerad, kritiken aldrig ett självändamål.

Professor Tomas Forser, Göteborg, var min första akademiska lä-
sare ’utifrån’, d.v.s. från Sverige – han opponerade lic-avhandlingen
med konstnärlig flykt och uppfann i den vevan också det som blev
hela opusets titel. Han, Per Rydén och John Sundholm pekade ut sa-
ker att säga tydligare; jag hoppas att texten inte blivit sämre sedan de
läste den. Ett speciellt tack går till mina rikssvenska slutgranskare Inge
Jonsson och Claes-Göran Holmberg. Det känns betryggande att Jons-
son, tidigare rektor för Stockholms universitet och i dag bl.a. ordfö-
rande för det ryktbara Sällskapet De Nio, har gett sig tid att läsa mitt
manus och skriva ett utförligt, positivt utlåtande (med, som bonus,
viktiga rättelser på fyra språk). Förening 9 grundades på sextiotalet
för att slåss för jämlika könsroller i Finland, men De Nio är kanske en
annan sektion. Docent Claes-Göran Holmberg, Lund, har varit vänlig
nog att åta sig arbetet att fungera som opponent. Jag ser fram emot
detta möte med författaren till Upprorets tradition, IRL, in real life, som
chattarna säger.

Utan arkiv, bibliotek och folk som sköter dem blir det inte heller
någonting; ur gömmorna på Brages pressarkiv och Söderströms och
Schildts förlag härstammar många pusselbitar. Privat bjöd Peter Lo-
denius, Lars-Peter Ringbom och Margaretha Starck generöst på tid-
skrifter och sextiotalsmaterial. Elin Fellman hjälpte mig att göra eng-
elskan engelsk Många andra har bidragit till att göra den här boken,
med eller mot sin vilja; aktivt bl.a. mina doktorandkolleger Maria An-
tas, Jenny Kajanus och Anna-Stina Lindholm i en första generation (jo,
det har tagit tid) och Rita Paqvalén, Anna Biström, Tatjana Brandt, Topi
Lappalainen och Eva Kuhlefelt i en andra. De har gett liv och intensi-
tet åt seminarier och ölsnack – på köpet har de blivit vänner och
förebilder. Under åren har dessutom en hel rad självpåtagna läsare
dykt upp: Michel Ekman, Johannes Salminen, Fredrik Lång, Sara Ehn-
holm-Hielm, Tapani Ritamäki, Sven-Erik Klinkmann och Arne Tofte-
gaard Pedersen, min rumskamrat under SLS-åren.

En speciell plats i intersektionen mellan veten- och vänskap intar
samhällsvetaren Anna Rotkirch, Ny Tid-kollega i ett tidigare liv, idea-
lisk inofficiell handledare i det här. Om universitetet skulle fungera
som hon skulle det vara ett universitet.

Ytterligare två viktiga institutioner bör nämnas: den nordiska väl-
färdsstaten och den James Bond-inspirerade internet-radiostationen
Secret Agent. På var sitt sätt delar, kanske, av sextiotalets arv.

Broholmen i augusti 2008
Trygve Söderling
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Upproret

”Upproret” lydde rubriken när Christer Kihlmans första roman re-
censerades i den sobra kulturtidskriften Bonniers Litterära Magasin.

Året var 1960. Att rubriken skulle bli sällsynt användbar också för
de följande decenniernas händelser kunde ingen ännu veta. Inte ens
Kihlmans kollega Jörn Donner, som skrev recensionen. Vid ingång-
en till 1960-talet var uppbrott som deras, från den egna borgerliga
bakgrunden, ännu ovanliga. De skulle bli vanligare. I dag framstår
Kihlmans provokativa roman som ett av de tidiga tecknen på en om-
fattande mentalitetsförändring.

Att 1960-talets internationella strömkantring vänsterut1  sker
också i nordisk litteratur och debatt är knappast förvånande. Mera
oväntat kan det då verka att finlandssvenska författare och skribenter
– som Kihlman och Donner – tidigt och aktivt bidrog till den nya,
samhällskritiska trenden.

Statistiskt sett är finlandssvenskarna – intersektionen av de två
variablerna språk: svenska och nationalitet: finländsk – en folkgrupp
på cirka 300.000 personer. I politiska val röstar minst fyra femtedelar
av dem borgerligt. Skillnaden i ideologiskt mikroklimat, jämfört med
det omgivande nordiska samhället, är alltså markant. Hade det inte,
mot den bakgrunden, varit logiskt om finlandssvensk 1960-talslitte-
ratur hade bildat något av ett konservativt fäste i öster?

Så blev det ändå inte. Också de finlandssvenska författarna bidrog
aktivt till att skapa ett 1960-tal där de litterära fönstren öppnades
mot politiken och världen. Också de skrev romaner och dikter om

1 Strömkantringens år
är titeln på Karl Erik
Lagerlöfs essäsamling
och essä om svensk
litteratur under sextio-
och tidigt sjuttiotal
(Stockholm 1975).
”Strömkantringarnas
tid” heter Tomas Fors-
ers och Per Arne Tjä-
ders avsnitt om 1960-
talets rikssvenska de-
batt och nya prosa i
Den svenska litteratu-
ren 3 (Lönnroth m.fl.
(red.), Stockholm
1999, s.371–411).
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Europa, USA och det politiska våldets problem. Också de granskade
det egna samhällets sociala klyftor och ställde dess borgerliga hege-
moni i ett kritiskt ljus. Skredet av omvärderingar nådde också fram
till den egna litterära traditionen, där ett expansivt 1920-tal hade
följts av självbespegling och inåtvändhet – så lydde åtminstone kriti-
ken.

Nu skulle den trenden brytas. För första gången i historien bil-
dade en hel rad av de tongivande finlandssvenska författarna en väns-
tersinnad intelligentia.

Vad innebar denna förändring? Hur manifesterade den sig? Ge-
nom nedslag i tidens prosa och litterära debatt vill jag bidra till en
tydligare, i vissa fall förändrad bild av 1960-talsprocessen just här –
den lokala strömkantringen. Som en biprodukt hoppas jag kunna
visa att det finns mycket av intresse i 1960-talets finlandssvenska lit-
teratur. Också när den ses i förhållande till de två större kulturer som
den gränsar till och ingår i, utifrån sina egna förutsättningar. Hade
kanske den finlandssvenska filialen av det allmänna ”upproret” sina
egna accenter?

I det här inledande kapitlet ringas frågeställningen in, strategin
presenteras och en allmän tidsbakgrund ritas upp. Först i alla fall
några ord om det fält för historieskrivning som vi här rör oss på,
eftersom det lugnt kan kallas minerat.

Mer än ett årtionde

1960-talet intar en särskild plats i västvärldens kulturella mytologi;
det framstår i dag som på många sätt ’mer än ett årtionde’. Sextiotalet
är, vid sidan av en objektivt definierad tidsperiod, också en myt, ett
emblem, en legend – en på många sätt överraskande berättelse. Det
tycker inte ens bara de som själva var med.

Om själva legenden är ett faktum, så växlar attityderna till den
stort. Och just här finns orsaken till att marken under varje under-
sökning av tiden är minerad. Enligt expresident Bill Clinton följer
inställningen till sextiotalet i stort sett partigränserna i USA:

If you look back on the Sixties and think there was more good
than bad, you’re probably a Democrat. If you think there was
more harm than good, you’re probably a Republican.2

Frågan om ett ’bra’ eller ’dåligt’ sextiotal kan också formuleras: inom
vilket paradigm ska strömkantringen förstås?. Till exempel pekar
Kristin Ross i May ’68 and its Afterlives (2002) på det egendomliga
faktum att studentkravallerna har tagit nästan all plats i de senare
populärkulturella representationerna av majrevolten i Frankrike. Än-
då utlöste maj -68 också den största generalstrejken i modern tid i ett

2 The Independent
(London) 5.6.2004,
citerad i M.J. Heale:
”The Sixties As His-
tory: A Review Of
The Political His-
toriography”, Rewiews
in American History
33 (2005), s.134. Inte
heller bland histori-
kerna har någon kon-
sensus nåtts, anser
Heale i sin forskning-
söversikt, decenniets
”fate […] was to be
dissolved by the cur-
rents it spawned be-
fore a stable historio-
graphy could be writ-
ten” (a.a. s.133). —
Heales ideal, en ”sta-

bil historiografi”, före-
faller visserligen egen-
domligt, åtminstone
sett ur ett socialt kon-
fliktperspektiv.
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industriland, med mellan åtta och nio miljoner fransmän involve-
rade. Med- eller omedveten mörkläggning av sådana ’detaljer’ har
naturligtvis politiska orsaker och konsekvenser.3

Också i ett nordiskt sammanhang kan vi urskilja en politisk kamp
om tolkningsföreträdet till sextiotalets berättelse. Till exempel den
finlandssvenska modernistdebatten 1965, som jag granskar i den an-
dra av avhandlingens två delar, har i efterhand betraktats dels som en
vitalisering av det litterära livet, dels – från motsatt läger – som en
ovärdig klappjakt och en skendebatt utan egentligt sakinnehåll.

Eftersom åsikterna om och tolkningarna av sextiotalet går så vitt
isär blir det en desto viktigare uppgift för forskningen att gå tillbaka
till källorna och bilda sig en underbyggd uppfattning om ’vad som
faktiskt hände’ – om det hände.

Det specifika, lokala sextiotal som jag undersöker började alltså med
en skräll. I mitt första exempel, den finlandssvenske författaren
Christer Kihlmans debut som prosaist, testas gränserna inte bara
inom området sex och moral – romanen Se upp Salige! från 1960 är
också en giftig politisk satir. Boken togs väl emot av kritiken, inte
minst i Sverige.

Mindre känt blev mitt andra specimen, Jarl Sjöbloms roman Kär-
ret från 1964, som här får representera en outsiders syn på sextiotals-
radikalismen: en proletär röst som talar bokstavligen från dikesbott-
nen.

Mitt i decenniet, 1965, utbröt en tidningsdebatt kring moder-
nismens roll i den finlandssvenska litterära traditionen. I debatten
deltog en ovanligt lång rad författare och kritiker och de deltog med
ett i våra förhållanden ovanligt engagemang. Modernistdebatten,
som den kallades, blev i efterhand smått legendarisk och den delar,
som sagt, fortfarande opinionerna.

1965 och 1968 utkom ytterligare två kritiska och politiska kär-
leksromaner, den här gången markerat internationella. Mörkrets kär-
na av Marianne Alopaeus blev en läsarnas favorit, Ulla-Lena Lund-
bergs En berättelse om gränser ett glädjeämne för de få.

Jag läser alltså fyra sextiotalsromaner och frågar hur de tog de sig
an sin tid och dess omvärderingar. Och jag analyserar, i avhandling-
ens andra del, den ovan nämnda litteraturdebatten som ett annat ut-
tryck för tidsenlig positionsjustering. Tillsammans ger de två studi-
erna en bild av hur ett skeende, som i hög grad var internationellt,
förverkligades lokalt.

Litteratur- och idéhistoria färgas av platsens och språkets koordinater.
Gemensam för mina exempel är alltså en finlandssvensk bakgrund.
Det är en lokalisering, inte nödvändigtvis en uteslutning. Språket,

3 Kristin Ross: May
’68 and its Afterlives
(Chicago and London
2002), s.8.
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svenska, vetter mot två länder. Det mindre landet har två officiella
språk. Mörkrets kärna, bestsellern bland de fyra granskade roma-
nerna, ompublicerades under tre decennier med stor envishet på
bägge dessa språk i det östnordiska litterära rum som Finland och
Sverige utgör. Men kartan tar inte slut här, och redan till ämnesvalet
är både Mörkrets kärna och En berättelse om gränser som sagt kosmo-
politiska.

Litteraturdebatten 1965 var i första hand finlandssvensk, men
knappast provinsiell: till referenserna hörde Bertolt Brecht, Ezra
Pound, T.S.  Eliot, Kurt Schwitters, Göran Palm och Pentti
Saarikoski. Själva debattämnet, modernismen, för ut på internatio-
nella farvatten.

I populärkulturens kollektiva minne är det, som sagt, framför allt
ungdoms- och studentradikalismens smekmånad och det ikoniska
årtalet 1968 som har fått omge sextiotalet med ett mer eller mindre
rosafärgat skimmer. I mina två studier ligger tyngdpunkten tidigare.
Snarare än studentrevolten handlar det om den bredare trend som
når en tillfällig kulmination under sextiotalet och som jag har valt att
kalla medelklassradikalismen.4  Den nya radikalismen hämtar sin
impetus ur så skilda källor som sexliberalisering, avkolonisering och
det traditionella borgerskapets minskande prestige i samhället.

Jag ser den mellanskiktsbaserade radikalismen som en viktig del
av sextiotalets ansikte – en samtidigt intressant och konfliktfylld del.
Ordagrant betyder radikalism att gå till roten (latinets radix), men
grundlighet kan också innebära ett brott med traditionen. Vilka var
rötterna till och motiven bakom brottet? Hur uppfattades och be-
skrevs det i sin egen tid? Vad stod egentligen på spel?

Min titel, Drag på parnassen, syftar på 1960-talets litterära debatt-
klimat. Inte minst på parnassen, den litterära arenan, skapade
medelklassradikalismen nytt drag – drag i betydelsen korsdrag, drag i
kaminen, kanske ’drag under galoscherna’. Samtidigt fick dessa
schackdrag på det offentliga spelbrädet nog aktörerna att tydligare
visa upp sina anletsdrag.

4 Termen kan i det
här sammanhanget
också läsas som en
anspelning på titeln
på Victor Svanbergs
Medelklassrealism, en
studie av 17- och
1800-talens svenska
litteratur (Samlaren,
Uppsala 1943–44).
Samtidigt är, som
framgår längre fram i
denna inledning,
Svanbergs val av epok
och hans medelklass-
begrepp andra än
mina.
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Perspektiv, strategi, metod

Böcker och debatter skrivs i en social situation. Även om fantasin
kan tyckas gränslös, sätter ekonomiska, politiska och mentalitetsmäs-
siga kontexter upp ramar, skapar gravitationsfält, för den litterära och
debatterande verksamheten. Bakom de två studiernas strategi ligger
en materialistisk kultursyn. Det är en orsak till att sociala aspekter –
t.ex. begreppet ”medelklass” i titeln på del I – får spela en viktig roll.
Jag utgår från att ett studium av texter i relation till det omgivande
samhället ger dem en nödvändig relief, som fruktbart kompletterar
en inomlitterär, strukturell analys. Det gäller för en enskild bok eller
ett debattinlägg; det gäller i synnerhet när man, som här, försöker
förstå en litterär strömning eller trend.

Materialistiska tolkningsmodeller förknippas med framför allt
marxistisk kulturteori. En vanlig föreställning om och kritik av den
senare är att den skulle förminska verk eller författarskap till en di-
rekt ’avspegling’ av en viss samhällsklass’ intressen, med andra ord
bedriva en oacceptabel reduktionism och determinism. Just den här
typen av enkelriktad materialism kritiserades av Karl Marx själv i den
tredje av hans välkända Thesen über Feuerbach från 1845:

Den materialistiska läran att människorna är produkter av om-
ständigheter och uppfostran, att förändrade människor alltså är
produkter av andra omständigheter och ändrad uppfostran, glöm-
mer att omständigheterna också förändras av människorna och
att uppfostraren själv måste uppfostras. Den kommer därför med
nödvändighet att klyva samhället i två delar, av vilka den ena är
upphöjd över samhället […].5

Marx underkänner här entydigt en kausal förklaringsmodell som för-
lägger kulturen – en del av samhället – utanför och ’ovanför’ samhäl-
let. Han pekar på den paradox som uppstår om ”omständigheter och
uppfostran” inte förstås som aspekter av samhällets dynamiska för-
ändringsprocess, snarare än som enkla ”produkter” av den.

Bland andra Fredric Jameson har påpekat att Marx’ och Engels’
välkända metafor om en samhällelig ekonomisk ”bas” (Basis) och en
ideologisk/kulturell ”överbyggnad” (Überbau)6  har inbjudit till miss-
förstånd. Snarare än arkitektur – samhället sett som ett hus – handlar
den, enligt Jameson, om järnvägsterminologi.7  Ser man basen som
rälsen och överbyggnaden som det rullande materialet, betonas – på-
pekar i sin tur Moyra Haslett – delarnas ömsesidiga beroendefor-
hållande på ett annat och mera dynamiskt sätt än i husmetaforen:
”both the trains and the tracks are impotent without each other”.8

Walter Benjamin föreslog å sin sida i Passagenwerk att överbyggnaden
förstås som ett uttryck för basen.9

5 Min övers. efter
Engels’ utgåva från
1888: ”Die materialis-
tische Lehre, daß die
Menschen Produkte
der Umstände und
der Erziehung, verän-
derte Menschen also
Produkte anderer
Umstände und geän-
derter Erziehung sind,
vergißt, daß die Um-
stände eben von den
Menschen verändert
werden und daß der
Erzieher selbst erzo-
gen werden muß. Sie
kommt daher mit
Notwendigkeit dahin,
die Gesellschaft in
zwei Teile zu sondern,
von denen der eine
über der Gesellschaft
erhaben ist.” Karl
Marx u. Friedrich
Engels, Werke, Bd 3
(Berlin 1978), s.533–
535.

6 Formuleringen finns
i Beitrag zur Kritik der
politischen Ökonomie
(Bidrag till kritiken av
den politiska ekono-
min, orig. 1859).

7 ”Überbau and Basis,
for example, which so
often suggests to
people a house and its
foundations, seem in
fact to have been rail-
road terminology and
to have designated the
rolling stock and the
rails respectively,
something which sud-
denly jolts us into a
rather different pic-
ture of ideology and
its effects.” Fredric
Jameson: Late Marx-
ism (London 1990),
s.46.

8 Moyra Haslett:
Marxist Literary and
Cultural Theories
(London 2000), s.20.

9 Jameson: Late
Marxism (London
1990), s.46.
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Fredric Jameson hör till de teoretiker som uttryckligen placerar
sig i en marxistisk tradition, och jag sympatiserar med det krav på
historisering av litteraturforskningen som han formulerar i bland an-
nat The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act
(1981).10  På ett mera praktiskt plan har jag ändå snarare använt idéer
och begrepp hämtade hos kulturforskare som Pierre Bourdieu och
Michel Foucault. Trots att bägge markerade ett (relativt) avstånd till
marxismen (och över lag till förklaringsmodeller med ’bakomlig-
gande orsaker’),11  präglas också deras arbeten av ett intensivt intresse
för de kulturella uttryckens förankring i materiella förhållanden. Till
exempel studerade Bourdieu relationer mellan ekonomiskt och kul-
turellt kapital, medan Foucault skrev om bland annat fängelse-
arkitektur, ”biopolitik”, kroppar och sexualitet. Man kan också peka
på den djupa påverkan som framför allt Foucault har haft på de sins-
emellan besläktade forskningsinriktingar som i dag kallas för ”new
historicism” och ”cultural materialism”.12

Snarare än någon enkelriktad kausalitet från ekonomi till kultur
utgår jag alltså från att materiella faktorer, t.ex. produktions- och
klassförhållanden, helt enkelt är intressanta kontexter till en viss epoks
kulturyttringar. Kultur och ekonomi ser jag som två sidor av samma
mynt: två aspekter på de processer som reproducerar och förändrar
en given samhällsformation. I stället för bilden med myntets två si-
dor borde vi kanske säga: om ekonomin står för myntets realvärde
som nedsmält metall så är kulturen myntets prägling – den ’berät-
telse’ som bland annat meddelar vilken auktoritet som ställer sig
bakom myntet, garanterar dess värde.

Ramen: medelklassens revolution

En utgångspunkt för mina undersökningar är antagandet att det fin-
landssvenska och östnordiska 1960-talets litteratur och litterära de-
batt färgas av och deltar i en snabb ekonomisk och kulturell
moderniseringsfas. Revor uppstår i den rådande konsensusen, nya
debatter öppnas och litteraturen tar del i dem. I debatterna artikule-
ras och omförhandlas samhällets maktförhållanden, och ett slående
drag är att de nya rörelserna och debatterna utspelar sig närmast inom
medelklassen. Begreppet hegemoni är här centralt. Hegemonisk makt
kan ses som ett ’projekt’ där en rad nyckelbegrepp organiseras på ett
konsensusskapande sätt.13  Jag uppfattar 1900-talet som en process
där det klassiska borgerskapet på det hegemoniska planet ger plats åt
en mera heterogen och ansiktslös modern medelklass.

I Finland hörde vid 1960-talets början cirka 48 procent av befolk-
ningen till arbetarklassen, 28 procent till jordbrukarna och 23 till
medelklassen. Motsvarande siffror 1970, tio år senare, var 53, 16 och

10 London 1981.
Svensk översättning
Det politiska omed-
vetna. Berättelsen som
social symbolhandling
(Stockholm 1994).

11 Foucaults relation
till marxismen disku-
teras av bl.a. Bradley
J. Macdonald (”Marx,
Foucault, Genealogy”,
Polity, 2002), Mark
Olssen (”Foucault and
Marxism”, Policy Fu-
tures in Education,
2004) och Bob Jessop
(”From micro-powers
to governmentality”,
Political Geography,
2007). Alla tre avvisar
den rätt vanliga före-
ställningen att Fou-
cault helt skulle ha
tagit avstånd, t.ex.
Jessop talar om ”an
implicit appropriation
and development of
insights from Marx”
(s.34), medan Olssen
finner att bägge är
”’historical materia-
lists’, albeit, in quite
different senses”
(s.474).

12 Om Foucaults be-
tydelse för de sist-
nämnda riktningarna,
se Claire Colebrook:
New Literary Histories.
New historicism and
contemporary criticism.
(Manchester 1997),
s.31 m.fl.

13 Diskursteoretiker-
na Ernesto Laclau och
Chantal Mouffe revi-
derar och utvecklar
Antonio Gramscis
hegemonibegrepp till
”an articulatory prac-
tice instituting nodal
points that partially
fix the meaning of the
social in an organized
system of differences”.
Jacob Torfing: New
Theories of Discourse.
Laclau, Mouffe and
Zizek (Oxford: Black-
well, 1999), s.109; jfr.
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29. Störst – från 12 till 18 procent – var ökningen inom de lägre
medelklasskikt som utför ”rutinmässiga kontorsuppgifter”.14

Den medelklass jag här talar om har en annan sammansättning än
den som t.ex. Victor Svanberg eller Thomas Warburton refererar till i
varsin litteratursociologiska text från 1943 respektive 1951. Svanberg
väljer i sin studie av svensk litteratur i slutet av 1700- och början av
1800-talet att använda ”medelklass” som ett precisare begrepp än
”borgerlig”.15  Warburton använder, i sin översikt av den finlands-
svenska litteraturens sociala bakgrund under 1900-talets första hälft,
de två begreppen som mer eller mindre synonyma.16

Kännetecknande för det samhälle som vuxit fram i västländerna i
synnerhet under 1900-talets senare del är att det klassiska borgerska-
pet försvunnit som synlig, självdefinierad, självmedveten grupp. I
politiskt avseende har hegemonins centrum blivit obestämt – med
Perry Andersons bild har ”amfiteatern” ersatts av ett ”akvarium”17  –
och det förknippas, om det alls har ett ansikte, med en vagt bestämd
medelklass. Där man tidigare skulle ha talat om nya grupper inom
borgerskapet, skapar man därför i dag helt nya termer när nya eliter
profilerar sig: 1980-talsyuppies, IT-miljonärer, ’nya ryssar’, oligarker.

Den moderna medelklassen är stor – i de mest önsketänkande
varianterna av dess självbild nästan allomfattande – och dess hege-
moni bygger snarare på diffus mångfald än på tydlighet. Från att ha
haft en perifer och specifik betydelse har medelklassen under 1900-
talet blivit ett centralt men ”tomt tecken” (”empty signifier”18 ). Just
som otydlig massa kan medelklassen lättare göra anspråk på att repre-
sentera hela folket och legitimera den makt som utövas i dess namn.
Där borgerskapets män under 1800-talet markerade sin status med
en cylinderhatt (Perry Anderson)19  blir medelklassens manliga
tjänsteuniform under 1900-talet kavaj och slips. Den moderna me-
delklass som träder fram från och med 1960-talet organiserar sig re-
dan fackligt – efter modell från arbetarrörelsen – och är inte heller
främmande för att strejka. Kvinnorna börjar gå i långbyxor och män-
nen kan åtminstone utanför tjänsten uppträda i det forna arbetar-
plagget jeans.

Det klassiska borgerskapets elit, bourgeoisin, definierade sig själv
via högkulturella uttryck och ett uttalat bildningsideal. Dagens verk-
liga makthavare smälter gärna in i medelklassen och företräder ofta
till det yttre samma kultur.20  Deras ledarskap ses som en teknisk fråga
och t.ex. en kulturminister förväntas inte automatiskt ha några meri-
ter på det kulturella fältet. Möjligen är det här just den form av hege-
moni som motsvarar den formella demokratin i moderna samhällen
med allmän rösträtt.

Jag ser alltså på några exempel på 1960-talets debatter och debat-
terande litteratur i ljuset av samtida, påtagligt materiella faktorer:

Ernesto Laclau &
Chantal Mouffe:
Hegemony and Socia-
list Strategy. Towards a
Radical Democratic
Politics. Second edi-
tion (London 2001
[1985]), s.134–137.

14 Hannu Ruonavaa-
ra: ”Yhteiskunnan
rakenteet ja rakenne-
muutokset”, i Keijo
Koskinen (toim.):
Sosiologisia karttaleh-
tiä. Matkaopas yhteis-
kunnan tutkimiseen
(Tampere 1998),
s.73–74. Jag har här,
för översiktlighetens
skull, slagit ihop siff-
rorna för småföreta-
gare (7% 1960, 6%
1970) och lägre resp.
högre medelklass till
en generell medel-
klass.

15 ”Begreppet borger-
lig är mångtydigt.
[…] Man blir kvitt
oklarheten, ifall man
kallar den nya social-
gruppen medelklass.”
Svanberg, ”Medel-
klassrealism I” (Sam-
laren 1943), s 113.

16 Thomas Warbur-
ton: ”Inledning”, Fem-
tio år finlandssvensk
litteratur, s.11–15.

17 Perry Anderson:
The Origins of Post-
modernity (London
1998), s.85.

18 ”A signifier is emp-
tied of any precise
content due to ’the
sliding of the signi-
fieds under the signi-
fier’. Democracy is an
empty signifier as the
signifier of democracy
is so over-coded that
it means everything
and nothing.” Tor-
fing: New Theories of
Discourse, s.301.

19 ”If we wanted a
single visual clip of
this world, it was a
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medelklassens snabba tillväxt, utbildningsexplosionen, urbanisering-
en. Det ’ryck’ av modernisering som verkar kulminera i 1960-talet
har beskrivits på många sätt, och någon konsensus om terminologin
har inte uppstått. Förändringen har bland annat setts som en över-
gång från industri- till postindustriellt eller servicesamhälle, från mo-
dernt till postmodernt, från Gutenberg- till TV-åldern.21  Eftersom
jag väljer att betona de sociala relationerna framhåller jag här 1960-
talet som en viktig fas i den moderna medelklassens revolution, som i
hög grad är en en uppgörelse ’inom familjen’.

Strategin: en tolkningsprocess

Ett vanligt schema för humanistiska avhandlingar, inklusive littera-
turvetenskapliga, har varit ’teori – metod – resultat’. Under slutet av
1900-talet har det här schemats vetenskapsteoretiska fundament på
ett fruktbart sätt problematiserats av poststrukturalistiska, diskurs-
teoretiska och konstruktionistiska idéströmningar (intressant nog
strömningar med starka rötter i just 1960-talet). I synnerhet metod-
begreppet i den ovannämnda triaden har satts i gungning.

Efter insatser av bland andra Michel Foucault går det i dag knap-
past att presentera forskning utan att beakta att själva valet av metod
är med om att skapa forskningsobjektet. Som Nils Åkerstrøm Ander-
sen uttrycker det har en intresseförskjutning skett från ontologiska frå-
geställningar (”vad är sant?”) till epistemologiska (”hur uppstår kun-
skap?”). Från frågor om regler för att nå vetenskaplig kunskap har
tyngdpunkten förskjutits till frågor som: ”vilka analytiska strategier
kunde producera ny kunskap som på ett kritiskt sätt avviker från den
existerande?”. Behovet av en vetenskaplig metodologi försvinner na-
turligtvis inte, men frågorna om strategin bakom metodvalen kom-
mer i förgrunden.22

Trots att jag i botten har bland annat resonemanget i det närmast
föregående avsnittet om sextiotalet som en ’medelklassens revolution’,
blir i de två studierna som följer en central epistemologisk strategi att
avstå från alltför färdiga föreställningar om sextiotalet och om den
litteratur/debatt som här behandlas. Även om jag betonar kontexten,
går vägen till en historiserande förståelse via en noggrann läsning av
själva texterna. Det gäller att – till den del det är möjligt – undvika
ett cirkelbevis, där en förutfattad förförståelse enbart reproducerar
sig själv.

I stället för att utgå från en färdig modell av vad 1960-talet var,
och bekräfta den med texterna som bevismaterial, strävar jag till att
öppna texternas arkiv från flera, sinsemellan skilda håll. Texternas
röster är kanske inte så samstämda som man i efterhand har föreställt

scene where men still
wore hats.” Perry An-
derson, The Origins of
Postmodernity, s.85.

20 Till exempel iden-
tifierade sig 37% av
479 medlemmar i det
finländska samhällets
makteliter 2001 med
den övre medelklas-
sen. De näststörsta
identifikationsgrup-
perna var ”högin-
komsttagarna” och
”löntagarna”, bägge
14%. Ilkka Ruostet-
saari: Valta muutok-
sessa, Helsinki:
WSOY, 2003, s.353.

21 Daniel Bell – som
tidigare bidragit till
att popularisera debat-
ten om ”ideologiernas
död” med sin The End
of Ideology. On the
Exhaustion of Political
Ideas in the Fifties
(1960) – präglade
termen ”postindustri-
ellt samhälle” med
The Coming of Post-
Industrial Society
(New York 1973). I
sin essä ”Postmoder-
nism, or, The Cultural
Logic of Late Capital-
ism” (Durham 1991,
orig. 1984) nämner
Fredric Jameson dess-
utom bl.a. begreppen
”consumer society,
media society, infor-
mation society, elec-
tronic society” (s.3).

22 Nils Åkerstrøm
Andersen: Discursive
Analytical Strategies.
Understanding Fou-
cault, Koselleck,
Laclau, Luhmann
(Bristol 2003), s.XI-
XIII.
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sig. Därför måste också det udda och oväntade i dem ges en chans att
tala.

Principen om öppenhet för texternas polysemi tar sig uttryck i en
induktiv strategi, som också avspeglar sig i framställningens disposi-
tion. Efter en bakgrundsteckning av 1960-talsmiljön presenteras och
jämförs i studiens första del – Medelklass med mänskligt ansikte – kort
mottagandet av de fyra romanerna och deras plats i kanon. Volymens
huvuddel är en tematisk läsning genom tre ’raster’: platsens, känslans
och maktens tematik. Viktigt är här att valet av rastren snarare base-
ras på egenskaper i texterna än på mina föreställningar om sextiota-
let. Den första delen avslutas med en diskussion av romanernas poli-
tiska och erotiska metaforik på verknivå. Målet är att den bild jag
skapar av texterna ska ha en viss stadga också utanför mina speciella
ledmotiv, sextiotalet och medelklassradikalismen.

På motsvarande sätt läser jag i studiens andra del – Modernist-
debatten – först debattinläggen som en löpande text, en händelse-
kedja, och skapar ur den en tolkning av debattens temata, argument
och läger. Först när debatten är beskriven på sakplanet undersöker
jag debattörernas personæ och deras positioner på det litterära fältet.
Jag utgår med andra ord inte från att debatten t.ex. verkligen hand-
lade om modernismen eller att debattörerna automatiskt skrev enligt
sin grupp- och generationstillhörighet. Det är undersökningens sak
att visa om så var fallet, och att utmynna i en tolkning av varför de-
batten fördes.

I ett sammanfattande slutkapitel, ”Att skriva sextiotalet”, återvän-
der jag till den sociala kontexten och tolkar resultaten från detalj-
undersökningen ur ett bredare fält-, offentlighets- och diskurs-
perspektiv. I viss mån vänder jag alltså på den traditionella disposi-
tion där tolkningen föregås av en helt separat, teoripresenterande
’framvagn’. En teoretisk surdeg behövs för att komma igång och ge
ett perspektiv åt undersökningen – här består den närmast av anta-
gandet om den materiella kontextens betydelse – men jag tar också i
bruk några teoretiska begrepp under arbetets gång, för att tolka en
preliminärt kartlagd terräng och visa på nya sammanhang.

Begrepp och metoder: andras och egna

Många av de använda begreppen är hämtade ur litteratur- och kultur-
studiernas allmänna verktygslåda. I några fall har jag utökat sorti-
mentet med egna tillskott. I romanstudiens avsnitt om reception in-
troduceras den nya termen treförlagssystemet för att beskriva en typisk
publiceringsväg för de mera uppmärksammade finlandssvenska
böcker som samtidigt ges ut på ett finlandssvenskt, rikssvenskt och
finskspråkigt förlag. Här talas också om ett motsvarande östnordiskt
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receptionsrum. I delstudiens första tematiska läsning, enligt platsens
tema, använder jag mig av bland annat Michail Bachtins kronotop,
Michel Foucaults panoptikon-begrepp och Marshall McLuhans me-
tafor om den globala byn. I den andra tematiska läsningen, under
rubriken ”Känslan”, introducerar jag begreppet känslomanuskript och
bakom den tredje tematiska läsningen ligger bland annat en fou-
caultsk uppfattning om makten som en typ av ”aktiva, instabila styr-
keförhållanden”.23

I del II, debattstudien, är metodiken i den inledande avdelningen,
”Sak”, främst diskurs- eller argumentationsanalytisk. Den påföljande
kartläggningen av aktörerna och det litterära fältet är inspirerad av
Pierre Bourdieus sociologiska teoribildning kring vad han kallar kul-
turens fält. I bourdieuska studier kartläggs fältets struktur och utveck-
lingsprocesser med hjälp av ekonomiska analogier, främst begreppen
socialt kapital och kulturellt kapital. Symboliska strider mellan indivi-
der och skolor om herraväldet över det ”fältspecifika kapitalet” är
kännetecknande drag i fältens dynamik. Här närmar vi oss en opera-
tionalisering av det inledande resonemanget om medelklassradikalis-
men.

Också i den avslutande diskussionen använder jag mig av en bour-
dieusk begreppsapparat, men resonemangen kring text och kontext
relateras dessutom till Jürgen Habermas historiska beskrivning av den
borgerliga offentlighetens etablering och framför allt till Michel Fou-
caults syn på samhälleliga strategier och diskurser. Som ett nytt be-
greppsligt tillskott föreslås här termen repressiv legitimering för att be-
teckna vissa manipulativa metoder för maktutövning, t.ex. inom den
mediala offentligheten.

Som helhet vill jag, i stället för att enbart presentera ett forsk-
ningsresultat, visa hur resultatet växer fram via de olika övervägan-
den och beslut som fattas på vägen. Jag ser tolkning av kulturella
texter som snarare en process, en serie strategiska val, än en mekanisk
implementering av en en gång för alla vald metod. Min strävan är att
också framställningen ska avspegla den här processen vid dess olika
vägskäl.

23 Magnus
Hörnqvist: Foucaults
maktanalys (Stock-
holm 1996), s.289.

24 ”It is often enough
said that the 1960s
encompassed in the
West the transition, or
cultural ’paradigm
shift’, from modernity
to postmodernity”
(Marianne DeKoven:
”Modern Mass To
Postmodern Popular
In Barthes’s Mytho-
logies”, Raritan 2/
1998). Termerna para-
digm och paradigm-
skifte torde närmast
anknyta till Thomas
Kuhns studie av na-
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Sextiotalskontexter: fem försök

Med vilken förförståelse av tidsbakgrunden ska vi ge oss in på studiet
av de enskilda romanerna (del I) och debattinläggen (del II)? Jag har
redan varit inne på att 1960-talets turbulens i västvärlden ofta har
tolkats som ett kulturellt ’paradigmskifte’ från modernism till post-
modernism.24  Bland andra Fredric Jameson25 , Andreas Huyssen,26

David Harvey27  och Scott Lash28  har fört fram teorier om ett sådant
brott.

Varför detta paradigmskifte? Vilka är de sociala aktörerna och de
eventuella bakomliggande processerna? Diskussionen om postmoder-
nismen och dess innebörd är omfattande; min avsikt är här bara att
fästa uppmärksamheten vid att sextiotalet hör till de starka kandida-
terna när teoretiker söker efter en betydande vändpunkt i 1900-talets
historia.

Som en första orientering – och samtidigt avslutning på det inle-
dande kapitlet – närmar jag mig här nedanför sextiotalet i form av
fem ’försök’, fem bilder, tänkta att överlappa och komplettera, gärna
också motsäga varandra. Jag räknar upp drag som många iakttagare
också tidigare registrerat.

Samtidigt blir en konsekvens av det tidigare resonemanget kring
forskningsstrategier att en föreställning om sextiotalets eventuella
anda eller Zeitgeist inte borde cementeras, som en på förhand given
mall eller checklista. Möjligheten måste hållas öppen att de under-
sökta sextiotalstexterna kan innehålla också andra än så att säga offi-
ciellt sextiotalistiska drag – och därmed kanske förändra vad som ska
uppfattas som sextiotalistiskt. De fem försöken ska alltså uppfattas
som preliminära skisser till en bakgrundsteckning.

Försök 1: jordbävning och dominoteori

”Allt var liksom i rörelse” kallar Leif Nylén det första kapitlet i sin
bok Den öppna konsten. Happenings, instrumental teater, konkret poesi
och andra gränsöverskridningar i det svenska 60-talet (1998). Och även
om 60-talets ”rörelse”, och rörelser, av delar av publiken upplevdes
som kaos och överpolitisering, så förnekar få själva rörligheten.
Många samstämmiga bilder tyder på ett ’skred’ av förändringar på en
lång rad av fronter – förändringar som också synergetiskt inspirerar
varandra.

Låt mig föreslå två metaforer för de här processerna. Den första,
jordbävningen, tar fasta på tanken att de synliga åsiktsbrytningarna,
debatten och radikalismen, har en strukturell bakgrund. Liksom kon-
tinentalplattor som hakar i varandra för att i något skede plötsligt

turvetenskapens histo-
ria, The Structure of
Scientific Revolutions,
som utkom 1962.

25 ”Förutsättningen
för [postmodernism-
ens] existens ligger i
hypotesen om ett ra-
dikalt brott eller cou-
pure, som allmänt kan
spåras tillbaka till slu-
tet av 1950-talet eller
början av 60-talet.”
Fredric Jameson:
”Postmodernismen
eller Senkapitalismens
kulturella logik” i Mi-
kael Löfgren och An-
ders Molander (red):
Postmoderna tider?
(Stockholm 1986
[eng. orig. 1984]),
s.261.

26 ”[P]ostmodernism
took off with a ven-
geance in the early to
mid-1960s”. Andreas
Huyssen: After the
Great Divide. Moder-
nism, Mass Culture,
Postmodernism (Indi-
ana 1986), s.161.

27”Somewhere be-
tween 1968 and 1972
[…], we see postmo-
dernism emerge as a
full-blown though still
incoherent movement
out of the chrysalis of
the anti-modern
movement of the
1960s”. David Har-
vey: The Condition of
Postmodernity. An
Enquiry into the Ori-
gins of Cultural
Change. Oxford: Basil
Blackwell, 1989.

28 ”It is only from the
1960s that such an
[postmodern] audi-
ence was created on a
mass scale”. Scott
Lash: Sociology of Post-
modernism (London
1990), s.158. Enligt
Lash är denna publik
förankrad i de nya
medelklasserna (s.19–
20).
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lossna, kan man tänka sig att det i de efterkrigstida industriländerna
byggts upp strukturella spänningar som under 1960-talet i många
länder samtidigt får en utlösning genom en serie faktorer, också
slumpmässiga sådana. En sådan faktor är det ekonomiska uppsvinget.
En annan, relaterad, är utbildningsexplosionen, med ett snabbt väx-
ande antal ungdomar samlade i institutioner som skapats för långt
mindre och socialt sett långt mera homogena elitkohorter. En tredje
faktor är den internationella prestigeförlust som stormakten USA
drar på sig genom sitt krig i Vietnam, ett komplex som verkar desta-
biliserande på den så kallade fria världens ideologiska grundvalar.

Många andra faktorer och förlopp kunde vägas in i den ’seismiska’
orsaksbilden. Det vi vet är resultatet: att flodvågor uppstod och att en
rad fördämningar brast – åtminstone för en tid.

Den andra metaforen kunde kallas för den kulturella domino-
teorin. USA motiverade sitt engagemang i Sydostasien med en poli-
tisk ”dominoteori”, en föreställning och mardröm i amerikanskt stra-
tegiskt tänkande med rötter i 1950-talet. Man föreställde sig att en
rad instabila regimer skulle falla i det motsatta lägrets, ’kommunis-
ternas’ händer en efter en, som dominobrickor, om inget gjordes.29

Under 1960-talet vände revolutionshjälten Che Guevara på tanken
och framställde den som ett ideal: slagordet ”skapa två, tre, många
Vietnam!”.

Militärt sett blev det ’bara’ ett Vietnam.30  Den storpolitiska pro-
gnosen, en dominomässig kedjereaktion, förverkligades inte. Däre-
mot fick man, ironiskt nog, en motsvarande kulturell och politisk
process på hemmaplan i västvärlden, delvis påskyndad just av ingri-
pandet i Sydostasien: ett dominoscenario förverkligat, men i muterad
form.

Redan 1960-talets början präglas av en lång rad ’nya’ frågor och
’saker’ (både prylar och s.k. ensaksrörelser) som liksom dominobric-
kor drar med sig varandra. Om inte i ett fall så åtminstone i en rö-
relse, en omförhandling, en omdefiniering av positioner och fastlagda
gränser. Utan att vara samordnade inspirerade olika debatter och rö-
relser varandra. En ’ensak’ gav draghjälp åt en annan, ett lyckat ifrå-
gasättande av en institution utlöste kritik på nästa fält, en demon-
stration eller ockupation bildade modell för nästa.

Brickornas positioner verkar förskjutas längs hela horisonten –
från kyrka till konstfibrer, från kolonier till könsroller. Det är knap-
past konstigt om också kulturen och poesin kan framstå som ett fält
där det finns upptäckter att göra och institutioner att rasera.

De två metaforerna – jordbävningen och dominoeffekten – förutsät-
ter bägge en uppbyggd spänning, en latent konflikt, en instabilitet.
Jordbävningar sker inte utan orsak, brickor som står stadigt ramlar

29 Se Britta Stövling:
Politiska ord, Stock-
holm 1971, s.30.

30 T.ex. USA:s inva-
sion i Dominikanska
republiken (jfr. namn-
likheten med domino-
spelet) i april 1965 för
att förhindra den lag-
ligt valda reformisten
Juan Bosch’ återkomst
lyckades, ur USA:s
synvinkel, bättre.

31 Todd Gitlin: The
Sixties. Years of Hope,
Days of Rage (Toronto
1987).

32 Arthur Marwick:
The Sixties. Cultural
Revolution in Britain,
France, Italy, and the
United States, c.1958–
c.1974. (Oxford
1998).

33 Mark Kurlansky:
1968. De gränslösa
drömmarnas år
(Stockholm 2005)
Originaltitel 1968.
The Year That Rocked
the World (2004).

34 Bell talar i essän
”The Sensibility of the
Sixties” om en ”anti-
cognitive, anti-
intellectual, mood
[…] the 1960s was
preeminently a period
of noise”. Daniel Bell:
The Cultural
Contradictions of
Capitalism (London
1976), s.122.
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inte, och drar inte heller andra med sig i fallet. I synnerhet i jordbäv-
ningsbilden finns en uppenbar analogi med Karl Marx’ samhällsteori,
som återför revolutionära processer till spänningar, friktion, osam-
tidighet mellan samhällets ovan nämnda ”bas” (produktionsförhål-
landen) och dess ”överbyggnad” (t.ex. kulturinstitutioner). Jag tror
att det här är en fruktbar teoretisk föreställning.

Försök 2: Till och med i USA

The Sixties – Years Of Hope, Days Of Rage.31  The Sixties – Cultural
Revolution.32  1968 – de gränslösa drömmarnas år.33  Ett tema går igen
i titlarna på de här nyare sextiotalsstudierna med anglosaxiskt eller
internationellt synfält: berättelsen om sextiotalet handlar om hopp
och drömmar, protest och revolt. Sextiotalet framstår som rörligt,
utopiskt. Konservativa kritiker har å sin sida beskrivit decenniets
anda som ett anti-intellektuellt ”oväsen” (t.ex. Daniel Bell)34  och dess
studentrörelse som ”destruktiv” (Paul Johnson).35

Men var det verkligen ett annorlunda årtionde? Alla generalise-
ringar och periodiseringar innehåller ett frö till mytbildning. Man
kan alltid fråga sig vems perspektivet är, vilka som slutligen ’var med’,
hur många som egentligen berördes. Föreställningarna om sextiotalet
finns och erbjuder sig som tolkningsmodeller. Men också som risker,
som man får tackla när man går de historiska avlagringarna in på
livet.

De böcker som skrevs, de debatter som fördes, finns någonstans
bakom bilderna av det radikala, revolterande, debatterande, destruk-
tiva eller frigörande sextiotalet. Men vad handlade debatten om och
hur ser byggstenarna ut på närmare håll? Passar de utan vidare in i de
förväntade mönstren eller finns här kanske information som tappats
bort när epoken generaliserats?

Sextiotalet är alltså, förutom en tidsangivelse, också en föreställ-
ning. Inte minst i USA är The Sixties ett begrepp och debattämne
som av facklitteraturen att döma fortsätter att intressera forskare och
publik. Att sextiotalet har behållit den speciella status det fått åtmins-
tone i västvärlden – som myt, ikon, metafor och slagträ – har säkert
att göra med att det var ett speciellt decennium också i USA.

Även om sextiotalsradikalismen hade begränsat sig till Europa
hade den framstått som historiskt betydelsefull – åtminstone i Eu-
ropa. Samtidigt kan man hävda att det inte var i Europa eller USA
utan i Mexico som decenniets politiska rörelser fick sina mest drama-
tiska uttryck36  – liksom, i en väldig skala och på ett annorlunda,
toppstyrt sätt, i den kinesiska kulturrevolutionen.37  Ändå härstam-
mar sextiotalets metaforiska tyngd – som internationellt kodord för
något radikalt, utopiskt, alternativt (och kanske destruktivt, kaotiskt)

35 Paul Johnson cite-
rar ett uttalande av
professor Archibald
Cox vid Harvard Law
School 1968 om den
samtida student-
generationen som ”the
best informed, the
most intelligent and
the most idealistic this
country [USA] has
ever known” och til-
lägger själv: ”Whether
or not the students
were the most intelli-
gent in history, they
were certainly the
most destructive”.
Paul Johnson: Modern
Times. The World from
the Twenties to the
Eighties (New York
1983), s.644.

36 En av de blodigas-
te sammanstötning-
arna i västvärlden un-
der 1960-talet var
militärens dödande av
troligen flera hundra
demonstranter på
Tlatleolco-platsen i
Mexico City den 2
oktober 1968. Förfat-
taren Octavio Paz,
som avslutade sin dip-
lomatkarriär i protest
mot massakern, upp-
gav dödssiffran 325. I
bakgrunden fanns den
mexikanska regering-
ens behov att tysta all
opposition inför de
olympiska spelen, som
också inleddes planen-
ligt tio dagar efter
massmordet. Se kapit-
let ”På ett aztekiskt
ställe” i Kurlansky:
1968, s.319–340.

37 En studie som be-
handlar den kinesiska
omvälvningen paral-
lellt med västvärldens,
men också framhåller
deras inbördes olikhe-
ter, är Jeremi Suri:
Power and Protest:
Global Revolution and
the Rise of Détente
(Cambridge 2003).
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– främst ur USA:s internationella tyngd. Ur det faktum att sextiota-
let slog till till och med där. I hjärtat av systemet.

Försök 3: Sextiotalet som språk

Ett sätt att närma sig en period är via dess ord. Språkbruket avspeglar
tidens tankar; mode- eller nyorden är känsliga signalement på sociala
och mentalitetsmässiga förändringar. 1970 gav dagstidningen Huf-
vudstadsbladet (i fortsättningen Hbl) ut en skrift, Svenska modeord,
med handboksmässiga förklaringar till ett åttiotal ”ord på modet”.38

Skriften kan ses som ett kommenterat, relativt täckande tvärsnitt ge-
nom den vokabulär som redaktörerna vid sextiotalets slut uppfattade
som ny, modern, trendig (också ordet trend hör till bokens mode-
ord).

Vid en omläsning, nu i början av 2000-talet, faller sextiotalsorden
in i ett par tydliga underkategorier. En första är de också i dag mer
eller mindre tydligt sextiotalsförankrade, som black power, camp, col-
lage, futurologi, i-land/u-land, hippie, happening, psykedelisk, tredje
världen och underground.39  Deras status som ”modeord” 1970 fram-
står som relativt förväntad, åtminstone om man själv har upplevt 60-
talet (i mitt eget fall gjorde jag det som 8–18-åring).

En annan kategori – faktiskt den största – är ord som så fram-
gångsrikt gått upp i standardspråket att de har mist det mesta av sin
60-talssmak. Tydliga exempel är ord som miljö och sex – ”Man kan i
dag fråga sig, hur vi så länge har kunnat klara oss utan modeordet
sex”40  – men hit hör enligt min bedömning också alternativ, diskri-
minera, engagemang, eskalera, finkultur, jippo, image, innovation,
knark, kändis, könsroll, mobba, mysig, porr, pseudo, status, teknokrat,
tvärvetenskaplig och struktur. Att minnas att de här begreppen varit
60-talistiska ”modeord” kräver åtminstone för mig en liten tankean-
strängning.

Tankeväckande är också att till och med idag helt gängse ord som
dialog, elit, etablerad, frågeställning, global, kommunicera och status av
boken att döma arbetade sig fram i språkbruket (bl.a. det finlands-
svenska) just under 1960-talet.

Torsten Steinby, den ena av bokens redaktörer, pekar i ett förord
på två orsaker till att 60-talets modeord haft en ”starkare genomslags-
kraft” än tidigare: dels massmedia, dels de ”radikala rörelserna”.41  60-
talsradikalismen nämns alltså redan på förordets tionde rad – året för
dess internationella klimax, 1968, är i färskt minne.

Här ligger sannolikt också en bakgrund till den attityd till ”mode-
orden” som man kan urskilja i bokens kommentarer. Olav Panelius,
den flitigaste skribenten, nämner i sitt eget förord en belastning av

38 Olav Panelius och
Torsten Steinby (red):
Svenska modeord. En
samling (Helsingfors
1970), baksidestexten.
Texterna i boken hade
enligt bokens förord
tidigare publicerats i
Hbl.

39 Bland dem har
åtminstone camp och
collage en historia före
1960-talet. Med att de
är sextiotalsförankrade
syftar jag på att de då
slog igenom i en bre-
dare publiks medve-
tande.

40 Panelius och
Steinby (red): Svenska
modeord, s.121.

41 A.a., s.3.
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”negativa associationer”, och formulerar vad han anser vara ”den all-
männa uppfattningen om bruket av dessa uttryck”:

I bästa fall har de en viss snärt och emotionell kraft, men i regeln
[sic] saknar de önskvärd pregnans och i värsta fall synes deras
enda uppgift vara att dölja bristen på tankereda.42

Över lag är andan i bokens kommentarer gärna lätt ironisk, i sam-
klang med den utgivande tidningens konservativa linje. Själva rub-
rikvalet, ”modeord”, kan tolkas som en förhoppning om att dagslän-
dorna snart ska ha flugit vidare. Motsvarande listningar av språkliga
innovationer kallas i dag i allmänhet för ”nyord”.43

En grupp av de behandlade ”modeorden” kan anknytas direkt till
den nya radikalismvågens språkbruk. Utom det redan nämnda enga-
gemang hör hit sannolikt alienation, exploatera, hegemoni, imperia-
lism, indoktrinera, konfrontera, progressiv och radikal. Snarare än ny-
ord måste man här tala om begrepp med lång historia, som upplevs
som aktualiserade under 1960-talet, åtminstone av Hbl-redaktörerna.
Att de politiskt laddade orden kom tillbaka kan också ses i förhål-
lande till den närmast föregående periodens föreställningar och dis-
kussioner om ”ideologiernas död”.44

Mot den bakgrunden är det också begripligt att inte bara det pejo-
rativa aningslös utan också i dag till synes neutrala ord som budskap
och värdering får sina utredningar i boken. De hör till en retorik-
arsenal som före 1960-talet tycks ha varit åtminstone tillfälligt mar-
ginaliserad. En bild av ett förändat mentalitetsklimat är också att för-
leden samhälls- tas upp som rubrik i boken. Exemplen på samman-
sättningar är samhällsmedveten och samhällstillvänd, ”båda sannolikt
från 1960-talet”.45

I början av 2000-talet är kybernetik inte längre på modet, kanske inte
heller alienation. Men allmänt taget verkar de flesta orden i Svenska
modeord från 1970 användbara också i dag. Få av dem har fallit ur
bruk. I sig kanske en indikation på att vi också idag lever nära sextio-
talet.

Jag kommer också längre fram att anknyta till den 60-talsvoka-
bulär som Svenska modeord utgör. T.ex. skriver Claes Andersson i mo-
dernistdebatten 1965 gärna om att ”kommunicera” som författare
och, lika tidsenligt, om dikt som ”fungerar”. Bägge begreppen åter-
finns i Svenska modeord, ett tecken på att de under den närmast före-
gående tiden hade fått en ny frekvens, nyans eller användning.

42 A.a., s.9.

43 Jfr. t.ex.
Nyordsboken: med
2000 nya ord in i
2000-talet (Stockholm
2000).

44 En svensk kom-
mentar till debatten är
Kurt Samuelssons Är
ideologierna döda?
(Stockholm 1966).
Samuelsson besvarar
frågan med ett nej
(s.80, 231), till skill-
nad från sin landsman
Herbert Tingsten och
tidigare inlägg av Ray-
mond Aron (L’Opium
des intellectuels, 1955),
Seymour M. Lipset
(Political Man, 1960)
och Daniel Bell (The
End of Ideology, 1960).

45 A.a., s.118-119.
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Försök 4: Samtider. Politik och kultur

”Sextiotalet” som metafor eller epok med starka betydelseladdningar
sammanfaller inte nödvändigtvis med decenniegränserna – t.ex. his-
torikern Arthur Marwick inkluderar åren 1958 till 1974 i sin massiva
studie The Sixties.46  Mina egna textexempel publicerades mellan
1960 och 1968 och håller sig alltså inom ett mera mekaniskt uppfat-
tat sextiotal. Men åtminstone det förra valet handlar nog mera om
mentala än decenniegränser: det bara råkar sig så att Christer Kihl-
man debuterade som romanförfattare det året.

Romanerna fördelar sig över decenniet, med den undersökta de-
batten i mitten, 1965. Samtiden, den nära tidsbakgrunden för den
första romanen, Kihlmans Se upp Salige! från 1960 är 1950-talets slut;
när den sista, En berättelse om gränser av Ulla-Lena Lundberg utkom-
mer 1968 har 1960-talet redan en historia. Mycket har förändrats
och de två årtalen inbjuder till kontrasteringar. Före 1960 avtecknar
sig ett 50-tal som ofta framställs som slutet, bipolärt, djupt präglat av
kalla kriget. Däremot ses decenniet som leder fram till det emble-
matiska ”1968” gärna som präglat av intensiv rörlighet och debatt,
inte minst inom konst och politik.

Det följande avsnittet avser att ringa in några kännetecken för de
två decennier som i synnerhet i romanerna utgör samtid. Drag i 50-
och 60-talens samhälle, debatt och litteratur ritas upp som kontext
för debatten och böckerna.

50- och 60-tal – kontrast eller likhet

Man kan pröva att bryta ned en del av den kanske alltför tydliga
kontrastbild mellan 1950- och 1960-tal som antyddes ovan; påminna
om att också det ’statiska 1950-talet’ har sina dynamiska symboler,
från amerikansk jazz och rock’n’roll till sovjetisk rymdflygning. Det
är 1957 som Sputnik 1, den första satelliten, kan ses på natthimlen.
Viktig för bilden av 1950-talet är också Stalins död år 1953, följd ett
relativt ”töväder” i östblocket – termen efter titeln på Ilja Ehrenburgs
roman som på svenska fick heta Vårbrytning (1954). Chrusjtjovs be-
römda så kallade avstaliniseringstal år 1956 väckte förhoppningar.

Man kan också peka på kontrastbildens eurocentrism. Tredje värl-
den blir standarduttryck under 60-talet, men den nya verkligheten
bakom begreppet tillkom tidigare.47  Kanske det ’heta’ 1960-talet i
väst, i gamla och nya världen, bara är en eftersläntrare till ett hett
1950-tal i tredje världen?

Ur avkoloniseringssynvinkel kunde man beskriva 1950-talet som
perioden mellan den kinesiska revolutionen (1949) och den kuban-
ska (1959), eller som tiden från Nederländernas uppgivande av Indo-
nesien (1950) till Belgiens av Kongo (1960) och Frankrikes av Alge-

46 Marwick: The
Sixties (1998), s.7.

47 Termen, ”tiers
monde”, tillskrivs den
franska demografen
Alfred Sauvy, som
1952 myntade det
som en parallell till
”tiers état”, tredje
ståndet, före och un-
der franska revolutio-
nen. (Wikipedia:
”Tiers monde”).
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riet (1962). Kriget i Algeriet skymtar redan i Marianne Alopaeus’ ro-
man Avsked i augusti (1959) och återkommer som tema med större
tyngd i Mörkrets kärna.

Men trots många nya självständiga nationer är bilden av 1950-
talets ’frusna’ värld också sann. Det globala, bipolära stormaktssyste-
mets orubblighet visar sig under USA:s krig (via FN) i Korea och i
dess fasthållande av Grekland i den västliga intressesfären, liksom i
att sovjetiska pansarvagnar krossar revolterna i Östberlin 1953 och i
Budapest 1956. Ändå kan man fråga sig: är 1960-talet verkligen
mindre statiskt, med samma pansarvagnar i Prag år 1968 och med
USA:s krig i Vietnam, som i omfattning men knappast i princip skil-
jer sig från Frankrikes under 50-talet?

Det är ett delat 50-talseuropa som en ung Jörn Donner beskriver
i dels romanform (Jag, Erik Anders, 1955), dels essäistiskt (Rapport
från Berlin, 1958, Rapport från Donau, 1962). Men det är år 1961
som delningen cementeras som en mur genom Berlin. Kunde alltså
Europas 1950-tal i något avseende ses som till och med öppnare än
1960-talet?

Litteratur och idéer: Från trolöshet till protest

Kontrastbilden med ett statiskt 1950- och ett rörligt 1960-tal är med
andra ord inte så mycket en fråga om rena fakta i internationell poli-
tik. Snarare beskriver den världsomspännade attitydförändringar. I
en samtida amerikansk underrättelserapport rubricerades de ”otålig
ungdom” (”restless youth”).48

Tydligare än 50-talet präglas 60-talet av en snabb och jämn väl-
ståndsutveckling, i Sverige uppkommer uttrycket ”rekordåren”. Den
är sammankopplad med snabb urbanisering – här hör Finland till
rekordländerna – och en utbildningsexplosion. Jämställdhetskrav, de-
mokratisering och förändrade moralnormer kan förstås i ljuset av de
nya materiella villkoren. Och det är inte minst på idéplanet som de-
cenniet efter 1960 ser annorlunda ut än decenniet före, i de västliga
industriländerna.

Några punktvisa exempel på relationen mellan idéer och rörelser
kan belysa skillnaden. Jean-Paul Sartre kan för senare bedömare fram-
stå som ”tidens mest framträdande gestalt på den europeiska sce-
nen”49  och under 1950-talet blir hans formulering av en oberoende,
existentialistisk livshållning ett kontinentalt modefenomen som sät-
ter spår också i ungdomskulturen. Jämförd med det sena 60-talets
studentvänster, filosofiskt inspirerad snarare av t.ex. marxisten Her-
bert Marcuse,50  handlade existentialismen som moderörelse ändå om
en diskret, rätt elitistisk subkultur. På motsvarande sätt var 1950-
talets amerikanska beatnik-kultur, inspirerad av författare som Allen

48 CIA-rapporten
”Restless Youth” för
president Lyndon B.
Johnson från septem-
ber 1968, citerad i
Jeremi Suris Power
and Protest, s.2, 129,
274 n.5 och 300
n.141.

49 Sverker Göransson:
”Från 1950-tal till
1990-tal” i Den
svenska litteraturen 3
(Stockholm 1999),
s.317. Arthur Mar-
wick konstaterar, mer
lokalt, att Sartre ”un-
doubtedly” var ”[t]he
dominant intellectual
figure in postwar Pa-
ris”. Marwick: The
Sixties (1998), s.293.

50 ”Marcuse, inter-
nationally recognized
by this time, provided
a common anthem for
what the CIA called
the ’world-wide phe-
nomenon’ of ’restless
youth’”. Suri: Power
and Protest (2003),
s.129.
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Ginsberg och Jack Kerouac, ett smalt fenomen i jämförelse med
1960-talets bohemiska drop out-massrörelse, hippies.

1949 utkom Simone de Beauvoirs existensfilosofiskt underbyggda
analys av kvinnans situation som Le Deuxième sexe, men popularise-
ringarna – bland andra Betty Friedans The Feminine Mystique från
1963 – började inspirera till aktiv politisk verksamhet först mot slu-
tet av 1960-talet.51  Också 50-talsmotståndet på fransk hemmaplan
mot kriget i Algeriet – ett motstånd som bland andra de Beauvoir
och Sartre synligt deltog i – var marginellt, åtminstone jämfört med
den internationella proteströrelsen mot USA:s krig i Vietnam ett år-
tionde senare.

Vietnamkrigets betydelse som vattendelare, i synnerhet från och
med cirka 1965, kan knappast överdrivas. Där USA:s insatser i
Koreakriget under 1950-talet knappt ens ifrågasattes i väst, blev
1960-talets Vietnamkrig ett betydelsefullt konfliktämne på hemma-
fronten. Temat avspeglar sig t.ex. i demonstrationskulturen i Ulla-
Lena Lundbergs bägge USA-romaner från 1966 och 1968.

På närmare håll

Liksom i Sartres Frankrike kan man i 1950-talets Sverige se försök att
formulera en plattform av misstro mot den genompolariserade
världsbilden, präglad av de bägge stormakternas ideologier. Antolo-
gin Tredje ståndpunkten från år 1951 och ”trolöshetsdebatten”, dri-
ven av bland andra Karl Vennberg och Lars Gyllensten, brukar anfö-
ras. Också Jörn Donners ovannämnda Berlin-bok, med spridning i
Finland och Sverige, kan sägas representera en trolös ståndpunkt i
förhållande till både öst och väst.52  De två huvudpersonerna–journa-
listerna i Kihlmans Se upp Salige! och Alopaeus’ Mörkrets kärna är
kritiska intellektuella, trolösa mot sin närmare sociala miljö, och står
i det här avseendet nära Sartre och Vennberg.

Under sextiotalet börjar de trolösa attityderna kallas radikala,
samtidigt som de sprider sig till fler fält och på ett nytt sätt blir en del
av populärkulturen i västländerna. Vida läst och översatt var Herbert
Marcuses One-Dimensional Man (1964) som utmynnar i förhopp-
ningen om en växande radikal opposition, av Marcuse kallad ”The
Great Refusal”.53  Liknande tankegångar återfinns t.ex. i första maj-
numret 1965 av vänstertidningen Kansan Uutiset när kulturredak-
tören Margaretha Romberg diskuterar den mångskiftande radikalism
hon redan ser ”överallt i dagens Finland”. Vid sidan av arbetarnas
första majtåg nämner hon som några av dess former ”Ylioppilasteat-
teris [den finska studentteaterns] litterära kabaréer, könsrollsdebat-
ten, Irwin Goodmans protestsånger, de ungas klädsel”.54

51 de Beauvoir skriver
i Le Deuxième sexe,
bl.a. i första bokens
tredje del, ironiskt om
”den kvinnliga mysti-
ken”, vilket (utan om-
nämnande) kan ha
inspirerat till titeln på
Friedans bok. Se Si-
mone de Beauvoir:
Det andra könet
(Stockholm 2002 [fr.
orig. 1949]), s.247
och 311.

52 ”Donner är en
charmfullt självuppta-
gen resenär, ideolo-
giskt oförsvuren och
lika trolös mot väst
som mot öst.” Forser
och Tjäder: ”Ström-
kantringarnas tid”,
s.395.

53 Herbert Marcuse:
Den endimensionella
människan. Studier i
det avancerade
industrisamhällets
ideologi (Stockholm
1969 [orig. One-
Dimensional Man.
Studies in the Ideology
of Advanced Industrial
Society, 1964]), s. 235.
I Utopia Limited
(Durham 2004) kallar
Marianne DeKoven
boken ”one of the few
most influential books
of the sixties though
now maintaining only
a marginal critical-
theoretical presence”
(s.26). Ett mått på
Marcuses samtida in-
flytande är att The
New York Times 1968
utnämnde honom till
”den mest betydande
nu levande filosofen”
(Kurlansky: 1968
(2005), s.116).

54 Citerad i Rauno
Setälä: Uusstalinistin
uskontunnus.
Lähtökohtia 70-luvun
luokkataisteluun (”En
nystalinists trosbekän-
nelse. Utgångspunkter
för 70-talets klass-
kamp”, Helsinki
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Går vi fram till året 1968 och Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om
gränser, har den svenskspråkiga litteraturen berikats med en våg av
berömda opinionsbildande böcker. Jan Myrdals Rapport från kinesisk
by (1963) uppmärksammades internationellt, Sara Lidmans Samtal i
Hanoi och Göran Palms En orättvis betraktelse (bägge 1966) fick be-
tydelse åtminstone inom den nordiska offentligheten. Gemensamt är
här ett perspektiv som man – med en senare term, och med nödvän-
diga reservationer – kunde kalla för postkolonialt.55  Marianne Alo-
paeus’ Mörkrets kärna (1965) placerar sig osökt i sammanhanget ge-
nom ett av sina teman – den algeriska frigörelsekampen, sedd från
Frankrikes horisont.

Där 1950-talet ännu rätt försiktigt talade om trolöshet, sprider
sig under 1960-talet mera aktivistiska sloganer om engagemang, pro-
test och revolt. Det ”Stora Nejet” (Marcuse) uttalas nu ofta också på
de stora kultursidorna. Stämpeln ”halvkommunist”, som kunde
drabba 50-talets Vennberg, mister under 60-talet en del av sin udd
när en växande opinion finner sig sympatisera med ’helkommunis-
ten’ Ho Chi Minh.

Ändå var också den femtiotalistiska maktkritiken troligen en vik-
tig ingrediens bakom ”strömkantringarnas tid” – liksom 1960-talet i
princip kunde beskrivas i termer av trolöshet.56  En ökande skepsis
utvecklas i förhållande inte bara till stormaktsideologierna utan också
till mera näraliggande auktoriteter som statsmakten, kyrkan och de
rådande akademiska diskurserna.

Den större världen

På den internationella politiska scenen är året 1965 hett. USA, som i
och för sig varit involverat sedan 1950, sätter nu in reguljära trupper
i Vietnam. Krigets mest synliga och tragiska fas börjar, och bilden av
buddhistmunken Thich Quang Duc, som den 11 juni 1963 brände
sig själv till döds i en gatukorsning i Saigon, blev en av det tidiga 60-
talets ikoner.57

Protesterna engagerar också författare. Marsnumret 1965 av Bon-
niers Litterära Magasin innehåller, i en dikt av Göran Sonnevi, de tre
orden ”USA:s vidriga krig”. Effekten av just den här ’strömkantrande’
dikten i just det här sammanhanget kan avläsas ur Lars Gustafssons
ledarkommentar i det följande numret: ”En replik har förberetts så
länge, hållits tillbaka och svävat i luften att när den väl kommer känns
det som en lättnad.”58  Påföljande sommar fördes ”den stora Viet-
namdebatten” av rikssvenska författare med start i Dagens Nyheter,59

alltså samtidigt som den litterära modernistdebatten pågick i Svensk-
finland. Om Vietnamdebatten konstaterar Tomas Forser och Per
Arne Tjäder i Den svenska litteraturen:

1970), s.39. Margare-
tha Romberg, som
också blev en av de
flitigaste skribenterna
i FBT, framhäver i
texten i KU särskilt
radikalismens mång-
skiftande former och
”fullständigt skilda
nivåer, utgångspunk-
ter och
världsåskådningar”:
”Radikalismia on
nykysuomessa
kaikkialla. Sitä on
politiikassa ja
kulttuurissa, se
vaikuttaa tieteessä ja
taiteessa, jopa
muodissa. On tietoista
ja tiedotonta
radikalismia, syvällistä
ja pinnallista, tärkeää
ja toisarvoista, älyllistä
ja keikaroivaa.
Työväestön
vappumarssi,
Ylioppilasteatterin
kirjalliset kabareet,
sukupuoliroolikeskustelu,
Irwin Goodmanin
protestilaulut,
nuorten ihmisten
pukeutuminen –
nämä ovat erilaisia
radikalismin
ilmentymiä, täysin eri
tasoilla eri
lähtökohtineen ja
maailmannäkemyksineen.”

55 Till reservationerna
hör att just Sverige
självt inte i modern
tid varit en kolonial-
makt. Därmot har
landet (liksom Fin-
land) ekonomiskt och
kulturellt dragit nytta
av sin plats i ett
kolonialistiskt Europa.

56 Att femtio- och
sextiotalets trolöshet
snart, senast omkring
år 1970, förbyttes i ny
trosvisshet är en iakt-
tagelse som ofta görs.
Ett finländskt doku-
ment över radikalis-
mens övergång i
nydogmatisk
nyvänster är Rauno
Setäläs redan nämnda
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Även om de tvärsäkra rösterna inte saknades, och även om det
var vid denna tid som Tomas Tranströmer anklagades för att vara
en alltför vackert tidlös poet, var det långt till de estetiska demon-
strationstågens dagar. Engagemanget hade ännu inte institutionali-
serats eller fixerats till bestämda ideologier.60

Diskussionen kring Tranströmers diktsamling Klanger och spår fördes
1966. Både i den rikssvenska ’Tranströmer-debatten’ och i den fin-
landssvenska modernistdebatten året innan var ett tema önskvärdhe-
ten av ”engagemang i tidens frågor”.61

Begrepp som optimism och förändring används ofta om 1960-
talet, men Vietnam borde ha kunnat ge orsak till pessimism. Också
Berlinmurens byggande 1961 visade, liksom missilkrisen på Kuba
1962, upp en värld låst i en bipolär motsättning. President Kennedy
– i väst ofta uppfattad som en ikon för optimism, i paritet med The
Beatles – mördades 1963. Avsättandet av Chrusjtjov 1964 markerade
det definitiva slutet på det tidigare politiska och kulturella tövädret i
Sovjet.

’Optimism’ är alltså en fråga om synvinkel. Avvecklandet av det
europeiska kolonialsystemet, en av periodens stora förändringar, var
självklart inte populärt i alla läger, inte heller Fidel Castros inmarsch
i Havanna 1959 eller bildandet av vietnamesiska FNL 1960. I fallet
Algeriet – självständigt 1962 efter ett av de blodigaste kolonialkrigen
efter 1945 – var en lång rad berömda författare och intellektuella
involverade i motståndsrörelsen, bland andra Simone de Beauvoir
och Jean-Paul Sartre.62  Sartres avböjande av Nobelpriset i litteratur
1964 blev f.ö. en annan av tidens stora trolösa gester.63

Från en avkoloniserad europeisk horisont kunde ”negrernas” or-
ganisering i USA applåderas med bättre samvete – Martin Luther
King höll sitt ”I have a dream”-tal 1963. Betty Friedans The Feminine
Mystique (också 1963) och Rachel Carsons Silent Spring (1962) satte
– det vet vi nu – motsvarande processer i rörelse på sina spelplaner.
Men ännu 1965 hade ord som feminism eller ekologi inte nått in i de
nordiska tidningsspråken. Däremot kan man notera Front mot kärn-
vapen (1963), tydligen den första finlandssvenska 60-talspamfletten.

Från Sputnik till strumpbyxor

På spaning efter det tidiga 1960-talets optimism och rörlighet är det
kanske lättast att peka ut nya kulturella energier, som ”nya vågen” i
europeisk, inte minst fransk film (Truffauts Les quatre cent coups och
Godards A bout de souffle kom bägge 1959) och den brittiska pop-
vågen (Beatles’ första singel kom 1962).

Objektiva faktorer bakom en upplevd 60-talsoptimism finns
också i den ekonomiska sfären. En unikt snabb och jämn tillväxt i

politisk-självbiogra-
fiska Uusstalinistin
uskontunnus (1970).
Huvudtiteln (”En
nystalinists trosbekän-
nelse”) innehåller en
dos ironi eller självi-
roni, medan under-
titeln, ”Utgångspunk-
ter för 70-talets klass-
kamp” redan represen-
terar tidens allvarli-
gare språkbruk.

57 USA:s intervention
i Vietnam började
som bistånd till
Frankrikes kolonial-
krig: ”By 1953–4,
America was paying
for 80 per cent of the
French war effort”
(Paul Johnson: Mo-
dern Times (1983),
s.631). Efter Frankri-
kes nederlag stödde
USA den sydvietna-
mesiske diktatorn
Diems regim i inbör-
deskriget mot den
sydvietnamesiska mot-
ståndsrörelsen Mat
Trân Giái Phóng Mien
Nam Viêt Nam (fr.
Front National pour la
Libération, FNL), som
i sin tur stöddes av
den nordvietname-
siska regimen under
Ho Chi Minh samt
Sovjet och Kina. Un-
der president Ken-
nedy, från 1961, höj-
des antalet amerikan-
ska ’rådgivare’ i landet
snabbt och var c.
16.200 vid Kennedys
död 1963. 1964 bör-
jade USA i hemlighet
bomba Laos och i fe-
bruari 1965 inleddes
massiva bombningar
av Nordvietnam. Re-
guljära amerikanska
marktrupper sattes in
i Sydvietnam 8 mars
1965. T.E. Vadney:
The World since 1945
(London 1998), s.
311–313 och 323–
324.

58 Gustafsson refere-
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centrala västliga industriländer ligger som en grundton bakom even-
tuella stämningar av förändring och nya möjligheter. I Finland sam-
manfaller den med en forcerad urbanisering – flyttningen från den
finländska landsorten skedde i och för sig också till städer i Sverige.
Kapitalackumulationen både drar nytta av och driver på teknologiska
innovationer: nya material, metoder och media, på massmarknader, i
vardagslivet. En mediehändelse i tiden är förstås TV, i Finland från
och med slutet av 1950-talet, som gör upplevelsen av ett bildflöde till
daglig erfarenhet för allt flera mänskor i industriländerna.

Bilder av rörelse. Rymdflygningarna (Sputnik I 1957, Gagarin
1961) kan ses som expansiva metaforer, som samtidigt tvingade Väst
att justera sin bild av Sovjets teknologiska nivå och därmed mjuka
upp den mentala järnridån. Men också den kemiska industrin sänder
ut budskap. DDT och nylonstrumpor har funnits i bilden ett tag,
och fungerar som populära murbräckor för andra moderna material.
Raden av plaster och plastbaserade konstfibrer – inklusive perlon,
terylene, dacron – når också de nu på allvar ut på marknaden som en
hudnära kontakt med ’utvecklingen’.64  Minikjolen, presenterad av
Mary Quant 1959, slår tack vare strumpbyxan igenom under början
av 60-talet och ges av André Courrèges redan 1964 status av haute
couture.

Mentala överklivningar

Strumpbyxan var ett både-och, en genreöverskridning, och liknar så-
tillvida 60-talskonstens intresse för t.ex. konkret poesi, popkonst och
happening. Minikjolen är ’radikal’ i förhållande till tidigare kläd-
koder, på samma sätt som en rad åsikter redan under 60-talets början
började tolereras som ’radikala’ snarare än att, som tidigare, avfärdas
som ’kommunistiska’. Kallakrigsretoriken värms upp en smula och
den ”arga unga mannen” blir en nästan populär kulturell ikon.65

Skillnaden mellan den unge ’kommunisten’ Jörn Donner under stor-
maktsfronternas 50-tal och den unge ’radikalen’ Claes Anderssons
under ett ideologiskt sett rörligare 60-tal handlar bland annat om
förändrade stämplar och kategoriseringar.

En sorts omkategoriserande tredje ståndpunkt mellan blocken re-
presenterar den ”nya vänstern”. Tidskriften New Left Review, grun-
dad 1960, lästes knappast av många i Finland, tidskriften Tilanne
(1961–66) kanske av något flera. Av ett par hänvisningar i ”M-debat-
ten” att döma väckte åtminstone Leszek Kolakowskis marxistiska hu-
manism intresse. Kolakowski var något av en tolererad dissident i sitt
hemland Polen. Ett urval artiklar, Människan utan alternativ, utkom
på svenska 1964.

rar också till den tid-
ningsdebatt som Son-
nevis dikt utlöste.
BLM 4/65 s 229–231.

59 Forser och Tjäder:
”Strömkantringarnas
tid”, s.389.

60 Ibid.

61 K E Lagerlöf:
Strömkantringens år,
s.10.

62 Bl.a. det snabbt
undertryckta ”De
121:s manifest” var ett
uttryck för denna in-
tellektuella opinion.
Se kapitel 6 nedan,
not 343.

63 Sartres ursprung-
liga avsikt tycks ha
varit att i tysthet av-
böja ett eventuellt
Nobelpris. Han skrev
14.10.1964, en vecka
före prisbeskedet
(22.10.1964), till
Nobelkommittén och
bad att inte beaktas
vid utdelningen. På
grund av den svenska
akademisekreterarens
semester blev brevet
liggande, vilket ledde
till att Sartres begäran
blev ett offentligt ’ut-
spel’. Se Annie
Cohen-Solal: Sartre –
ett liv [orig. Sartre,
Paris 1985] (Stock-
holm 1992), s.490.

64 Om nylon och
perlon konstaterar
Lilla uppslagsboken
1958 poetiskt att de
”användas för textilier,
på vilka man ställer
höga anspråk på slit-
styrka, ss. dam-
strumpor och fall-
skärmar” (artikeln
”Plastfibrer”).

65 Begreppet fick all-
män spridning genom
John Osbornes pjäs
Look Back in Anger
(1956), även om själv-
biografin ”Angry
Young Man” av Leslie
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Även om en gräns – den mellan generationerna – snarast förstärks
eller betonas av de snabba förändringarna, sätts många andra fasta
kategorier i fråga. Med en liberalisering av kommunismen som en
vagt skymtande möjlighet kan järnridåns absoluthet tyckas minska.
Istället blir en annan gräns synligare: mellan det som nu (inte minst
efter Sputnik) börjar kallas ”industriländerna” och det som nu börjar
kallas ”u-länder” eller ”tredje världen”.

Försök 5: Tio sextiotalsdrag

Den ovanstående översikten kan generaliseras som några idémässiga
linjer i sextiotalets finländska, nordiska och internationella debatt.
Samtidigt återknyter jag här till några av ”modeorden” ovan, i ”sex-
tiotalet som språk”:

1. liberalisering, liberal radikalism; olika gruppers strävan att ut-
vidga bland annat tryckfriheten och begränsa interventioner från stat
och kyrka i den privata sfären, t.ex. i fråga om sexualitet, religion,
droger, konst och litteratur (Agnar Mykle- och Hannu Salama-pro-
cesserna, LSD, knark, psykedelisk, sex, porr).

2. teknik- och planeringsoptimism med drag som påminner om
futurismen under tidigt 1900-tal: rivning av ’omoderna’ byggnader,
stora förortsprojekt, välkomnande av plast, DDT, LP, TV etc. (futu-
rologi, innovation).

3. intresse för formella experiment i konst, litteratur, film (Rob-
be-Grillet, Godard, Fahlström; nouveau roman, nouvelle vague, kon-
kret poesi) – både i samklang med och motsättning till

4. demokratisering av vardagsliv och konst: du-reform, popkonst
och andra ’inkluderande’ konstnärliga grepp (collage, finkultur, hap-
pening, kommunicera).

5. i Finland historierevision med skönlitteraturen som pådrivare:
Väinö Linna-debatterna

6. en ny vänster: radikalism med vänsterförtecken utan koppling
till de traditionella kommunistpartierna och Sovjet. Unga intellektu-
ella som ser sig som vänstersocialister eller socialdemokrater. I slutet
av decenniet studentradikalism, strejkrörelser, fabriksockupationer
(”Maj -68”, samhällsmedveten, hegemoni, indoktrinera, progressiv) –
ofta i samklang med:

7. internationalisering, antikärnvapenrörelse, internationell soli-
daritet (Vietnam, Biafra, black power, exploatera, global, imperialism,
i-land/u-land, tredje världen). Frantz Fanon: Les damnés de la terre
(1960), Jan Myrdal: Rapport från kinesisk by (1963), Sara Lidman:
Samtal i Hanoi (1966), Göran Palm: En orättvis betraktelse (1966),
Sven Lindqvist: Myten om Wu Tao-Tzu (1967)

Paul utkom redan
1951 (jfr. Wikipedia).
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8. tidig feminism, jämlikhetsdebatt (könsroll). Betty Friedan: The
Feminine Mystique (1963)

9. början till ny ekologisk medvetenhet (miljö). Rachel Carson:
Silent Spring (1962), Nalle Valtiala: Varning för människan (1968) – i
motsättning till punkt 2 och ibland i samklang med

10. kritik av ett materialistiskt välfärdsbegrepp, intresse för t.ex.
en ”alternativ”, bohemisk livsstil och exotiska religioner (alienation,
hippie)

Det är intressant att de drivande aktörerna och grupperna bakom de
här uppräknade rörelserna i så många fall snarast hör till medelklas-
sen. Trots att målen och idéerna varierar brett, finns det alltså en viss
homogenitet i själva den sociala basen för de många strömningarna
och ”ensaksrörelserna”. I två delstudierna kommer jag att se närmare
på litterära uttryck för den på en gång mångskiftande och samlade
radikaliseringsvågen.
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Inledning

Någon har skjutit Martin Luther King.

På vår tid fanns Kennedy, Malcolm X, Che
Guevara och Martin Luther King. De är alla

döda nu. De skiljer oss från nästa generation. De
var inte våra hjältar, för vi hade inga, men de var

namn som vi använde utan förklaringar

— Ulla-Lena Lundberg:
En berättelse om gränser (1968)

Det som följer är en studie av fyra romaner, lästa mot bakgrund av
sin tid. Tiden, 1960-talet, har ofta beskrivits som turbulent, och frå-
geställningen om medelklassradikalismen – som introducerades i in-
ledningen – innebär att romanerna ses i ett socialt sammanhang. De
tolkas som bland annat debattinlägg, symboliska handlingar och mer
eller mindre välformulerade samtidsvittnen.

Jag intresserar mig alltså för relationen mellan texterna och deras
rörliga kontext: hur romanerna berättar sin tid, hur tiden berättar
romanerna. Tyngdpunkten ligger på böckernas ”tidsmedvetenhet” –
för att använda ett av nyckelorden i den modernistdebatt som stude-
ras i den andra delen av denna bok.

Romanerna skrevs på svenska. Två av dem kom att ingå i det jag i
fortsättningen kommer att kalla det östnordiska treförlagssystemet, det
vill säga parallella utgåvor på ett finlandssvenskt förlag, ett förlag i
Sverige och ett finskspråkigt förlag (i finsk översättning). Alla roma-
nerna, men i synnerhet de tredubbelt publicerade, får någon form av
reception i det östnordiska offentlighetsrummet. Vid sidan av delad
tid och tematik ingår böckerna alltså – mer eller mindre – i samma
litterära system. Både samhällsklimat och växtlokal ger möjligheter
till jämförelser.

Mänskligt ansikte

Några läsare kan minnas att slagordet ”socialism med mänskligt an-
sikte” i tiden förknippades med den s.k. pragvåren.66  Samtidigt med
studentradikalismen i många västländer upplevde det dåvarande

66 Uttrycket användes
av Alexander Dubcek,
det tjeckoslovakiska
kommunistpartiets
förste sekreterare ja-
nuari–oktober 1968
och reformrörelsens
frontalfigur, i ett TV-
tal. Citerat i Nils
Lalander (red): Socia-
lism med mänskligt
ansikte. Dokument
från Tjeckoslovakien
ödesåret 1968 (Stock-
holm 1969), s.8
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Tjeckoslovakien under våren och sommaren 1968 en politisk reform-
rörelse, som involverade många skikt av samhället upp till högsta be-
slutsnivå. Målet för reformerna sades vara att kombinera demokrati-
sering och frihet med de socialistiska ideal som landet – liksom den
dåvarande Sovjetunionen – officiellt hyllade. Drömmen eller utopin
krossades i augusti i och med den Sovjet-ledda Warszawapaktens in-
marsch och inrättandet av en Moskva-trogen marionettregim.

Att dra en parallell från Prag -68 till den samtidiga medelklass-
radikalismen i väst kan verka långsökt. Men åtminstone tiden, i-
landskontexten, det plötsliga förloppet och försöken att tänka nytt,
kanske utopiskt, förenar de två fenomenen. Nyvänstern i väst fick
visserligen inte ett lika abrupt slut som pragvåren, men också den
dämdes upp under följande decennier, urartade (i några länder i sek-
terism och terror) eller integrerades.

Faktum kvarstår: under 1960-talet drog medelklassradikalismens
spöke genom Europa, faktiskt genom stora delar av den industrialise-
rade världen. Vilka spår lämnade detta andeväsen i några av de roma-
ner som skrevs just då, vilka gestalter klädde det sig i? Det är min
huvudfråga. En följdfråga är hur romanernas bild av kontexten för-
håller sig till andra typer av beskrivning. För det tredje finns i fonden
frågan om romanernas aktualitet i dag. Är böckernas intresse rent
historiskt, är sextiotalets problematik helt enkelt passé?

Den sistnämnda frågan är förstås både vag och svårbesvarad, men
i mitt tycke ändå värd att ställa. Inte minst mot bakgrund av de sex-
tiotalistiska idealen kan man fråga sig vad som händer med en tids-
medveten litteratur när både tid och medvetande förändras.
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1. Material,
strategi

Fyra gånger sextiotal

Detta har hänt:
• En chefredaktör har börjat skriva ledare av nytt och oväntat slag.
• En kroppsarbetare har fått föräldraproblem med sina två döttrar.
• En journalist har förälskat sig i en motståndskämpe.
• En ung kvinna saknar mannen hon mött under en turbulent

stipendiatperiod i USA.

Fyra författare, fyra romaner, en tid: 1960-tal. Vad berättar just de
här verken – Christer Kihlmans Se upp Salige!, Jarl Sjöbloms Kärret,
Marianne Alopaeus’ Mörkrets kärna och Ulla-Lena Lundbergs En be-
rättelse om gränser – om sextiotalet, om tidens uppbrott och ifråga-
sättanden?

Svaren på frågan söker jag i etapper. De tre följande kapitlen ut-
gör en bakgrundsteckning, rubricerad med begreppen material, stra-
tegi, kontext och eftermäle. Kapitel 1 är en första översikt av de verk
jag valt att ställa i centrum (material) och av undersökningens grund-
plan (strategi). I det andra kapitlet ställer jag in romanerna i deras
samtid och litterära miljö (kontext). Det tredje kapitlet är en översikt
av böckernas samtida mottagande, senare kommentarer, forsknings-
läget och böckernas plats i kanon (eftermäle).

Efter de här orienterande kapitlen går jag i kapitel fyra till sju i
närkontakt med texterna själva. Strategin bygger på tre tematiska läs-
ningar. I kapitel 4, 5 och 6 låter jag platsens, känslans och maktens
ledtrådar ta mig genom romanernas labyrint på tre olika vägar. Kapi-
tel 7 är en uppsummerande diskussion av romanernas metaforik på
makroplanet, sedd i förhållande till min frågeställning om tiden, me-
delklassen och radikalismen.

I det följande motiverar jag det urval av böcker som jag för enkelhe-
tens skull kallar för undersökningens material – trots att termen ”ma-
terial” kan förefalla egendomlig när vi talar om konstnärliga verk.
Vidare skisserar jag romanernas tematik och berättargrepp och pre-
senterar mitt val av infallsvinklar och strategi.
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Valet av böcker, valet av läsningar

Varför har jag valt att läsa just de här romanerna? En utgångspunkt är
att jag vill undersöka sextiotalets speciella radikalism(er) som den (de)
avspeglas i skönlitteraturen. En annan är att jag råkar dela språk och
nationalitet med de här böckernas författare. Graden och arten av
deras finlandssvenskhet är ingen nyckelfråga, viktigare är att avgräns-
ningen är bekväm. Den ger en fästpunkt – både praktiskt och emo-
tionellt. Här finns ett ’vi’ och det som hänt ’just här’ har sitt intresse.

Ett tredje svar har att göra med att de fyra böckerna är romaner,
och att romanen på finlandssvenskt håll tycks spela en tidig och vik-
tig roll i det vi vant oss att betrakta som sextiotalismens genombrott.
Först något senare följer poesin efter, vilket den så kallade modernist-
debatten 1965 – som behandlas i den andra delstudien – kan ses som
ett symptom på. När den rikssvenska författaren Stig Carlson i ett
debattinlägg talade om en ”islossning” i nyare finlandssvensk poesi,
föreslog han som möjliga impulsgivare dels just ”prosan (Kihlman,
Cleve)”, dels ”den finska lyriken (Saarikoski och andra)”.67

Debatten 1965 handlade i första hand om poesin. Någon bred
diskussion kring behovet av en ”tidsmedveten” prosa fördes inte –
den behövdes inte. Den tidsmedvetna prosan fanns redan på plats,
och åtminstone på finlandssvenskt håll hade den anlänt utan större
debatt.

Prosan som avantgarde

Tesen om prosans osamtidighet med poesin kan illustreras med ett
par författarnotiser. Både Christer Kihlman och Anders Cleve debu-
terade under 1950-talet som poeter, men bägge fick sina genombrott
när de vid ingången till 1960-talet slog sig på prosa. I synnerhet po-
eten Kihlmans två lågmälda femtiotalssamlingar – Rummen vid havet
(1951) och Munkmonolog (1953) – står i kontrast till hans senare,
närmast explosiva utveckling som samhällskritisk författare, från och
med debutromanen Se upp Salige! år 1960.

Språket i Anders Cleves andra diktsamling Det bara ansiktet
(1956) är i och för sig mera prognostiskt för fortsättningen än Kihl-
mans lyrik. I Det bara ansiktet finns tonfall som förebådar både den
tidvis fräna naturalismen i novellsamlingen Gatstenar (1959) och
Cleves senare serie av massiva, nyexpressionistiska romaner från och
med Vit eld (1962). Redan i dikterna kastar Cleve alltså i viss mån
loss från rådande litteraturspråk och måttfullhet.

[…] åde Stora Skratte å jag hoppar rep
å repe e grovt å lodit å luktar vår
svissdånksvissdånksvissdånksvissdånksvissdånk

67 Stig Carlson:
”Hänsynslöst –
hänsynsfullt”, Vasa-
bladet 9.7.1965. Se
närmare del II av av-
handlingen.
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sex å sju å åtta å nie å
– du stippla […]

(”Klossar och spikar”)68

Men Cleves radikalism gäller framför allt formen; jämfört med Kihl-
mans är den apolitisk. I efterhand sett är det Kihlman som kommer
att stå som den typiska sextiotalsförfattaren. Ändå var det i bägges fall
prosan – börjande med Cleves Gatstenar och Kihlmans Se upp Salige!
– som bröt isen. Det var prosan som blev läst och diskuterad, den
utgjorde en viktig del av det tidiga 1960-talets profilhöjning inom
finlandssvensk litteratur.69

Inom lyriken och dramatiken låter de nya tonfallen däremot vänta
på sig en bit in i decenniet.70  Till exempel Claes Anderssons lyriska
debut år 1962 är relativt traditionell, jämförd med hans senare pro-
duktion.71  Först år 1965 grundas kulturtidskriften FBT, språkröret
för en finlandssvensk ’sextiotalism’, med Andersson i en ledande roll.

Åtminstone på finlandssvenskt håll går prosan alltså i bräschen
för decenniets radikalismer: det är här de första uppmärksammade
provokationerna görs. Och eftersom avgränsningar måste göras, blir
prosaisternas roll som strömkantringens avantgarde ett argument för
att sikta in sig på dem.

En närmare inringning

Vilka finlandssvenska prosatexter kunde vara lämpliga för en studie
av sextiotalet i allmänhet och av medelklassradikalismen i synnerhet?
Efter att ha valt bort icke-prosan (t.ex. lyrik, dramatik) blev min and-
ra urvalsprincip att hålla mig till samtidsskildringar. Att både till-
gången och kvaliteten är god på verk som lägger sig nära det sextiotal
de skrivs i är naturligtvis en fördel. Samtiden sågs tydligen vara värd
beskrivning. Även om också memoarer och historiska romaner indi-
rekt speglar och lägger sig i sin författares nutid, kändes den omvägen
den här gången onödig att ta. Historiska romaner av t.ex. Anna Bon-
destam och Leo Ågren föll alltså utanför gränsdragningen. Det gjorde
också Tito Collianders (f.1904) memoarsvit, påbörjad år 1964, och
Tove Janssons Bildhuggarens dotter från 1968. Både Collianders och
Janssons böcker kan räknas till 1960-talets litterära höjdpunkter och
deras borgerliga bohemskildringar kunde ha gett temat, medelklass-
radikalismen, en intressant resonansbotten. Men eftersom man måste
välja väljer jag att gå rakt på sak.

För att ge en uppfattning om den litteratur som återstod efter den
här inledande sållningen listar jag kronologiskt en ’liten bokhylla’
med mer eller mindre intressant finlandssvensk 1960-talsprosa (in-
klusive år 1959). Flera genrer – roman, novell, essä m.fl. – är repre-
senterade. Där inte annat anges är böckerna romaner.72

68 Anders Cleve: Det
bara ansiktet (Helsing-
fors 1956), s.65.

69 Per-Hakon Påwals’
författarskap beskriver
en liknande kurva.
Novellsamlingen Snu-
viga gatlyktor (1960)
och romanen Om vin-
tern och om våren
(1962) hade föregåtts
av tre diktsamlingar,
men tonfallet i prosa-
böckerna andas en ny
skärpa och kritisk rea-
lism.

70 Ett undantag som
pekar framåt är Lars
Huldéns bekymmers-
lösa, ’nyenkla’ diktion
redan i debuten
Dräpa näcken år
1958. Se t.ex. Bror
Rönnholm (otryckt):
”FBT – en tidskrift i
sin tid” (Åbo 1987),
s.29 (citerad i inled-
ningen till avhand-
lingens andra del un-
der ”Litterär miljö”).

71 Jfr. Ekman 2000,
s.276.

72 För en närmare
beskrivning, se Trygve
Söderling: ”Sextio-
och sjuttiotalsprosa” i
Finlands svenska litte-
raturhistoria II, (Hel-
singfors 2000), s.287–
302.
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1959 Marianne Alopaeus: Avsked i augusti
Anders Cleve: Gatstenar (noveller)

1960 Jörn Donner: På ett sjukhus (essä)
Sven-Olof Högnäs: Borta bra –
Christer Kihlman: Se upp Salige!
Per-Hakon Påwals: Snuviga gatlyktor (noveller)

1961 Irmelin Sandman Lilius: Bönens ängar (noveller)
Henrik Tikkanen: Hjältarna är döda

1962 Anders Cleve: Vit eld
Jörn Donner: Rapport från Donau (reportage)
Hans Fors: Nattens rötter (noveller)
Per-Hakon Påwals: Om vintern och om våren
Jarl Sjöblom: På tallriksflatan

1963 Christer Kihlman: Den blå modern
Nalle Valtiala: Åtta noveller

1964 Irmelin Sandman Lilius: Mersina (resebok/reportage)
Jarl Sjöblom: Kärret

1965 Marianne Alopaeus: Mörkrets kärna
Johan Bargum: Svartvitt (noveller)
Christer Kihlman: Madeleine
Solveig von Schoultz: Även dina kameler (noveller)
Henrik Tikkanen: Ödlorna
Nalle Valtiala: Äventyret (kortroman + noveller)

1966 Anders Cleve: Påskägget
Ulla-Lena Lundberg: Strövtåg

1967 Johan Bargum: Femte advent
1968 Johan Bargum: Tre, två, ett

Ulla-Lena Lundberg: En berättelse om gränser
Ralf Nordgren: Med

1969 Marika Hausen: Mitt liv är mitt

Listan är inte fullständig, men den omfattar de flesta av periodens
yngre prosaförfattare. Bland de äldre har jag förbigått bland andra
fem romaner av Walentin Chorell (f.1912). Däremot finns titlar av
bland andra Solveig von Schoultz (f.1908), Marianne Alopaeus
(f.1918) och Henrik Tikkanen (f.1924) med i urvalet, eftersom jag
har bedömt att böckernas innehåll kan anknytas till mitt tema.

Efter valet att hålla mig till samtidsprosa blev ett tredje och svå-
rare beslut att utesluta det essäistiska, icke-fiktiva – i det här fallet
framför allt Jörn Donners dagboksmässiga På ett sjukhus (1960), hans
bilderbok Helsingfors, Finlands ansikte (1961) och hans två reportage
Rapport från Berlin och Rapport från Donau (1958, 1962). Även om
Donner kan ses som en tidig och viktig exponent för rapportgenrens
uppsving, som internationellt fick en topp under just 1960-talet (åt-
minstone i den meningen är Donner ’sextiotalist’) skkullejag till att
en jämförelse av fiktiva och icke-fiktiva texter snabbt skulle bli för
spretig.
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Ett besläktat argument fick mig att som steg nummer fyra ute-
sluta också novellistiken, trots att genren är relativt rik under fin-
landssvenskt sextiotal. Bland andra Anders Cleves, Per-Hakon På-
wals’, Irmelin Sandman Lilius’, Hans Fors’, Nalle Valtialas, Solveig
von Schoultz’ och Johan Bargums samtidsförankrade novellistik och
kortprosa hade i sig utgjort ett respektabelt analysmaterial. Det som i
mitt fall talade för romangenren var att en diskussion av en lång rad
noveller med var sin uppsättning av personer och relationer snabbt
skulle göra referatdelen otympligt omfattande. För att hålla ihop trå-
darna, eventuellt också göra min studie mera läsbar, valde jag alltså
romaner, till och med ett ganska begränsat antal romaner.

Positiva val

Alla i sig själva tilltalande böcker fungerar inte lika väl i en jämfö-
relse. För att den ska bli meningsfull krävs mer än att böckerna, som
här, har publicerats ungefär samtidigt och hör till samma genre. Ur-
valsprocessen blir en dubbel rörelse där jag dels ringar in bärande
grepp och temata i de enskilda verken, dels söker ett kluster av texter
som bjuder på inbördes intressanta likheter och skillnader. Verken
ger uppslag till tematiska läsningar, valet av tematik påverkar i sin tur
valet av verk.

Hittills har jag beskrivit mitt val av undersökningsobjekt som en
serie uteslutningar, en bortvalsprocess: inte historiska romaner och
memoarer, inte lyrik, inte essä, inte noveller. Men inringningen inne-
håller också ett antal positiva val. På ett tidigt stadium visste jag att
jag ville ha med Christer Kihlmans Se upp Salige! och Marianne Alo-
paeus’ Mörkrets kärna. Beslutet bygger framför allt på romanernas
tematik och litterära kvaliteter, men böckerna är intressanta också
därför att de fick ett gott mottagande och i sin egen tid var kända
verk. Kihlmans roman blev ett stort kritikergenombrott, men Alo-
paeus’ bok har getts ut på nytt ett flertal gånger, både på svenska och
finska, och har alltså levt vidare genom flera läsargenerationer. Få fin-
landssvenska romaner över huvud taget har väckt ett lika stort läsar-
intresse.

Utgivningsår 1960 respektive 1965; en småstadssatir och en kos-
mopolitisk roman; som berättare en man respektive en kvinna. Bägge
böckerna utvecklar samtida politiska frågor och skildrar passionerad
kärlek. Bägge rör sig dessutom i ett medelklassammanhang – berätta-
rna är journalister, intellektuella i relativt självständig position.

Jag ville i alla fall bredda bilden med ytterligare ett eller två verk,
gärna med ett annat perspektiv. Här anmälde sig Jarl Sjöbloms Kärret
från 1964 som ett intressant komplement: en samtidsroman där be-
rättarrösten tillhör en arbetare. Annars tenderar arbetarskildringarna
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i finlandssvensk litteratur under 1900-talets senare halva – till exem-
pel Anna Bondestams och Leo Ågrens – att blicka bakåt, mot histo-
rien. I Kärret är tiden nutid och huvudpersonen en dikesgrävare som
bokstavligt talat befinner sig på bottnen. Just för att jag intresserar
mig för medelklassradikalismen borde dess mera outtalade sidor i
Kihlmans och Alopaeus’ romaner kunna bli synliga i relief mot Sjö-
bloms.

Att Kärret och dess författare i dag är mer eller mindre bortglömda
är inte nödvändigtvis någon nackdel, inte heller faktum att Kärret
konstnärligt sett inte når upp till samma nivå som Se upp Salige! och
Mörkrets kärna. Trots bristerna har Kärret en stark miljö- och samtids-
förankring och en storyline som oförskräckt tacklar i synnerhet etiska
frågeställningar.73

Det fjärde valet, av En berättelse om gränser av Ulla-Lena Lund-
berg, kom till stånd först när jag redan arbetat en tid med de tre and-
ra romanerna. Frågan gällde inte bokens förtjänster; den är som jag
ser det en tidig, spännande och i onödan bortglömd del av ett viktigt,
pågående författarskap. Det som fick mig att tveka var snarare bo-
kens form. Genremässigt sett är En berättelse… ingen typisk roman.
Går det an att jämföra tre relativt traditionellt uppbyggda, relativt
lineära och episka romaner med ett hårt stiliserat, fragmentariskt,
modernistiskt och mosaikartat montage som Lundbergs?

När jag väl bestämt mig för att det går, föll i alla fall många bitar
på plats och Lundbergs En berättelse tillförde – på samma sätt som
Sjöbloms Kärret – några i mitt tycke viktiga likheter och kontraster.
Att romanen representerar både en yngre författargeneration och ett
senare skede av decenniet är i det här sammanhanget ytterligare två
fördelar. Bågen från kulturradikalismen i Se upp Salige! 1960 dras i
En berättelse om gränser 1968 ut till nästa etapp, studentradikalis-
mens.

Representativitetsproblematiken. Vad utelämnas?

Begreppet representativ kan ha två vitt skilda innebörder. Dels av fa-
sad och ideal – det bästa, det man gärna visar upp när man är till sin
fördel. Dels äkthet och typiskhet, som när ett sampel ur en popula-
tion anses vara representativt i statistisk mening.

Min frågeställning förutsätter inte att de fyra romanerna nödvän-
digt behöver vara typiska för hela 1960-talslitteraturen; det räcker
om de kan sägas representera viktiga drag i den. Det tongivande är
inte alltid det typiska.

Ett sätt att få en bild av urvalets representativitet är att se efter vad
som utelämnats. Jag återkommer till listan över finlandssvensk 1960-

73 I artikeln ”Sextio-
och sjuttiotalsprosa”
(se föregående fotnot)
lyfter jag fram de tre
nämnda romanerna av
Kihlman, Alopaeus
och Sjöblom.
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talsprosa. Avgränsad till enbart romaner skulle den, vid sidan av de
fyra utvalda, omfatta sexton verk av sammanlagt tolv författare:

Marianne Alopaeus: Avsked i augusti (1959)
Sven-Olof Högnäs: Borta bra – (1960)
Henrik Tikkanen: Hjältarna är döda (1961)
Anders Cleve: Vit eld (1962)
Jarl Sjöblom: På tallriksflatan (1962)
Per-Hakon Påwals: Om vintern och om våren (1962)
Christer Kihlman: Den blå modern (1963)
Christer Kihlman: Madeleine (1965)
Henrik Tikkanen: Ödlorna (1965)
Nalle Valtiala: Äventyret (1965)
Anders Cleve: Påskägget (1966)
Ulla-Lena Lundberg: Strövtåg (1966)
Johan Bargum: Femte advent (1967)
Ralf Nordgren: Med (1968)
Johan Bargum: Tre, två, ett (1968)
Marika Hausen: Mitt liv är mitt (1969)

Även om listan inte är heltäckande, ger den en vink om att antalet
verk och författarskap som kommer i fråga inte är överväldigande.
Jag ska kort diskutera några gränsfall, för att genom dem illustrera
hur jag har tänkt i fråga om mina ’positiva val’.

Anders Cleve har redan berörts. Med sitt hänsynslöst egensinniga
språk och sin blandning av provokativ naturalism och vitalistisk and-
lighet bryter han radikalt mot klassiskt svala stilideal. Han är förfat-
taren med borgerlig bakgrund som upptäcker arbetarkvarterens
okända världar och överallt ser ”den heliga människan”. Politisk i snä-
vare mening är hans radikalism knappast, och man kan fråga sig om
böckerna ens är samtidsskildringar annat än i en rent mimetisk-må-
lerisk mening – så påträngande är det ständiga flödet av känslor och
synintryck:

Stenläggningens djurlevrar flödade som av starkt, hårt brunstblod:
födde ständigt; oupphörligt; avlade. Omnibussar, bilar, långtradare;
kvalfull tystnad: teg obönhörligt; Frustade; skvalade förbi. Johans
röst. Lågmäld; lite entonig; skenbart lugn; frös hela tiden bort i
mörkren: frusenheten; köld. Sa: det är svårt att leva. (Vit eld, s.332)

En helt annan, mera distanserad berättarhållning står Henrik Tikka-
nen för. Handlingen i hans satiriska konstnärsroman Hjältarna är
döda från år 1961 utspelar sig i alla fall redan 1944, i den omedelbara
efterkrigstiden. Ralf Nordgrens uppväxtskildring Med (1968) når
närmare sextiotalet, och miljön – kommunistisk funktionärsfamilj –
är ovanlig i finlandssvensk litteratur. Men det är snarare fortsätt-
ningen, Fjärilsörat från år 1971, som belyser sextiotalet (bland annat
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president Kekkonens berömda s.k. barnbjudningar för unga kultur-
radikaler).

Socialt sett beskriver både Ralf Nordgren, Per-Hakon Påwals och
Ulla-Lena Lundberg första generationens akademiker, en grupp som
också utanför litteraturens skildringar förefaller vara betydelsefull just
under 1960-talet. Att jag bland dem stannar för Lundbergs En berät-
telse om gränser har att göra med min uppfattning om bokens litterära
värde. Ett annat plus är att den med sina globala utblickar har intres-
santa beröringspunkter med Marianne Alopaeus’ Mörkrets kärna.

Nalle Valtialas och Johan Bargums sextiotalsromaner hamnar för
mig på motsvarande sätt kvalitetsmässigt i skuggan av Christer Kihl-
mans. Detsamma gäller Marika Hausens roman Mitt liv är mitt. Den
kan med sitt utforskande av den ’fria kvinnans’ situation sägas följa
upp Marianne Alopaeus’ i Mörkrets kärna, men utan dennas eller
Ulla-Lena Lundbergs pregnans.

Sven-Olof Högnäs’ samtidsroman från 1960, Borta bra – , be-
handlar flyttningsrörelsen efter arbete till Sverige, ett tema med hög
aktualitet i bokens svenskösterbottniska miljö. Högnäs’ bild av yngre
småbrukares ekonomiska dilemma kompletterar – på samma sätt
som Jarl Sjöbloms sydfinländska arbetare – den sociala bredden i ti-
dens finlandssvenska litteratur och själva emigrationsströmmen var i
hög grad klassbestämd. Detaljerna i Högnäs’ bok är ofta pregnanta,
som de kissande dockor och EPA-klänningar emigranterna hämtar
som presenter till hemfolket. Bokens kapitel har novellistiska kvalite-
ter, men sedda i romanformat förblir gestalterna grunda. Till någon
del kan det skyllas på frånvaron av den typ av spänningar som i Sjö-
bloms roman skapas genom närvaron av en representant för medel-
klassen.

Bland Christer Kihlmans tre 1960-talsromaner är Se upp Salige!
ett för mig naturligt val, trots att goda argument talar också för de
följande, Den blå modern (1963) och Madeleine (1965). Konstnärligt
har flera samtida och senare bedömare placerat i synnerhet Den blå
modern framför Se upp Salige!.74  Personligen är jag inte av samma
åsikt, men frånsett subjektiva bedömningar är ett starkt skäl för Se
upp Salige! i det här sammanhanget helt enkelt att den var först. Ro-
manen fick karaktär av ’isbrytare’ för sextiotalsradikalismen både i
Finland och Sverige, den blev ett genombrott både för sin författare
och för sin samhällskritiska genre. Det starka gensvaret bland kritiker
och publik tyder på att boken formulerade något på en gång nytt och
efterlängtat.

Kihlmans tredje 1960-talsroman, Madeleine, med sin associativa,
fyllemonologiska berättarröst, verkar vara inspirerad av den samtida
franska ’nya romanens’ formexperiment. Liknande modernistiska sti-
liseringar, bortom traditionellt romanberättande, finns i Henrik Tik-

74 T.ex. Kai Laitinen
Finlands moderna lit-
teratur. Konturer,
huvudlinjer, resultat
1917–1967 (Helsing-
fors 1968), s.218 och
Thomas Warburton:
Åttio år finlandssvensk
litteratur (Helsingfors
1984), s.401.
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kanens Ödlorna, Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om gränser och
ett par tidiga böcker av Rainer Alander. Jag ser gärna att den här rätt
okända och sällan varseblivna trenden i det finlandssvenska sextio-
talet75  är representerad i mitt urval, men väljer alltså att låta den bli
det genom Ulla-Lena Lundberg.

Jämförbarhet

När jag alltså stannar för romanerna Se upp Salige! (1960), Kärret
(1964) Mörkrets kärna (1965) och En berättelse om gränser (1968), av
Christer Kihlman, Jarl Sjöblom, Marianne Alopaeus respektive Ulla-
Lena Lundberg, spelar personliga preferenser en roll för urvalet – jag
tycker helt enkelt att alla fyra på var sitt sätt hör till de intressantaste
böckerna i sin tid. Men viktiga kriterier är också romanernas anknyt-
ning till undersökningens tema och deras inbördes jämförbarhet.

Även om det inte hör till mina urvalskriterier, råkar alla fyra ro-
manerna arbeta med berättare av samma typ. Med narratologen Gé-
rard Genettes terminologi är de homodiegetiska – de deltar själva i
handlingen – och autodiegetiska – de är sina berättelsers huvudperson
(åtminstone en av huvudpersonerna).76  Alla fyra berättar dessutom i
jag-form, i ett mer eller mindre subjektivt, intimt tilltal. Likheterna
mellan de fyra romanernas ”berättande instans”77  kan tänkas göra
jämförelser enklare. Till de skillnader som ändå finns återkommer jag
i avsnittet ”De fyra romanerna (2): berättarposition”.

Romanerna har också vissa tematiska likheter: känslor eller pas-
sioner spelar, inte oväntat, en viktig roll, men alla ägnar också stort
utrymme åt diskussioner kring moraliska problemställningar. Åt-
minstone Kihlmans, Alopaeus’ och Lundbergs böcker upplevdes
dessutom i samtiden som mer eller mindre kontroversiella, politiska.
Här finns en yta för avläsning av böckernas eventuella 60-talsmäs-
sighet.

75 Temat finlands-
svensk nouveau roman
kommenteras i Trygve
Söderling: ”Sextio-
och sjuttiotalsprosa”
(2000), s.292 och
Trygve Söderling:
”Dragigt på berget
Parnassos. 1960-talets
litterära fält-
förskjutning speglad i
genrehierarkin”, Efter-
tankar till Finlands
svenska litteraturhisto-
ria (Åbo 2001), s.52–
62.

76 Se Gérard Genette:
Narrative Discourse.
An Essay in Method
(Ithaca: 1980;
orig.”Discours du
récit”, i Gérard
Genette: Figures III,
1972), s.244–245.

77 Genette talar, i
engelsk översättning,
om ”narrating
instance”. Genette:
Narrative Discourse,
s.212–215.
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De fyra romanerna (1): kortreferat

Innan jag går vidare sammanfattar jag i några meningar berättelsen i
de fyra romanerna – deras sjuzjet, för att använda de ryska formalis-
ternas term. En sådan kondensering innebär givetvis också en preli-
minär tolkning. I sjuzjeten – den aspekt på verket som också kallats
mythos, plot, discourse och récit78  – ingår bland annat romanernas tids-
mässiga arrangemang av fabulan (story, histoire), deras stil och deras
berättarperspektiv.

Se upp Salige!

Berättaren i Se upp Salige!, den cirka 40-årige Karl-Henrik
Randgren, vantrivs med sitt liv som chefredaktör för en
småstadstidning. Han förälskar sig i den fjortonåriga An-
nika,79  dotter till Randgrens salongsradikale vän Kimmo.
Samtidigt flyttar Randgrens tonårige son Gus in hos fadern,
efter att i många år ha levt i Sverige med sin mor. Efter en
trevande men lovande början förlorar Randgren på nytt
kontakten med Gus, som tycks föra ett utsvävande liv.
Randgren är upptagen av sin passion för Annika, som får
näring av att hon börjar anförtro sig åt honom. Händel-
serna kulminerar när Randgren i en rad ledare oväntat kom-
mer ut med åsikter långt till vänster om dem läsarna vant
sig att hitta i Lexå Nyheter. Han återförs till ordningen av
tidningens ägare. Han går in för att förföra Annika, men
hejdar sig när han inser att hon är passiv och skrämd. Un-
der tiden har Gus försvunnit på isen utanför staden i om-
ständigheter som tyder på självmord.

Romanen berättas som Randgrens i stort sett kronologiska genom-
gång i efterhand av dessa månader av ”avvikande liv” (s.20). Stil- och
genremässigt oscillerar den mellan två lägen, två tilltal: satir och själv-
bekännelse. De samhällskritiska-satiriska avsnitten är ofta roliga, rör-
liga och drastiska, besläktade med stilen i t.ex. August Strindbergs
Röda rummet. Som bekännare talar Randgren däremot med ett allvar
som går utöver självironin. Hans självförakt kan vara lika stort som
hans förakt för omgivningen. Romanens språk är nyanserat; ibland
rappt, ibland förlorande sig i långa inremonologiska resonemang.
Som helhet blandas i romanen det burleska med det sinistra.

78 sjuzjet (sujet, sujett)
är de ryska
formalisternas term
för Aristoteles’ mythos,
som är arrangemanget
av den tänkta ’bakom-
liggande berättelsen’,
fabulan. Den senare
kallas i anglosaxisk
litteratur ofta story.
Gérard Genettes ter-
mer är recit (för
sjuzjet) och histoire
(för fabula). Se t.ex.
Peter Barry: Beginning
Theory. An
Introduction to
Literary and Cultural
Theory. (Second edi-
tion, Manchester
2002), s. 223.

79 ”Hon var fjorton
år och gick i femte
klassen i samskolan.”
Se upp Salige!, s.96.



1. Material, strategi 49

Kärret

Kärret utspelar sig under en sommar. Berättaren, dikesgrä-
varen Daniel, trivs med att arbeta i naturen, trots det hårda
fysiska slitet. Hans hustru arbetar på fabrik och Lea, den
äldre av hans två tonårsdöttrar, i kassan på en bank. När
Daniel överraskar den yngre dottern Märta in flagranti med
en jämnårig pojke misshandlar han pojken brutalt. Daniels
nye arbetskamrat i kärret, Torsten, försöker få Daniel att
ändra sin hårdnackade inställning till tidens och ungdo-
mens, som Daniel ser det, förflackade moral. Det ligger i
Torstens eget intresse eftersom han inlett ett förhållande
med Lea. Torsten är gift men äktenskapet är i kris efter en
bilolycka där parets barn dött. Efter sommaren återvänder
Torsten till sin fru och sitt kontorsarbete i staden. Lea be-
rättar i förtroende för Daniel att hon är gravid och att Tors-
ten inte vet om det. Hon ber honom följa med till en adress
i staden, där en illegal abort genomförs. I en drömlik slut-
scen har Daniel en vision av kärret som platsen för hans
lycka och förtvivlan och han känner att han blivit ”en
mycket gammal man” (s.182).

Över Daniels berättelse vilar en ihållande känsla av oro och otillräck-
lighet, ofta också bitterhet. Meningarna är korta, språket enkelt. Det
verkar återspegla Daniels brist på distans till sina känslor. Samtidigt
står Daniels språk i kontrast mot bland andra Torstens mera nyanse-
rade repliker. Boken har ett drag av psykologisk utvecklingsroman:
den Daniel som i synnerhet i början ofta pyr av hat dämpar sig små-
ningom och mera kärleksfulla sidor arbetar sig fram.

Mörkrets kärna

I Mörkrets kärna skildrar en novellartad första del barn- och
ungdomskärleken mellan berättaren Mirjam och hennes
lek- och skolkamrat Jurek i 1930-talets Helsingfors. Mir-
jams far är finlandssvensk poet och akademiker, Jureks för-
äldrar ryska immigranter. När de två barnen når tonåren
bryter Mirjams far kontakten genom att skicka Mirjam
utomlands; hans uttalade motivering är att Jurek är jude. I
och med krigsutbrottet 1939 sänds Jurek i fält och han rap-
porteras senare saknad. – I huvudberättelsens nuplan, som-
maren 1962,80  arbetar den cirka 37-åriga Mirjam81  som till-
fällig korrespondent i Paris. En passionerad förälskelse i Ja-

80 Tidsangivelsen
finns på sida 141 i
boken, i avsnittet om
rättegången mot de
rebelliska generalerna
under ledning av
Raoul Salan, och be-
kräftas av bl.a. ett om-
nämnande av Évian-
fördraget, som slöts
samma år, på sida 99.

81 Mirjam födde sin
son Tommy som 20-
åring (s.234). Han är
nu sjutton år (s.288).
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cob, en judisk psykiater som verkar vara engagerad i den
algeriska motståndsrörelsen, får henne att reflektera över ra-
sism, historia och ”olevbara kärlekar”. Mellan samtal och
kärleksmöten med Jacob går Mirjam på en diplomatmiddag
och bevakar en rättegång. Senare, under en semestervistelse
i Sydfrankrike hos sin långvariga väninna Gaby, grälar Mir-
jam för första gången med denna. I en lång analepsis (’flash-
back’)82  minns Mirjam sitt korta, havererade förhållande
med den aparte kärnfysikern Marc fem år tidigare. I bokens
sista del tar Mirjam avsked av Jacob, som säger sig resa till-
baka till Algeriet. Inga löften ges, men Jacob ber henne
skriva honom ”vackra böcker”: ”Écris-moi des beaux livres”
(s.306).

Språket i Mörkrets kärna är rikt och sensuellt, med en färgning av
intellektualism: bokens tyngdpunkter ligger i reflexioner och samtal
om politik och livsåskådning. Mirjams berättelse präglas av en själv-
idealisering som ibland kontrasterar mot den kritiska hållning hon
förespråkar. Liksom i Se upp Salige! finns här inslag av politisk satir.
Boken kan också, liksom Kärret, ses som en utvecklingsroman –
bland annat säger sig Mirjam i slutet försonas med att Jacob lämnar
henne.

En berättelse om gränser

I En berättelse om gränser ser det berättande jaget tillbaka på
sin relation med en ung man, kallad M. De två blev ett par
under en studieperiod i USA, där de också aktivt deltog i
demonstrationer och politisk debatt som präglades av det
pågående kriget i Vietnam. Brevledes upprätthåller berätta-
ren kontakten med M, liksom med flera andra studiekam-
rater. M har återvänt till sitt hemland, han har valt att inte
leva med berättaren och hon saknar honom djupt. Hon
drömmer mardrömmar och känner sitt verklighetssinne
svikta: ”min tillvaro håller på att rasa samman utan honom”
(s.130). Någon utväg syns inte till.

Trots titeln är En berättelse om gränser inte en berättande roman i
traditionell mening. Liksom i Mörkrets kärna ligger tonvikten på re-
flexion och beskrivningar av tillstånd, men här saknas i ännu högre
grad en yttre handling. Till skillnad från de tre övriga romanerna är
En berättelse… inte heller linjärt uppbyggd. Snarare liknar den en

82 Avsnittet är, vid
sidan av språnget från
inledningens 1930-tal
till romanens nu,
1962, berättelsens
enda mera omfattande
avvikelse från en rak
kronologi. Begreppet
analepsis introducera-
des 1972 av Genette i
”Discours du récit”,
jfr. Narrative Discourse
s.40.
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mosaik eller ett pussel, där en gestalt småningom växer fram ur en
samling fragment.

Även om abstraktionsnivån i En berättelse om gränser tidvis kan
vara hög är diktionen i allmänhet enkel, ibland talspråklig. Humoris-
tiska tonfall är fullt hörbara, trots att det dominerande förlustmotivet
– förlorad kärlek – färgar helheten i ett närmast elegiskt register.

Bokens montageteknik83  kan också föra tanken till filmmediet,
och i en drömbeskrivning på sidan 10 finns en ledtråd som känns
precis: ”jag svarade och tänkte så löjligt det är som en film av Go-
dard”. Den franska filmregissören Jean-Luc Godard representerar
1950/60-talets nouvelle vague-film. I en essä från 1968, året för pu-
bliceringen av Lundbergs roman, karaktäriserar Susan Sontag den av-
siktliga inkoherensen i det godardska filmberättandet:

[…] the narrative of Godard’s films is regularly broken or seg-
mented by the incoherence of events and by abrupt shifts in tone
and level of discourse. Events appear to the spectator partly as
converging toward a story, partly as a succession of independent
tableaux.84

Beskrivningen kunde gälla också En berättelse om gränser. Boken be-
står av 21 avsnitt, de flesta korta.85  Återblickar och historier inter-
folieras till synes slumpmässigt av samtal, drömmar och idédebatt.
Det stiliserade helhetsintrycket förstärks av att berättarrösten talar ur
ett obestämt, nästan ’beckettskt’ rum, utan miljö- och situations-
beskrivningar, och av att gestalterna saknar egentliga namn. Berätta-
ren förblir ett ”jag”, andra romanpersoner betecknas med versaler
(M, G o.s.v.).86  En liknande namnpraxis används för övrigt i Alain
Resnais’ och Alain Robbe-Grillets berömda avantgardefilm L’année
dernière à Marienbad från 1961.87

I linje med romanens eget namnskick kommer jag i fortsättningen
ofta att kalla berättaren/romanjaget i En berättelse om gränser för ’B’,
eftersom initialen råkar vara ledig.88

Rastren: tematiska fångstnät

Referat innebär alltid urval, gestaltning, värdering av de tolknings-
möjligheter som romantexten ger. Också de korta presentationerna
här ovanför kunde ha sett annorlunda ut. I till exempel Se upp Salige!
kunde jag ha ställt redaktör Randgrens hjälplöshet i relationen till
tonårssonen Gus i centrum. En parallell kunde dras till den föräldra-

83 Idén att se roma-
nen som ett montage
har jag från Ulrika
Gustafsson, som också
argumenterar för ter-
men ”dokumentär”
om En berättelse om
gränser i sin text
”1960-tal och interna-
tionell socialism”
(2005, otryckt).

84 Susan Sontag:
”Godard” [1968] i
Styles of Radical Will
(New York 1991),
s.163.

85 Över hälften av
avsnitten är 5 till 8
sidor långa. Avsnitt på
1–2 sidor förekom-
mer. Det sjätte, bo-
kens längsta, är på 29
sidor.

86 Också icke-fiktiva
personer förekommer
i texten, t.ex. Martin
Luther King, Stokely
Carmichael, John F.
Kennedy o.s.v.

87 I filmen kallas t.ex.
en kvinnlig huvudper-
son för ”A”, en främ-
ling ”X”, en äkta man
”M”. Där det ab-
strakta namnskicket i
Lundbergs roman
förmedlar en sorts
saklig distans, under-
stryker filmens kod-
namn snarare berättel-
sens allmänt gåtfulla
stämning.

88 I det följande skri-
ver jag ibland enkla
citationstecken kring
’B’ för att påminna
om att namnet är mitt
påfund, inte roma-
nens eget. Det gäller
t.ex. vid jämförelser
mellan de fyra roma-
nernas protagonister. I
många fall, t.ex.
handlingsreferat där
’B’ förekommer flitigt,
lämnar jag bort citat-
tecknen.
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problematik som utgör en stor bit av Daniels dilemma i Kärret.
Också i Mörkrets kärna nämner berättaren Mirjam sin son, som är i
England på lägerskola. Han spelar ändå ingen viktig roll för hand-
lingen. Mera utarbetad är Mirjams relation till sin egen far. En mot-
svarande fadersrelation berörs i Se upp Salige!, men saknas som motiv
i Kärret. I den fjärde romanen, En berättelse om gränser, nämns över-
huvudtaget inte föräldrar och barn. Däremot framstår två äldre be-
kanta – kanske släktingar – som ett slags förebilder för berättaren.
Temat generationer och föräldrarelationer finns alltså latent i materia-
let, men som motiv för jämförelser mellan romanerna haltar det.

Ett annat tänkbart tema kunde vara arbetet som upplevelse,
identitetsskapare eller flykt. Baksidestexten till Kärret börjar:

Det finns en glädje i arbetet, eller åtminstone en tröst, till och
med om det är tungt och slitsamt. En man kan fly till det för att
det är det bästa han har, även om det bara är dikesgrävning i en
sumpig skog. […]

I motsats till blue collar-arbetaren Daniel i Kärret är huvudperso-
nerna-berättarna i Se upp Salige! och Mörkrets kärna journalister,
alltså manschettarbetare (white collar) och symbolproducenter. Också
berättaren i En berättelse om gränser säger sig arbeta, men närmare
beskrivningar ges inte; hon kunde vara en studerande. Randgren,
Daniel och Mirjam reflekterar över sina arbeten och deras mening,
och hos alla tre intar arbetsplatsen en mer eller mindre aktiv och syn-
lig roll i handlingen. Ändå skulle temat arbete kännas som en rätt
snäv aspekt på de här böckerna.

En tredje ingång vore att rikta ljuset mot den barndomsskildring
som inleder Mörkrets kärna. Mirjams förlust av Jurek, hennes första
kärlek, kan ses som formativ för hennes val av förhållanden som
vuxen, inklusive hennes preferens för judiska män. Ett utvecklings-
psykologiskt spår kunde följas. Också i Se upp Salige!, Kärret och En
berättelse om gränser har huvudpersonerna-berättarna ett förflutet,
men det skymtar mest i antydningar. Till exempel Randgrens barn-
dom har inte samma framskjutna plats som Mirjams i Mörkrets
kärna. I En berättelse om gränser antyds att berättaren har en stark
emotionell förankring i Åland. Om Daniels tidiga år får vi inte veta
mycket mera än en ögonblicksbild av stugan där han växte upp, nu
förfallen.

Känslor som rör

Men det finns också dimensioner där de fyra romantexterna är mera
jämspelta och där jämförelser blir meningsfulla. Jag har valt att ägna
ett kapitel åt en tematisk läsning av känslornas roll i romanerna. För-
älskelse och kärlek ger, som framgått av referaten, stoff för en sådan
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läsning; när det gäller romaner hör det snarast till genrens konventio-
ner. I alla de fyra böckerna är förälskelser viktiga prime movers som
sätter igång någon del av handlingen. Däremot får kärleken sinse-
mellan rätt olika positioner i böckerna. Se upp Salige! handlar framför
allt om den passionerade förälskelsens omruskande makt. Flickan
som Randgren åtrår blir inte ’hans’, men drömmen uppfyller honom.
I motsats till Randgren upplever Mirjam i Mörkrets kärna och berät-
taren (’B’) i En berättelse om gränser vad man brukar kalla för fullbor-
dad kärlek, en känsla av mental och fysisk sammansmältning. I deras
fall blir minnen av kärleksmöten också förknippade med förlust: att
älska är att mista den man älskar. I Kärret beskrivs ytterligare en tredje
’plats’ för kärleken. Erotiken ser Daniel enbart utifrån, genom sina
döttrars förbindelser; däremot lyckas han småningom ge ett uttryck
åt sin betagenhet i den äldre av dem i form av handfast solidaritet.
Dessutom löper genom Kärret, som en form av kärlek i vid bemär-
kelse, Daniels personliga naturupplevelse.

Men romanpersonerna upplever och reflekterar inte bara över
sym- utan också antipatier, ofta starka sådana. Och ibland får käns-
lorna en bredare, samhällelig-politisk betydelse. På vilket sätt fung-
erar (starka) känslor som element i romanerna, i vilket förhållande
står de till texternas övriga beståndsdelar? Framstår känslorna som
universellt giltiga, eller tvärtom som tidsbundna?

Plats och makt

Vid sidan av känslans dimension har jag stannat för två andra raster,
som fått rubrikerna ”Platsen” respektive ”Makten”.

Kapitlet ”Platsen” tar avstamp i romanernas rumslighet, i den
aspekt man kunde kalla deras geografi eller topografi. Ett vanligt
berättarformat är att föra handlingen genom ett antal platser, som
skapar variation och samtidigt hjälper läsaren/lyssnaren att gestalta
helheten. I alla fyra romanerna finns sådana ’stationer’, och en ge-
nomgång av platserna fungerar samtidigt som ett handlingsreferat.
Det är en orsak till att jag har placerat den rumsliga läsningen först.

I En berättelse om gränser förblir Berättarens aktuella ”här” outta-
lat. Ändå spelar också här geografin en roll. Andra och/eller tidigare
platser är i alla de fyra romanerna viktiga narrativa element. I Mörk-
rets kärna och En berättelse om gränser är det föreställda rummet stort,
interkontinentalt. Kan det här kosmopolitiska draget ses som ett sex-
tiotalsdrag och vad ska man i så fall säga om de mera begränsade
rummen i Se upp Salige! och Kärret?

Platser är ofta förknippade med känslor; känslo- och plats-rastren
hakar i varandra. Romanernas beskrivningar av och förhållningssätt
till sina platser leder dessutom in på undertemat anonymitet och of-
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fentlighet. Städer visar sig i dem alla vara platser där man kan ha hem-
ligheter, vilket får direkta konsekvenser för berättelsen.

Att ha en hemlighet handlar om att kontrollera kunskap. Det kan
alltså också ses som ett sätt att utöva makt. Maktrelationerna i roma-
nerna renodlas i mitt tredje ’raster’-kapitel. Att jag tar fasta på makt-
aspekten kan motiveras på minst tre sätt. För det första strukturellt:
hierarkier och maktkamper är ofta grundläggande faktorer i berättel-
ser. Genom dem kan dramatiken laddas upp. Som läsare upplever
man ofta att det är här personrelationernas rätta ansikte blir synligt.
Maktkamper brukar dessutom vara förknippade med starka känslor,
så man kan också se den här läsningen som en beskrivning av känslo-
relationerna i det föregående kapitlet ur en mera distanserad syn-
vinkel.

Makttemat ligger, för det andra, i linje med min huvudfrågeställ-
ning om medelklassradikalismen. De valda samtidsromanernas sam-
tid, 1960-talet, ser i efterhand ut som en period av ivrig politisering
av vedertagna sanningar på bred front – med andra ord: försök till
omförhandling av makt. Ifrågasättanden av rådande hegemonier
präglar perioden, från intimsfären till res publica, från sexualpolitik
till förhållandet mellan i- och u-länder. Hur speglar sig denna even-
tuella ’sextiotalism’ i romanerna?

En tredje, mera lokal motivering till att ställa frågan om makt-
relationerna är att den här synvinkeln är relativt sällsynt – åtmins-
tone i den finlandssvenska litteraturforskningens tradition. Fältet är
alltså på sätt och vis fritt.

Strategin: den induktiva tratten

Mitt val av raster eller temata har delvis styrts av vilka gemensamma
och bärande mönster jag tyckt mig finna i romanerna. Men valet
handlar också om vilka raster jag tror att kan föra framåt mot under-
sökningens huvudsyfte: en bild av romanerna i sin tid och, närmare
bestämt, av den radikala sextiotals-medelklass jag berörde i inled-
ningen. Den enklaste strategin vore här att skriva ut ett signalement
på medelklassradikalism, varefter romanerna finkammas och fynden
redovisas. Man hittar (kanske) det man ville hitta. Däremot hittar
man inte det man inte förstod att leta efter.

I romanstudien, liksom i avhandlingens  andra del – Moderist-
debatten – väljer jag därför att gå mera induktivt till väga. Jag tar en
omväg för att säkrare nå mitt mål. De tre valda aspekterna – platsen,
känslan, makten – bildar inte någon rät och logisk linje. Det ser jag i
det här sammanhanget som en fördel. Genom att anlägga sinsemel-
lan icke-besläktade perspektiv på samma texter strävar jag till
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läsningar som kompletterar varandra och som lyfter fram romaner-
nas mångstämmighet.

Rastrens rubriker kan förefalla vaga eller abstrakta. Min tanke är
att jag behöver en vid ram eller tratt för att fånga in mera än exakt det
jag redan vet att jag vill hitta. Jag konstruerar alltså en induktiv trål,
där också fiskar jag inte väntat mig att finna har en chans att fastna.

Efter att ha vridit på det tematiska kalejdoskopet och låtit bitarna
falla på plats i tre olika mönster – platsens, känslans, maktens – är det
dags att ta ett steg tillbaka och summera, utifrån den enkla frågan:
”men vad betyder det”. I kapitel 7 prövar jag att se romanernas berät-
telser som helheter, metaforer eller myter, och ställer de här metafore-
rna i relation till medelklassradikalismens tema.

Metoden i kapitel fyra till sex är alltså tematisk läsning, i det sjun-
de en metaforisk tolkning av romanernas huvudberättelser. I några
fall anknyter jag till tidigare kommentarer, t.ex. de recensioner och
essäer som kort presenteras i kapitel tre. Däremot använder jag mig
knappt alls av författarintervjuer eller -kommentarer. I det avseendet
väljer jag att låta böckerna tala för sig själva.

De fyra romanerna (2):
berättarposition

I samband med handlings- och stilreferaten antydde jag också de fyra
romanernas uppbyggnad, hur de är ’gjorda’. Innan jag närmare går in
på böckernas kontext och tematik är det skäl att ännu kort återkom-
ma till frågan om berättarperspektiv. Vilka är de fyra romanernas be-
rättare och från vilken position berättar de romanen?

Frågan kan gälla både en social och en romanteknisk position. De
sociala bestämningarna – till exempel geografiska, sociala, könsrolls-
mässiga – tar upp och handskas på ett fiktivt plan med den icke-
litterära verklighetens motsvarande geografiska, sociala o.s.v. positio-
ner. Den romantekniska positionen är berättarröstens (i de här roma-
nernas fall jag-berättarens) plats ’inne i’ romanen. Av intresse är i syn-
nerhet den tankekonstruktion som brukar kallas den implicita förfat-
taren (implied author) eller verkets norm.89  Också verkbegreppet kan i
och för sig ifrågasättas som en essentialisering, en centrering, av nå-
got som väsentligen är en konstruktion (se nedan, kapitel 7). I fort-
sättningen kommer jag ändå att använda uttrycket ”verkets norm”
parallellt med den mera inarbetade termen ”implicit författare”.

89 Termen implied
author fördes fram av
Wayne C. Booth i
artikeln ”Distance and
Point-of-View. An
Essay in Classifi-
cation” [1961] (New
York 1967), s.92, 97–
100. Booth ser verkets
normer som syno-
nyma med den impli-
cita författarens: ”…
the norms of the work
(which is to say, the
implied author’s
norms)…” (s.100).
Enligt Shlomith Rim-
mon-Kenan borde
begreppet implicit
författare tolkas som
”a set of implicit
norms rather than as a
speaker or a voice (i.e.
a subject)” (Rimmon-
Kenan: Narrative Fic-
tion. Contemporary
Poetics (2nd edition,
London & New York
2003), s.89).
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Oberoende av terminologin handlar det om en stödkonstruktion
eller arbetshypotes, en Gestalt som jag som läsare utifrån min kultur-
bundna horisont skapar ur de element texten erbjuder eller tycks er-
bjuda. Verkets eller den implicita författarens norm har alltså inte
någon slutgiltigt fastställbar existens utan är en möjlig organisation,
ett diskussionsunderlag, en mer eller mindre suggestiv tolkning.

Vems berättelse?

Några av de yttre koordinaterna för berättarna i de fyra romanerna
har redan framgått. Geografiskt sett har vi att göra med en småstads-
skildring (Se upp Salige!), en i första hand rural roman (Kärret), en
kosmopolitisk berättelse där i synnerhet metropolen Paris är central
(Mörkrets kärna) och en i rummet odefinierad, ’platslös’ roman (En
berättelse om gränser), som ändå samtidigt också den är kosmopoli-
tisk.

I den sociala hierarkin är Kärrets Daniel en underdog, medan hu-
vudpersonerna i Se upp Salige! och Mörkrets kärna har yrkesmässiga
mellanpositioner, sinsemellan rätt jämspelta: Randgren har en viktig
post i periferin, Mirjam en mindre viktig i centrum (vid ett tillfälle
avfärdar hon sitt eget arbete som ”småplock”; s.284) . Om berättaren
i En berättelse om gränser vet vi, återigen, ganska litet – hennes plats i
det sociala rummet lämnas öppen på samma sätt som i det geogra-
fiska. Någonting framgår ändå: hon är ung och har nyligen studerat i
USA, vilket pekar framåt mot en ställning som snarare liknar Rand-
grens och Mirjams än Daniels.

Jag-berättarna är i två fall män, i två kvinnor.

Skevhetssignaler

Går vi till romanernas inre berättarposition, enligt distinktionen
ovan, stiger skillnader av andra slag fram. I synnerhet läsaren av Se
upp Salige! och Kärret uppmärksammas genom signaler i texten på att
de två böckernas berättarröster inte är helt neutrala, pålitliga. Både
Randgren och Daniel är t.ex. lagda för mer eller mindre okontrol-
lerade känsloutbrott.90  I Randgrens fall kommer ett sådant anfall re-
dan på romanens första sida, när han rasar över underhuggaren Jan-
nes sensationslystna redigering av hans tidning. Längre fram odlar
han av samma orsak våldsamma hämndfantasier. Daniel i Kärret fan-
tiserar inte bara, han griper själv till öppet våld (ett faktum som för
övrigt kan läsas som ett uttryck för klasskillnaden mellan de två män-
nen). Scener som de här gör inte automatiskt berättarna opålitliga,
men de signalerar en tydlig subjektivitet, som läsaren beaktar när hon
eller han bedömer berättarens verkliga roll i historien. Berättarens

90 Booth ser
opålitligheten som en
diskrepans mellan
verkets och berätta-
rens normer: ”We
should reserve the
term unreliable for
those narrators who
are presented as if
they spoke throughout
for the norms of the
book and who do not
in fact do so. Unrelia-
bility is not ordinarily
a matter of lying[…];
the narrator is
mistaken, or he
pretends to qualities
which the author
denies him” (Booth:
a.a., s.101). Som
”sources of unreliabil-
ity” nämner Rimmon-
Kenan ”The narrator’s
limited knowledge,
his personal
involvment, and his
problematic value-
scheme” (Rimmon-
Kenan, a.a., s.101). Vi
talar alltså här om
bedömningar, kon-
ventioner och fördo-
mar, som självklart
också de kan kallas
problematiska. Enligt
vilken norm bedöms
till exempel en
berättares ”value-
scheme”?
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berättelse (Randgrens, Daniels) framstår alltså som en förenklad och
partisk version av verkets (hypotetiska) norm, den ’romanens berät-
telse’ som läsaren skapar sig som summan av sitt umgänge med ro-
manens hela text.

I Se upp Salige! bäddar denna inbyggda obalans för tanken att
Randgren – som den förälskade varelse han är – kanske också miss-
tolkar gensvaren från föremålet för hans passion, den fjortonåriga An-
nika. På samma sätt skildras Daniel i Kärret visserligen genom sin
egen röst, men eftersom en del av hans handlingar är överdrivet bru-
tala framstår han själv ibland, jämförd med flera av bokens andra rös-
ter (återgivna av Daniel), som både inskränkt och oreflekterad.

Både Se upp Salige! och Kärret lägger alltså ut skevhetssignaler som
varnar läsaren för att okritiskt ta romanernas berättarröster på orden.
Huvudpersonens tvetydighet eller tolkbarhet förefaller dessutom vara
en viktig poäng med berättelsen.

I Mörkrets kärna är det däremot svårt att få syn på en distans eller
friktion mellan romanens berättelse (”implicit författare”) och berät-
tarröst. Många av dialogerna är till exempel konstruerade så att Mir-
jams motparter framstår som kort sagt inskränkta.

Undantag finns, främst i Mirjams dialoger med Jacob. Helt en-
stämmig är Mörkrets kärna inte. Ändå är inslagen av dialogiskhet i
Michail Bachtins mening – att två eller flera röster också trots åsikts-
skillnader ges likvärdig auktoritet – få och rätt isolerade. På samma
sätt framstår Mirjams instuckna stråk av självkritik snarare som kläd-
samma gester än som i grunden rannsakande. Romanens perspektiv
tenderar alltså att sammanfalla med dess huvudpersons, berättelsens
med berättarens; det är svårare än för läsaren av Se upp Salige! och
Kärret att se de eventuella sprickorna, glappet mellan dem.

I En berättelse om gränser är skillnaden mellan berättarröst (’B’)
och berättelse (”implicit författare”) på nytt större. Även om boken i
hög grad är B:s roman, och även om hon på flera punkter liknar Mir-
jam i Mörkrets kärna (det gäller både kärlek och politik), bidrar här
åtminstone fyra drag till att separera romanen från sin berättare.

För det första förekommer inslag som ger en annan tolkning av
M:s och B:s relation, och de motsägs inte.91  För det andra registrerar
hon symptom på störd verklighetskontakt (bland annatb hallucina-
tioner) nära bokens slut – klara skevhetssignaler. För det tredje ser jag
inbyggd i texten som helhet ett stråk av självironi och humor, som
t.ex. Mirjam i Mörkrets kärna saknar. För det fjärde lämnar boken
genom sin fragmentariska uppbyggnad och bitvis långt drivna stilise-
ring (t.ex. de frånvarande personnamnen och miljöerna) så att säga
öppna ytor som överlämnas åt läsaren att fylla i. B:s berättelse har –
liksom Randgrens i Se upp Salige! och Daniels i Kärret – tydliga hål

91 En sådan ’yttre’
röst är ”G”:s, som
berättaren vid ett till-
fälle avlyssnar: ”Senare
hörde jag G säga, Han
tar fortfarande hennes
hängivenhet som nå-
gonting alldeles själv-
klart […]”. En berät-
telse om gränser, s.
123.
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eller lakuner som håller en misstankens hermeneutik vid liv hos läsa-
ren.

Resonör eller aktör

Ser man slutligen till berättarens roll som aktör i romanernas hand-
ling, kan man konstatera att i Mörkrets kärna och En berättelse om
gränser är det traditionella intrigplanet tunt – närmast en ram eller
fond till det som är bägge romanernas styrka, nämligen samtalen,
reflexionerna, kärlekstemat och, i fallet Mörkrets kärna, miljöskild-
ringen. I bägge romanerna uppträder jag-berättarna med andra ord
som proustska resonörer, snarare än som aktiva igångsättare av yttre
handlingsförlopp.

Också i Se upp Salige! och Kärret spelar resonerande partier en
viktig roll, men jämförda med Mirjam och B fungerar Randgren och
Daniel ändå i högre grad som sin berättelses motor på ett yttre plan:
de ingriper i händelsekedjorna och rubbar balansen i sina universa.
För Mirjam och B handlar det – trots i synnerhet Mirjams roll som
’fri kvinna’ – i högre grad om att ta emot det som slumpen för i ens
väg. Att beskriva och analysera har här företräde framför att själv välja
och agera.

Författare och verk

Det finns en kongruens mellan romanernas sociala världar, huvud-
personens/berättarens utgångsläge och de verkliga författarnas sociala
bakgrund. Marianne Alopaeus (f.1918) och Christer Kihlman (f.
1930) är födda i samhällets högre skikt. Jarl Sjöblom (1932–1982)
var självlärd arbetarförfattare. Ulla-Lena Lundberg (f.1947) kommer
från en präst- och lärarfamilj.92

Alopaeus debuterade 1945, som 27-årig, med romanen Uppbrott.
Mörkrets kärna kom tjugo år senare som hennes femte och hittills
sista publicerade verk på fiktionsprosans område. Kihlman debute-
rade med lyrik år 1951, 21-årig, och som prosaist med Se upp Salige!
vid 30 års ålder. Också Jarl Sjöblom var trettio när han 1962 gav ut
sin första bok, romanen På tallriksflatan. Kärret är nummer två och
Sjöblom gav totalt ut fyra romaner före sin död 1982.93  1962, alltså
samma år som Sjöblom, debuterade en 15-årig Ulla-Lena Lundberg
med lyrik. Hon återkom vid 19 års ålder med sin första roman och
var 21 när den andra, En berättelse om gränser, kom ut.

Även om Christer Kihlman hade gett ut två diktsamlingar före Se upp
Salige!, framstår romanen som en vändpunkt i hans författarskap. I
dikterna går det inte – för att citera Thomas Warburton – ”att upp-

92 Christer Kihlman
föddes 1930, blev stu-
dent 1948 och ver-
kade mellan åren
1952 och 1960 som
litteraturkritiker i den
näststörsta svensk-
språkiga helsingfors-
tidningen Nya Pressen.
Hans far Bertel kom
ur en välbärgad före-
tagarsläkt och var
översättare, förlags-
man och författare.

För Marianne Alo-
paeus (f.1918) uppger
Vem och vad? 1986
bland annat: ”6 kl.
lärov. Studier[esor] t.
Frankr. 51–62, Span,.
Ital. 54, 59, 62. […]
Riterska v. Nat. mus.
ca 10 år, stilist v.
Sokos Ab 54–62, v.
Oy Liikemainonta Ab
65”. Fadern var jurist,
liksom hennes förste
(mellan 1940 och
1963) och andre make
(1974–).

Jarl Sjöblom (1932–
1982) föddes i skär-
gårdskommunen Väs-
tanfjärd som son till
en diversearbetare och
arbetade efter folk-
skola själv som sådan,
bl.a. som skogshug-
gare, gruv-, byggnads-
, metall-, mejeri- och
bageriarbetare.

Ulla-Lena Lundberg
är född 1947 i Kökar,
Åland och blev stu-
dent 1967. Fadern var
kyrkoherde, modern
folkskollärare.

(Källor: Vem och vad?
1962, 1975, 1986;
Suomen kirjailijat /
Finlands författare /
Writers in Finland
1945–1980, 1985).

93 Dessutom finns
enligt databasen Linda
en radiopjäs, För käns-
lig hud, i tryck (Fin-
lands rundradio
1982).
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täcka några tecken på vad som skulle följa”94 . Det som ”skulle följa”
var tre decennier av mer eller mindre utmanande författarskap som
samtidigt innebar en uppmärksammad roll som offentlig moralist
och så kallad blottare. Den senare termen användes i synnerhet un-
der 1970-talet flitigt i den finlandssvenska debatten, både med och
utan negativ värdeladdning.

Kihlmans prosa omfattar både traditionellt komponerade roma-
ner som Se upp Salige!, Dyre prins (1975) och Gerdt Bladhs undergång
(1987) och bekännande, essäistiska verk som Människan som skalv
(1971), Alla mina söner (1980) och Livsdrömmen rena (1982).95  Där
’bekännelseböckerna’ bäddar för en läsning av berättarrösten som
identisk både med bokens implicita och verkliga författare, presente-
ras berättarna i Se upp Salige! och i Dyre prins som opålitliga, proble-
matiska romanpersoner med namn som Randgren och Donald
Blaadh. De är också ett par år äldre än böckernas verkliga författare
var vid utgivningen.96  Även om Kihlman konsekvent använt sig av
jag-berättare, varierar alltså distansen mellan berättaren och verkets
norm (”den implicita författaren”) och i bekännelseböckerna ges bil-
den att skillnaden utplånats.

Om Kihlman i sina böcker har pendlat mellan en subjektiv och ob-
jektiv författarroll, är Jarl Sjöbloms linje i det avseendet rätare. Debu-
ten På tallriksflatan (1962), en frän uppväxtskildring i åboländsk pro-
letärmiljö, är skriven i tredje person men anslaget kan läsas som själv-
biografiskt. Från och med Kärret (1964) övergår Sjöblom till jag-
form, men samtidigt framstår hans berättar-personæ allt tydligare som
antagna roller. Både i Kärret och Vägen till Hangö (1968) är jag-berät-
tarna gamla, bittra män, medan Sjöblom själv är i trettioårsåldern; i
den senare är berättaren en kommunistsympatisör som deserterat i
slutskedet av kriget 1939–45 och i nuet konfronteras med en son i
tjugoårsåldern, född under ett kort krigsäktenskap. I Fabeln om den
hårlösa kon (1973) byter Sjöbloms berättare inte bara ålder utan också
kön: romanen presenterar sig som en ung småstadsnymfomans be-
rättelse, skriven i jagform.

Också på inomlitterära sätt markeras avståndet mellan berättaren
och verkets norm (den implicita författaren) i Sjöbloms tre senare
romaner. Att Daniel själv framstår som mera inskränkt än Kärret, den
roman han berättar, har redan nämnts. Böckernas rollexperiment blir
medel att behandla etiska problem, vilket Sjöblom gör, med Thomas
Warburtons ord, ”valhänt men engagerat”.97

Valhäntheten, och författarens som det förefaller ökande distans
från sina huvudpersoner, ger ändå i mitt tycke de senare böckerna en
smak av konstruktion. Den bismaken saknas i På tallriksflatan, och
ännu i Kärret finns en skärpa i Sjöbloms beskrivning av en helt sam-

94 Thomas Warbur-
ton: Åttio år finlands-
svensk litteratur, s.400.
Warburton betecknar
på samma ställe sam-
lingarna, Rummen vid
havet (1951) och
Munkmonolog (1953)
som ”40-talistiskt på-
verkade, lyriskt reto-
riska”. Redan Sven
Willner talade i På
flykt från världsåskåd-
ningar (Helsingfors
1964) om hur Kihl-
mans ”helt plötsligt”
framträtt som sam-
hällskritiker (s.146).

95 Kihlmans pendel-
rörelse mellan ’objek-
tiv’ och ’subjektiv’
prosa påpekades av
Merete Mazzarella
1977: ”Före Männis-
kan som skalv tycks
distansen mellan för-
fattare och berättare
minska roman för
roman – och i Män-
niskan som skalv upp-
hävs distansen helt.
Men i Kihlmans se-
naste roman Dyre
prins är distansen i
stället både större och
mera utpräglat ironisk
än nånsin förut”.
(Merete Mazzarella:
”Den goda och den
onda modern – Några
synpunkter på Chris-
ter Kihlmans kvinno-
skildring”. Horisont 3/
1977, s.37).

96 T.ex. Donald
Blaadh sägs på roma-
nens första rad vara
”48 år”. Kihlman
fyllde under utgiv-
ningsåret 45.

97 Thomas Warbur-
ton: Åttio år finlands-
svensk litteratur, s.413.
Warburton betecknar
Fabeln… som Sjö-
bloms ”konstnärligt
djärvaste bok”, själv
vill jag i alla fall til-
lägga att djärvheten
(att anta en tonårs-
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tida finlandssvensk underklassvärld. Vid sidan av Sjöbloms etiska in-
tresse visar romanerna på berättarbegåvning och sinne för dramatisk
utveckling. Ställd bland sin tids romaner är Kärret inte vad man kal-
lar omistlig, men ändå intressant, bland annat med tanke på hur
bortglömt namnet Jarl Sjöblom är.

Sjöbloms språk är direkt, ofta emotionellt, men dess register är
smalt. En inspiration är kanske Jan Fridegårds Lars Hård-böcker.98

Stilistiskt kan Sjöblom inte mäta sig med Christer Kihlmans, Mari-
anne Alopaeus’ och Ulla-Lena Lundbergs rika texturer. Ändå är jäm-
förelser på andra plan knappast meningslösa. Bland annat är hans
böcker påminnare om en annan berättarposition än det borgerliga
medelklassperspektiv som Thomas Warburton – Kärrets förläggare –
i sin handbok år 1951 betecknade som typiskt för finlandssvensk lit-
teratur.99

Mirjam i Mörkrets kärna har, som jag redan nämnt, ett drag av ’hjäl-
tinna’. Det gäller också huvudpersonerna i Marianne Alopaeus fyra
tidigare romaner: alla har (minst) en kvinnlig centralperson som läsa-
ren inbjuds att se som en mer eller mindre positiv förebild. De ställs
på ett relativt schematiskt sätt mot två typer av män: dels de förtryck-
ande, oförstående makarna, dels de intelligenta och sensuella älskar-
na.

Uppbrott (1945) och Avsked i augusti (1959) beskriver, som tit-
larna antyder, brytningsskeden: utbrytningsförsök ur äktenskap som
hjältinnorna upplever som otillfredsställande och förstelnade. Debu-
ten Uppbrott blev en kritikerframgång och etablerade Alopaeus som
författare i Finland och Sverige. I motsats till t.ex. sin elva år äldre
kollega Solveig von Schoultz, som i sin prosa från samma decennier
står för en mer traditionell och kristlig försoningsmoral, bejakar Alo-
paeus uppbrottet.

Alopaeus’ hjältinnor är bildade och konstnärligt sensitiva och i
det avseendet klart överlägsna sina karikatyrmässigt tölpiga makar.
Eftersom kvinnorna inte är självförsörjande, liknar situationen i de
här två romanerna i alla fall snarare ett försvarstal för Emma Bovary
eller Nora Helmer än en feminism av t.ex. Simone de Beauvoirs mo-
dell.

Martina i Utanför (1953) och Mirjam i Mörkrets kärna lever på
eget arbete. Utanför tar upp ett tema som inleddes i Uppbrott: huvud-
personen är hemlig älskarinna åt en mycket äldre, gift man. Temat,
omöjlig eller förbjuden kärlek, har boken gemensamt med Mörkrets
kärna, liksom geografin: hela Utanför utspelar sig – liksom den tredje
tredjedelen av Avsked i augusti – i Frankrike.

Avsked i augusti har ett drag av prinsessdröm och eskapism, som
också skymtar i Mörkrets kärna. De två böckernas franska ’prinsar’

flickas röst) här är
större än konstnär-
ligheten.

98 ”Fridegård hör till
läromästarna”, skriver
Thomas Warburton
(a.a, s.413).

99 Thomas Warbur-
ton: Femtio år fin-
landssvensk litteratur
(1951), s.11. I bokens
uppdaterade utgåva
tillägger Warburton
att den finlandssven-
ska litteraturen und-
gått faran för likfor-
mighet och ensidighet
”tack vare en sam-
hällsdemokratisering
som tog fart under
sextiotalet” (Åttio år
finlandssvensk littera-
tur (1984), s.13).
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har ändå rätt olika förtecken. I Avsked i augusti är älskaren arkitekt,
framgångsrikt debuterande författare och betydligt yngre än Urda,
som han tar med sig på romantisk sexsemester till familjens medel-
tida slott. I Mörkrets kärna sägs den centrale älskaren, Jacob, vara psy-
kiater, algerisk motståndsaktivist och kommunist. Litteraturhistori-
kern George C. Schoolfield kallar honom dessutom, tankeväckande
nog, för ”terrorist”.100

Utanför är en lyriskt tät och väldisponerad kortroman, eller en
lång novell, med ett objektivt författargrepp. I högre grad än Avsked i
augusti framstår den som en förstudie till Mörkrets kärna, som i Alo-
paeus’ karriär blev ett andra genombrott och samtidigt slutpunkten,
åtminstone i skrivande stund, för hennes publicerade fiktionsförfat-
tarskap. Efter Mörkrets kärna har Alopaeus gett ut två essäböcker, Be-
traktelser kring en gräns (1971) och Drabbad av Sverige (1983). Ifall
det är möjligt att placera böcker (och i synnerhet skönlitteratur) på
en politisk skala, står Mörkrets kärna och Betraktelser kring en gräns
till vänster om de omgivande verken. Såtillvida ser de ut att baro-
meterlikt registrera det omgivande idéklimatet.

I Ulla-Lena Lundbergs författarskap är prosadebuten Strövtåg (1966)
och den påföljande En berättelse om gränser (1968) de två USA-roma-
nerna. Men även om motivet delvis är detsamma och greppet i bägge
essäistiskt – snarare än romanmässigt intrigbyggande – så skiljer sig
de två böckerna ändå formmässigt från varandra. Strövtåg är ett ra-
kare, mera dagboksmässigt reportage, och berättarens självklara när-
varo som student och ung flicka skiljer den från montagetekniken
och den platslösa rösten i En berättelse om gränser.

Efter En berättelse om gränser följde bland annat reportageböcker
om Japan och den åländska ön Kökar. Från och med 1980-talet tog
Lundberg upp mera traditionella romanformer i och med de två
Anna-böckerna, i ’sjöfartstrilogin’ – alla fem förankrade i Åland – och
i den finländska krigsskildringen Marsipansoldaten. Andra viktiga loci
för Lundbergs prosa har varit Afrika och Sibirien.

I författarskapet har En berättelse om gränser förblivit Lundbergs
mest experimentella roman, även om hon återvänder till liknande,
förgrundande101  grepp framför allt i Allt man kan önska sig (1995),
den tredje romanen i sjöfartstrilogin. Motivmässigt klingar det tema
av kärlek och förlust som präglar En berättelse om gränser genom hela
det senare författarskapet, starkast kanske i Kungens Anna (1982),
Ingens Anna (1984) och Sibirien – ett självporträtt med vingar (1993).
Det hindrar inte att Lundberg tidvis också är en uppsluppen berät-
tare, ett drag som är tydligt i till exempel Regn (1997) och Marsipan-
soldaten (2001).

100 George C.
Schoolfield: ”Finland-
Swedish Literature” i
Schoolfield (ed.) A
History of Finland’s
Literature (Lincoln
1998), s.562. Jacob
försvarar visserligen i
sina samtal med Mir-
jam de förtrycktas rätt
att använda våld som
politiskt medel, men
något entydigt belägg
för att han själv aktivt
skulle delta i terror-
aktioner finns inte i
romanen. Ett sådant
skulle troligen också
kritiken ha reagerat
på. Termen terrorist,
som under 1970-talet
skulle ha fört tankarna
till Rote Armé Frak-
tion och under 2000-
talet till Al-Qaida, kan
i Algeriet-krigets sam-
manhang sägas repre-
sentera den officiella
franska attityden. In-
slag av brutal terror
förekom på bägge
sidor. Som i de flesta
motsvarande situatio-
ner är den som av
centralmakten stämp-
las som terrorist i egna
ögon en befrielse-
kämpe.

101 Förgrundande
(eng. foregrounding):
konstnärliga grepp
som fångar läsarens
(tittarens, lyssnarens
o.s.v.) uppmärksam-
het just som grepp,
genom sin ovanlighet
ställer sig i förgrun-
den. Synonymt med
de ryska formalister-
nas ostranenie och
engelskans defamilia-
rization. Jfr Paul
Goring m.fl.: Studying
Literature. The Essen-
tial Companion (Lon-
don 2001), s.225.
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Som helhet sett ingår tre av de fyra romaner som här studeras – Kihl-
mans, Alopaeus’ och Lundbergs – i relativt omfattande och fram-
gångsrika författarskap. Deras plats i och representativitet för helhe-
ten varierar. För Kihlman och Lundberg kommer de – liksom för
Sjöblom – i eller nära början, och i synnerhet En berättelse om gränser
visar oss en annorlunda Ulla-Lena Lundberg än den mera traditio-
nellt berättande prosaförfattare hon varit från och med 1970-talets
slut. För Alopaeus, å sin sida, blir Mörkrets kärna en slut- och höjd-
punkt på hennes serie av romaner och fiktionsprosa. Den är hennes
mest politiska roman, och den blev samtidigt hennes mest lästa.
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2. Kontext:
romanernas tid

En mycket allmän bakgrundsteckning till 1960-talets gavs i inled-
ningen. Den kompletteras här med några särdrag i 50- och 60-talens
litterära strömningar, i synnerhet på prosans område. Beskrivningen
av tiden och dess litteratur börjar i den större bilden och slutar i den
mindre. Efter att ha pekat på några internationella tendenser kom-
mer jag – via haltpunkter som Sartre, de Beauvoir, Henry Miller, nou-
veau roman och Väinö Linna – till situationen i finlandssvensk litte-
ratur under den aktuella perioden.

Le nouveau roman

I inledningskapitlets tidsöversikt nämndes maktkritiska drag redan
under 1950-talet (”trolöshet”) som bakgrund till den ”strömkant-
ringarnas tid” som 1960-talet beskrivits som. Framväxten av en ökan-
de skepsis i förhållande till de rådande diskurserna kan iakttas på
många håll.

Ett formorienterat, litterärt uttryck för auktoritetskritik var den
franska ”nya romanen”, aktuell i synnerhet under slutet av 1950-talet
med verk som Alain Robbe-Grillets Les Gommes (1953), Le Voyeur
(1955), La Jalousie (1957) och Dans le labyrinthe (1959), Nathalie
Sarrautes Martereau (1953) och Le Planétarium (1959), Michel Bu-
tors Passage de Milan (1954) och La Modification (1957), Marguerite
Duras’ Le Square (1955) och Claude Simons Le Vent (1957), L’Herbe
(1958) och La Route des Flandres (1960). Här ifrågasätts och upplö-
ses på ett programmatiskt sätt romankonventioner om berättelsens
enhet, subjekt och synvinkel. Böckerna är ofta radikalt stiliserade –
formen förgrundad – i en anda som kan påminna om det tidiga
1900-talets modernism. Till exempel om föremålsbeskrivningen i
Robbe-Grillets Les Gommes noterade Roland Barthes 1954 att den
”söker basera romanen på ett yttre skikt: det inre skeendet sätts mel-
lan parenteser, tingen, arealerna samt människans förflyttningar mel-
lan dessa upphöjs till värdigheten att uppträda i jag-form”.102

Den ”nya romanen” var omtalad, åtminstone bland litteratur-
intresserade,103  och satte spår också i nordisk prosa. Hänvisningar till
le nouveau roman förekommer i till exempel Gösta Ågrens recension
av Mörkrets kärna år 1965. Fransmännen får en släng när han skriver
att Alopaeus relativism inte är ”den franska romanvågens samtidigt
instängda och abstraherande”. I en annan recension noterar Dzidra

102 Roland Barthes:
Kritiska essäer [orig.
Essais critiques]
(Stockholm 1967),
s.43.

103 Jämför Forser och
Tjäder i Den svenska
litteraturen 3, s.380–
381.
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Veveris-Pehrsson Alopaeus’ ”häftig[a] uppgörelse” med bland annat
”den språkmanipulerande litteraturen”.104

Uppgörelsen i fråga ingår i romanen i huvudpersonen Mirjams
dispyt med sin journalistväninna. Enligt den senare är ”nouveau-
romanförfattarna […] ju oerhört intressanta, de har helt nya an-
greppspunkter på verkligheten, helt oväntade infallsvinklar. Efter
dem går det inte längre att skriva på det gamla sättet” (Mörkrets kärna
s.192). Mirjams invändningar visar att också hon tvingats ta ställ-
ning till detta aktuella fenomen:

Det är inte film jag vill göra, det finns andra medier för att för-
medla visuella intryck, det är inte ordets uppgift. Vad man än säger
och hur skickligt det än är gjort så är det ändå en degradering av
ordet. Visst, det är ju tillåtet att leka eller ge en uppvisning… men
jag hinner inte. Som om nån stod bakom mig och viskade: skynda
skynda, tiden är kort –. Du förstår: det som för dig är avancerad
litteratur ter sig för mig som barnlekar i en plaskdamm. Som en i
genuinaste mening småborgerlig litteratur. För den är sluten…
trots alla skenbara dimensioner och all skenbar rörlighet ändå
låst och endimensionell. (s.193)

Man kan här notera att Alopaeus själv har översatt en radiopjäs av
Michel Butor.105  Den kritik hon låter sin huvudperson formulera –
”småborgerlig”, ”barnlekar i en plaskdamm” – är kongruent med fle-
ra tongivande författares (åter)upptäckt av den öppet politiskt enga-
gerade litteraturen under i synnerhet 1960-talets senare halva. En
annan vinjett till sammanstötningen mellan de två skilda radikalis-
merna, formens respektive temats eller motivets, ger debatten under
en av de årliga internationella författarträffarna i Mokulla nära Lah-
tis, Finland. Enligt en rapport från sommaren 1968 angreps där in-
lägg av de två närvarande nouveau roman-författarna Claude Simon
och Alain Robbe-Grillet med ’samhällsengagerade’ argument av två
unga rikssvenskar, kritikern Agneta Pleijel och poeten Björn Håkan-
son.106

’Frispråkigheter’: Kinsey, Miller, Mykle, Nabokov

Trots sin relativa ryktbarhet var språkkritiken i le nouveau roman en
smal och högkulturell företeelse. Ett betydligt mera handfast debatt-
ämne var sexualiteten och dess kulturella representationer. Här tar en
storskalig omförhandling av normer och gränser fart under decen-
nierna efter andra världskriget.

I sin studie av sexdebatten i Sverige på 1960-talet betonar Lena
Lennerhed Kinsey-rapporternas betydelse för opinionsbildningen.107

Den första rapporten – om amerikanska mäns sexuella beteende –
publicerades år 1948 (på svenska följande år). 1953 följdes den upp

104 Ågren i Ny Tid
10.12.1965, Veveris-
Pehrsson i Sydsvenska
dagbladet 9.12.1965.
Se också Willner i
Västra Nyland 24.9.
1965.

105 Luftnät [1966],
bearbetning och regi
Kristin Olsoni, musik
Henrik Otto Donner.

106 Matti Suurpää:
”Mistä kirjailijat
haluavat kirjoittaa”
[”Vad vill författarna
skriva om”]. Mitä-
Missä-Milloin 1969
(Helsinki 1968),
s.298–301.

107 Lena Lennerhed:
Frihet att njuta.
Sexualdebatten i
Sverige på 1960-talet
(Stockholm 1994),
s.39–69.
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med en motsvarande kvinnorapport (på svenska 1968). Med sitt sta-
tistiska, till synes sakligt kliniska grepp på det tabuomgärdade ämnet
revolutionerade undersökningarna föreställningarna om sexuell nor-
malitet. Även om samplet var taget i USA uppfattades resultaten som
riktgivande för västvärlden.

Dittills hade vi inte vetat särskilt mycket om vad vi gjorde, hur,
med vem och hur ofta. Nu presenterades resultat som fick en långsik-
tig bakgrundsstrålande effekt. Framför allt sexliberala debattörer
uppfattade rapporterna som tunga argument för en uppmjukning av
attityder och lagstiftning på området.108

I den etiska debatt som följer på Kinsey spelar skönlitteraturen en
synlig roll. Texter där könsdelar och -akter benämns utan omskriv-
ningar bryter småningom igenom kriminalitetsvallen, med de konst-
närligt värdefulla verken som juridiska murbräckor också för enklare
pornografi. Ett exempel på hur en attitydförändring banar sig väg är
den nordiska publiceringen av Henry Millers Tropic of Cancer, en av
den nya sexvågens mest omtalade romaner. Boken utkom ursprung-
ligen i Paris år 1936, den danska översättningen 1954, den svenska
1955 (Kräftans vändkrets) och den första utgåvan med amerikansk
förläggare 1961. Den sexuella revolution som ofta tillskrivs 1960-
talet är alltså under tydligt förberedande i det skandinaviska 1950-
talet.

I bilden av sexvågens upptakt under 1950-talet ingår också Vladi-
mir Nabokovs uppmärksammade Lolita (1955, publ. i Paris). Även
om romanen inte språkligt sett är lika explicit som Henry Millers, är
motivvalet transgressivt – medelålders man attraherad av tolvårig
flicka. Den svenska översättningen utkom 1960. Att Christer Kihl-
man använder Lolita-motivet i Se upp Salige! från samma år påpeka-
des av flera samtida recensenter.109

Ytterligare ett femtiotalsfenomen med långtidsverkan är ”den
svenska synden”, ett rykteskomplex med drag av populär fantasi som
lanseras i internationell press med början år 1955. Bakgrunden är,
enligt Lena Lennerhed, att sexualundervisning det året görs obligato-
risk i skolan i Sverige. ”Sex Revolution Staggers World” är rubriken på
ett av många fascinerat indignerade reportage i konservativ utländsk
press. Gemensamt för artiklarna är, enligt Lennerhed, att fördöman-
det av ett land där ’osedligheten’ (den samtida termen) framställs som
legaliserad kopplas ihop med ”tillkomsten av välfärdsstaten eller den
svenska modellen”.110  Omoral anses alltså hänga samman med poli-
tisk oklokhet, svensk synd med svensk socialdemokrati, enligt for-
meln att en olycka sällan kommer ensam.

Där Sverige och Danmark står för liberalism blir brytningen mel-
lan normsystemen mera utdragen och dramatisk i Norge och Fin-
land. Talande är de uppmärksammade pornografiåtal som 1957–58

108 A.a., s.54.

109 Man måste ändå
tillägga att Kihlmans
Annika, trots en
smula flirtighet, sak-
nar de drag av femme
fatale som Nabokov
förser Lolita med,
samt att hon är ett par
år äldre – fjorton, mot
Lolitas tolv.

110 Lennerhed: Frihet
att njuta, s. 90.
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och 1962 leder till förbud mot och beslagtagande av böcker av Agnar
Mykle och Henry Miller.111  En sexuell dimension ingick också i den
finländska rättsprocessen mot Hannu Salama och hans förläggare för
romanen Juhannustanssit (1964, förbjuden), även om åtalsrubriken
här var hädelse. Stor uppmärksamhet ägnades i debatten åt en kort
låtsaspredikan i romanen om hur Jesus idkar sex med Simon Petrus
och en prostituerad.112  Salama-processen, det hittills sista tryckfri-
hetsåtalet mot en skönlitterär författare i Finland, pågick i nästan fyra
år: från början av 1965 tills domen (som löd på tre månader villkor-
ligt fängelse för Salama) hösten 1968 hävdes av president Urho Kek-
konen.113

Rättsfallen ser i ett längre tidsperspektiv ut som uppehållande stri-
der i en generell kamp om tolkningsföreträdet, där den traditionella
’sedlighetens’ normsystem tvingas på defensiven. I sin egen tid visade
häftigheten i de finska så kallade bokkrigen på en djup klyfta mellan
samhällets konkurrerande moraliska auktoriteter. Att litteraturdebat-
ter avgjordes i domstol visar att mycket ansågs stå på spel.

De fyra romaner jag här studerar beskriver alla sexualitet på ett nå-
gorlunda realistiskt sätt. Men samtidigt förekommer i dem alla också
mer eller mindre ironiska eller kritiska kommentarer till tidens nya
frispråkighet. Till exempel låter den äldsta författaren, Marianne Alo-
paeus, sin huvudperson Mirjam beklaga sig för sin franske älskare
över nymornade och primitiva drag i de nordiska sexskildringarna:

De har just vågat börja säga fula ord, det vimlar av dem i våra
böcker, och av samlag, många tättryckta sidor. […] de är inte ens
pornografiska annat än i undantagsfall om det är nån verkligt be-
gåvad skribent, men mest är de så trohjärtat rena och beskrivna
med sånt entusiastiskt pedanteri som om författaren var den för-
sta som hittat på att folk kan ha det nöjet av varann. (Mörkrets
kärna s.109)

Linna och Finland: historien byter fot

Speciellt i den finskspråkiga litteraturen visar sig under 1950- och
60-talen krigen och närhistorien vara ett lika hudlöst område som
sexualiteten; också här får nya beskrivningar en tabubrytande roll.
Framför allt två verk av Väinö Linna bryter upp officiella klichéer
och väcker debatter med långvarig verkan. I krigsromanen Tuntema-
ton sotilas (1954, sv. Okänd soldat, 1955) får den runebergska krig-
sheroismen vika för en med moderna ögon något mera realistisk he-
roism. Trots en nedgörande anmälan i landets största dagstidning
Helsingin Sanomat blev boken snabbt ett nytt nationalepos. I Linnas

111 Se Karl-Erik
Lundevall: ”Kring
Mykle-målet” i Karl-
Erik Lundevall (red.):
Förbjudna böcker och
nordisk debatt om
tryckfrihet och sedlighet
(Stockholm 1958,
s.264, 273, 278) och
Pekka Tarkka: En ro-
man och dess publik
(Stockholm 1970,
s.9). Domsluten och
beslagen gällde Agnar
Mykles Sangen om den
røde rubin (1956) och
den tidigare Lasso
rundt fru Luna
(1954), i Norge dess-
utom den engelska
och danska utgåvan av
Henry Millers Sexus. I
Finland beslagtogs
Pentti Saarikoskis fin-
ska översättning Kra-
vun kääntöpiiri av
Millers Tropic of Can-
cer genast efter utgiv-
ningen 1962.

112 Delar av denna
fantasi saknas i den
censurerade finska
version som utkom
1966, men den svens-
ka översättningen
Midsommardansen
(1965) är komplett.
På finska utkom hela
romanen på nytt först
1990. Pekka Tarkka:
Salama (Helsinki
1973) s. 161 och 186.
Hannu Salama:
Juhannustanssit
(Helsinki [1964,
1990] 2003) s.139–
141 och Midsommar-
dansen (Stockholm
1965) s.113–114.

113 Domen föll i
hovrätten 20.9. 1966
och bekräftades av
Högsta Domstolen i
mars 1967. Benåd-
ningen kom 9.8. 1968
(Pekka Tarkka: Sa-
lama, s.173–187).

114 Jämför Kai Laiti-
nen, ”Över språk-
gränsen” i Finlands
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”Pentinkulma-” eller ”torpartrilogi” Täällä Pohjantähden alla I–III
(1959–62, särskilt andra delen, sv. Upp trälar, 1960) odlas en bred
epik där också mänskorna på den förlorande, röda sidan i inbördes-
kriget 1918 uppfattas som tillräkneliga subjekt. Av den påföljande
historikerdebatten att döma var detta kontroversiellt år 1960.

Intressant nog fördes debatten om Upp trälar först på svenska.
Initiativet togs av Linnas översättare Nils-Börje Stormbom i Hufvud-
stadsbladet, där han 1951–64 arbetade som kulturredaktör. Över lag
framstår 1960-talet som en period av ovanligt öppna förbindelser
mellan det finska och det finlandssvenska litterära systemet. Den när-
historia som nu skrivs om är ju trots allt gemensam.114

Konflikt på bägge sidor av språkgränsen blev det också kring Paa-
vo Rintalas Sissiluutnantti (1963, sv. Fjärrpatrullen, 1964), ytterligare
ett fall av avheroiserad krigshistoria. Här gällde kontroversen bland
annat den, enligt motståndarna, ofosterländska skildringen av lottor-
nas sexliv. På samma sätt som i processen mot Salama under de föl-
jande åren upplevde de värdekonservativa kretsarna att den nya lit-
teraturen hotade treenigheten fosterlandet–religionen–sexualmora-
len.115

Debatterna och ”bokkrigen” kring bland andra Linnas, Rintalas
och Salamas verk visar att de två polerna i det östnordiska litteratur-
systemet Sverige-Finland går i otakt under åren kring 1960 – åtmins-
tone vad prosan beträffar. Där den rikssvenska 50-talslitteraturen ofta
karaktäriseras som rätt färglös och opolitisk, eller åtminstone dispa-
rat – ”något litterärt femtiotal uppstod aldrig” konstaterar Den svens-
ka litteraturen116  – arbetar den finländska prosan redan från slutet av
1950-talet framgångsrikt med nationell självreflexion och förändrade
politiska attityder. Och där det svenska lugnet fortgår en bra bit in i
1960-talet – sverigesvensk litteraturhistorieskrivning brukar se mit-
ten av 1960-talet och året 1965 som den ”vattendelare” där ”en ny
litteratur och ett nytt medvetande får sitt genombrott”117  – kan vi i
finlandssvensk litteratur tala om ett genombrott redan i och med An-
ders Cleves och Christer Kihlmans romandebuter 1959 och 1960.

Skillnaderna mellan de två ländernas närhistoria kan vara en bak-
grund till den här osamtidigheten, som bäddar för ett finländskt 60-
tal med egna betoningar.

Den finlandssvenska scenen

Hur ser den finlandssvenska litteraturscenen ut under 1960-talet –
de fyra betraktade romanernas närmaste så att säga ekologiska om-
givning? På svenskspråkigt håll är det svårt att hitta författarskap med
en motsvarande kollektivt terapeutisk betydelse som den Linnas har
för sina finländska läsare, både finsk- och svenskspråkiga. Det bety-

svenska litteraturhisto-
ria II, s.397. —
Stormbom hade ett

speciellt intresse av att
debatt uppstod, efter-
som han också var
romanens svenska
översättare.

115 Pekka Tarkkas En
roman och dess publik
redogör för fejden
kring Sissiluutnantti
på finskspråktigt håll.
På Söderströms förlag
utlöste frågan om ut-
givning en konflikt
där två styrelsemed-
lemmar – ordföran-
den Harry Lilius och
förlagets långvariga
chef Bertel Appelberg
– avgick i protest. Se
Göran Stjernschantz:
Ett förlag och dess för-
fattare. Söderström &
C:o förlags AB 1891–
1991 (Helsingfors,
1991) s. 229–231.

116 Sverker Görans-
son: ”Från 1950-tal
till 1990-tal” i Den
svenska litteraturen 3,
s.24. — I Upprorets
tradition. Den ung-
litterära tidskriften i
Sverige (Stockholm/
Lund 1987) nyanserar
Claes-Göran Holm-
berg bilden och före-
slår att decenniets
eklektiska livaktighet
kunde ses som uttryck
för en postmodernism
som ”ännu inte blivit
medveten om sin
styrka” (s.103; se
också s.91, 107).

117 Kjerstin Norén:
”Inledning” i Linjer i
nordisk prosa. Sverige
1965–1975 (Lund
1977), s.11. Också
Karl Erik Lagerlöf
(a.a.) förlägger
”strömkantringen” till
1960-talets mitt. For-
ser och Tjäder (a.a,
s.372) medger att
”mycket i den beskriv-
ningen är sant” men
påminner om att en
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der ändå inte att den svenskspråkiga andelen av finländsk 1960-
talslitteratur skulle ha varit ointressant.

Först en reservation: den närmaste scenen är sällan den enda och
ibland inte ens den mest relevanta. Alla Marianne Alopaeus’ böcker
från och med debuten 1945 gavs ut samtidigt i Finland och Sverige.
Fyra av romanerna översattes till finska. Detsamma gäller Se upp Sali-
ge! och alla Christer Kihlmans följande böcker. Vad innehållet beträf-
far utspelar sig Mörkrets kärna till största delen i Frankrike och Ulla-
Lena Lundbergs En berättelse om gränser i ett flertal länder. Att kalla
Alopaeus, Kihlman och Lundberg för finlandssvenska författare är
korrekt, men kan också vara missvisande. De är naturligtvis också fin-
landssvenska, men det är mera korrekt att säga att de skriver på svens-
ka, oftast – men inte nödvändigtvis – med finländsk/finlandssvensk
utgångspunkt eller klangbotten.

Trots reservationen är det fullt möjligt att betrakta deras böcker
inom den ram som vi för enkelhetens skull kan kalla den samtida
finlandssvenska litteraturen. Det är också i första hand mitt perspek-
tiv. Författarnas språkliga och nationella bakgrund är inte nödvän-
digtvis dominerande i verken, men den existerar. Den är, framför allt,
en gemensam nämnare för de fyra verk jag behandlar.

1950-tal: ”Dålig finlandssvensk prosa”

För en skiss över den finlandssvenska litterära horisonten före år
1960 är Christer Kihlmans polemiska artikel ”Svenskhetens slag-
skugga” från år 1959 en lämplig startpunkt. Dels blev artikeln upp-
märksammad och citerad, också i senare översikter. Dels är Kihlman
själv delaktig av den litteratur han beskriver och hans roman från året
därpå ett av föremålen för den här studien. Att han i viss mån är jävig
minskar inte intresset av hans situationsbeskrivning. Sedd med facit
på hand är Kihlman år 1959 en skicklig försäljare som skapar efter-
frågan på den produkt han snart kommer att lansera.

Artikeln publicerades i Dagens Nyheter den 31 augusti 1959. Kihl-
man hade gett ut två diktsamlingar, 1951 och 1953, han var vid till-
fället litteraturkritiker i Nya Pressen och han drog sig inte för att inför
den rikssvenska läsekretsen använda värdeomdömet ”dålig” redan på
de inledande raderna:

Varför skriver den finlandssvenska författaren inga ”breda” sam-
hällsskildringar? Varför är hans böcker så uppseendeväckande ofta
snävt avgränsade mot allt som inte berör internt psykologiska för-
hållanden? Varför skriver han på det hela taget så anmärknings-
värt mycket dålig prosa, och varför vill han av alla tecken att döma
hellre skriva lyrik?

svensk antologi med
titeln Författare tar
ståndpunkt utkom
redan 1960.
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Syndabocken blir i artikeln ”svenskhetsrörelsen”, enligt Kihlman
upprätthållare av en nationalistisk inåtvändhet med förödande följ-
der för de finlandssvenska författarnas utblick. I det här samman-
hanget intresserar i alla fall inte artikelns minoritetspolitiska resone-
mang så mycket som dess bild av situationen inom prosan.

Omnämnandet av breda samhällsskildringar för tankarna – utan
att Kihlman specifikt nämner just dem – till bland annat de riks-
svenska och finskspråkiga proletärförfattarna på den östnordiska sce-
nen. Fridegård, Martinson, Martinson, Johnson, Lo-Johansson,
Pekkanen, Viita, Linna med flera hade gjort synliga insatser i respek-
tive länders litteratur under de föregående decennierna. Över lag står
i de nordiska länderna arbetar- och autodidaktlitteraturen under förs-
ta halvan av 1900-talet för ett internationellt sett ovanligt starkt in-
slag. Sedd mot den här bredare bakgrunden kan den finlandssvenska
litteraturen under samma tid framstå som ganska annorlunda, reser-
vatmässig och – med Kihlmans ord – ”avgränsad”.

Men har Kihlman rätt? Man kan hävda att den finlandssvenska
efterkrigsprosan inte är så smalbent som Kihlmans artikel låter förstå.
Just under 1950-talet visar den upp ett relativt sett stort antal epiker
som skriver ur till exempel arbetar- eller småbrukarperspektiv. I en
översikt av det finlandssvenska prosaåret 1959 finner Lars-Peter
Ringbom till och med att ”landsbygdens småfolk, småbönder och
jordlösa” är den dominerande motivkretsen.118  Vid sidan av de riks-
svenska och finskspråkiga arbetarförfattarna kan en inspiration på
nära håll här ha varit Sally Salminens ovanliga publikframgång med
romanen Katrina år 1936.

Leo Ågren, som gav ut fem romaner under 1950-talet, betrakta-
des som ett löfte inom finlandssvensk proletärskildring. En strävan
att skriva det finlandssvenska folkets historia innebar också Anna
Bondestams Vägen till staden (1957) och Stadens bröd (1960). Bon-
destam rankas högt, både som epiker och psykolog, av bland andra
Thomas Warburton.119  Aili Nordgren, Sven-Olof Högnäs och Gösta
Ågren är andra skildrare av s.k. småfolk, aktiva under 1950-talet.

Det är inte bara Kihlmans generalisering av ”den finlandssvenska
författaren” till en ”han” som inte är helt rättvisande. Postulatet i
artikelns början om en ”snävt avgränsad” prosa låter som något av en
upprepning av den f.d. redaktionskollegan (i den kortlivade tidskrif-
ten Arena) Thomas Warburtons analys av det skrivande finlandssven-
ska borgerskapets ”klankänsla” och ”kastmedvetande” i dennes Fem-
tio år finlandssvensk litteratur från 1951.120  Men mellan Warburtons
bok och Kihlmans DN-artikel ligger åtta år och en prosautgivning
som åtminstone delvis har förändrat den finlandssvenska litteratu-
rens signalement. Artikeln speglar inte den här förändringen och ger

118 Lars-Peter Ring-
bom: ”Det finlands-
svenska prosaåret”,
Finsk Tidskrift 1/
1960, s.16.

119 ”[…] den hittills
lödigaste skildraren av
och talesmannen för
den – relativt fåtaliga
– finlandssvenska ar-
betarklassen” (Åttio år
finlandssvensk littera-
tur, s.305–8, se också
s.16). — Också Lars-
Peter Ringbom talar i
en årsöversikt om
Bondestam som ”fin-
landssvensk motsva-
righet till Väinö
Linna” med en ”fin
och riktig människo-
kunskap” (”Den för-
vägrade revolten.
Några anteckningar
om finlandssvensk
prosa 1960”, Finsk
Tidskrift 1/1961,
s.30).

120 Kihlman och
Warburton ingick år
1951 bägge i kultur-
tidskriften Arenas re-
daktion.
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därför intrycket att Kihlman inte anser att arbetar- eller de kvinnliga
författarna behöver räknas när de stora linjerna ritas upp.

Kihlmans artikel är som sagt polemisk, och i den rikssvenska pu-
blik som läser DN känner sannolikt få till de ovannämnda författar-
skapen. Knappast har heller Kihlman Leo Ågren eller Anna Bonde-
stam i tankarna när han hävdar att ”den finlandssvenska författaren”
oftast skriver snävt psykologisk prosa och att ”han” egentligen hellre
vill skriva lyrik.

Jörn Donner – Kihlmans tre år yngre kollega i Arena – passar lika
illa in i beskrivningen. Donner gav under 1950-talet ut fem böcker,
av vilka fyra är novellsamlingar eller romaner. Visserligen övertygar
den unge Donner knappast som fiktionsberättare, men inget tyder
på att han för den skull skulle ha dragits till lyriken – snarare då till
essän. Isynnerhet den redan nämnda, nästan 400-sidiga romanen Jag,
Erik Anders från 1955 ger sig ut på en europeisk odyssé som förebå-
dar Donners kritiska genombrott med reportaget Rapport från Berlin
(1958). Etiketten ”snävt avgränsad” sitter med andra ord dåligt också
på Donner.

En tudelad litteratur

Ser man till utgivningen återstår som tänkbara mål för Kihlmans
släng – om den inte ska avfärdas som enbart retorisk – Solveig von
Schoultz, Ralf Parland, Marianne Alopaeus och Walentin Chorell.

Den produktive dramatikern och prosaisten Chorell publicerade
under 1950-talet fyra romaner.121  von Schoultz och Parland, bägge
lyriker och novellister, gav vardera ut tre novellsamlingar. Av Mari-
anne Alopaeus utkom tre romaner122  och en långnovell. Hos de tre
sistnämnda författarna är miljön i regel borgerlig eller medelklass och
alla fyra kan – trots stora inbördes skillnader – sägas ställa psykologin
i förgrunden. I novellerna hör det intima perspektivet snarast till gen-
rens konventioner. Men persongalleriet är snävt och miljöteckningen
rätt vag också hos Alopaeus och Chorell, trots att den sistnämnde
ofta beskriver outsiders och socialt svaga individer.

Vissa belägg går alltså att hitta för Christer Kihlmans åsikt i arti-
keln från 1959, även om bilden av den då aktuella finlandssvenska
prosan är klart mera komplex än hans avfärdande låter förstå. Fram-
för allt missar hans typifiering av ”den finlandssvenska författaren”
den tudelning av den litterära scenen som bland annat Warburton
skildrar i det redan nämnda förordet till Femtio år finlandssvensk litte-
ratur. Skiljelinjen framstår under 1950-talet ännu som skarp, efter-
som skillnaderna i författarnas villkor är det: å ena sidan de redan
nämnda, folkliga, inte sällan ’självlärda’ prosaisterna, å andra sidan

121 I synnerhet som
dramatiker var
Chorell furiöst pro-
duktiv. Enbart under
1950-talet finns när-
mare trettio pjäser
bokförda, de flesta
hörspel.

122 Den tredje, Av-
sked i augusti, utkom
visserligen först i no-
vember 1959, alltså
flera månader efter
Kihlmans artikel.
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huvudstadsförfattare med en i litterära sammanhang traditionell bor-
gerlig eller medelklassbakgrund.

Förenklar man den tudelning Warburton talar om så skriver den
förra gruppen händelserika men psykologiskt torftiga romaner, de
senare episkt tunna men psykologiskt sofistikerade noveller.
Grupperingen – folkliga kontra borgerliga författare – är knappast
mycket mera detaljskarp än Kihlmans bild, men säger ändå mera om
1950-talets finlandssvenska prosascen. Framför allt om man tillägger
att undantagen är många: varken psykologerna Bondestam och
Chorell, den expressionistiskt lagde Leo Ågren eller den
modernistiskt stiliserande Ralf Parland fångas tillfredsställande av
formeln.

1960-tal: Huvudstaden slår tillbaka

1968, nio år efter Kihlmans polemiska artikel och åtta år efter hans
egen romandebut, är bilden av den finlandssvenska prosan rejält för-
ändrad. Framför allt fäster man sig vid att andelen ’arga unga män’
från huvudstaden ökat kraftigt, i synnerhet om man jämför med Jörn
Donners i det här avseendet ensamma debut år 1951. Vid sidan av
den kritiske epikern Christer Kihlman kan man under 1960-talet
räkna in åtminstone Anders Cleve, Per-Hakon Påwals, Johan Mick-
witz, Nalle Valtiala, Johan Bargum, Tom Sandell och Ralf Nordgren i
kategorin.123  Också den ett eller två decennier äldre Henrik Tikkanen
(1924–1985) låter i sina två sextiotalsromaner, från 1961 och 1965,
höra en arg, skeptisk och påstridig röst.

Om femtiotalets prosa karaktäriseras av arbetarnas och periferins
frammarsch (Anna Bondestam, Leo Ågren med flera) så är det ut-
märkande för det finlandssvenska 1960-talet alltså att centrum – de
unga männen från huvudstaden och medelklassen – nu slår tillbaka i
prosan.

Konstnärligt sett kan de arga unga huvudstadsmännens resultat
visserligen framstå som lika ojämna som den tidigare ’bygdeprosans’
(det sista en i tiden både använd och bekämpad term). Men kvantita-
tivt blir huvudstadsrösterna dominerande, samtidigt som utmanarna
från periferin under 1960-talet på nytt blir relativ bristvara. Paradox-
alt nog framstår 50-talsprosan kanske till och med som rikare än 60-
talets för den som – i likhet med Kihlman i artikeln år 1959 – söker
efter breda samhällsskildringar.

Till de yngre författarna med bakgrund utanför Helsingfors hör
österbottningen Hans Fors med två novellsamlingar (1955 och
1962), hållna i ett lågmält, von schoultzskt tonfall, men med ett an-
nat erfarenhetsmateral, och Jarl Sjöblom med en serie romaner

123 Cleve och
Mickwitz prosa-
debuterade visserligen
år 1959 med noveller
och hör såtillvida till
bilden redan år 1960.
Cleves två första am-
bitiösa och omfångs-
rika romaner infaller
ändå under 1960-
talet: Vit eld (1962)
och Påskägget
(1966).130 Över lag
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(1962, 1964, 1968 och 1973) som bland annat kan ses som försök
att föra arbetarskildringen in i samtiden.

Formalism och kosmopolitism

En tredje 60-talstendens i finlandssvensk litteratur, som redan be-
rörts (i kapitel 1), är de böcker som verkar påverkade av – eller åt-
minstone är jämförbara med – den franska ”nya romanens” form-
experiment. Rainer Alanders novellsamling Ansiktet (1963) och ro-
man Sandkornet (1964), Christer Kihlmans Madeleine (1965), Hen-
rik Tikkanens Ödlorna (1965) och Ulla-Lena Lundbergs En berättelse
om gränser (1968) bryter alla mot berättarkonventionerna och struk-
turen i samma författares tidigare och/eller senare, mera traditionellt
uppbyggda romaner. Lundberg och Tikkanen arbetar i de nämnda
böckerna med en mosaikartad form, Kihlmans Madeleine är långt
driven medvetandeström, medan 1960-talets Alander är mycket
’robbe-grilletsk’.

En fjärde och sista sextiotalskategori kunde vara ’kosmopoliterna’.
representerade av åtminstone Donners Rapport från Donau (1962,
uppföljare til Berlin-boken) och Världsboken (1968), Marianne Alo-
paeus’ Mörkrets kärna och Ulla-Lena Lundbergs två böcker med an-
knytning till bland annat USA. Jämförda med tidigare resereportage
och romaner är ett gemensamt, kanske sextiotalistiskt drag berättar-
röstens förändrade, kritiska och politiskt vakna observatörsroll.124

Förändringen går att avläsa också i enskilda författarskap. Där
Frankrike i Marianne Alopaeus’ 50-talsböcker mest är en förälskelse-
bakgrund, tar landets aktuella problem både gestalt och långt större
plats i Mörkrets kärna. På samma sätt som den drömske 50-talspoeten
Christer Kihlman några år tidigare hade entpuppat sig som arg och
samhällskritisk prosaist, kan man hos Alopaeus avläsa hur vinden
vänt och hur författarna dels ställer sig i den nya riktningen, dels
själva medverkar till strömkantringen.

Sedda ur litteratursociologisk synvinkel representerar Kihlman, Alo-
paeus, Donner och Henrik Tikkanen den klassiskt borgerliga för-
fattarbakgrund som dominerar i finlandssvensk litteratur åtminstone
under första halvan av 1900-talet. Däremot är Ulla-Lena Lundberg
och Hans Fors exempel på den nya typ av författare med start i peri-
ferin som blir allt vanligare under slutet av 1900-talet. Under seklets
sista decennier förstärker framgångsrika, österbottenfödda, och i de
flesta fall ’emigrerade’ författare som Lars Sund, Fredrik Lång, Eva-
Stina Byggmästar, Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg tren-
den att födelseorten inte spelar en starkt predestinerande roll, vare sig
för om man blir författare eller för hur man skriver. Den demokrati-

124 I några av Hans
Fors’ och Irmelin
Sandman Lilius’ no-
veller är scenen Frank-
rike, och Fors tangerar
också Nordafrika. I
Sandman Lilius’ Bön-
ens ängar förekommer
en person som är
starkt engagerad i för-
hållandena i Tibet.
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sering av utbildningen som fick fart under 1960-talet har sannolikt
stor andel i den här ’avkoloniseringen’ av författarrollen, och får äldre
dikotomier som kultur- kontra bygdesvensk att mista en del av sitt
innehåll. Den åländska kyrkoherde- och lärardottern Ulla-Lena
Lundbergs (f.1947) tidiga studieresor till USA, Japan och England
åren 1964–1973 kan stå som en symbol för de möjligheter som nu
öppnar sig för flera.
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3. Eftermäle:
gensvar och ekon

När jag har talat med litteraturintresserade mänskor och nämnt de
romaner jag studerar, är det i allmänhet Mörkrets kärna som har väckt
igenkännande reaktioner. En finskspråkig biståndsarbetare beskrev
vilken befriande, världsvidgande betydelse boken i tiden haft för
henne som tonårig småstadsflicka. En annan läsare, en äldre göte-
borgska, kom ihåg Se upp Salige! och att hon i tiden tyckt att den var
”förfärlig”, men sade att hon sedan dess blivit ”mycket mera härdad”.

Som den i dag verksamma av de fyra författarna är Ulla-Lena
Lundberg känd för en bred läsekrets i både Finland och Sverige.
Ingen av de ’vanliga läsare’ jag talat med har i alla fall läst En berättelse
om gränser. Det gäller också för Kärret och överhuvudtaget för Jarl
Sjöbloms författarskap.

Med undantag för En berättelse om gränser stöter jag ibland på
romanerna – alltså också Kärret – på antikvariat i södra Finland.

Följande avsnitt är en översikt av de fyra romanernas receptions-
historia och plats i kanon. Efter en blick på romanernas materiella
spridning, som den kan avläsas i översättningar och nyutgåvor, läser
jag de samtida recensionerna och berör kort tidigare forskning och
omnämnanden i essäer och litteraturhistoriska verk. Jag skisserar här
enbart de allmänna linjerna. Om mottagandet specifikt av Se upp
Salige! har Pirkko Alhoniemi tidigare publicerat analyser.125  Bodil
Haagensen har studerat mottagandet av Marianne Alopaeus’ verk i
svenskspråkig press.126

Utgåvor: treförlagssystemet

Publiken för författare som ges ut i original på svenska i Finland bru-
kar i ett första steg vara den finlandssvenska offentligheten, i ett an-
dra det historiska riket Sverige-Finland. Bakom en tredje tröskel lig-
ger ett mera obestämt internationellt rum med översättningar till
olika europeiska språk. I det mest framgångsrika exemplet, Tove Jans-
son, spelade genombrottet på japanska en viktig roll.

De flesta finlandssvenska böcker stannar i det första receptions-
rummet, med ett större eller mindre bonus av recensioner i finsk-
språkig och rikssvensk press. Mottagandet av Kärret och En berättelse
om gränser följde det här mönstret.

Om intresset växer inträffar en så kallad ketchupeffekt och de två
senare, större (del)offentligheterna aktiveras, ofta samtidigt: dels i

125 Pirkko
Alhoniemi: ”Christer
Kihlmanin Varo,
autuas! Teos, tausta ja
polemiikit”
Sananjalka 19 (Turku
1977) (på svenska:
”Christer Kihlmans Se
upp Salige! Verket,
bakgrund och pole-
mik.” Tidskrift för
litteraturvetenskap 2–
3/1980, Lund); Isät –
pojat – perinnöt. Bertel
Kihlmanin ja Christer
Kihlmanin kirjallsesta
tuotannosta (Helsinki
1989), s.100–108; ”Se
upp salige! i pressen” i
Finlands svenska litte-
raturhistoria II (Hel-
singfors 2000), s.260–
61.

126 Bodil Haagensen
(otryckt): Mottagan-
det av Marianne Alo-
paeus’ verk i finlands-
svensk och rikssvensk
press 1945–1981. Pro
graduavhandling, Åbo
Akademi 1990.



3. Eftermäle: gensvar och ekon 75

språkets riktning, dels i nationalitetens. Boken får då tre parallella
utgåvor: en finlandssvensk, en rikssvensk och en finskspråkig. För Se
upp Salige! och Mörkrets kärna gäller det här utgivningsmönstret, som
bygger på existensen av en tvåstatlig, virtuell kulturgemenskap. Tre-
förlagssystemet är alltså en litterär beståndsdel i det östnordiska offent-
lighetsrummet.

Christer Kihlmans Se upp Salige! gavs ut i fem sinsemellan olika
skepnader: på svenska i Finland och Sverige år 1960, i finsk översätt-
ning år 1961, i rikssvensk pocketupplaga år 1965, i en ny finsk ut-
gåva år 1972 och i norsk översättning 1974. Marianne Alopaeus’
Mörkrets kärna finns i minst elva olika utgåvor, några av dem dess-
utom i flera upplagor. I Sverige har romanen aktualiserats genom
nypubliceringar åren 1976, 1978 (i Litteraturfrämjandets lågpris-
pocketserie En bok för alla), 1984 och 1988. Den finska översätt-
ningen – gjord av den kända vänsterförfattaren Elvi Sinervo – utkom
första gången år 1966, i nya utgåvor åren 1969, 1971, 1975 (i bok-
klubben Uusi kirjakerho) och 1979. En norsk översättning utkom
1979.127

Som jämförelse kan man nämna att Alopaeus’ sex andra böcker
också publicerades parallellt på svenska i Finland och Sverige. Av ori-
ginalen utkom de två essäböckerna från 1971 respektive 1983 i nya
utgåvor. Alla, med undantag för Utanför (1953), har också utkommit
på finska – Jäähyväiset elokuussa (den finska versionen av Avsked i
augusti) två gånger.128

Elva separata publiceringar av Mörkrets kärna på tre språk inom
23 år – tio av dem på kommersiella förlag, vissa i minst fyra upplagor
– tyder på en förmåga att under en lång tid vinna nya läsare. Både på
svenska och finska framstår Mörkrets kärna som den s.k. steady-sellern
bland de fyra romanerna.

Press (1): prestige

Också en blick på de samtida recensionerna ger bilden av ett roma-
nernas A- och B-lag: Kihlmans och Alopaeus’ böcker får betydligt
mera och ’tyngre’ publicitet än Sjöbloms och Lundbergs. Men om
Mörkrets kärna har levt ett långt publiceringsliv så var det Kihlmans
roman som vid själva utgivningen drog till sig den mest anmärk-
ningsvärda uppmärksamheten. I det finlandssvenska förlagets press-
klippsmaterial finns ett 70-tal recensioner eller kortare notiser om Se

127 Uppgifterna kon-
trollerade i biblioteks-
databaserna Linda
(https://
linda.linneanet.fi) och
Libris (http://
libris.kb.se) i juli
2008. Asbjørn Gimses
översättning Se opp
Salige! ingick som
nummer 277 i förla-
get Gyldendals serie
”Lanterne-bøkene”.
Kari Risviks översätt-
ning Mørkets kjerne
som nummer 451 i
samma serie.

128 Lähtö, 1946
(orig. Uppbrott,
1945), Eikä uni pääty,
1952 (Dröm utan slut,
1950), Pimeyden ydin,
1966 (Mörkrets kärna,
1965) och Jäähyväiset
elokuussa, 1968 och
1982 (Avsked i au-
gusti, 1959). Uppbrott
utkom 1947 också på
norska under titeln
Oppbrudd.
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upp Salige!. Antalet för Mörkrets kärna (på samma förlag) ligger un-
der 30. Sjöbloms och Lundgrens romaner har i motsvarande klipp-
samlingar ett dussintal träffar vardera, framför allt i den finlands-
svenska pressen.129

Ett mått, vid sidan av nyutgåvorna, på framgången för Kihlmans
och Alopaeus’ romaner är den uppmärksamhet de får i de två större
kritiska rummen eller offentligheterna, Sverige och det finskspråkiga
Finland. Det säger något, både om Se upp Salige! och det omgivande
litterära klimatet, att till exempel Sundsvalls Tidning och Gefle Dag-
blad, eller tidskrifter som finländska Kontorsvärlden och rikssvenska
Statsanställd, ansåg den samhällskritiska romanen värd uppmärksam-
het.

Nedan sammanfattas romanernas mottagande i dagspressen i två
steg, som jag har valt att kalla dels ”prestige”, dels ”idé”. Rubrikerna
står för två receptionsmodeller som, mycket förenklat, kunde kallas
marknadschefens respektive litteraturälskarens synsätt.

Den förstnämnda modellen intresserar sig, kanske realistiskt, en-
bart för attityderna i de största tidningarna – en undre gräns dras här
vid en upplaga på minst 50.000.

Den ’finlandssvenska rikstidningen’ Hufvudstadsbladet, som hör
hit, kan i viss mån ses som en stor fack- eller specialtidskrift i relation
till den publik som i första hand kan tänkas intressera sig för och
köpa böcker skrivna av finlandssvenska författare.130

I den andra delen av recensionsöversikten (”Idé”) ser jag recen-
sionsmaterialet i det något idealiserande ljus som litteraturforskare
gärna anlägger – i eget intresse: som ett offentligt samtal, ett utbyte
av idéer. Här nollställer jag alltså skillnaderna i upplaga och intresse-
rar mig enbart för recensionernas sakinnehåll.

De två perspektiven är ensidiga. Tanken är att de sammanlagda
kan komplettera varandra.

Det litteraturkritiska rummet

Under 1960-talet spelar den klassiska recensionen i tryckta media
sannolikt en större roll än i dag för en boks försäljning och eventuella
kanonisering. Kultursidan i de större dagstidningarna har omkring
1960 kvar en karaktär av finrum. Litteraturmaterialet har inte ännu
inordnats bland rapporter från nöjesindustrin eller konkurrensutsatts
av soffprogram i TV.131  Redan under 1960-talets lopp sker en mätbar
stagnation eller minskning av recensionsverksamheten i de stora tid-
ningarna.132

I den mån recensioner påverkar opinionsbildningen kring ett
verk, hör a) den uttryckta åsikten (där också redigeringen, t.ex. text-
och bildutrymmet, rubriker, ev. bildtexter och förstasidespuffar samt

129 Recensionsmate-
rialet är i första hand
hämtat ur de två fin-
landssvenska förlagen
Söderström & Co:s
och Schildts arkiv,
jämfört och komplet-
terat med klipp i Bra-
ges pressarkiv och
uppgifter i uppslags-
verket Suomen Kirjai-
lijat. Skevheter kan
förekomma i materia-
let, eftersom till exem-
pel metoden för in-
samling av klipp kan
ha varierat över tid
och mellan förlagen.
Ändå vågar jag tro att
tendenserna är rikt-
givande.

130 Över lag kan
mindre, mera speciali-
serade tidningar (typ
BLM) via tvåstegs-
och nätverkseffekter
ha större försäljnings-
mässig eller opinions-
bildande tyngd än
upplagan ger vid han-
den. Omvänt garante-
rar en stor upplaga
inte automatiskt infly-
tande.

131 Se t.ex. Tomas
Forsers undersökning
Kritik av kritiken
(Gråbo 2002). —Ett
mått på kritikinstitu-
tionens förändring ger
också det faktum att
tre av de nämnda
dagstidningarna, Uusi
Suomi, Stockholms-
Tidningen och Göte-
borgs Handels- och
Sjöfartstidning, som
alla hållit hög profil i
sin kulturbevakning,
lades ner under slutet
av 1900-talet. Det-
samma gäller den lit-
terära tidskriften
BLM, ännu under
1960-talet en auktori-
tativ röst.

132 Sven Nilssons
undersökning av kul-
turmaterialet i den
rikssvenska storstads-
pressen under 1960-
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publiceringstidpunkten är viktiga element), b) den recenserande skri-
bentens auktoritet samt c) tidningens upplaga till de tyngsta fakto-
rerna – ungefär som längd, bredd och höjd definierar en volym.

Svenskspråkiga böcker utgivna i Finland uppmärksammas i all-
mänhet åtminstone i finlandssvenska media, men de angår också –
åtminstone potentiellt – två större kritiska rum, det ’finska Finland’
och Sverige. Ges verken – som i fallen Kihlman och Alopaeus – ut
samtidigt i Sverige och Finland, aktiveras den rikssvenska offentlig-
heten mera intensivt, liksom det finskspråkiga rummet aktiveras när
en finsk översättning utkommer. För mina syften är det ibland prak-
tiskt att uppfatta de tre rummen som ett enda.

I det tänkta litteraturkritiska rummet Sverige-Finland var de till
upplagan största dagstidningarna, i storleksordning år 1964/1965,
Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Helsingin
Sanomat. Alla hade då upplagor mellan 500.000 och 250.000. Upp-
lagor mellan 250.000 och 100.000 hade Svenska Dagbladet och
Stockholms-Tidningen. Det Helsingfors-baserade Hufvudstadsbladet
låg som enda finlandssvenska tidning i intervallet mellan 100.000
och 50.000, efter Sydsvenska Dagbladet, Aamulehti, Uusi Suomi, Tu-
run Sanomat och Kvällsposten och före bl.a. Göteborgs-Tidningen, Ar-
betet, Ilta-Sanomat och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.133

I min inledande flygbild uppmärksammar jag recensioner i de
största tidningarna i respektive offentlighet – med särskild hänsyn till
de kommersiellt viktiga anmälningarna på ’rätt’ sida om julen, bok-
årets marknadstopp (alla de undersökta verken publicerades under
höstsäsongen). Recensionens tendens anges med några ord. Till sak-
innehållet återkommer jag i underavsnittet ”Press: idé”. Bilaga 1 är
ett kronologiskt register över recensionerna.

Se upp Salige!

Christer Kihlmans debutroman Se upp Salige! recenserades över fyra
spalter i Dagens Nyheter den fjärde november 1960, dagen efter pub-
liceringen i Finland.134  Artikeln hade en tvåspaltig bild av Kihlman,
bar rubriken ”LITTERÄRT GENOMBROTT” och var signerad Olof Lager-
crantz – redan 1960 ett av den svenskspråkiga kritikens tyngsta
namn.135  I recensionstexten inskärps att romanen ”betecknar ett stort
genombrott och ett avgörande tillskott till den svenskspråkiga littera-
turen”. En vecka senare ingick i DN en generöst uppslagen intervju
med Kihlman under rubriken ”Idéroman i svenskbygd / revolt mot
frasmakeri”.136

Starten är med andra ord något av ett drömscenario för en debu-
terande (i Kihlmans fall: romandebuterande) författare.137  Inom sex
veckor från publiceringsdatum har ytterligare tre större stockholms-

talet sammanfattar
trenden: ”Det är i
slutet av 1960-talet
svårare att följa den
litterära utvecklingen
med hjälp av stor-
stadstidningarnas re-
censioner och artiklar
än det var i början av
decenniet. Bokutgiv-
ningen täcks allt mera
selektivt. […] Med ett
par undantag (främst
SvD och Expr) mins-
kar även antalet litte-
rära artiklar, något
som sannolikt bidrar
till att göra det svårare
för läsarna att skapa
sig ett perspektiv i det
som händer inom lit-
teraturen.” Sven Nils-
son: Kulturmaterialet i
storstadspressen under
1960-talet. En deskrip-
tiv innehållsanalys
(Lund 1974), s.76; se
även s.180.

133 a.a. s.31 för de
rikssvenska tidning-
arna, Mitä-Missä-
Milloin 1965
(Helsinki 1964),
s.280, för de finländ-
ska.

134 ”Christer Kihl-
mans roman om Lexå
ligger i dag framme på
bokhandelsdisken”
(Borgåbladet 3.11.
1960).

135 På Tomas Forsers
’topplista’ lista över
1900-talets mest infly-
telserika svensksprå-
kiga litteraturkritiker
är Lagercrantz num-
mer tre. Forser: Kritik
av kritiken, s.192–
196.

136 Dagens Nyheter
11.11.1960. Artikeln
fyller med sina två
trespaltiga bilder en
halv tidningssida i
ungefär A2-format. I
en annan upplaga,
daterad 12.11., lyder
rubriken ”Revolt mot
fraser i idéroman från
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tidningar recenserat romanen. Petter Bergman i Aftonbladet beröm-
mer romanen för dess ”intensitet” och talar om en ”ytterst fängslande
läsning”. Thomas von Vegesacks anmälan i Stockholms-Tidningen är
svalare och mera kortfattad, men också hans text utmynnar i bedöm-
ningen att det ”var länge sedan en ny svensk författare kunde enga-
gera sina läsare så starkt”. Gösta Attorps’ artikel ”Finlandssvensk sam-
hällskritik” i Svenska Dagbladet i början av december är i praktiken
en smickrande recension av Se upp Salige!, utgjord som en under-
streckare, en traditionsmättad prestigegenre i SvD.138

I april följande vår anmäler Göran O Eriksson boken i Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning, också här med entusiasm: ”Här i landet
framstår den som den rikaste och mest personliga prosadebuten på
fyra-fem år”.139

I Finland recenserar Hufvudstadsbladets kulturchef Nils-Börje
Stormbom romanen stort på utgivningsdagen. I Uusi Suomi upp-
märksammar Lars-Peter Ringbom debatten kring boken i en artikel
följande vår. I Helsingin Sanomat anmäler tidningens kritiker Toini
Havu boken i december 1961, i samband med den finskspråkiga ut-
gåvan. Havus värdering är mycket ambivalent: boken är visserligen
”levande”, men också ”halvfärdig”, ”konstlad” och till och med ”sjuk-
lig”.140

Mörkrets kärna

Ser man till dagskritiken blev Se upp Salige! det genombrott Olof La-
gercrantz kallade boken – och genom sin tidiga recension troligen
bidrog till att göra den till. Men också Marianne Alopaeus’ författar-
bana upplevde en god start, femton år tidigare, när hennes debutro-
man Uppbrott utkom. Den gången, 1945, skrev Olof Lagercrantz i
Svenska Dagbladet, under rubriken ”Mogen debut”, och uppskat-
tande recensioner förekom också i andra rikstidningar.141

Alla Alopaeus’ böcker har getts ut parallellt i Finland och Sverige
och i synnerhet de tre första fick både god och omfattande press. När
Mörkrets kärna utkom, tjugo år efter debuten, kunde hon betecknas
som väletablerad på bägge sidor om Bottniska viken. Ändå var mot-
tagandet relativt lamt och kluvet i den rikssvenska pressen.

I Finland slog Hufvudstadsbladets kulturredaktör J.O.Tallqvist
upp boken stort och välvilligt på utgivningsdagen: ”ett färgstarkt
kvinnoporträtt och en kaleidoskopiskt rik idéroman”. Mirjam kallas
för ”en modern variant av K. A. Tavaststjernas ’patriot utan foster-
land’”. Annars dominerar referatdelen Tallqvists recension, men tex-
tens ovanliga längd – omkring 12.000 nedslag – blir i sig en markör
för betydelse.142

svenskbygd”.

137 ”Det är ett fak-
tum att jag i början
väldigt långt bars upp
av biskopen-till-mor-
bror-syndromet. Enk-
lare uttryckt: det har
alltid funnits kontak-
ter”, medger Kihlman
i intervjuboken Om
hopplöshetens möjlighe-
ter (Westö och
Kihlman; Helsingfors
2000, s.97). Bland
annat var Olof Lager-
crantz gift med dot-
tern till faderns nära
vän Hans Ruin. ”På
det sättet blev jag be-
kant med Olof Lager-
crantz redan i tonåren
i mitt föräldrahem.”
(a.a., s.113).

138 ”Finländsk själv-
kritik”, Stockholms-
Tidningen
24.11.1960; ”Mora-
liska förvandlingar”,
Aftonbladet
28.11.1960; ”Fin-
landssvensk samhälls-
kritik”, SvD
12.12.1960.

139 ”Skriva i affekt”,
GHT 8.4.1961.

140 ”Kihlmans ro-
man”, Hufvudstadsbla-
det 3.11.1960;
”Myrskyä naapurin
vesilasissa. Christer
Kihlmanin ’Se upp
Salige!’”, Uusi Suomi
26.2.1961; ”Mustaa
surmaa vastaaan”, Hel-
singin Sanomat
6.12.1961. Toini
Havu är känd för ef-
tervärlden som den
kritiker som 1954
anmälde Väinö Linnas
genombrottsverk Tun-
tematon sotilas (Okänd
soldat) i huvudsak
negativt i landets
största dagstidning
Helsingin Sanomat.

141 SvD 10.11.1945.
Om Uppbrott skrev
också bland andra
signaturen Kiell. i
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Viktig är också recensionen i Uusi Suomi, en av de större finsk-
språkiga tidningarna, ett par veckor efter utgivningen.143  För den
som ”trampar i den inhemska litteraturens jämna landskap” är Alo-
paeus’ roman, inleder Risto Hannula där,

en ovanlig upplevelse: jag hävdar inte att den är ett mästerverk
eller ens på alla sätt lyckad, men jag kungör att jag läst den med
större spänning än någon finländsk [alt. finsk] roman på länge.144

Bland annat ”rent mentalhygieniskt” sett är romanen viktig, anser
Hannula, som ”analys av finländsk stelhet och intolerans”.145

I Dagens Nyheter anmäls Mörkrets kärna två och en halv månader
senare, under rubriken ”Kärlek och politik”. Alopaeus’ författarskap
präglas, skriver Ingrid Arvidsson, av ”intellektuell klarhet, fina miljö-
bilder och en genomträngande ton av ensamhet och vanmakt”. Tex-
ten är i alla fall relativt kort, och Arvidsson kommer med invänd-
ningar som är allvarligare än Hannulas. Till exempel får romanens
idémässiga innehåll enligt henne ”ingen riktigt övertygande gestalt-
ning, förblir förkunnelse av åsikter som inte precis är sensationel-
la”.146

Thomas Henriksons anmälan i Helsingin Sanomat i januari 1966
är på ett liknande sätt kluven. Helhetsintrycket är uppskattande, men
i slutet formulerar Henrikson en kritik mot huvudpersonens ”själv-
upptagenhet”, ett tema som också Arvidsson var inne på.147

I Aftenposten och Svenska Dagbladet ingår i maj 1966 – ett halvt år
efter utgivningen – två mer eller mindre fientliga artiklar. I Aften-
posten nämner Iver Tore Svenning under rubriken ”Mørkets tomme
kjerne” att romanen kandiderar för Nordiska rådets litteraturpris. In-
ledningsvis ger han erkännande åt ”flere verdifulle kvaliteter” hos bo-
ken, men i textens centrala resonemang är kritiken hård. Alopaeus’
”resept for en helbredelse av tiden” är ”like banal som hennes tids-
analyse er halv”, anser Svenning, och bokens intellektuella synfält är
lika ”konvensjonell” som dess litterära form.148

I Svenska Dagbladet betecknar Ven Nyberg, en av tidningens fliti-
gaste litteraturanmälare,149  romanen som en ”kommunistisk trosbe-
kännelse”. I sin text, som snarare än professionell recension har ka-
raktären av politiskt kåseri, reagerar Nyberg bland annat mot att Mir-
jam i boken talar förklenande om rikssvenskar och ett ”antiseptiskt”
Stockholm.

Ila fort vidare till städernas stad Paris. Det är ljuvligt lortigt och i
vissa delar fyllt av en misär som tillåter ett rättfärdigt kommunist-
hjärta att gråta och blöda över den borgerliga terrorn. […] Och
så blir det passionerade kärleksförhållanden. Men först sen hon
övertygat sig genom direkt fråga om att hon valt en jude. Hon är
nämligen ”rasist, omvänt”. Och det flaggar hon oerhört med.150

Arbetet (”En lovande
finsk debut”
3.10.1945), signatu-
ren H. B. i Sydsvenska
Dagbladet (”Finländsk
debut med kvalitet”,
5.11.1945) och Artur
Lundkvist i Stock-
holms-Tidningen (”Tri-
anglar”, 12.12.1945).

142 ”Sammankopplad
med världen”, Hbl
24.9.1965.

143 Den sedermera
nerlagda Uusi Suomi
kan vid tidpunkten
jämföras med Svenska
Dagbladet beträffande
konservativ linje och
ambitiös kultursida.
Recensionens längd är
c. 7 000 tecken.

144 Min översättning.
”Kotimaisen
kirjallisuuden tasaisen
maiseman tarpojalle
Marianne
Alopaeuksen uusin
romaani ’Mörkrets
kärna’ on
poikkeuksellinen
kokemus: en väitä sitä
mestariteokseksi enkä
edes kaikinpuloisesti
onnistuneeksi, mutta
tiedotan lukeneeni sen
jännittyneempänä
kuin minkään
suomalaisen romaanin
aikoihin.” (Risto
Hannula: ”Pimeyden
ydin” [Mörkrets
kärna], Uusi Suomi
10.10.1965).

145 ”Täten ’Mörkrets
kärn[a]’ on
suomalaisen
jäykkyyden ja
suvaitsemattomuuden
analyysinä tärkeä kirja
puhtaasti
mielenterveydellisesti,
enkä minä tätä ansiota
kunnioitttaessani edes
jaksa kovin paljon
pahoitella sen tiettyä
epätasaisuutta
nimenomaan
romaanina.” (a.a.).
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I de källor jag använt framstår alltså mottagandet av Mörkrets kärna i
framför allt den rikssvenska rikspressen som förhållandevis magert
och blandat, både jämfört med det massiva mottagandet av Kihlmans
Se upp Salige! fem år tidigare och med det stora intresset för Alopaeus’
tre första böcker.151  Att Mörkrets kärna vid publiceringen tycks ha
fått bara en handfull recensioner i Sverige kan också ställas mot de
över tjugo anmälningarna i det rikssvenska receptionsrummet av
Christer Kihlmans tredje roman Madeleine, som utkom en vecka ti-
digare. Skillnaden spetsas ytterligare till av att Kihlmans bok
formmässigt sett är den mera krävande, mindre ’publikvänliga’, av de
två.

Det relativt lama mottagandet av Mörkrets kärna i Sverige kom-
penseras i någon mån av ytterligare ett tiotal recensioner i finsksprå-
kig press från och med hösten 1966 när boken utkommer på finska.

Kärret och En berättelse om gränser

Också Jarl Sjöbloms Kärret och Ulla-Lena Lundbergs En berättelse
om gränser uppmärksammades i några större tidningar, men bara i
korta anmälningar.152

Om Kärret skrev Hufvudstadsbladet och Suomen Sosialidemokraat-
ti under utgivningshösten 1964, Dagens Nyheter följande vår och
Uusi Suomi följande sommar. Torsten Bergmans recension i Hbl är i
huvudsak negativ: ”Kärret är ingen passionerad bok”, ”uppgivenhet
smittar”. Heimo Pihlajamaa i SSd fann tvärtom både passion och dra-
matik, och invände i stället mot Kärrets personskildring och dialog. I
DN ansåg Rune Johansson i sin tur att Sjöblom ”mycket levande”
skildrat ”den hjälplösa människan”. Mest negativ var Georg Kork-
man, som i US spelade ut Sjöbloms form, traditionell realism, mot
den moderna, beckettska absurdismen i Rainer Alanders roman
Sandkornet (1964).153

Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om gränser anmäldes i novem-
ber i Hbl. Kristina Rotkirchs utförliga text, ”En världsmedborgare”,
var klart entusiastisk: ”en mycket livsbejakande och hoppingivande
bok”. Efter julsäsongen – i januari 1969 – fick boken korta anmäl-
ningar i två rikssvenska rikstidningar. I en notisartad anmälan i Da-
gens Nyheter under rubriken ”En samtida tjej” fann Anna-Lisa Bäck-
man romanen ”intressant som tidsbild. Så här hade en ung klyftig
flicka det på 1960-talet”. Klart negativ var Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidnings recensent, Knut Lagrup, som såg boken som ”flås-
propaganda”. Recensionens rubrik, ”Ännu en orättvis betraktelse”,
anspelar på Göran Palms berömda och opinionsbildande essä En
orättvis betraktelse från 1966.154

146 ”Kärlek och poli-
tik”, DN 6.12.1965.
Textens längd är c.
4 000 tecken, artikeln
är illustrerad med ett
tvåspaltigt foto av
Alopaeus.

147 Thomas Henrik-
son: ”Pimeyden ydin”,
HS 25.1.1966.

148 Iver Tore Sven-
ning: ”Mørkets tom-
me kjerne”, Aften-
posten 2.5.1966.

149 Nyberg hör till
tidningens tio oftast
förekommande skri-
benter både 1960,
1965 och 1969 i de
stickprov Sven Nils-
son undersökt (1974,
s.191–2).

150 ”Att bekänna
färg”, SvD 11.5.1966.
Atos Wirtanen kom-
mer med ett genmäle,
”Fel färgläggning”, i
Nya Argus 1.6.1966.

151 För Dröm utan
slut (1950) finns ett
trettiotal recensioner i
det finlandssvenska
förlagets (Schildts)
arkiv, för debuten
Uppbrott (1945) och
novellen Utanför
(1953) vardera nära
20. För Avsked i au-
gusti (1959) och
Mörkrets kärna (1965)
(finlandssvenskt förlag
för den senare Söder-
ströms) är motsva-
rande antal cirka fem,
alltså antingen en
markant nergång i
antalet recensioner
eller en förändring av
förlagens metoder för
pressklippsinsamlan-
de. Mot den senare
hypotesen talar det
fyra gånger större an-
talet recensioner av
Kihlmans Madeleine
som utkom nästan
samtidigt på samma
förlag som Mörkrets
kärna.
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Press (2): idé

Efter översikten av attityderna i större tidningar övergår jag till min
andra receptionsmodell, att se kritikernas texter som ett antal i prin-
cip likvärdiga röster. Frågan är här vilka ledmotiv recensenterna över
lag uppfattar som viktiga i böckerna, hur de bedöms, i viss mån också
hur övertygande inläggen är och i vilken ordningsföljd de görs i det i
huvudsak fiktiva offentliga samtal jag här konstruerar.155  Också i det
här avsnittet håller jag mig till några få huvudlinjer.

Se upp Salige!

Ett påfallande drag i recensionstexterna kring Se upp Salige! är den
frikostiga användningen av begrepp som ”debatt”, ”kritik” och ”re-
volt”. Redan på rubriknivå talas om ”Christer Kihlmans revolt”, han
är en ”Rebell i svenskbygd”156  och författar- och generationskollegan
Jörn Donners anmälan i BLM heter lakoniskt ”Upproret”.157  Att bo-
ken ses som en rebellisk debattroman framstår samtidigt i allmänhet
som någonting positivt. Också en av de recensenter som motsätter
sig bokens tendens, Ole Torvalds, skriver i referatdelen inspirerat om
”den stagnerade borgerlighet, den belåtna slentrian, den samvetsför-
slappade oberördhet, den aningslösa frasvärld” som Randgren revol-
terar mot.158  Upproret smittar.

Att bokens fabel innehåller en journalist som för en gångs skull
skriver vad han tänker kan tänkas innebära en utmaning; självironiskt
nämner Torvalds också anmälarens ”mer eller mindre klart medvetna
önskan att övertyga sig själv och andra om att just han ingalunda hör
till dessa förstockade och filiströsa”.159  Kanske Randgrens utbrott av
uppriktighet verkligen i någon mån har inspirerat hans icke-fiktiva
kolleger till en liknande rättframhet.

Ryktet om skandalen skapas

Vad revolten beträffar var recensenterna förvarnade. Marken hade
beretts av förlagets reklamtext som utlovade en ”debattroman” som
skulle ställa ”det finlandssvenska samhället” i ett ”obarmhärtigt
röntgenljus”. Ordet ”revolt” förekommer två gånger i den korta tex-
ten, som också ser in i framtiden: ”På många håll kommer Kihlmans
bok säkert att kallas nihilistisk och väcka indignation”. Förlaget före-
kommer därför kritiken: ”självkännedom är ett livsvillkor också för
vår lilla folkstam”.160

Styrningsförsöket verkar ha burit frukt. Förväntningarna fångas
upp i åtminstone en förhandsnotis – ”Christer Kihlman med debatt-
roman i höst” – och två kåserier.161  Efter att boken utkommit kon-

152 I allmänhet mel-
lan en och två spalter
text à cirka 20 cm,
oftast utan bild.

153 Torsten Bergman:
”Snärjd av frågor”,
Hufvudstadsbladet
13.11.1964; Rune
Johansson: ”Sekunder
av lycka”, Dagens Ny-
heter 22.3.1965;
Heimo Pihlajamaa:
”Kesyyntyminen”,
Suomen
Sosialidemokraatti
11.12.1964; Georg
Korkman:
”Suomenruotsalaista
aavikkoa ja suotta”
[Finlandssvenska ök-
nar och kärr], Uusi
Suomi 5.6.1965. — I
den sistnämnda recen-
sionen får enbart
skildringen av roman-
gestalten Vinberg
godkänt, men efter-
som recensenten up-
penbart avser Torsten,
en annan person i
romanen, inger recen-
sionen inte ett intryck
av att bygga på om-
sorgsfull läsning.

154 Kristina Rot-
kirch: ”En världsmed-
borgare”, Hbl 7.11.
1968; Knut Lagrup:
”Ännu en orättvis
betraktelse”, GHT
16.1.1969; Anna-Lisa
Bäckman: ”En sam-
tida tjej”, DN 20.1.
1969.

155 Med att samtalet
är i huvudsak fiktivt
menar jag att till ex-
empel recensenten i
Dagens Nyheter i verk-
ligheten sannolikt inte
läst Borgåbladets an-
mälan, liksom Kansan
Uutisets recensent
knappast läst Norrkö-
pings Tidning. Kriti-
kerna skriver alltså i
ett antal ’rum’ som
visserligen är offent-
liga men som har få
kontaktytor sinsemel-
lan.
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staterar signaturen ”K Sv.” i sin recension att det i förhandsspeku-
lationer ”ropades högt på skandal i det finlandssvenska folkhem-
met”.162

När recensionerna kommer, återkommer ofta annonsens formu-
leringar om ett konfliktladdat mottagande – men nu som om kon-
flikten redan varit ett faktum. Ryktet ges ofta vaga, suggestiva formu-
leringar av löpsedelskaraktär och växer med avståndet från källan. Per
Agne Erkelius recenserar i Gefle Dagblad ”den uppmärksammade och
på sina håll häftigt angripna romanen”.163  Harry Osbornson nämner
i en notis i Barometern att Kihlman ”på andra sidan Ålands hav har
[…] betecknats som en förrädare”.164  Ulf Wittrock meddelar (ett
halvår senare) i Upsala Nya Tidning att Se upp Salige! ”kom ett väldigt
och upprört rabalder åstad i finlandssvenska kretsar.”165

Kärnan till ryktet om häftiga angrepp verkar finnas i den påpass-
liga reklamtexten, men ryktet får faktiskt en viss substans i Borgå-
bladet på utgivningsdagen. Tidningen väljer att slå upp hela fyra re-
censioner av boken på en gång. Alla är skrivna av mer eller mindre
etablerade män i staden och tre av dem är mer eller mindre kritiska.
En av dem ser romanen som ”[t]alangens manierade lek med män-
niskor i bur”,166  en annan rubriceras ”Senkommen pubertet”167  och
enligt den tredje är ”den själsliga nudismen” i romanen ”ett tecken på
pubertetskvarlevor”. Kihlman kallas här för ”pubertetsgossen, som
skriker oanständigheter”.168

I efterhand sett medverkar lokaltidningen här med försäljnings-
mässigt sett välkomna indicier på skandal. Hade ryktet om de upp-
rörda reaktionerna – de som rikssvensk och finskspråkig press senare
hänvisar till – alls kommit igång ifall bladet inte ställt upp något som
liknar en lekmannajury i en amerikansk småstad?169

Min bild av skeendet är alltså att förhandsreklamen och -noti-
serna skapade förväntningar på en indignation, som i viss mån också
infriades vid utgivningen och i ett tredje steg – i mera avlägsna tid-
ningars presentationsretorik – förstorades upp till en berättelse som
var mera spännande än det i och för sig fanns täckning för.

Ett intressant moment är den förmenta skandalens symbolekono-
mi. Belöningar finns, vid sidan av vinsterna för förlag och författare,
att hämta för kommentatorerna i det tredje steget. De erbjuds en
både intressant och klädsam roll att ta plats i: som den stora världens
vidsynta och toleranta kritiker i kontrast till den lilla, pinsamt avslö-
jade hålan ”Lexå” som en synekdoke för Svenskfinland.170  Frågan är
om inte den här styrningen av tolkningen samtidigt är begränsande –
och därmed bara alltför bekväm.

156 Olle Sirén:
”Christer Kihlmans
revolt”, Östra Nyland
19.11.1960; Mas.:
”En revolt i ömhet”,
Vestmanlands Läns
Tidning 21.11.1960,
Per Agne Erkelius:
”Rebell i svenskbygd”,
Gefle Dagblad
1.12.1960.

157 BLM 9/1960
s.784–786.

158 ”Kihlman och
finlandssvenskarna”,
Svensk-Finland 4/
1960 s.46–47.

159 ”Kihlman och
finlandssvenskarna”.

160 Annons i Finsk
Tidskrift 6/1960.

161 Notis i Nya Pres-
sen 9.8.1960; kåseri av
sign. ”BimS” i Västra
Nyland 14.10.1960
och ”Pontus” i Borgå-
bladet 15.10.1960.

162 ”Frän finlands-
svensk romandebut”,
Åland 19.12.1960.

163 ”Rebell i svensk-
bygd”, Gefle Dagblad
1.12.1960.

164 Barometern
10.12.1960 och
FagerstaPosten
20.12.1960.

165 ”Se upp för
Kihlman!”, Upsala
Nya Tidning
17.6.1961.

166 Sven Sorthan:
”Sidor fyllda med
mosaikpsykologi”,
Borgåbladet
3.11.1960.

167 Rafael Helling
skriver också att ”den
själsliga nudismen är
ett tecken på
pubertetskvarlevor”.
Borgåbladet
3.11.1960.

168 H.J.W. [Helmer
J. Wahlroos]: ”Lexå –
en finlandssvensk
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Nyckelroman om de andra

Borgåbladets ovanliga åsiktsuppbåd verkar, som Sven Willner senare
har påpekat,171  motsäga tidningens ordinarie litteraturkritiker Hel-
mer J Wahlroos’ försäkran: ”Lexå är inte Borgå, inte Lovisa, inte ens
en sammanfattning av den finlandssvenska småstaden”.172  Visserli-
gen skriver Rafael Helling i samma tidningsnummer att miljön är
”känd av de flesta läsarna in spe. Kroglivet och ’knoddarna’ är träf-
fande skildrade”, och Olof Aug. Fellman hävdar att ”vi” hälsar bo-
kens gestalter ”med ett glatt igenkännande småleende”.173

Frågan om boken är en nyckelroman, eller annars nära avbildan-
de, intresserar många. Ofta väljer man att ställa frågan från ett av-
stånd. I Helsingin Sanomat låter Toini Havu genom att tala om ”det
svenska kulturvakuumet” förstå att bokens problematik skulle vara
specifikt finlandssvensk, och hon antyder – till skillnad från de fin-
landssvenska recensenterna – att romanens Lexå Nyheter också kunde
utläsas Hufvudstadsbladet. Innehållet i romanen återger Havu däre-
mot i mycket abstrakta formuleringar. Den här noggrant lokalise-
rande tolkningen verkar arrangera ett tryggt utifrånperspektiv för de
finskspråkiga läsarna, som lättade kan glömma mera närliggande pa-
ralleller.174  En liknande, oskadliggörande utlokalisering kan man läsa
in i till exempel Kvällspostens rubricering ”Vad är ruttet i Finland?”
och Uusi Suomis ”Myrskyä naapurin vesilasissa” (Storm i grannens
vattenglas).175

Å andra sidan kallar Olof Lagercrantz i sin tidiga recension i Da-
gens Nyheter boken för ”en idéroman på internationell nivå” och skri-
ver att både dess samhällskritik och psykologi ”har aktualitet i varje
land”.176  Också andra kritiker ser bokens problematik som allmän-
giltig: ”Småstaden Lexå kan tänkas existera lite var som helst i värl-
den” skriver till exempel Gudrun Mörne i Svenska Demokraten,177

och Per Agne Erkelius i Gefle Dagblad anser att ”också för den utom-
stående, exempelvis den som känt olust i det rikssvenska samhället,
är det stimulerande, en lättnad och glädje att få läsa boken”.178

”Skev” och ”snaskig”

Även om en huvudlinje i mottagandet är att boken hälsas som en
välkommen revolt, finns också några ifrågasättanden av revoltens re-
levans, inte bara i Borgåbladet utan också i några andra, mindre tid-
ningar. På Sven Willner i Västra Nyland har romanen gjort ”ett obe-
hagligt intryck”: dess småstadsverklighet ”är skev intill oigenkännlig-
het” och han saknar ”generositeten, viljan eller förmågan att tränga
under ytan på människorna”.179  En liknande invändning har signa-
turen ”Sby” i Svensk Ungdom: ”varför måste hans bok vara så otroligt
negativ? […] Man har dock en känsla av att denna kritik ingenstans

småstad som ej existe-
rar”, Borgåbladet
3.11.1960.

169 Östra Nyland,
som ges ut i grann-
staden Lovisa, publi-
cerade ett par veckor
senare på motsvarande
sätt som Borgåbladet
flera recensioner av
boken. I den ena
(”Christer Kihlmans
revolt”) hävdar Olle
Sirén att ”t o m Lexå
Nyheters redaktion-
slokaliteter är dispo-
nerade på samma sätt
som vår aktade grann-
kollegas i sinnevärl-
den”. Signaturen M K
(”Se upp salige! ett
debattinlägg”) kritise-
rar romanen för om
”en viss omogenhet”
och för
”missuppfattningarna
om vårt finlandssven-
ska samhälle av idag”.
Bägge Östra Nyland
19.11.1960.

170 I en synekdoke
står en del för helhe-
ten (t.ex. ’Paris’ för
Frankrike), i en
metonym används ett
attribut på samma
sätt. I en metafor förs
element från skilda
verkligheter samman
(”människan är en
varg”).

171 Sven Willner:
”Den litterära småsta-
den” i Vandring i laby-
rint och andra essäer
(Helsingfors 1994)
s.117–118.

172 H J W: ”Lexå –
en finlandssvensk
småstad som ej existe-
rar”, Borgåbladet
3.11.1960.

173 Rafael Helling:
”Senkommen puber-
tet” och Olof Aug.
Fellman: ”’Ifrån
fädren har det kom-
mit –’”, bägge Borgå-
bladet 3.11.1960.
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leder. Ingenting betyder och blott tjänar ett självändamål”.180  I Stu-
dentbladet skriver Johan Wrede att boken både som idé- och små-
stadsskildring träffar rätt ”på väsentliga punkter”. Han störs däremot
av ”myklerierna”, som han kallar stildraget: ”olyckligtvis vill Kihlman
chockera med grälla enskilda färgklickar som gör att polemiken unk-
nar till”.

[…] det förefaller nästan som om Kihlman skulle anse det ur fin-
landssvensk synvinkel särskilt komprometterande att Lexå ljus-
bärerska har ett kön under den långa vita kjolen, vilket faktum,
om kjolen kavlas opp, tillåter hångel med en snaskig journalist. Att
en herrklubb i Lexå vimlar av fikusar och stjärtgossar och att man
i L[e]xå ligger med kvinnlig restaurangpersonal kan inte heller ha
något principiellt polemiskt intresse. Däremot liknar det en tjuv-
spark åt onämnda men väl ihågkomna, presumtiva motståndare.
Någon skönlitterär funktion tror jag inte myklerierna förmår fylla.
Polemiken blir bara lite snaskig av dem, får något av det [gisslade]
samhällets futtiga prägel.181

Begreppet ”myklerierna” är en hänvisning till Agnar Mykles romaner
som 1957–58 var aktuella genom tryckfrihetsprocesser och beslagta-
ganden i Finland och Norge (se kapitel 2).

Också i andra småtidningar kritiserar recensenter bokens stil.
Kihlmans språkbehandling sägs till exempel vara ”vårdslös”182 , eller
”egendomligt ordrik” och ”irriterande pratig” vilket gör boken ”tung-
läst”.183  Den har ”ett drag av tjatighet i dessa oändliga uppgörelse-
monologer med sidolånga meningar”184 . Å andra sidan skriver Tho-
mas Warburton i Nya Argus om ”en fast och logisk stil av Faulknersk
eller Ahlinsk art, dock utan deras språkfantasi”.185

”Befriande skärpa”

Warburton är representativ för den klara majoritet bland anmälarna
som man kunde kalla lojala med romanens projekt. I sin recension
talade Olof Lagercrantz både om ”nästan döden-i-Venedig-intensi-
tet” och ”uppsluppen voltairesk satir”. Han hade ibland tänkt på
Röda rummet.186  Också Warburton drar en parallell till Strindberg:

Småstadsobservatören som för ordet i ”Se upp salige!” är en äck-
lad, skamsen, djupt oroad man, fastnaglad vid sina egna problem
och med den mot väggen trängda människans överskärpta blick
för det förhatliga hos sin motståndare. Det är ett samvete som
värjer sig genom att gå till motangrepp. Situationen har högt före-
döme i den svenska litteraturen: Strindberg. Och några av Karl-
Henrik Randgrens, denne småstadsstrindbergs, slängar och stick
har en befriande skärpa. Det är de, där Randgren får vända sig
mot allt som han anser har gjort honom till vad han är: den före-
gående generationens självgoda idealism, hela medelklassmiljöns

174 ”[…] tärkein on
se kritiikki ja
tilinteko, minkä
kirjoittaja suorittaa
omassa pesässään, jota
viime aikoina on
totuttu sanomaan
ruotsalaiseksi
kulttuuriumpioksi””
(… viktigast är den
kritik och uppgörelse
författaren genomför i
sitt eget bo, som på
sistone har börjat kal-
las det svenska kultur-
vakuumet”). Toini
Havu: ”Mustaa
surmaa vastaaan”, Hel-
singin Sanomat
6.12.1960.

175 Tore Borglund:
”Christer Kihlman –
ännu inte mästare,
men ett löfte. Vad är
ruttet i Finland?”,
Kvällsposten
29.11.1960; Lars-
Peter Ringbom:
”Myrskyä naapurin
vesilasissa. Christer
Kihlmanin ’Se upp
Salige!’”, Uusi Suomi
26.2.1961.

176 Olof Lagercrantz:
”Litterärt genom-
brott”, Dagens Nyheter
4.11.1960.

177 Gudrun Mörne:
”Besatthet och
brackor i Lexå”,
Svenska Demokraten
22.11.1960.

178 Per Agne
Erkelius: ”Rebell i
svenskbygd”, Gefle
Dagblad 1.12.1960.

179 Sven Willner:
”Småstadsredaktör”,
Västra Nyland
3.11.1960.

180 ”Sby” i Svensk
Ungdom: 4–5/1960.

181 Johan Wrede:
”Sleven i grytan”,
Studentbladet
13.11.1960. Feltryck:
”Laxå” och
”gisslande”. Logiken i
det citerade stycket
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dryghet och bornyr. Frånsidan av mångahanda patriotiska medal-
jer beskrivs här mycket ingående och väl, och Randgren sparkar
omkull piedestaler med berömlig iver.187

Oberoende av recensionernas innehåll kan redan det stora antalet
anmälningar av Se upp Salige! ses som ett kraftigt utslag på den kri-
tiska institutionens Richter-skala. Det engagerade och oftast välkom-
nande mottagandet ger intrycket att Se upp Salige! har sagt ett förlö-
sande ord, att romanen ställt problem som väntat på sin formulering.
Revolttemat lyfts fram och får förståelse. Giltigheten i Kihlmans bild
av provinsiell finlandssvensk borgerlighet sätts visserligen i fråga av
en del av de närmare berörda, men andra recensenter kallar kritiken
allmängiltig. Ett drag som däremot inte riktigt utvecklas i någon re-
cension är bokens inbyggda tvetydighet: hur den randgrenska revol-
ten samtidigt både hävdas och undermineras.

Kärret

Jämfört med det ofta inspirerade mottagandet av Se upp Salige! är
recensionerna av Jarl Sjöbloms Kärret färglösa, pliktskyldiga. Torsten
Bergman i Hufvudstadsbladet talar om ”vardagsproblemens tyngd”
och flera skribenter nämner huvudpersonen Daniels vanmakt, olust
eller valhänthet. Rune Johansson i Dagens Nyheter tycker i alla fall att
Sjöholm ”funnit många fina uttryck” för denna tafatthet. ”I sak bit-
ter gör romanen dock ett skall vi säga livskraftigt intryck”, anser för
sin del Ulf Gran i Sydsvenska Dagbladet. Sven Willner i Västra Nyland
finner boken ”alltigenom sympatisk och tilltalande” och ser den –
som enda kritiker – som ”ett stort kliv framåt” jämfört med debuten.
Sjöblom har visserligen, enligt Willner, ”försökt pressa in alltför myc-
ket i sin roman, sveper över ett alltför stort område av den aktuella
moral- och samhällsdebatten”. Inget i den känns ändå ”pekpinne-
aktigt tillrättalagt”.188

Teman som åldrande och generationsmotsättningar identifieras av
flera kritiker, och allmänt nämns Daniels kritik av ”standardjäktet” –
som den tidsenliga termen lyder. Någon verklig diskussion kan man i
alla fall inte säga att boken skapar, tydliga linjer och spänningar fram-
träder inte i receptionsfältet.

Mest går åsikterna isär kring bokens stil. Ole Torvalds i Åbo Un-
derrättelser anser det ”otänkbart” att ”Daniel skulle kunna skriva så
som Sjöblom ofta gör”, ”på skrivbordsprosa”. Också Ulf Gran tycker
att boken formellt är ”orimlig”, dikesgrävaren ”tänker orealistiskt
bra”. Sven Willner är av motsatt åsikt: det ”korthuggna, en smula
färglösa språket i Kärret, känns i själva verket alltigenom riktigt och
fungerar så utomordentligt att man knappt märker dess torftighet”.
För övrigt är det enligt Willner ”en fördom som alltför länge varit

kan verka oklar: om
de ”presumptiva mot-
ståndare” som Wrede
talar om finns och har
anledning att känna
sig träffade av ”tjuv-
sparken” ger det väl
boken desto större
”principiellt polemiskt
intresse”?

182 T.B.:
”Generationsproblem
i småstadsmiljö”, Ap-
pell 18.11[12?].1960.

183 H.J.W.: ”Lexå –
en finlandssvensk
småstad som ej existe-
rar”, Borgåbladet
3.11.1960.

184 A. H n: ”Chefre-
daktör Randgren och
Svenskfinlands fram-
tid”, Jakobstads Tid-
ning 12.11.1960.

185 Thomas Warbur-
ton: ”Lexå i våra hjär-
tan”, Nya Argus (19)
1.12.1960, s.273.

186 Olof Lagercrantz:
”Litterärt genom-
brott”, Dagens Nyheter
4.11.1960.

187 Thomas Warbur-
ton: ”Lexå i våra hjär-
tan”, s.273.

188 Torsten Bergman:
”Snärjd av frågor”,
Hufvudstadsbladet
13.11.1964; Rune
Johansson: ”Sekunder
av lycka”, Dagens Ny-
heter 22.3.1965; Ulf
Gran: ”Folklivsskild-
ring”, Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten
[odaterat klipp]; Sven
Willner: ”Kärr-
sommar”, Västra
Nyland 3.12.1964.
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rådande i finlandssvensk bygdelitteratur att t.ex. en dikesgrävare som
Daniel måste uppföra sig som en teaterbonde på Svenska teatern”.189

I Willners kommentar antyds två synpunkter som annars knappt
alls uppmärksammas i kritiken. Dels att Daniels språk och horisont
kan vara medvetet begränsade av författaren. Dels att en samtida
arbetarskildring kanske ser annorlunda ut än den förväntade ”teater-
bonden”.

Mörkrets kärna

Mottagandet av Mörkrets kärna i rikspressen var, som vi har sett, rela-
tivt kluvet. Kluvenheten framstår ännu starkare när man läser ett
större recensionsmaterial. Åsikterna fördelar sig i det här fallet, kan-
ske en smula överraskande, enligt recensenternas kön. Motsvarande
åsiktsskillnader går inte att fastställa i mottagandet av Kihlmans och
Sjöbloms romaner, bland annat för att de kvinnliga recensenterna där
är ytterst få (Se upp Salige!) eller inga alls (Kärret).

Imponerade män

Majoriteten av männen190  ställer sig entusiastiska till boken och
J.O.Tallqvist i Hufvudstadsbladet är rentav ridderlig. Han inleder med
några rader ur Edith Södergrans dikt Vierge moderne och talar om
porträttet av Mirjam som ”en ny, färgstark och levande kvinnobild”.
Den ovanligt långa artikeln refererar utförligt bokens ”tidskritiska
[uppgörelse] med våra egna förhållanden”.191  Samma anammande
tonfall har Helmer J. Wahlroos artikel nästa dag i Borgåbladet, trots
att han kan tycka att Mirjam pratar ”kultur och socialpolitik med
sådan frenesi att det ibland svindlar i huvudet”.192

Nalle Valtialas anmälan i Nya Pressen slår fast att ”ett betydande
konstverk har sett dagens ljus”. Valtiala antecknar visserligen ”ett drag
av abstraktion” men anser att det ”motverkas av den subtila, psykolo-
giskt inträngande analysen av Mirjams kärleksförhållande till de olika
männen”. Artikeln publiceras liksom Tallqvists på utgivningsdagen
och har rubriken ”På väg mot mognad, fulländning”.193

I den tredje av förstadagsrecensionerna, i Västra Nyland, betonar
också Sven Willner bokens drag av utvecklingsroman: Mirjam ”lär
sig acceptera allt utan skuldkänslor och utan aggressivitet, sig själv
och sin egen privil[e]gierade bakgrund, sitt oberoende, sin ensamhet,
sin otillräcklighet”. Romanen ”kan också läsas som ett inlägg i den
aktuella könsrollsdebatten”. Liksom Iver Tore Svenning i den tidigare
citerade, kritiska texten i Aftenposten anser Willner att boken är ”en
smula konventionell till sin uppbyggnad”, men han betonar dess kva-
liteter: ”den är fylld av sprängstoff och heta debattuppslag. Framför

189 Ole Torvalds:
”Tre unga prosaister”,
Åbo Underrättelser
24.12.1965; Ulf
Gran, ibid.; Sven
Willner, ibid.

190 Den enda övervä-
gande negativa skri-
benten med mans-
namn i mitt material
är Iver Tore Svenning
i Aftenposten.

191 J.O. Tallqvist:
”Sammankopplad
med världen”, Huf-
vudstadsbladet
24.9.1965.

192 H. J. W. [Helmer
J. Wahlroos]: ”En för-
fattarinna skriver sig
fri”, Bbl 25.9.1960.

193 Nalle Valtiala:
”På väg mot mognad,
fulländning”, Nya
Pressen 24.9.1965.
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allt känns den sann och riktig, till sin innersta syftning positivt fram-
tidsbyggande”.194

Atos Wirtanen talar i Nya Argus om ”Marianne Alopaeus’ upp-
görelsebok” som ”stimulerande, uppfriskande, tillfredsställande läs-
ning”, ”en bok med vidd och vyer, med psykologisk striktness, med
oantastlig konstnärlig och moralisk integritet”.195  I en lång politisk
debattartikel i Ny Tid med utgångspunkter i Mörkrets kärna kallar
Gösta Ågren romanen för ”i det centrala en djupgripande, samhälls-
tillvänd uppgörelsebok”.196

Distanserade kvinnor

Parallellt med de citerade, tidiga, mer eller mindre begeistrade tex-
terna publiceras en serie recensioner som håller betydligt större dis-
tans, och i det här fallet känns det berättigat att lyfta fram ett köns-
mönster: de flesta av de mera reserverade anmälningarna skrivs av
kvinnor.

Efter en noggrann redogörelse för innehållet i Mörkrets kärna drar
den första av dem, Margaretha Starck i Vasabladet, en parallell till
Solveig von Schoultz’ noveller som enligt Starck gör kvinnan ”till
mera kvinna än människa”. Starck nämner att hon efterlyst ”något
friare”, ”en protest som håller”, och hon finner att Marianne Alo-
paeus representerar denna protest.

Hennes Mirjam är aktiv, intellektuell, självständig, engagerad i en
vidare problematik… Och hon protesterar upprört mot kvin-
nostämpeln […]. Men det blir nog inte en protest som man rik-
tigt tror på. Mirjam är inte en levande person, hon är en önske-
dröm. Både hennes frihet och självständighet verkar underligt
konstlade och förskruvade. Hon kämpar inte för sin livsstil, men
den är inte heller äkta och naturlig för henne. Hon är själv mäkta
imponerad över sin intellektuella självständighet, sin erotiska fri-
het och sin ”vänsterhet” och måste hela tiden förundra sig över
hur annorlunda alla andra hon är. Det är för enkelt och för –
självbelåtet.197

Margaretha Starck pekar på en så att säga dold parallell mellan Mir-
jams egen attityd och den snobbism hon så skarpt kritiserar hos fa-
dern: ”hennes ’främling[s]kap’ inför de flesta människor är knappast
mänskligare och humanare än faderns förnämitet”. Här formulerar
Starck en i mitt tycke viktig poäng.

Kritisk mot Mirjams attityder är också Gudrun Mörnes recension
i Svenska Demokraten, under rubriken ”Inträngande klarsyn – och
pose”. Trots ”allt som så utmärkt säges om medmänsklig solidaritet”
finns i boken ”en kärna av självupptagenhet”. Mirjams upplevelser i
Frankrike ter sig för Mörne som ”en intellektuell mannekänguppvis-

194 Sven Willner: ”Ro-
man om kvinnas frihet”,
VN 24.9.1965.

195 Atos Wirtanen: ”Ma-
rianne Alopaeus’
uppgörelsebok”, Nya
Argus (19) 16.11.1965,
s.277–278.

196 Gösta Ågren: ”Mot
nazisterna ibland oss”, Ny
Tid 10.12.1965.

197 Margaretha Starck:
”En livsåskådnings-
roman”, Vbl 28.9.1965.
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ning, där hjältinnan poserar utsökt draperad i blixtrande reflektioner,
i psykologiska analyser och brännande mänskliga problem”. Också
Mirjams uppriktighet i sina väninnerelationer ifrågasätts av Mör-
ne.198

I en kortrecension i Astra har Ebba Elfving på liknande sätt ”störts
av den omedvetna (?) självförhävelsen och den andliga högfärden hos
huvudpersonen, av hennes koketterande med sina radikala åsik-
ter”.199

Ingrid Arvidssons tidigare citerade, kluvna recension i Dagens Ny-
heter reserverar sig bland annat mot Mirjams förhållningssätt till Ja-
cob: ”Mannen, engagemanget, radikalismen är medel för den sen-
sibla huvudpersonens självförverkligande, inte sina egna ändamål”.200

Nästan samma formulering, ”ett på sitt sätt djupt egocentriskt sätt
att utnyttja män”, återkommer i Thomas Henriksons annars positiva
recension i Helsingin Sanomat.201

Också Dzidra Veveris-Pehrsson önskar sig, i en annars neutralt
positiv anmälan i Sydsvenska Dagbladet, ”en viss distans” och ”mind-
re retorik och självbespegling; intressantare vore väl att ta del av de
dummas slughet, inte bara deras plumphet”.202

Ven Nybergs häftiga angrepp i Svenska Dagbladet har redan
nämnts; Marianne Alopaeus angrips där för sin ”politiska opportu-
nism” men också för sin ”enorma självförgudning och brist på hu-
mor”.203

Politiskt korrekt?

Hur förhåller sig recensenterna till bokens politiska dimension i all-
mänhet, och till Mirjams – för fabeln centrala – förbindelse med
kommunisten Jacob i synnerhet? Frågan är viktig med tanke på mitt
huvudtema, medelklassradikalismen.

I regel noteras Jacobs politiska ståndpunkt mer eller mindre neu-
tralt. Ven Nybergs hätska utfall är unikt i materialet. Dzidra Veveris-
Pehrsson uttrycker, mera lågmält, ett tvivel mot bokens ideologiska
linje som hon tolkar den: ”det är inte säkert, att kombinationen kom-
munism, psykoanalys och fri kärlek effektivast undanröjer mörk-
ret”.204

Å andra sidan skriver Margaretha Starck att ”många” säkert kom-
mer att ”invända att [Mirjams] revolt är några årtionden försenad
och att hon slår in öppna dörrar”. Över lag tycker Starck att huvud-
personens ”vänsterhet” är ”för lättvindig och patenterad” och önskar
att Alopaeus hade ”gjort det svårare för Mirjam”.205  På motsvarande
sätt talade, som vi sett, Ingrid Arvidsson i DN om ”åsikter som inte
precis är sensationella”.206

198 G.M.: ”Inträng-
ande klarsyn – och
pose”, Svenska
Demokraten
26.10.1965. För en
utveckling av
vänskapstemat se ka-
pitel 6 nedan.

199 E. E-ng: ”Mörk-
rets kärna”, Astra 11/
1965 (november).

200 Ingrid Arvidsson:
”Kärlek och politik”,
Dagens Nyheter
6.12.1965.

201 Min översättning.
Thomas Henrikson,
”Pimeyden ydin”, Hel-
singin Sanomat
25.1.1966.

202 Dzidra Veveris-
Pehrsson: ”Tillväxtens
hemlighet”, Sydsven-
ska Dagbladet
9.12.1965.

203 Ven Nyberg: ”Att
bekänna färg”,
Svenska Dagbladet
11.5.1966.

204 Dzidra Veveris-
Pehrsson, ibid.

205 ”En
livsåskådningsroman”,
Vbl 28.9.1965.

206 ”Kärlek och poli-
tik”, Dagens Nyheter
6.12.1965.
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I regel ställer sig recensenterna alltså välvilliga till bokens politiska
och etiska engagemang – i synnerhet de manliga recensenterna. Man
kunde förstås tänka sig att det här är vad Margaretha Starck menar
med att slå in ”öppna dörrar”. Å andra sidan tas en sådan problema-
tik som det politiska våldet egentligen inte upp av recensenterna,
trots att den berörs i boken.

Den könade receptionsbilden – imponerade män kontra kritiska
kvinnor – är intressant, också med tanke på a) Mörkrets kärnas långa
liv som s.k. steady-seller över flera decennier, b) att det i allmänhet är
kvinnor som läser romaner skrivna av kvinnliga författare.207  I fallet
Mörkrets kärna verkar de manliga recensenternas smak – snarare än
de kvinnligas – stå närmare den kvinnliga läsekretsens.208

En berättelse om gränser

För mottagandet av En berättelse om gränser gäller återigen ett annat
könsmönster än för de tre andra romanerna. Här är de kvinnliga re-
censenterna i majoritet och alla är – i motsats till fallet med Mörkrets
kärna – positiva. Bokens politiska tendens och diskussion tas på all-
var ungefär på samma sätt som de manliga recensenterna tog till sig
tendensen i Se upp Salige! och Mörkrets kärna. Det ensamma undan-
taget, Knut Lagrup i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, nämndes
redan. Lagrup drar den i och för sig intressanta parallellen till förfat-
tarna Göran Palm, Jan Myrdal och Peter Weiss, men anser att Ulla-
Lena Lundberg inte tillför debatten något nytt: ”hon är ännu för
omoget enögd och kampberedd”, ”hennes utsagor är inte originella
eller djupgående” och de visar ”drag av hatisk flåspropaganda”.

Boken måste räknas som en repetitionsövning av de trossatser
som den militanta ungdomen och dess ideologer lagt fram ganska
länge nu. Det är nästan omöjligt att bedöma boken som ett litte-
rärt verk på grund av dess pamflettkaraktär. Författarinnans
grundtes är att gränserna inom världen måste sprängas och hen-
nes enda förslag till lösning är ett avståndstagande från Västerlan-
det.209

I recensionssamlingen är Knut Lagrups angrepp på En berättelse om
gränser och Ven Nybergs på Mörkrets kärna udda fenomen. De kan
ändå ses som påminnelser om att romanerna inte utkom i ett isolerat
rum av idel politisk välvilja, estetisk receptivitet och kompetenta lit-
teraturrecensenter.

Med undantag för Lagrup uppfattade alla som skrev om En berät-
telse om gränser – Catharina Spåre, Kristina Rotkirch, Sven Willner,
Yrsa Stenius, Tua Forsström, Sten-Erik Abrahamsson, Bo Carpelan,
Anna-Lisa Bäckman, Bo-Ingvar Kollberg – bokens internationalism

207 T.ex. enligt en
undersökning av den
finskspråkiga publi-
kens läsvanor 1973
bestod läsarna av en
skönlitterär bok till
89% av kvinnor och
11% av män, ifall bo-
kens författare var en
kvinna. I kategorin
kärleksromaner, dit
Mörkrets kärna kan
räknas, var de motsva-
rande siffrorna 96%
respektive 4% (Eskola
1990, s.160–162).
Tidpunkten för un-
dersökningen infaller
under den mest aktiva
receptionstiden för
Mörkrets kärna och
den finska översätt-
ningen Pimeyden ydin.

208 Om Ingmar
Björkstén har rätt gäl-
ler också motsatsen.
Han hävdade 1976 att
den finskspråkiga
upplagan väckt ”en
mindre vanlig opposi-
tion. Män har faktiskt
återvänt till bokhan-
deln i vrede över Mir-
jam, jagberättaren
som radikaliseras”.
Björkstén: ”Kvinnan
som fri och jämlik”,
Svenska Dagbladet
30.5.1976.

209 Knut Lagrup:
”Ännu en orättvis
betraktelse”, Göteborgs
Handels- och Sjöfarts-
tidning 16.1.1969.
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och ”världsomspännande ansvarskänsla” (Kristina Rotkirch) i posi-
tiva termer. ”I den värld som Ulla-Lena Lundberg beskriver finns det
inga nationella gränser, eller de är betydelselösa. Det finns bara för-
tryckare och förtryckta”, konstaterar Sven Willner.

Bokens diskussion kring social revolution och icke-våld uppmärk-
sammas av de flesta, liksom ”striden mellan den privata lockelsen och
sociala plikten” (Yrsa Stenius). Rotkirch anmärker att de långa
(tänkta) diskussionerna med M ibland ”hotar att föra över resone-
manget till just det privata plan som Ulla-Lena Lundberg vill und-
vika”. Stenius berömmer snarare just skildringen av ”den privata rela-
tionens sammanbrott under den sociala utmaningens tryck […]. Den
förbehållslöshet med vilken hon skildrar sin egen hudlöshet appelle-
rar direkt till den som kämpat med liknande motivkonflikter”.210

Jämfört med den föregående boken, Strövtåg (1966), har den jag-
person som blickar emot oss i En berättelse om gränser ”sorgsnare,
kanske hårdare ögon”, skriver Sten-Erik Abrahamsson, men det är
egentligen bara Tua Forsström som sätter ord på berättarens tillstånd
av ”tilltagande psykisk labilitet”.211  Anmälarna har antingen inte sett
eller valt att inte skriva om det här motivet, som får en viktig roll i de
senare kapitlen.

På det formella planet nämns bokens ovanliga namnskick (att per-
sonerna saknar egentliga namn) av några recensenter. Yrsa Stenius ser
det som ”ett lyckat grepp att avidentifiera personerna” eftersom det
stöder ”författarinnans strävan att i första hand återge situationer, at-
tityder och idékonflikter”. Egentliga omnämnanden av bokens
mosaikteknik, ’beckettska’ berättarsituation och förhållande till mo-
derna strömningar i romankonsten har jag inte sett i recensionsmate-
rialet. Däremot beskrivs det collageartade resultatet väl i Bo Carpe-
lans kortkorta recension för Resonerande bokkatalog. Som skarpsynt
helhetsbild är den värd att citera i sin helhet, bland annat för aforis-
men om ”en individuell uppgörelse med individualismen”:

Man tvekar att karakterisera Ulla-Lena Lundbergs senaste bok
som roman: vad det här gäller är en intim dagbok, en smärtsam
hudömsning, en kärleksmonolog utvidgad till ett samtal om värl-
den, ett angrepp på den menlösa toleransen och den oundvikliga
individualismen, en självkritisk uppgörelse, fylld av temperament
och – osäkerhet, svårmod: en individuell uppgörelse med indi-
vidualismen, oavslutad, fortgående, ställvis diffus, alltid ärligt redo-
visande.212

210 Kristina
Rotkirch: ”En världs-
medborgare”, Hufvud-
stadsbladet 7.11.1968;
Sven Willner: ”En bok
om gränser”, Västra
Nyland 9.11.1968,
omtryckt i Sven Will-
ner: Tecken och spår
(Ekenäs 1978), s.65–
67; Yrsa Stenius ”Ut-
anför privata gränser”,
Vasabladet 26.11.1968
och Horisont 5–6/
1968.

211 Sten-Erik
Abrahamsson: ”Berät-
telse om gränser”
[klipp utan källa eller
datum, Söderströms
förlags arkiv]; Tua
Forsström; ”Analys av
attityder”, Student-
bladet 13.12.1968. —
Forsström talar här

också om berättar-
jagets tankar ”just
innan sin död”, en
drastisk tolkning som
jag själv inte hittat
täckning för i boken.

212 Bo Carpelan,
Resonerande bok-
katalog 4/1968 [ingår
i Svenskbygden 7/
1968].
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Forskningsläget och romanernas
plats i kanon

De fyra romanerna tas upp i de tre handböcker där finlandssvensk
1960-talslitteratur behandlas detaljerat – Warburtons (1984),
Schoolfields (1998) och Finlands svenska litteraturhistoria (2000).
Det utrymme de ges där – ett möjligt mått på deras plats i kanon –
motsvarar ungefär den ovan redovisade mängden recensioner vid pu-
bliceringen.

I handböcker där finlandssvensk litteratur behandlas bara kortfat-
tat saknas Jarl Sjöblom, som väntat, men ofta också Marianne Alo-
paeus. Några exempel på det senare är Lennart Breitholtz’ (red.) Epo-
ker och diktare 2. Allmän och svensk litteraturhistoria (1982), Pekka
Tarkkas handbok Författare i Finland (1983) och femte och sjätte
upplagan av Litteraturhandboken (1984, 1999).

I Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1997) nämns Marianne Alo-
paeus visserligen, men enbart i en marginaltext: ett kort innehålls-
referat av Mörkrets kärna. Ulla-Lena Lundberg behandlas däremot i
den löpande texten, men En berättelse om gränser nämns inte.213

Kihlman

I kommenterande litteratur i essä- och monografiform är det främst
Christer Kihlman som har intresserat uttolkare. Mest ambitiös är
Pirkko Alhoniemis monografi om generationsproblematik i Christer
Kihlmans och hans far Bertels litterära produktion.214  En intressant
detalj med anknytning till Se upp Salige! är att en central relations-
triangel i romanen, Randgren–Kimmo–Annika, enligt Alhoniemi
har en nästan exakt motsvarighet i William Faulkners The Town
(1957), som Kihlman recenserade år 1959.215

Däremot förbigår Alhoniemi möjligheten till jämförelser mellan
Se upp Salige! och Vladimir Nabokovs Lolita (1955),216  vilket jag ser
som problematiskt. Både i tonfall och motiv finns här nämligen lik-
heter som borde göra jämförelser fruktbara. Både i Lolita och Se upp
Salige! är berättaren en bildad men obalanserad medelålders man,
besatt av en ”nymfett” (ordet är Nabokovs egen neologism). Stilmäs-
sigt sett är bägge är sarkastiska bekännare, vilket gör att bägge roma-
nerna starkt skiljer sig från Faulkners mera objektiva berättargrepp.217

Alhoniemis bok bygger delvis på intervjuer med Kihlman, och en
tänkbar orsak till nertonandet av Nabokov-spåret kunde vara förfat-
tarens behov att styra tolkningen och själv välja jämförelseobjekt.218

Också i Mårten Westös intervjubok Om hopplöshetens möjligheter

213 Nordisk
kvinnolitteraturhistoria,
band IV (Höganäs
1997), s.315 respek-
tive s.504–5.

214 Pirkko
Alhoniemi: Isät –
pojat – perinnöt. Bertel
Kihlmanin ja Christer
Kihlmanin kirjallsesta
tuotannosta (Helsinki
1989). Bertel
Kihlman, till yrket
översättare och för-
lagsredaktör, skrev
några underhållnings-
romaner med anknyt-
ning till släktens his-
toria.

215 A.a., s.90 och
381. Kihlmans recen-
sion, ”En lavin av
uppkomlingar”, in-
gick i Nya Pressen
7.4.1959.

216 ”Kihlmanin
kannalta Nabokovin
merkitys on kuitenkin
sekundäärinen” (”Be-
träffande Kihlman är
Nabokovs betydelse
ändå sekundär”). A.a.,
s.90.

217 Andra likheter är
att både Nabokovs
Humbert och Kihl-
mans Randgren har
ett misslyckat äkten-
skap bakom sig och
att bägge är tragiko-
miskt självupptagna
personligheter.

218 Här kan man
beakta att Faulkner
fick Nobelpriset
(1950), Nabokov inte.
— En kritik av
Alhoniemis biogra-
fiska metod framförs i
Holger Lillqvists re-
cension av boken,
”Christer Kihlman i
helbild”, Hufvudstads-
bladet 25.1.1990.
Biografismen låser
enligt Lillqvist forska-
rens positioner och
tenderar att ”mini-
mera den egentliga
textanalysen”.



92 Drag på parnassen – del I

(2000), talar Kihlman om ett inflytande från Faulkner på det stilis-
tiska planet.219

Bland ett tiotal Kihlman-relaterade avhandlingar pro gradu ligger
Elisabeth Nordgren-Forsbloms tema, ”värderevolten” i Kihlmans för-
fattarskap, nära mitt eget, medelklassradikalismen. Nordgren-Fors-
blom pekar ut en rad revolttemata hos Kihlman. Framställningen är
närmast katalogartad.220

Bland de essäister som skrivit om Kihlman221  har Sven Willner
återkommit till Se upp Salige! flera gånger och justerat sin ursprungli-
gen kritiska bedömning i mera positiv riktning.222  Utförligast är ändå
kommentarerna i Merete Mazzarellas studier, dels av de kihlmanska
kvinnobilderna i en essä i Horisont,223  dels – och framför allt – in-
placerandet av Se upp Salige! i en finlandssvensk, manlig, litterär in-
stängdhetstradition i essäboken Det trånga rummet från 1989. Efter-
som Mazzarellas analys hör till det viktigaste som skrivits om roma-
nen ägnar jag den här en längre utvikning.

Hur trångt är rummet?

Huvudtesen i Det trånga rummet kan kallas litteratursociologisk, och
är därför av speciellt intresse också för min undersökning. Mazza-
rellas utgångspunkt är att demokratiseringsprocessen i samband med
skapandet av Finland som självständig nation, decennierna omkring
sekelskiftet 1900, innebar att karriärautomatiken för svenskspråkiga
män födda inom överklassen och borgerskapet kringskars. De här
privilegierade skikten led under några generationers lopp en domän-
förlust (för att ta till en term som inte hade slagit igenom ännu på
1980-talet, när Mazzarella skrev essän). Det sociala förlusttemat ses i
Det trånga rummet som en bakgrund till centrala verk av manliga
finlandssvenska prosaister kring sekelskiftet 1900 som K.A. Tavast-
stjerna, Arvid Mörne, Mikael Lybeck, men också av senare författare
som Christer Kihlman under 1960-talet och Martin Enckell ett tju-
gotal år senare. Hos dem alla finner Mazzarella en mer eller mindre
klaustrofobisk miljö.224

’Klaustrofobitesens’ (termen är min) tillämplighet på Kihlmans
verk är en central fråga också för min undersökning. Här därför två
kommentarer. Den första är att det krympande karriärutrymme som,
enligt Mazzarella, bearbetas av de nämnda författarna samtidigt är ett
vidgat rum för det absoluta flertalet av landets invånare – inklusive
majoriteten av de svenskspråkiga. Det som ur de ärvda privilegiernas
perspektiv ser ut som en ny besvärlig trängsel kring köttgrytorna är,
sett ur ett demokratiperspektiv, en i viss mån normaliserad fördelning
av möjligheter.

219 I boken ingår
också minnesbilder av
skrivprocessen bakom
och responsen på bl.a.
Se upp Salige!. Mårten
Westö och Christer
Kihlman: Om
hopplöshetens möjlighe-
ter. En samtalsbok
(Helsingfors 2000,
s.68, 97, 113, 117–
125.

220 Elisabeth Nord-
gren-Forsblom
(otryckt): Värde-
revolten hos Christer
Kihlman. Studier i
verken Se upp Salige!”
(1960), Den blå mo-
dern (1963), Made-
leine (1965), Männis-
kan som skalv (1971)
(Helsingfors 1988).
För ett sammandrag
se Elisabeth Nord-
gren: ”Värderevolten
hos Christer
Kihlman” i Ben Hell-
man och Clas
Zilliacus (red.): Tio
finlandssvenska förfat-
tare (Helsingfors
1986). — Toini Leh-
tonen och Pirjo
Havinen har behand-
lat språk- och stildrag
i Se upp Salige! (Hel-
singfors 1963 resp.
Jyväskylä 1967) och
Raili Nieminen roma-
nens finlandssvenska
särdrag (Tammerfors
1968). Matti Kivistö
har studerat centralge-
stalterna (”keskeisten
henkilöhahmojen
viihtyvyys
elinpiirissään”) i Se
upp Salige!, Den blå
modern ja Madeleine
(Turku 1971) och
Johanna Vihanto den
berättarförmedlade
tematiken i samma
romaner (”Kaaos
ihmisessä – kertojien
kautta välittyvä
tematiikka”; Helsinki
1989). Ritva-Liisa
Honkanen har jäm-
fört berättartekniken i
Johan Bargums Tre två
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Den socialhistoriska bakgrunden är det tunna ämbetsmanna- och
företagarskikt som en gång dominerade landet, i synnerhet under
seklerna före självständigheten. Det som denna svenskspråkiga elit
under tiden kring 1900 ser som ett krympande rum är samtidigt för
majoriteten – också av finlandssvenskarna – det långsamt växande
och något mera jämlika rummet. I samhället, betraktat som karriär-
rum, blir chanserna småningom något jämnare fördelade – mellan
samhällsklasserna, mellan språkminoritet och -majoritet, mellan re-
gionerna, mellan könen.

Det föreställda ”trånga rummet” är med andra ord trångt enbart
när det ses ur ett mycket speciellt perspektiv, från en mycket speciell
plats på koordinaterna klass, språk och kön. Som Thomas Warbur-
ton påpekade 1951 har den finlandssvenska litteraturen – åtmins-
tone den mest erkända delen – traditionellt tenderat att vara en del
av just detta speciella perspektiv,225  vilket kan vara orsaken till att
också Det trånga rummet anammat det. Ingenting hindrar oss ändå
att se den eventuella domänförlusten för en liten grupp svensksprå-
kiga högreståndsmän kring sekelskiftet 1900 i termer av domänvinst
för alla andra klasser, skikt och grupper, inklusive finlandssvenska så-
dana. För dem är det ”trånga” rummet snarare det vidgade rummet.

Merete Mazzarella påpekar själv i Det trånga rummet att utveck-
lingen ser ut att ha gynnat en del av de manliga författarnas kvinnliga
kolleger: ”kvinnotraditionen skiljer sig från manstraditionen redan
därigenom att den faktiskt bjuder på ett par utbrytningar som inte
framstår som haverier. Ett exempel är Mir[j]am i Marianne Alopaeus’
Mörkrets kärna”. Hennes förklaring är den könssegregerade socialisa-
tion som lett till att kvinnornas förväntningar varit mindre och män-
nens större: ”kvinnor gör den glada upptäckten att de kan uppnå
mera än de trodde, medan männen tvärtom gör upptäckten att de
kan uppnå mindre än de trodde […]. Resultatet är också att kvinnor
förmår bryta upp medan männen bryter samman”.226

Här sätter jag, som redan framgått, ett frågetecken för vad som
verkar vara en generalisering från en subgrupp med krympande posi-
tioner till ”männen” över lag. Både ”kvinnorna” och ”männen” i ge-
men och författarna bland dem har tvärtom fått ett ökat handlings-
utrymme sedan tiden kring 1900. Domänförlust eller -vinst, trångt
rum eller expanderande, blir med andra ord helt och hållet en fråga
om synvinkel.

Den optimistiska slutsats som Mazzarella drar för de kvinnliga
författarnas del kunde i princip dras också för männen i finlands-
svensk arbetarlitteratur – liksom för männen i de i den här studien
centrala nya medelklass-skikten och deras symbolproduktion.

ett, Christer Kihlmans
Se upp Salige! och
Märta Tikkanen: Nu i
morron (Helsingfors
1972). Pirjo Mäki-
Opas har skrivit om
bildspråket i Se upp
salige! och Den blå
modern (Helsingfors
1977) och Paula
Lestelä om den episka
verkligheten i Se upp
Salige! (Helsingfors
1981). Rita Siitonen
har jämfört romanen
och dess finska över-
sättning (Helsingfors
1984). Björn Werner
har behandlat temat
homoerotik i Se upp
Salige! i en pro gradu-
avhandling med titeln
”Med det öppna såret
som en navel under
ögonen” (Åbo Aka-
demi 1997).

221 Karl Erik Lagerlöf
behandlar Se upp
Salige! i
Strömkantringens år,
s.127–132. Till essäis-
tiken om Kihlman
hör, utom bidragen av
Mazzarella och Will-
ner, bl.a.
”Borgerskapets dis-
kreta charm” i Yrsa
Stenius: I väntan på
vadå (Helsingfors
1976), ”Christer
Kihlman. Finland” i
Ingmar Björkstén:
Leopardväckning. Tio
författare och den ut-
satta borgerligheten
(Stockholm 1979) och
Seppo Toiviainen:
Christer Kihlman ja
hänen maailmansa
(Helsinki 1984). Se
upp Salige! nämns i de
tre senare texterna
bara kursoriskt.

222 Se Sven Willner:
På flykt från
världsåskådningar,
s.145–149; Det ano-
nyma 50-talet (Hel-
singfors 1988), s.89–
120; Vandring i laby-
rint och andra essäer
(Helsingfors 1994), s.
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Hur lång är det förflutnas skugga?

Den andra kommentaren till Mazzarellas tes om domänförlusten gäl-
ler vilken relevans samhällsprocesser kring sekelskiftet 1900 kan tän-
kas ha för situationen fem-sex decennier senare. Mazzarella visar
övertygande på den motiviska kontinuiteten mellan till exempel Mi-
kael Lybecks och Christer Kihlmans småstadsskildringar, trots det
halvsekel som ligger mellan dem: samma herrklubbar för småstadens
manliga grädda, samma villiga servitriser. Förlorad storhet är ett tack-
samt ämne för mytbildning, och ressentiment kan vara sega – ett ex-
empel är betydelsen av nederlaget i slaget på Trastfältet 1389 för den
aggressiva serbiska nationalismen under slutet av 1900-talet. Ofta är
just skönlitteraturen en ekokammare för passerade men mytologi-
serade kollektiva nyckelscener.

Ändå tror jag att Mazzarella i Kihlmans (och Martin Enckells) fall
sträcker sin intressanta litteratursociologiska hypotes längre än den
kan bära. Kan småstadsredaktören Karl-Henrik Randgrens proble-
matik år 1960 fortfarande vara de sedan länge reducerade svenska
språk/klasspositionernas? Och ännu viktigare: är inte ett huvudtema
i romanen tvärtom den satiriska granskningen av det samtida borger-
skapets högst intakta positioner, en frän karikatyr av ett borgerskap
som i romanens småstad dessutom råkar vara svenskspråkigt?

Språk- och klasspolitiken vid sekelskiftet 1900 är inte 1960-talets
– här bildar redan krigstiden 1939–1945 en psykologisk gränslinje –
och Randgren är knappast något offer för landets demokratisering.
Tvärtom hör han till dem som fortfarande kunnat göra karriär på sitt
släktnamn, till dem för vilka rummet automatiskt är öppet på ett
annat sätt än för ”petterssönerna” (det uttryck för den breda massan
som Mirjams far använder i Marianne Alopaeus’ Mörkrets kärna). Till
de här frågorna återkommer jag i kapitlet om maktens tema i roma-
nerna.

Alopaeus och Lundberg i kanon

Marianne Alopaeus’ bortfall ur många litteraturhistoriska handböc-
ker är förvånande, med tanke på dels den litterära nivån och dels det
stora läsarintresset för Mörkrets kärna – ett intresse som också avspeg-
lar sig i antalet pro gradu-uppsatser som skrivits om boken (se ne-
dan).227  En gissning om orsaken till bortlämnandet kunde vara att
hon – trots sju verk och i allmänhet god press – kanske i efterhand
har kommit att betraktas som en enboksförfattare.

Liksom Se upp Salige! har Mörkrets kärna behandlats i en essä av
Merete Mazzarella (1985). Bokens könsrollsproblematik – ”kvinna
eller mänska?” – ställs här i centrum.228  Kön eller genus är infalls-

112–133.

223 Merete Mazzarel-
la: ”Den goda och den
onda modern – Några
synpunkter på Chris-
ter Kihlmans kvinno-
skildring”, Horisont 3/
1977.

224 Merete Mazzarel-
la: Det trånga rummet.
En finlandssvensk
romantradition (Hel-
singfors 1989) —
Boktiteln började

snart leva sitt eget liv
och ”det trånga rum-
met” blev i var mans
mun en ospecifik,
pejorativ term för det
finlandssvenska som
sådant. Såtillvida er-
satte den Hagar Ols-
sons äldre metafor om
det krympande ”isfla-
ket” och föregick den
av Hufvudstadsbladet
från slutet av 1990-
talet lanserade ”ank-
dammen”. Ovanstå-
ende användnings-
mönster har i alla fall
bara ett löst samband
med Mazzarellas tan-
kegång i boken.

225 Jämför Warbur-
ton: Femtio år fin-
landssvensk litteratur,
s.12ff.

226 Mazzarella: Det
trånga rummet, s.228–
229. Feltryck:
”Miriam”.

227 I t.ex. Litteratur-
handboken 1984 och
1999 är hennes från-
varo oväntad eftersom
bägge upplagorna tar
upp ett flertal manliga
finlandssvenska förfat-
tare från samma pe-
riod, vilkas verk inte
kan sägas vara av
större konstnärligt
intresse än Alopaeus’
och som i motsats till
henne är mer eller
mindre glömda i dag.

228 Merete Mazza-
rella: ”Marianne Alo-
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vinkeln också i två avhandlingar pro gradu om Alopaeus’ bok. Tuula
Latva-Karjanmaa kommer i ”Om kvinnomedvetandet hos Marianne
Alopaeus” (1990) till slutsatsen att romanen inte är feministisk i be-
tydelsen kvinnosolidarisk: bokens huvudperson Mirjam företräder
enligt Latva-Karjanmaa snarast manliga eller androgyna värderingar.
Latva-Karjanmaa arbetar med en föreställning om ett speciellt ”kvin-
nospråk”, som Alopaeus’ roman enligt hennes bedömning inte an-
vänder sig av.229  Pia Alankos pro gradu-avhandling ”Itseään pitää
kuunnella” (”Man måste lyssna till sig själv”, 2000) lyfter tvärtom
fram Mirjams utveckling som just kvinnlig intellektuell.230

Vid sidan av Bodil Haagensens ovannämnda studie av receptio-
nen av Alopaeus’ böcker har dessutom en rad andra aspekter på bl.a.
Mörkrets kärna undersökts i sammanlagt ett tiotal pro gradu-arbeten
mellan 1967 och 2008.231

I en artikel av Ann-Christin Waller (1978) behandlas förlustmotivet i
Ulla-Lena Lundbergs tidiga romaner.232  I Ulrika Gustafssons dok-
torsavhandling Världsbild under sammanställning (2007), på temat
individualism och kollektivism i Lundbergs böcker, ingår ett kortare
avsnitt om Strövtåg och En berättelse om gränser. Tyngdpunkten i av-
handlingen ligger ändå på de senare romanerna.233

Av de fyra romaner jag här undersöker är det alltså Se upp Salige! och
Mörkrets kärna som har dragit till sig det största kommenterande in-
tresset, också efter recensionsperioderna.

Sammanfattning: reception

Om böckernas gensvar och ekon kan sägas att Se upp Salige! och
Mörkrets kärna blev bästsäljare, mätt med finlandssvenska mått.
Bägge blev ’treförlagsböcker’ i det östnordiska litteratursystemet Fin-
land-Sverige. Kritikermässigt var Se upp Salige! en entydigt uppskat-
tad ’skräll’ i synnerhet i den rikssvenska pressen – liksom för övrigt
Kihlmans uppföljande roman, Den blå modern (1963).234  Glesare,
mera kritiskt och dröjande, var det offentliga mottagandet av Mörk-
rets kärna.

Trots det omskrivna genombrottet förblev Se upp Salige! i första
hand en 1960-talsbok vad läsarintresset beträffar. Mörkrets kärna fick
däremot, trots mindre rubriker vid premiären, ett återutgivningsliv
som aktualiserade boken många gånger både på svenska och finska
under flera decennier.

För Kärret och En berättelse om gränser gäller en mera anspråkslös
skala. De få recensionerna i rikssvenska och finska rikstidningar är av
notiskaraktär och kopplingen till böckernas utgivningsdatum lös.

paeus – Kvinna eller
mänska?” i Från Fred-
rika Runeberg till
Märta Tikkanen. Fri-
het och beroende i fin-
landssvensk
kvinnolitteratur (Hel-
singfors 1985), s.155–
170.

229 Tuula Latva–
Karjanmaa (otryckt):
Om kvinnomedvetan-
det hos Marianne Alo-
paeus, med särskild
hänsyn till romanen
Mörkrets kärna (Tam-
pereen Yliopisto
1990).

230 Pia Alanko:
Itseään pitää kuun-
nella: naisintellektuel-
lin kuva Marianne
Alopaeuksen teoksessa
Mörkrets kärna
(Turun yliopisto
2000).

231 Andra arbeten
pro gradu och mot-
svarande är Anneli
Eskola: Studier över
Marianne Alopaeus'
roman Mörkrets kärna
(Helsingfors 1967),
Anneli Näätänen:
Aatteet ja ihminen.
Teemoja Marianne
Alopaeuksen
tuotannossa (Tampere
1977), Iiris Keltti:
Ihmiset ja aatteet Ma-
rianne Alopaeuksen
tuotannossa (Turku
1977), Mervi
Vuolama-Ristola:
Svenskans man- och
passivkonstruktioner
och deras finska mot-
svarigheter i Marianne
Alopaeus' Mörkrets
kärna och dess finska
översättning (Helsing-
fors 1985), Irene
Kulju: Dialogspråket i
Marianne Alopaeus'
roman Mörkrets kärna
(Uleåborg 1987), Eva
Rentola: "Juuret
tulessa". Marianne
Alopaeuksen tuotan-
non temaattista tar-
kastelua (Helsinki
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Några egentliga resonemang kan knappast föras inom ramen för de
korta texterna. Böckerna stannade i stort sett inom det finlandssvens-
ka receptionsrummet och försvann efter en upplaga från marknaden.

Åsiktsmässigt och tematiskt kan det första mottagandet samman-
fattas:

• De entusiastiska recensionerna av Se upp Salige! använde gärna
begrepp som ”revolt”. Boken sågs både som finlandssvensk nyckel-
hålsskildring och som en allmängiltig moralitet, ett förlösande ord.

• I Kärret, som lästes mera förstrött, betonades bland annat väl-
färdsdiskussionen.

• Mottagandet av Mörkrets kärna var i allmänhet positivt bland
manliga kritiker och mera kritiskt bland kvinnliga. De senares reser-
vationer gällde inte den politiska tendensen, utan vad man såg som
huvudpersonens självupptagenhet.

• En berättelse om gränser togs emot som ungdomlig ”samtidsro-
man i ordets bästa mening”.235  Både bokens mognad och tendens
väckte respekt. Å andra sidan recenserades den knappt alls i större
tidningar.

En blick på kanonbildningen visar att uppslagsverk och generella över-
sikter tenderar att lämna bort Marianne Alopaeus författarskap i sin
helhet, liksom (mera väntat) Jarl Sjöbloms.

I genren forskning och essäistik har framför allt Merete Mazza-
rella placerat in Se upp Salige! i ett större litteraturhistoriskt samman-
hang, ”det trånga rummets tradition”. Både Se upp Salige! och Mörk-
rets kärna har inspirerat till ett tiotal undersökningar vardera på pro
gradu-nivå. Temat individualism och kollektivism i En berättelse om
gränser tangeras kort i Ulrika Gustafssons doktorsavhandling om
Ulla-Lena Lundbergs författarskap.

1988), Eeva Jokinen:
Naisen odysseia
individualismiin
(Jyväskylän yliopiston
yhteiskuntapolitiikan
laitoksen työpapereita,
1991), Cecilia
Mickelsson: Hem,
förändring och nos-
talgi i tre finlands-
svenska 1900-tals-
romaner (Åbo 2008).

232 Ann-Christin
Waller: ”Att stilla
smärtan i en sökande
själ. En fas i Ulla-Lena
Lundbergs författar-
skap.” Finsk Tidskrift
1978, s.224–233.

233 Ulrika Gustafs-
son: Världsbild under
sammanställning. Indi-
vid, ensamhet och ge-
menskap i Ulla-Lena
Lundbergs författar-
skap (Åbo Akademi
2007), s.110–118. Se
också Ulrika Gustafs-
son: ”1960-tal och
internationell socia-
lism” (otryckt
mauskript, Åbo Aka-
demi 2005).

234 Recensions-
materialet för Den blå
modern omfattar ett
femtiotal klipp, att
jämföra med cirka 70
om Se upp Salige!. Den
blå modern gavs se-
nare, liksom Mörkrets
kärna, ut i det riks-
svenska Literatur-
främjandets lågpris-
serie ”En bok för alla”.

235 Bo-Ingvar Koll-
berg: ”Ställningsta-
ganden”, Upsala Nya
Tidning 17.7.1970.

236 Termen tillskrivs
geografen Yi-Fu Tuan.
Se Johan Asplund:
Tid, rum, individ och
kollektiv (Stockholm
1985), s.169.
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4. Platsen

Plats och känsla: topofili

Jag har prövat så många städer: det kvävda Madrid (dessa spanjo-
rer som älskar döden mer än livet!), det humana småborgerliga
Rom med en kultur så djup att den blivit blod och upphört att
verka som incitament, det välordnade Stockholm, antiseptiskt
som om det var maskinförpackat i plast, och mitt eget dödstysta
orörliga Helsingfors – för att ständigt återvända hit som om det
var här, bara i denna enda av jordens städer, en hunger som är
djupare än den efter kärlek och bröd, kunde stillas. (Marianne Alo-
paeus: Mörkrets kärna, s.96)

Rösten i citatet tillhör Mirjam, berättaren i Mörkrets kärna, och sta-
den Paris är det ”här” hon talar om. Det är den stad, den plats där
hon känner sig hemma – vill känna sig hemma. Av de fyra romaner
jag behandlar är Marianne Alopaeus’ den mest utpräglat urbana. Den
utspelar sig till största delen i en världsmetropol, och Mirjams rela-
tion till Paris kan ses som ett exempel på topofili, ordagrant plats-
vänskap.236  Kärleksförklaringen till ”denna enda av jordens städer”
blir en påminnelse om att platser ofta är förknippade med känslor,
minnen, förväntningar – med Mirjams ord med en ”hunger”.

I det följande kapitlet undersöker jag de fyra romanerna via några
sådana betydelseladdade topi. Speciellt intresserar jag mig för berät-
telsernas gömställen, deras hemliga platser. I kapitlets andra del skiftar
perspektivet till en Bachtin-inspirerad undersökning av romanernas
platser sedda i relation till romanernas tid.

Hålan, hotet, icke-platsen

Vid sidan av Paris ger en inledande barndoms- och kärleksskildring
från Skatudden i Helsingfors en hjärtpunkt åt den emotionella karto-
grafin i Mörkrets kärna. I regel utspelar sig romanen på sådana namn-
givna, verkligt existerande platser.237  I Christer Kihlmans Se upp Sali-
ge! skapas däremot en semi-fiktiv svenskspråkig småstad, ”Lexå”, i
trakten kring den verkliga staden Helsingfors. I recensioner och kom-

237 Ett undantag är
möjligen Haapala,
den herrgård i Karelen
där Mirjam, bokens
berättare, tillbringat
sina somrar som barn.
Se Mörkrets kärna s.
29f.
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mentarer identifierades Lexå vanligtvis som Borgå, men vissa detaljer
i texten kunde snarare peka på t.ex. Lovisa eller Ekenäs: ”resan Hel-
singfors–Lexå tar något mer än två timmar” (s.18).

Också här är platsen, typen av plats, viktig för handlingen. Men
de känslomässiga förtecknen är andra: där metropolen Paris bildar en
integrerad del av Mirjams förälskelse – förälskelsen i Jacob kan ses
som en synekdoke för förhållandet till staden – är Karl-Henrik
Randgrens ”Lexå” en håla, ett ”trångt rum”238  och en synekdoke för
den inskränkthet och det hyckleri Randgren ser omkring sig. Där
Mirjams kärlek i Paris flätas samman med hennes kärlek till Paris,
blir för Randgren hans kärleksäventyr i Lexå tvärtom en kärlek trots
Lexå.

I Jarl Sjöbloms Kärret blir Daniels känsla för naturen en topofili
som liknar Mirjams känsla för Paris i Mörkrets kärna. Kärret utspelar
sig i och nära den kärrskog som är Daniels arbetsplats. De få utflykter
han gör till den närmaste staden (som i romanen inte får något
namn) är däremot för Daniel förknippade med krissituationer. Där
staden för Randgren i Se upp Salige! står för instängdhet och stagna-
tion, blir den för Daniel ett locus för ett mera intensivt upplevt hot
och obehag.

Rummet i Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om gränser, slutli-
gen, liknar Mörkrets kärna i sin kosmopolitiska dimension: det inbe-
griper åtminstone USA, Europa och Asien. Samtidigt skiljer det sig
rätt radikalt från ’normal’ romanprosa genom att berättarens situa-
tion och miljö i nuet nästan inte alls beskrivs. Det ligger nära till
hands att tolka det här ’tomma rummet’ i berättelsen som en av bo-
kens förgrundande abstraktioner,239  i linje med de frånvarande egen-
namnen. Berättarsituationens ’platslöshet’ blir en rumslig motsvarig-
het till berättarens emotionella desorientering och upplevda tomhet
efter skilsmässan från ”M”.

Barndomens platser

Platserna bär på känslor: bland annat därför kan en läsning av en
roman genom dess rumsliga dimension, dess geografi, fungera som
en gestaltning. Att säga att till exempel Mörkrets kärna utspelar sig i
Helsingfors, Paris och Sydfrankrike anger en första yttre ram för
handlingen. Kronologin (Helsingfors i dåtid, Frankrike i nutid) hjäl-
per till att ytterligare definiera romanens fyrdimensionella rum.

I sin romanteoretiska studie Resisting Novels ser Lennard J. Davis
fiktionens rumslighet som en viktig, nästan nödvändig egenskap för i
synnerhet realistiska romaner:

Space in novels, particularly realistic novels, must be more than
simply a backdrop. That is, paradoxically, novelistic spaces must

238 Jämför Mazza-
rella: Det trånga rum-
met.

239 Om begreppet
förgrundande se not
99.
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have dimensions and depth; they must have byways and back
alleys; there must be open rooms and hidden places; dining rooms
and locked drawers; there must be a thickness and interiority to
the mental constructions that constitute the novel’s space. It is
almost impossible to imagine the novel as a form divorced from a
complex rendering of space.240

Signalementet passar väl in på Se upp Salige!, Kärret och Mörkrets
kärna. Där finns de ”öppna rum och dolda platser” som Davis talar
om, de miljöbeskrivningar med ”thickness and interiority” som en-
ligt honom präglar i synnerhet den realistiska romanen. Däremot är
En berättelse om gränser med sina förgrundande stiliseringar snarare
en modernistisk än realistisk roman, och en aspekt av dess moder-
nism är just dess behandling av rummet. Boken har visserligen ett
nu, året 1968 – ”Någon har skjutit Martin Luther King” (s.22)241  –
men var berättaren befinner sig i detta nu lämnas öppet. Platsen för
tiden med ”M”, i nära dåtid, är angiven: USA (utan närmare bestäm-
ningar). I nuet reser berättaren B för att träffa före detta studie-
kamrater i Sverige och Tyskland. Och i en dubbelexponerad scen i
romanens början bevistar B ”F”:s begravning i Esbo kyrka (i Finland)
samtidigt som hon tänker på att M i sitt hemland – vilket det är
framgår inte – råkar i slagsmål med kravallpolisen under en demon-
stration (s.11–16).242  Scenen ritar upp ett stort rum för romanen.
Samtidigt är B:s minnen i kyrkan, av samtal med den döda F, påfal-
lande rumsliga:

Den stora vida världen, öppen och oändlig, den värld som bredde
ut sej ännu efter Borgå skärgård där F bodde om somrarna, den
värld som utsträckte sej på vardera sidan om det oändliga världs-
havet där Åland II färdades genom natten, omedveten om sin li-
tenhet, i sin röda plyschsalighet, genom åska och regn, på den vida
mångatan, rakt mot den påskröda solen; den världen förstod vi
och log mot ännu när vi sedan länge såg sakerna i fantasilöshetens
rätta perspektiv. (s.14)

Det är över lag i romanens barndomsminnen man kan hitta de få
miljöskildringarna och konkreta platsangivelserna. I bokens tret-
tonde avsnitt minns berättaren en annan beröring från en större värld
– här som en uttalad metafor för det brustna förhållandet med M:

det var som när jag en gång som barn såg det ryska tåget med sitt
sorgsna smärtfyllda rop fara förbi Kilo station och jag såg mej
själv sådan jag såg ut från tåget: jag blev allt mindre och mindre
och kastades bakåt med en fart av sextio kilometer i timmen, jag
upplevde hur det var att inte finnas till och jag var mycket rädd;
(s.100)243

240 Lennard J. Davis:
Resisting Novels.
Ideology & Fiction
(New York 1987),
s.53.

241 Samma tidsangi-
velse – 1968 – åter-
kommer i slutet av
boken: ”sedan förstod
jag att de talade om
valet 1964 ingenting
hade hänt med dem
på fyra år” (s.155).

242 I romanens baksi-
destext ges
läsanvisningen att M
”har drag av japanen
Ken i Strövtåg”, men
detta kan knappast ses
som en del av bokens
egentliga text. Några
diskreta indicier i En
berättelse om gränser
kan ändå faktiskt peka
mot Asien och Japan,
till exempel ”Ms
hårda hälsoriktiga
säng” (s.70).

243 Kilo ligger i Esbo,
väster om Helsingfors,
så det ryska tåget var
sannolikt på väg till
eller från Porkala-om-
rådet i Kyrkslätt, som
enligt
vapenstilleståndsav-
talet 1944 arrenderats
ut åt Sovjet och fung-
erade som rysk mili-
tärbas. Området åter-
lämnades till Finland
1956.



100 Drag på parnassen – del I

I samma avsnitt skymtar de åländska öarna på nytt som en emotio-
nellt viktig referenspunkt i B:s bakgrund. En serie ortsnamn från
barndomen räknas upp – Lemlands Granboda, Lumparsund, Sviby-
viken, Mariehamn – och bildar i sig en effektiv kontrast mot berät-
telsens mer eller mindre platslösa nu. Här minns B också M:s vänligt
ironiska kommentarer – ”Du och dina öar” – till hennes åländska
topofili: ”ni som plötsligt blir blåa runt ögonen av längtan” säger han
(s.98).

Det lilla En berättelse om gränser har av miljöskildring är alltså förlagt
till minnesplanet: landsbygden, skärgårdshavet – och barndomen. I
de tre andra böckerna, de (relativt) realistiska, är däremot staden en
plats som kan bilda en gemensam nämnare för berättelsens rumsliga
dimension. Jag kommer att ta fasta på romanernas stadsskildring, och
det ur två aspekter.

I citatet av Lennard J. Davis talades det om ”open rooms and
hidden places”. Den ena aspekten jag valt att anlägga utgår från detta
”hidden”. Ett gemensamt drag i böckerna är nämligen att deras stä-
der bland annat spelar rollen av gömställe för mer eller mindre hem-
liga eller illegala förehavanden. Jag avläser texternas städer med siktet
inställt på detta ’illegala’ tema: städer eller platser i städer som kryp-
totoper.

Den andra aspekten anknyter till den redan nämnda topofilin. Jag
återkommer alltså till romanernas städer sedda som platser för käns-
lor, estetik, tankehabitat och njutningsfullt flanerande.

Stadens hemligheter: kryptotopen

Oöverskådlighet är en aspekt på en stads storlek, och ett psykologiskt
mått på dess ”stadsmässighet” – i det avseendet kanske effektivare än
abstrakta siffror för invånarantal eller fysisk utsträckning. Labyrinten
och djungeln är vanliga metaforer för denna urbana ogenomskinlig-
het. I materialet till sitt s.k. Passagearbete citerar Walter Benjamin en
hemlig parisagents rapport, troligen daterad oktober 1798:

Det är nästan omöjligt att upprätthålla lag och ordning […] i en
befolkning som uppträder i folkhopar, i vilka varje individ så att
säga okänd för de andra gömmer sig i folkmassan och inte behö-
ver rodna inför någons blick.244

I en tillräckligt stor stad utspelar sig alltför många processer sam-
tidigt för att något som kunde närma sig full överblick och kontroll
ska vara möjligt. I en by väcker främlingen uppseende, på en stor-
stadsgata är det ovanliga tvärtom den slumpmässigt uppdykande vän-
nen.

244 Walter Benjamin:
Paris, 1800-talets hu-
vudstad. Passage-
arbetet. [orig. Das Pas-
sagen-Werk, 1982],
band 1 (Stockholm/
Stehag 1990), s.346.
Som citatets källa
uppges ”Adolf
Schmidt: Pariser
Zustände während der
Revolution, III, Jena
1876”.
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Stadens oöverskådlighet är förutsättningen för den anonymitet,
den möjlighet att försvinna i mängden som hör till stadens lockelser
och fasor. Trots den i allmänhet lyriska tonen i Mirjams beskrivningar
av Paris i Mörkrets kärna kan hon också påminna om den befriande
anonymitetens hotfulla sida. En stadsdel kan bli ett ingenmansland,
en social öken:

[…] ödsliga stråk där allt är anlupet och slutet: ingen skulle höra
om det hände en något, ingen skulle öppna luckorna för att se
efter vem det var som skrek – (s.96)

Småstaden: glashus och panoptikon

Motsatsen till denna urbana likgiltighet och oöverskådlighet är den
mer eller mindre intensiva sociala kontroll som kan uppstå i små,
statiska samhällen. I Se upp Salige! frågar berättarjagets, Karl-Henrik
Randgrens, nyanlände tonårsson Gus efter stadens konserthus, till
vilket fadern replikerar: ”Du har kommit till en småstad, Gus. En
verklig småstad”. Gus fyller i: ”– Med intriger och skvaller och sånt,
menar du?” (s.84).

Temat, intriger och skvaller, utvecklas i Randgrens inre monolog
under ett besök på den lokala klubben för män i de högre social-
grupperna, ”Gillet”:

[…] i en småstad är intrigernas väv så invecklad, den ligger över
staden, täcker den och behärskar den och lämnar den aldrig, som
ett stillastående molntäcke in i vilket de maktlystna och förgräm-
da och förorättade och olyckliga små invånarna dyker och fattar
hemlighetsfulla beslut och utför underliga handlingar i det tysta.
(s.108)

Intrigerandet framstår som en sorts småstadens mentala smog. Dess
funktion blir framför allt att dölja. Som chefredaktör för lokalbladet
dras Randgren oundvikligt in i detta spel, vilket spär på hans självför-
akt. Han representerar pressen, offentligheten, det fria ordet, som of-
ficiellt och enligt liberal teori ska upplysa, skingra dimmorna – inte
skapa dem. Ändå väljer han att låta sin tidning förbigå ett domslut
mot Kronberg, en av hans gillesbröder. Konflikten förtydligas av att
en kollega, journalisten Göran Backström, just skulle vilja agera i en-
lighet med den stolta idén om fristående, granskande media – den
fjärde statsmakten. Backström kan tänka så eftersom han inte är med
i Gillet – eller tvärtom.

Backström, som var yngre då och ännu svårare ansatte mig hårt
med förslag till generalundersökning av rättsrötan i Lexå, men
både Kronberg och Gillestyrelsen hade mitt ord, styrelsen ändå
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mera med Gillets renommé än Kronbergs ära i tankarna, och allt
var förgäves. (s.108–109)

Om intrigerandets uppgift är att dölja, är skvallrets och skandalernas
fascination den motsatta: att ge glimtar av dolda, ängsligt skyddade
världar bakom mänskornas fasader, fasader som kanske just i en sta-
tisk småstad är speciellt viktiga att upprätthålla. Samtidigt är till-
gången till skvaller och avslöjande information inte jämnt fördelad:
att vara privilegierad är att kunna klä av utan att själv bli avklädd.
Skvaller är, förutom underhållning, ett maktmedel som ger kun-
skapsfördelar och kontroll över andra.245

En kraftfull metafor för extrem social kontroll ger filosofen Jere-
my Benthams i dubbel mening visionära fängelseprojekt ”Panop-
ticon”, or, the Inspection-House (1791), under 1900-talet aktualiserad
av Michel Foucault i dennes Surveiller et punir: Naissance de la prison
(1975; sv. Övervakning och straff: Fängelsets födelse). Huvudprincipen
för Benthams panoptikon är att övervakaren/fångvaktaren, själv
osynlig, i varje ögonblick ska kunna iaktta vilken som helst av fång-
arna, medan de senare varken kan se övervakaren eller varandra.246

Övervakningskameror och annan elektronik har i dag löst de tek-
niska problem som försvårade ett förverkligande av Benthams ur-
sprungliga fängelseplan.

Småstaden som den framstår i Se upp Salige! har vissa drag av ett
panoptikon, även om de symboliska rollerna som ”fångar” och ”fång-
vaktare” inte är lika entydigt fördelade. I Lars von Triers film Dogville
(2003) utgör den stiliserade scenlösningen en mera träffande metafor
för det lilla samhällets panoptikon-mässiga genomskinlighet. Den
lilla byns hus markeras med kritstreck på studiogolvet, berättelsen
spelas upp som om väggarna fanns där, men för filmens åskådare är
de osynliga. Glashuset kunde vara bilden för en småstad där skvaller
spelar en viktig roll och där fasaderna kanske är en smula sköra. Man
lever som på ett öppet torg eller i ett tätt nätverk, där var och en i
någon mån kan iaktta alla andra. Inte hela tiden och inte i alla detal-
jer, men tillräckligt intensivt för att avvikande, normbrytande eller
direkt illegala beteenden i längden ska vara riskabla.

Den medelålders berättaren Randgrens hemliga förälskelse i den
fjortonåriga skolflickan Annika Lauer drivs till sin spets när hon på
eget initiativ börjar besöka honom i hans hem, som därmed förvand-
las till en kryptotop.

– Vi hade orientering idag. Jag orienterade direkt hit. […]
– Kära Annika, du borde inte ta såna risker. (s.122)

På ytan gäller Randgrens replik risken för Annika själv, med att
skolka. Men bakom orden ekar den risk bägge två tar genom att över-
huvudtaget mötas på tu man hand, och i synnerhet privat. Det ligger

245 Bland andra an-
tropologer har utveck-
lat teorier kring
skvallrets funktion.
En klassisk artikel är
Max Gluckmans
”Gossip and Scandal”
i tidskriften Current
Anthropology (1963).

246 Jfr. Michel
Foucault: Övervakning
och straff: Fängelsets
födelse [orig. Surveiller
et punir: Naissance de
la prison, 1975] (Lund
1987), s.233–266.
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i luften och i berättelsens logik att förhållandet kan utvecklas från
oskyldiga samtal över generationsgränsen till handfast erotik. Det
skulle i sin tur ses som olämpligt av omgivningen – olämpligt i syn-
nerhet för den stöttepelare i samhället som Randgren, chefredaktö-
ren, förväntas vara. Det skulle också vara ett brott i juridisk mening.
Sex med under 16-åring är enligt finländsk lag straffbar – ”otukt med
barn”, som brottsrubriken lydde 1960.247

Så som Randgren berättar sin historia i romanen hejdar och besin-
nar han sig på de sista sidorna, i sista minuten. Men den katastrof
som hotar handlar framför allt om att förhållandet ska bli ämne för
skvaller som i sin tur lätt kan blossa upp i skandal. Och eftersom
paret har träffats utan övervakning kan skvallret i princip bryta ut
när som helst, oberoende av vad som verkligen hänt eller inte hänt.
En kollektiv berättelse ligger apterad och klar att brisera.

Ett mått på ”Lexås” relativa storlek är att den väntade katastrofen
trots allt uteblir. Detta trots att Annika inom berättelsens förlopp
besöker Randgren i hans hem minst fyra gånger. Dessutom dyker
hon upp på hans arbetsplats, de äter på restaurang, går på bio – visar
sig alltså ute tillsammans. Åldersskillnaden och Randgrens sedan
länge etablerade vänskap med Annikas pappa fungerar som skydd.
Officiellt är hans roll den farbroderliga.

Inte ens när Annika och Randgren dansar på lärdomsskolans Lu-
cia-fest får det några skandalösa konsekvenser, trots Randgrens starka
panoptikon-upplevelse strax efter den för hans del starkt laddade
tryckaren:

Det är då jag [upptäcker] att det är de vuxna som trängs däruppe,
bara de vuxna, och att det är barnen som dansat härnere, bara
barnen. Jag ser över mängden av huvuden, inte en enda flint, inte
ett enda lagt hår som på en fru, en moder, utan hästsvansar, rufs,
flottlockar, caesariska pannluggar så långt ögat når. Och jag. Följ-
aktligen också ögon. Här har varit ögon överallt, hela tiden ögon
[…] Hennes axel förvandlas till en gammal kosvamp och jag måste
ta bort handen. (s.164)

”Här har varit ögon överallt, hela tiden ögon”; det är i princip hela
stadens ögon och hela samhällets möjliga fördömande Randgren
blixtlikt blir medveten om. Så som berättelsen rullas upp, fungerar
episoden som en påminnare och förstärkare av bokens dubbla cliff-
hanger-tema: 1) ska de ligga med varandra? 2) ska de avslöjas, blir det
skandal?

Samma påminnande funktion har de sneda leenden och antyd-
ningar som Randgren flera gånger får av sina jämnåriga; på restau-
rangen t.ex. av en äldre kvinnlig bekant:

247 Fr.o.m.
24.7.1998 är rubriken
”sexuellt utnyttjande
av barn”. För homo-
sexuella relationer
(kriminella till 1971)
var den motsvarande
högre straffgränsen
före 1998 18 år.
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– Men Kalle då, lammkött, det var väl ändå lite väl… vilket
lammkött… väser hon mycket »till sig» när hon får syn på Annika
som sitter brydd vid sin biff och vin.

– Det är en chateaubriand, säger Annika högt, ganska skarpt,
irriterat.

Vi brister i skratt. Vi vrålar av förtjusning tillsammans, medan
Annika helt oförstående långsamt blir blodröd i ansiktet och stel.
(s.203)

Där antydningar från omgivningen fungerar som varningar, kan
nätverk och intrigerande däremot dämma upp och förekomma det
explosivt förödande skvallret. Randgrens eget potentiella brott ligger
som en andra nivå bakom läsningen när han – under det redan
nämnda besöket på Gillet – reflekterar över den klanmässiga sam-
manhållningen gillesbröder emellan. Trots att till exempel ”stjärtgos-
seri” förekommer, håller medlemmarna varandra broderligt under
armarna, förklarar Randgren, och låter en syrlig ironi växa fram ur
sin skenbara uppskattning:

Och faktum är, vad man än må säga om Lexå Gille, varandras kors
respekterar man här. Visst grälar bröderna ibland och slåss och så,
men när en broder verkligen råkar i knipa står hela Gillet som en
man upp till hans försvar, solidariskt. […] Sju och sjutton gånger
har det varit nära offentlig skandal för Kronberg, men alltid har
Gillet eller någon på Gillet, någon inflytelserik, kommit emellan.
[…] När han och två av hans kumpaner härom året dömdes vid
tinget – villkorligt – för otukt med minderårig hade huvudstads-
tidningarna en liten notis om saken, medan jag, den gången mycket
hårt pressad, åter blev tvungen att tiga. Att åtal då inte kunde
undvikas berodde på att Kronberg hade gjort misstaget att ge sig
på pojkar från samskolan […]. (s.107–108)

Randgren pendlar här mellan satir och hyckleri. Han ser klart vad
sammanhållningen i Gillet handlar om, men när det kommer till
hans egen roll ser han sig – eller vill se sig – som ”mycket hårt pres-
sad, åter […] tvungen att tiga” (min emfas). Hyckleriet är så uppen-
bart att det fogar sig till signalerna för Randgrens opålitlighet som
berättare. Att han själv är involverad bara understryker satiren över
bäste bror-mentaliteten, som urholkar press- och rättviseidealet –
ojämlikheten i både den offentliga och den inofficiella rättskipningen
är underförstådd i citatet.

Men textstället har också en annan viktig klangbotten. Läsaren
vet att Randgren själv kan vara på väg mot något som liknar Kron-
bergs situation. Också Randgren är attraherad av en minderårig sam-
skoleelev. En flicka visserligen, men också i hennes fall ’bättre folks
barn’, vilket – som fallet Kronberg visar – innebär större risker för
förövaren.



4. Platsen 105

Hur ”nära offentlig skandal” Randgren själv rör sig är svårt att
avgöra. Skulle gillesbröderna ”respektera” också hans ”kors” om det
gällde? Genom att själv vara en av dem som ’ställt upp’, genom att
han har tigit om sina klanbröders brott i sin tidning har han gjort
eftergifter åt mörkläggningen, själv investerat i intrigsystemet. Nor-
malt borde han därför kunna räkna med att bli behandlad med sam-
ma ”solidaritet” (Randgrens ordval) som Kronberg. Till berättelsens
poänger hör i alla fall att just förälskelsen förser honom med över-
modet att skriva den serie ledare i sin tidning som går på tvärs med
de samhällsideal som Gillet och dess högt positionerade medlemskår
står för. Därmed gör hans kärlek honom sårbar inte bara på ett sätt –
hotet om skandal – utan på två. Han sågar inte bara i den gren han
själv sitter på – han sågar vid själva roten.

Å andra sidan är Annikas far Randgrens vän. Bakom Randgrens
nya åsikter ligger en långvarig inspiration från vännen, den lokale
salongsradikalen Kimmo Lauer. Övertagandet av hans idéer sker pa-
rallellt med hoppet om att överta hans dotter. Den nya sortens ledar-
texter i Lexå Nyheter blir en sorts votivgåvor.

Som alla förälskade ägnar sig Randgren ofta åt att, med Roland
Barthes’ ord, ”älta goda och dåliga tecken i det oändliga”.248  Han
föreställer sig att Kimmo Lauer både förstått läget och underförstått
”sanktionerat det” (s.265). Hur pålitlig den uppjagade Randgrens
tolkning är av denna ’triangel’ – där kvinnan skulle förhandlas mel-
lan männen – förblir en fråga för läsaren att bedöma.

Les mystères de Paris249

Samhällets kollektiva blick, småstadens genomskinlighet som hot för
en potentiellt illegal och skambelagd kärlek, är ett genomgående te-
ma i Se upp Salige!. Men också i Marianne Alopaeus’ Mörkrets kärna
bygger nuplanets berättelse in ett tema av ’farliga förbindelser’.

Mirjams nya bekantskap och älskare Jacob presenteras som med-
lem i den underjordiska algeriska motståndsrörelsen och deras möten
är omgivna av försiktighetsåtgärder. I Paris skyddas kontrahenterna
av sin anonymitet och av metropolens oöverskådlighet; risken ligger
inte, på ett omedelbart plan, i de andras blickar.250  Själva stadens
storlek ger den ett drag av kryptotop. Faran gör sig ändå påmind på
många sätt, t.ex. när Mirjam, bokens ”jag”, en dag får syn på ett pla-
kat på gatan:

Hittills hade Jacobs försiktighet förefallit mig överdriven och lite
teatralisk: de sänkta tonfallen, de skygga sidoblickarna, den plöts-
liga spända uppmärksamheten då nån kom in i kaféet där vi satt.
Som om han varit en pojke som med hemlig förtjusning lekte
rövare och fasttagare. Människor mördades och försvann dagli-

248 Roland Barthes:
Kärlekens samtal [orig.
Fragments d’un dis-
cours amoureux, 1977]
(Göteborg: Korpen,
1983), s.213.

249 Titeln på ett po-
pulärt verk av Eugène
Sue (1804–1857) i
den melodramatiska
och skräckromantiska
genren (publicerat
1842–43).

250 Snarare speglas
det i den älskades
blick, som den be-
skrivs av bokens berät-
tare Mirjam: ”Han
stannade och såg sig
omkring, misstänk-
samt som om han
vädrat en fälla” (Mörk-
rets kärna, s.78).
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gen, ja men ändå… Teoretiskt förstod jag. Men teoretiskt förstår
man ingenting –

Men nu då jag stod där och granskade ansiktena på varnings-
plakatet medan människorna strömmade förbi och miljonstadens
trafik dånade i öronen slog hotet ner i mig som en blixt av verk-
lighet – och genom bräschen som slagits av hans skräck för att bli
spårad och gripen, och min för att en kväll inte finna honom på
avtalad plats vid avtalad tid, vällde upplevelsen av alla deras skräck
som aldrig vetat vilken gång som var den sista… (s.105)

Den sista associationen handlar om judeförföljelserna. Platsen, Paris,
har också tidigare varit ett farligt gömställe: under åren för den nazis-
tiska ockupationen.

Mirjams medvetande om de risker som i nuet antagligen hotar
Jacob, hennes älskade, växer fram gradvis. Också Jacob är jude, men i
romanen består hotet i att han tydligen deltar i den algeriska frihets-
kampen och därför vistas underjordiskt i Paris. Detaljer i texten date-
rar berättelsens nu till sommaren 1962, året då Algeriet blev själv-
ständigt efter ett mycket blodigt kolonialkrig med verkningar också i
’moderlandet’. I Paris nåddes en våldsam kulmen den 17 oktober
1961, när polisen genomförde en organiserad attack och slaktade
minst 200 av stadens algerier under en enda natt. Parisare kunde
nästa dag se liken av mördade flyta i Seine, men i media var mörk-
läggningen av massakern häpnadsväckande effektiv. Först under
1990-talet började dess verkliga omfattning klarna för yrkeshistoriker
och en större allmänhet.251

Fyra månader efter massakern, 8 februari 1962. dödades nio per-
soner av polisen intill metrostationen Charonne efter en facklig de-
monstration mot den pro-franska terrororganisationen OAS. Detta
blev – till skillnad från 17 oktober-massakern – omskrivet i pressen
och föremål för en massiv motmanifestation där 100.000-tals män-
skor deltog. Begreppet ”Charonne” dök senare upp på nytt i rubriker
och slagord under studentkravallerna 1968, som en symbol för polis-
brutalitet: ”Nouveau Charonne à Paris”252 . Sommaren 1962 kan ro-
manens Mirjam alltså mycket väl tänkas associera från affischen med
de efterlysta till t.ex. det aktuella ”Charonne-fallet” som hade inträf-
fat den 8 februari samma år. Till detta kommer det omfattande vål-
det i själva Algeriet, som åtminstone till en del avspeglades i media.

Att människor, som Mirjam säger, ”mördades och försvann dagli-
gen” är, sett mot facit, ingen retorisk överdrift. Samtidigt är det osan-
nolikt att romanens Mirjam kan ha känt till vilken omfattning myn-
dighetsvåldet i Paris hade tagit sig föregående höst. Att hon inte refe-
rerar direkt till händelserna den 17 oktober 1961 kan alltså ses som
en bekräftelse av mörkläggningens effektivitet i den tid romanen
skrevs i.

251 Tillslaget riktades
mot en fredlig de-
monstration som
skulle ha protesterat
mot ett nyss utlyst
utegångsförbud de
facto för de c. 150.000
algeriska ’gästarbeta-
rna’ i staden (Kristin
Ross: May ’68 and its
Afterlives, s.41–48;
Daniel A. Gordon
(nätresurs): “World
Reactions to the 1961
Paris Pogrom”;
Wikipedia: ”Paris
massacre of 1961” och
”Massacre du 17
octobre 1961”). — I
det senkomna
’upptäckandet’ av
händelserna åt en
större publik ingår
bl.a. Philip Brooks
och Alan Heylings
dokumentärfilm Une
journée portée disparue
(1992) och Alain Tas-
mas TV-film Nuit
noire (2005).

252 Ross: May ’68,
s.47–48; Wikipedia:
”Affaire de la station
de métro Charonne”).
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Jacobs ansikte finns inte på affischen med efterlysta ’terrorister’
(det hade Mirjam sannolikt nämnt). Men på samma sätt som de
sneda blickarna i Se upp Salige! blir en av affisch-scenens funktioner
att påminna om den osäkerhetens stjärna som lyser över kontrahen-
ternas kärlek. Från nästa avtalade möte (på café Danton, också refe-
rensen till revolutionshjälten har symbolisk laddning) uteblir Jacob.
Det går nio dagar av osäkerhet innan Mirjam på nytt får ett telefon-
samtal (s.145). I bokens slut följer hon de hemliga instruktioner han
gett henne för att återuppta kontakten innan han återvänder till Al-
geriet. Hon reser till Marseille för att träffa en tredje, för henne okänd
person, som förmedlar det möte med Jacob i Arles som blir bokens
sista. Också för dessa två rendez-vous använder Mirjam sig alltså av
den möjlighet städer kan ge främlingar att förbli anonyma.

Är Jacob den han ger sig ut för att vara? Mirjam ifrågasätter inte
det, men läser man romantexten mothårs bevisar inget slutgiltigt
hans identitet som psykiater och frihetskämpe. Han kunde i princip
ha andra skäl för sitt hemlighetsmakeri, till exempel kriminalitet eller
helt enkelt ett behov att göra sig intressant.

Å andra sidan stöds den (delvis underförstådda) identitet han
uppger som underjordisk politisk aktivist av många indicier. Ett vik-
tigt sådant är att han introduceras för Mirjam hos deras vänsteraktiva
vänner. Dessutom tyder proceduren med kontaktmannen i Marseille
på ett verkligt existerande nätverk. En bedragare skulle knappast göra
sig omaket att organisera de här manövrerna för ett kort och pla-
toniskt avsked i Arles.

Ett liknande ’underjordiskt’ möte förekommer i en av de få lokalise-
rade scenerna i nuplanet i Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om grän-
ser. Här är det staden Stockholm som erbjuder ett inkognito. ”V”,
den f.d. studiekamrat som ’B’ sammanträffar med där, är numera
amerikansk desertör. Han har, i likhet med många unga män i hans
tid och situation, valt att gömma sig utomlands framför att skickas i
fält till Vietnam med USA:s trupper (s. 30f ). Själva platsen för mötet
får inga konturer, vilket är i linje med romanens generella ’ointresse’
för miljöer i nuplanet. Snarare än en konkret stad kommer Stock-
holm att representera en kryptotop, en ”hidden place” (Davis). Efter
att samtalet utmynnat i ett gräl reser B från Stockholm följande dag,
”hals över huvud” (s.35).

Det kusliga Åbo

Motivet med staden som scen för dolda och mer eller mindre illegala
verksamheter förekommer också i den fjärde av romanerna, Jarl Sjö-
bloms Kärret. Men till skillnad från Mirjam i Mörkrets kärna och
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Randgren i Se upp Salige! rör sig Kärrets berättare Daniel sällan i sta-
den. Och när han gör det är han en utpräglad främling, utan fäst-
punkter och ’egna’ platser.

Vi stod lite villrådiga och såg på den snabba trafiken. En ström av
fordon och människor i ständig rörelse. Vi såg på adressen Lea
hade, men hade trots det ingen aning om åt vilket håll vi skulle gå.
Det var kyligt. Ett höstgrått duggregn silade ner. Röken från fabri-
ker och hus slogs nedåt. Samlade sig till ett illaluktande töcken
över gatorna. Vi huttrade. Allt verkade genomsyrat av kuslighet.
(s.164)

Daniel inser att hans obehag delvis har att göra med gamla minnen
av stadsresor på väg ut till fronten under kriget. Men också nu är han,
tillsammans med dottern Lea, på väg mot en farlig situation, farlig
framför allt för henne: ett besök på en illegal abortklinik.

Jag vände mig till en förbipasserande och frågade efter gatan vi
skulle till. Avsiktligt lämnade jag bort husnumret. På något sätt var
det som om vi trott att alla visste vem som bodde där. (s.165)

De topografiska markörerna verkar passa in på Åbo och stadsdelen
Raunistula:

Vi korsade gatan. Gick över järnvägsbron och in i stadsdelen som
låg lite avskilt bakom den höga viadukten och några magasin. Jag
hade aldrig varit i den stadsdelen förut. Det verkade slum. När vi
någon gång gjorde stadsbesök höll vi oss till centrum, till torgen
och affärskvarteren. Husen var låga, skrek efter sanering. Smala
gator. Återvändsgränder. (s.165)

Staden blir för Daniel en utpräglat dystopisk plats. Situationens ång-
est färgar av sig på beskrivningen och i ordet ”återvändsgränder” kan
man läsa in en dubbel påminnelse om stadsbesökets syfte, aborten.
Livmodern är en ’återvändsgränd’ i kroppen, den avbrutna gravidi-
teten en återvändsgränd i livet – i två eller flera liv.

Motpolen till den ”kuslighet” Daniel upplever i staden är för ho-
nom naturen. Kärret där han arbetar skildras nästan alltid i ljusa fär-
ger.

Vi gick genom skogen. Lätta dimslöjor lyfte i gläntorna, svävande
visioner av renhet. Fåglarna sjöng som de alltid gör i skogen en
försommarmorgon. Drillar som tjusat mig i alla år. Skogsstigen var
mjuk, så obegripligt lätt att vandra på. (s.28)
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Flanösens blick

För Mirjam är staden vad kärret och naturen är för Daniel: en este-
tisk och känslomässig upplevelse. Lyriska stadsbilder strös in i Mir-
jams berättelse, staden som plats är ett av romanens huvudmotiv. En
upptakt ges i bokens första del, barndomsskildringen, som utspelar
sig med den havsnära och samtidigt centrala Helsingfors-stadsdelen
Skatudden som infattning:

Skatudden var omgiven av vatten på alla håll, kanalen med sina
sluttande stenlagda kajer skilde den från den övriga staden. Ga-
torna var trånga och krokiga och trafiklösa, bara femmans spår-
vagn slamrade över kanalbron och gjorde en runda mellan husen;
de reste sig som borgar med torn och burspråk. På baksidan
bakom fängelset fanns baracker och obebyggda tomter där det
växte molla och groblad. […] Om vårarna spolade havsfärgen
över taken, vindflöjlar svängde och stora moln kom och gick. I
hamnen luktade det kol och tjära, vi kilade mellan lyftkranar och
vinschar, ibland blev vi bortmotade av hamnpolisen, men smet till-
baka och strök längs kajkanten: fartygens sidor reste sig höga med
röd vattenlinje och vita hytter överst som små hus, och stora
svartbolmande bakåtlutade skorstenar. På källarkaféerna satt sjö-
män och berättade sina historier och svor och var fulla. (s.13)

Intressant nog har också redaktör Randgren i Se upp Salige! barn-
domsminnen från denna verkligt existerande plats. Pojken Karl-Hen-
rik framstår i dem som mera kontemplativ än den rörliga flickan Mir-
jam i Mörkrets kärna. I Se upp Salige!, som publicerades fem år tidi-
gare, minns Randgren sig själv som pojke sittande i fönstret:

Vi bodde i Helsingfors på Skatudden hela min barndom […] i
översta våningen med utsikt över hamnmagasinen mot Kron-
bergsfjärden och Sveaborg och västra skärgården, vilken solen om
vårarna oföränderligt förgyllde, medan jag hängde sysslolös i sals-
fönstret, liten och ensam, mitt i tystnaden, som vällde över mig
både inifrån den tomma våningen och utifrån solnedgången och
genomflöt mig (och präglade och formade mig) med sitt vemod
och sin längtan och sin njutning och rädsla. (s.171)

Med den stora, tysta bostaden bakom sig och den magnifika skär-
gårdsvyn framför sig är pojken ”liten och ensam”. Framför ett barn
ligger livet, och det kan vara orsaken till den ”rädsla” som nämns sist
i skalan av känslolägen som minnet är laddat med: vemod, längtan,
njutning, rädsla. Njutningen kan höra ihop med känslan av över-
blick. Platsen i början av livets resa blir en rumslig metafor för den
socialt högt belägna startpunkt som barnet Karl-Henrik fötts till, och
rymmer hans känslor för den.
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Dagdrivare i Paris

För den vuxna Mirjam i Mörkrets kärna heter staden Paris – den
egentliga Staden. I inledningen till bokens andra del, där vi förflyttas
till Paris och nuet, utforskar hon staden i en serie bilder. Hon så att
säga möblerar sitt mentala habitat med sinnesintryck:

Himlen flydde, skingrades och blåstes upp som ett segel, den gav
mig lust att springa och jag följde den med lyft huvud genom
strömmen av fotgängare, förbi blänkande skyltfönster och fullsatta
kaféterrasser. Rond Points springbrunnar kastade sitt droppande
hår bakåt och jag sträckte ut handen mot ett glitterstänk – (s.51)

Rue Mouffetard om eftermiddagen: myllrande människomassor –
mest svartklädda kvinnor i nerkippade tofflor, kassen tryckt mot
magen – vaggande mellan varor utbredda och uppstaplade på ga-
tan: morotspyramider, kålhuvuden, benvit blomkål, grönsaker i
vällande kaskader. Och på krokar i de små butikernas källarmörka
innandömen hängande djurkroppar, blåröda pärlemorskiftande,
enligt Paco den verkliga poesin, ren, köttslig […] (s.73)

”Paris skapade flanörens typ”, konstaterar Walter Benjamin.253  I Pa-
ris föds begreppet flâneur och mytologin kring det. Ett tidigt belägg
för termen, med sin senare rika kultur- och litteraturhistoria, hittar
Elizabeth Wilson i en beskrivning av en dag i den parisiske kafésitta-
ren och iakttagaren ”M. Bonhommes” liv från år 1806.254  Även om
termen flâneur från början var förknippad med ett ’dagdriveri’ som
var möjligt för välsituerade personer som Bonhomme, anammades
den från mitten av 1800-talet av journalister och konstnärer. Flane-
randet blir, en smula paradoxalt, ett yrke. Samtidigt får begreppet
sina konnotationer till kreativitet. Det till synes passiva iakttagandet
blir, skriver Keith Tester, för t.ex. Baudelaire en aktiv handling, en
gestaltning av ”det modernas heroism”. För Baudelaire är en flâneur
”a poet, who by reason of his vocation triumphs over the spectacle of
the crowd in giving it meaning” (mina kursiveringar).255

För Baudelaire är den flanerande poeten dessutom en kollega till
lumpsamlaren och den prostituerade. Liksom den prostituerade säl-
jer han sin konst och liksom lumpsamlaren finkammar han stadens
avfall i hopp om att hitta i misstag bortkastat bordssilver – med and-
ra ord: material för sin konstnärliga inspiration.

I ett nordiskt sammanhang används termen flanörer (Sverige) och
dagdrivare (Finland) om lokala litterära grupperingar vid 1900-talets
början. Det kan vara skäl att påminna om att det ursprungliga, inter-
nationella flanörbegreppet inte nödvändigtvis tyngs under pejorativa,
ironiska och fördömande övertoner. De senare har antagligen mera
att göra med våra länders karga protestantiska etik: en overksam män-
niska är en dålig människa. Också en kontinental flâneur/flâneuse kan

253 Benjamin: Paris,
1800-talets huvudstad,
s.20.

254 Elizabeth Wilson:
”The Invisible
Flâneur”, New Left
Review 191 (1992),
s.94. Även i Elizabeth
Wilson: The
Contradictions of
Culture. Cities,
Culture, Women (Lon-
don 2001) s.75.

255 Citerad i Elisa-
beth Wilson: The
Contradictions of
Culture, s.90.
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visserligen vara präglad av spleen och livströtthet, men samtidigt kan
han eller hon beundras som en levnadskonstnär, kanske konstnär.

Som en flâneuse i sin egen tid, 1960-talet, samlar Mirjam i Mörkrets
kärna på intryck; hon är rörlig, till fots, eller som här per tunnelbana:

Metrotrappan var översållad av använda biljetter; jag följde män-
niskoströmmen genom de långa svagt sluttande korridorerna,
kakelväggarna var immiga och det luktade kolstybb och karbol.
Tåget rusade genom det fuktheta dånande mörkret, skakningarna
fortplantade sig genom den sammanpressade massan kroppar,
blickarna var stelt frånvarande som om natten ännu inte släppt
greppet om dem. (s.93)

[…] Vid Odéon steg jag av och gick uppför trappan med samma
känsla av förväntansfull hemkomst som varje gång jag återvände
hit efter nätternas landsförvisning i sextonde arrondissementet.
En råkall väta luckrade upp husväggarna, det droppade från plata-
nerna längs trottoaren, gårdagens löpsedar klibbade vid stenlägg-
ningen. På statysockeln som var strimmig av duvspillning satt en
man och åt bröd och ost insvepta i tidningspapper, svetten rann
över hans panna och den garvade halsen. (s.94)

Mirjam ger, liksom sina föregångare i genren, pregnanta bilder av
sina platser, laddar dem med topofila betydelser. Igen kan man jäm-
föra Mirjams stadsfascination i Mörkrets kärna – staden som ”förvän-
tansfull hemkomst” – med utbölingen Daniels nedstämda blick i
Kärret:

När vi kom in i staden kom också dagern för fullt. Solen steg upp.
Trötta vandrare syntes här och var på gatorna, men det var glest.
Staden sov, medan de som vakade i den verkade att ha resignerat.
De gick med släpande steg. (s.128)

Daniel har i sin berättelse ärenden till ’sin’ stad bara när han har pro-
blem; i det citerade stycket färgas hans beskrivning av att hans yngre
dotter Märta försvunnit. Tillsammans med sin arbetskamrat har han
åkt in till staden för att leta efter henne:

Jag såg på trafiken som tätnade. Gatorna fylldes av människor som
rusade till sina arbetsplatser. Märta! Var fanns hon i detta myller.
Ett barn på flykt undan föräldraauktoritet, eller en trotsig jänta på
äventyr. Vilket som helst. Vi måste ha tag i henne för att undvika
skandal. (s.128)

Daniel betraktar staden och dess mänskor med skepsis, oro och en
bitter känsla av att ha misslyckats som förälder.

Solen glödde het, reflekterades i glas och betong. Jag blev trött av
att gå på de hårda gatorna. Jag var van vid skogsstigarnas mjuka
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eftergivenhet. Skyltfönstrens dyra överflöd irriterade mig tills jag
greps av trött apati. (s.129)

Daniel stirrar, berättar han, på alla han möter ”som en vilsegången
idiot” (s.128). Omotiverat gör han ett ”hätskt utfall” mot en torg-
försäljare. ”För mig var staden en plåga” (s.129).

För den flanerande och förtrollade Mirjam i Mörkrets kärna är det
parisiska torgets fattiga snarare detaljer i en pittoresk målning: ”den
gamle mannen i trasor”, ”en liten vesselsnabb indokines”, en gammal
kvinna med ”halsen patetisk som en nykläckt fågelunges” (s.73).

I det silande akvariedunklet under kastanjer i full potens stod
järnstolar i spridda formationer, på en satt en präst i basker, när-
synt läsande, och på en annan en liten vesselaktig man med stärk-
krage och svart filthatt med resårsnodd. Barn med bara sönder-
slagna knän lekte franskt väluppfostrat […] (s.51)

Stadens mänskor infogas här, liksom dess platser och hus, i små ta-
blåer att avnjutas av den estetiskt receptiva iakttagaren.

Staden som tanke

Också för Mirjam har staden sina skrämmande och motbjudande si-
dor, men de framstår snarare som skuggor som ger djup och relief åt
skönhetsupplevelsen:

En stad så grå som en etsning under en sol som också den är grå,
skymd bakom en sjuk hinna… På kvällen får asfalten en aggressiv,
en frän och röksmakande lukt av fenol och karbol. En stad där sju
miljoner människor trängs i en luft som är förgiftad av bilarnas
avgasrör och röken från banlieuernas fabriker, med utmattande
avstånd och ständiga trafikstockningar och metrostrejker. […]

En stad som är lastbar och lantlig, magnifik och intim. Full av
skönhet och misär, och så laddad av mänsklig tanke och rörlighet att
det känns som en vibration mot mina fingertoppar: en ström går
genom staden och mig. (s.96; min kursiv)

Det sista citatet pekar på att den flâneuse-fascination som Mirjam
utvecklar för staden Paris inte är begränsad till det pittoreska, passivt
estetiska iakttagandet. I hennes upplevelse ingår också en medveten-
het om staden som civilisation och kultur, som modernitet och mon-
dänitet – ”mänsklig tanke och rörlighet”. På ett kafé, omgiven av
espressomaskiner och transvestiter – två markörer för den ’stora värl-
dens’ förfining och dekadens som i den tid och den nordiska miljö
romanen publicerades i måste ha signalerat höggradig exotism – ög-
nar hon igenom ett exemplar av den finlandssvenska dagstidning hon
skriver för. Förstasidesnyhet förefaller vara ”den första igelkott som i
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år fallit offer för trafikdöden” på Sibbovägen (s. 95). Mirjam skrattar
åt notisen och känner sig som en sann kosmopolit:

Ja på avstånd var det avväpnande. Medan man var kvar här och
bara behövde gå ut på gatan för att välja bland världens bästa
tidningar. Så länge man var omgiven av människor som läste böc-
ker var de kom åt: vid kafébord och i busskön, i metron och på
parkstolar. Jag har sett taxichaufförer begagna minuten de vän-
tade på grönt ljus till att läsa världslitteratur i fickboksupplaga,
och en clochard med ena handen manövrera den uttjänta barn-
vagnen med gryningens lumpskörd för att kunna hålla en öppen
bok i den andra. […] Ja medan man var här och bara behövde
göra en gest eller säga ett ord för att dras in i ett samtal, eller
sitta stum och ensam och likafullt absorbera näring för tanke och
fantasi som om den förpestade storstadsluften innehållit en livs-
viktig eggelse – så länge är mitt avlägsna ödemarksland pittoreskt.
(s.95–96)

Risken för en idealisering av parismiljön ligger nära. I Mirjams topo-
fila ögon blir t.o.m. uteliggaren en intellektuell, ”försjunken som en
munk i sitt brev[i]arium”. På samma sätt är demoniseringen av pro-
vinsen renodlat karikatyrmässig. En finlandssvensk dagstidning kan
kanske tänkas slå upp en död igelkott på paraden år 1962 (eller
2008), men på samma sida kunde i verkligheten mycket väl ha fun-
nits utrikesnyheter från t.ex. Frankrike och Algeriet. Kontrasten mel-
lan det oberört mondäna och det rörande provinsiella spelas i den
lilla scenen upp på ett snarast övertydligt sätt. Man ser vart Mirjam
vill komma, men valet av kontraster gör karikatyren trubbig: budska-
pet hamras in med grova spikar.256

Ändå har Mirjam ju i grunden rätt i sin orättvisa betraktelse. På
samma sätt som redaktör Randgren har rätt när han ur sin distanse-
rade iakttagarposition ironiserar över det inskränkta och i grunden
mer eller mindre barbariska Lexå.

Hos Daniel i Kärret, slutligen, finns inte ens en antydan om ett
sug efter intellektualitet, och här ligger den kanske mest grundläg-
gande skillnaden mellan honom och de tre andra romanernas huvud-
personer. Därmed är inte sagt att också Kärrets implicita författare,
verkets norm, skulle motsätta sig kultur som sådan (att boken blivit
till tyder trots allt på motsatsen). Men bokens berättarröst och prota-
gonist Daniel har ett starkt rousseauanskt drag, som genom hans
känslokast och språklöshet framstår som nästan neurotiskt. I den
ovan citerade scenen, där Daniel i ett uppjagat tillstånd letar efter sin
förrymda dotter, ställs motsättningen natur kontra stad på sin spets.
Naturen framstår som renhet, ursprunglighet, lycka, utopia, medan
stadens civilisation är en hotfull, bedräglig dystopi – ”en störtsjö av
nonsens”. Småstaden Åbo är i hans ögon ett finländskt Babylon:

256 Romanens Mir-
jam har också inklu-
derat transvestit- och
igelkottsscenen i den
roman hon sägs arbeta
på i Mörkrets kärna,
och är uppenbart nöjd
med den. I den senare
dispyten med vänin-
nan Gaby i Provence
(s.191f ) blir scenen
utgångspunkten för
deras konstdiskussion.
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På husväggen var jättelika filmreklamer upphängda. Det var där vi
fann henne. Stirrande på dessa drömsyner som ingenting var. En
halvnaken kvinna som spände kroppen i lättjefull och raffinerad
ledighet. Bredvid henne älskaren med ett leende på läpparna. Bak-
grunden var en brinnande stad. Ett ögonblick hatade jag bilden, jag
hatade hela världen med samma intensiva glöd som jag ömkade
mig själv. Att leva bland all denna bedräglighet. En störtsjö av non-
sens som fångade dem man älskade och slet in dem i en malström
av meningslöshet. (s.131)

Den Sodom och Gomorra-lika bilden av den brinnande staden ingår
i den malström av ”bedräglighet” som Daniel – med starka under-
strömmar av sexualångest – så intensivt hatar. Man får känslan att
han i ett av sina paniska tillstånd själv kunde ha tänt på. Kontrasten
kunde inte vara större mot Mirjams stadsförälskelse, som gäller både
staden som bild och staden som tanke.

Les mystères de Paris (2)

Mörkrets kärna skriver in sig i en lång tradition av litterära Paris-skild-
ringar. När romanens Mirjam stolt visar fram Paris som sin egen ut-
valda stad, kommer hennes berättelse att ingå i och bidra till den
kulturella konstruktionen av Paris i synnerhet och storstaden i all-
mänhet – till bilden av Metropolis. Att ’skriva staden’ är en handling
som avbildar men också, i viss mån, skapar staden. Med Deborah L.
Parsons’ ord:

The urban writer is not only a figure within a city; he/she is also
the producer of a city […]. The writer adds other maps to the
city atlas; those of social interaction but also of myth, memory,
fantasy, and desire.257

Just mellan Paris och författarna/konstnärerna har länge rått speciella
relationer. Det var Walter Benjamin – själv Paris-addikt – som i ett
par berömda texter om Baudelaire lyfte fram flanörgestalten, som en
samtidigt engagerad och distanserad betraktare av storstadens
kalejdoskopiska sceneri. Benjamin skriver, på 1930-talet, om ”en näs-
tan oöverskådlig litteratur” där ”Paris målats upp, hus för hus och
gata för gata, som den drömmande dagdrivarens landskap och staf-
fage.”258

Alla storstäder har sina egna ’stora berättelser’, men speciellt sug-
gestiva verkar lagren av ”myter, minnen, fantasier och begär” (Par-
sons) vara i de europeiska metropoler som börjar på P: Prag, Paris, S:t
Petersburg.

Den kollektiva Paris-texten har också sin nordiska gren, från till
exempel Strindbergs Sömngångarnätter (1884) till Pär Rådströms Pa-
ris – en kärleksroman (1955). Konstnärliga mytologier söker sina loci

257 Deborah Parsons:
Streetwalking the
Metropolis. Women, the
City, and Modernity
(Oxford 2000), s.1.

258 Benjamin: Paris,
1800-talets huvudstad,
s.20.
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och Paris har fungerat som en stark magnet för mytbildning, kanske
starkast under perioden mellan 1789 och 1968. I den välkända Paris-
mytologin ingår stickordsmässigt 17- och 1800-talets revolutioner
och barrikader, 1830- och 40-talens bohème-kultur, Pariskommunen,
Émile Zola och Dreyfus-affären, Charles Baudelaires symbolism, fla-
nörer, la belle époque (1890–1910), impressionister, Marcel Proust,
kubism, surrealism, Anaïs Nin, Henry Miller, Edith Piaf, existentia-
lism, Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir, filmens nouvelle vague
med François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Marguerite
Duras – och slutligen begreppet ”maj 68”.

Politiskt och ekonomiskt miste Europa sin ställning som moder-
nitetens pionjär i och med andra världskriget, konstaterar Göran
Therborn i European Modernity and Beyond (1995), men kulturellt
sett behöll Paris ännu en tid sin ställning som en plats framom andra:

[Europe’s] global centre position and the global organizer role
were lost, largely, but not completely. After the war Paris, intel-
lectually presided over by Sartre and his circle, remained the
intercontinental cultural capital, if there was one anymore,
although it now had to compete with New York and Los An-
geles.259

En könad stad?

I sin essä ”The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Mo-
dernity” (1985) hävdar Janet Wolff att Benjamins flâneur-begrepp
underförstått är maskulint könat (gendered); det perspektiv som fla-
nören-iakttagaren tar i besittning är den ”manliga blickens” privile-
gium. Wolff hävdar att 1800-talets kvinnor enbart fick vara objekt
för blickar, aldrig själv seende, och att begreppet flâneuse, kvinnlig
flanör, därför historiskt sett är otänkbart.260  I polemik med Wolff
och Griselda Pollock har Elizabeth Wilson och Deborah L. Parsons
betonat kvinnors möjligheter att vara seende subjekt i stadsrummet
också under 1800-talet – t.ex. som författare.261

Marianne Alopaeus’ Mirjam lever i en annan tid än den klassiska
Paris-flanörens. Men med den ovan antydda diskussionen i minnet
fäster man sig vid att varken hennes, Sjöbloms eller Kihlmans stads-
beskrivningar förefaller vara speciellt starkt könade. I Randgrens Lexå
är visserligen Lexå Gille en i högsta grad patriarkal miljö, med enbart
manliga medlemmar. Kvinnor förekommer enbart i egenskap av ser-
vitriser. Förutom enkönad är klubben klassmässigt begränsad till män
som har råd med den höga medlemsavgiften (t.ex. Backström hör
inte till dem). Men Gillet hör inte till det offentliga stadsrummet.

Däremot antyds en möjlig gendering i det redan citerade stället i
Mörkrets kärna om ödsliga kvarter i Paris där ”ingen skulle öppna

259 Göran Therborn:
European Modernity
and Beyond. The
Trajectory of European
Societies, 1945–2000
(London 1995), s.26.

260 Janet Wolff: ”The
Invisible Flâneuse:
Women and the
Literature of Modern-
ity” [1985], i Janet
Wolff: Feminine
Sentences. Essays on
Women and Culture
(Cambridge 1990),
s.34–50.

261 Elizabeth Wilson:
The Sphinx in the City.
Urban Life, the
Control of Disorder,
and Women (Berkeley
1992), s.56 och The
Contradictions of
Culture, s.79–94; jfr.
John Jervis: Exploring
the Modern. Patterns of
Western Culture and
Civilization (Oxford
1998), s.77–79.
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luckorna för att se efter vem det var som skrek” (s.96). Också i staden
finns platser som tidvis töms på blickar. Just för att staden möjliggör
anonymitet reducerar den oss i en viss mening till våra kroppar. En
ensam nattvandrare riskerar oberoende av kön att bli rånad eller ut-
satt för rasistiskt våld, men risken för våldtäkt är större för en kvinna
än för en man.

George Sand (Aurore Dupin, 1804–76) berättar i sina memoarer
om den frihetskänsla det gav henne att röra sig i det parisiska gatu-
myllret förklädd till ung manlig studerande i grå redingote-guérite och
kängor:

Tack vare de små järnskodda hälarna gick jag stadigt på trottoa-
ren. Jag flög från den ena ändan av Paris till den andra. Det kändes
som om jag kunde ha gått jorden runt. Och mina kläder, de var
inte rädda för någonting. Jag sprang ut i vilket väder som helst, jag
kom hem vilken tid som helst på dygnet […] Ingen kände mig,
ingen tittade på mig, ingen hade något att anmärka på mig; jag var
en atom som försvann i den ofantliga massan.262

Sand måste under 1800-talets början så att säga klä av sig de yttre
tecknen på kvinnlighet för att fritt få avnjuta flanörens manliga privi-
legium att inte själv bli observerad. Över ett sekel senare, i medlet av
1900-talet, tycks staden Paris däremot tillåta Mirjam att ägna sig åt
samma nöjen utan förklädnader. Den positiva bild som ges i Mörkrets
kärna understryks i en senare bok, Drabbad av Sverige, där Marianne
Alopaeus talar i eget namn:

Inte i någon stad har jag känt mig tryggare än i Paris.
Trygg i dess tunnelbana vilka tider på dygnet som helst. Trygg

på gator och kaféer.
Jag har gått hem längs nattliga boulevarder, längs smågatorna

bakom Panthéon, vandrat kilometer nerför rue de Vaugirard ända
bort till Porte-de-Versailles, ensam mitt i natten – utan denna kry-
pande känsla i ryggen som nattliga stockholmsgator ger.263

1950- och 60-talets Stockholm var, rapporterar Alopaeus i sin essä,
inte en stad för kvinnligt flanerande efter affärernas stängningstid. I
hennes jämförelse med Paris framstår den svenska huvudstaden som
en ociviliserad håla: ”De stockholmska antastarna var ihärdiga och
råa.”264

Sammanfattning (1)

Begreppet topofili har här använts som en ingångsport till romaner-
nas platser, deras virtuella rum. I synnerhet Daniels naturkänsla i
Kärret och Mirjams parisbilder i Mörkrets kärna är exempel på ’plats-

262 Cit. efter Janet
Wolff: Feminine
Sentences, s.41; min
övers. Se också Eliza-
beth Wilson: The
Sphinx in the City,
s.52.

263 Marianne Alo-
paeus: Drabbad av
Sverige (Helsingfors
1983), s. 57.

264 Ibid.
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vänskap’. Kanske skulle ett motsatt begrepp – topofobi – behövas för
de relationer Randgren eller Daniel hyser till sina respektive städer.

I slutet av avsnittet anknöt jag det topofila motivet till begreppet
flâneur/flâneuse. Mirjam i Mörkrets kärna blir här en länk i en lång
och omfattande tradition. Hennes bidrag till Paris-litteraturen inne-
håller poetiska ögonblicksbilder, men också en medvetenhet om sta-
den som en plats för kultur och ”mänsklig tanke”. Iakttagelserna fär-
gas av hennes bakgrund som utlänning och kvinna, men också av
romanens anknytning till tidens politiska skeende – affischen med
efterlysta algerier, de nervösa sidoblickarna under mötena med Jacob.

Staden som gömställe och scen för hemliga möten – funktionen
som kryptotop – visar sig över lag vara en av städers viktiga egenskaper
i alla de fyra romanerna. De fyra berättarna har alla något att dölja
för kollektivets ögon, som här anknutits till panoptikon-begreppet
och glashusets metafor. Mest integrerat i handlingen är ’gömstället’
som spänningsskapande motiv i Se upp Salige!, där risken för avslö-
jandet löper genom berättelsen och förefaller mest överhängande.

Den globala småstaden

Kan man tala om en 1960-talets kronotop, och vilken kunde den i så
fall vara? En möjlig kandidat är the global village, ett av 1960-talets
mediefilosof Marshall McLuhans mera berömda begrepp.265  McLu-
hans globala by parafraseras i rubriken ovan, även om jag själv nöjer
mig med småstaden som världsmetafor.

Begreppet kronotop å sin sida hämtades in i litteraturvetenskapen
av Michail Bachtin, som term för det litterära verkets vägkorsningar
mellan plats och tid (bokstavligt talat ’tidrummet’).266  I sin studie
”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk po-
etik” skriver Bachtin:

I den litterära kronotopen sker en förening av rums- och tids-
kännetecken i en meningsfull och konkret helhet. Här förtätas ti-
den, pressas samman och blir konstnärligt-åskådlig; också rummet
intensifieras, dras in i tidens, sujettens och historiens rörelse. Tids-
kännetecknen blir synliga i rummet, och rummet tänks och mäts i
tiden. Den konstnärliga kronotopen karakteriseras av denna
intersektion av räckor och förening av kännetecken.267

Eftersom ämnet för det följande avsnittet just är en sådan ”inter-
sektion” – de fyra romanernas tid, som den ”blir synlig” i deras rums-

265 ”[…] the human
family now exists un-
der conditions of a
’global village’. We
live in a single con-
stricted space resonant
with tribal drums.
[…] The new elec-
tronic interdepen-
dence recreates the
world in the image of
a global village.”
Marshall McLuhan:
The Gutenberg Galaxy
(Toronto 1962), s.31.

266 Begreppet kom-
mer enligt Bachtin
från den einsteinska
relativitetsteorin. Mi-
chail Bachtin: ”Kro-
notopen” [1937–38,
1973] i Bachtin: Det
dialogiska ordet
(Gråbo 1991), s.14.

267 Ibid.
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liga världar – får jag anledning att anknyta till Bachtins begrepp. I
den citerade studien använder Bachtin kronotopbegreppet för att be-
lysa framväxten av romanens historiska undergenrer. Själv kommer
jag att intressera mig för hur, med Örjan Torells Bachtin-inspirerade
formulering, ”den stora tiden släpps in i fiktionen och avsätter spår
där”.268  Med ”stor tid” menar Torell historien i kollektiv mening, i
motsats till den individuella ”lilla tiden”. Min fråga blir alltså i vilken
mån 1960-talets fiktion ”släpper in”, inte bara ”stor tid” (delaktighet
i historien i bred mening) utan också ett stort rum (delaktighet i värl-
den).

Det gensvar Marshall McLuhans slagordsmässiga term om den
globala byn fick när den lanserades under 1960-talet tyder på att den
satte ord på en erfarenhet som hans samtid kände igen: upplevelsen
av världens krympning, framkallad av en ökad tillgång till snabba
resor och ett tv-medium som för in visuell direkthet och samtidighet
i rapporteringen från avlägsna platser och händelser. Tidsfaktorn är
med andra ord en beståndsdel i upplevelsen av världens nya litenhet:
man rör sig snabbare och man får veta snabbare. I Understanding
Media från år 1964 kommenterar McLuhan den samtida världsbil-
dens ”implosion”:

The stepping-up of speed from the mechanical to the instant elec-
tric form reverses explosion into implosion. […] In fact, it is not
the increase of numbers in the world that creates our concern
with population. Rather, it is the fact that everybody in the world
has to live in the utmost proximity created by our electric in-
volvement in one another’s lives.269

Sett ur mentalitetshistorisk synvinkel måste samma subjektiva känsla
av att världens avlägsna hörn ryckt närmare ha följt också på tidigare
genombrott, t.ex. de stora upptäcktsresorna, boktryckarkonsten, tid-
ningspressen, fotot, filmen och flyget. I viss mån kan man alltså rela-
tivisera det elektroniska epokskifte som McLuhan uppmärksammar,
och där telegrafen, telefonen, radion, tv:n och – efter McLuhan –
webben ingår. För mina ändamål är det i alla fall fullt tillräckligt att
konstatera att en sådan upplevelse av en tröskelartat förminskad
värld, en stärkt känsla av ’mental globalisering’, faktiskt tycks vara
förknippad med just 1960-talet.

Men 1960-talets världsförminskning sammanfaller också med en
förändrad värdering av världens aktörer, kort uttryckt den (om)politi-
sering av det globala rummet som redan berörts i kapitel 2. Till exem-
pel Jan Myrdals, Sara Lidmans och Göran Palms ”orättvisa betraktel-
ser” fångar upp och förstärker en allmännare strömkantring i synen
på den ”tredje värld” (också det ett begrepp som kommer i svang
under 1960-talet) som Europa nu tvingas befria från ”den vite man-

268 Örjan Torell (nät-
resurs): ”Att överras-
kas av den stora tiden.
Bachtins kronotop-
begrepp tillämpat på
Öbacka”, s.1–2. —
Jfr. Örjan Torell: ”Att

överraskas av tiden.
Om en huvudlinje i
svensk 1900-tals-
litteratur, synliggjord
med hjälp av Bachtins
kronotop- och
polyfonibegrepp”,
edda 4/2005, s.357–
370.

269 Marshall
McLuhan: Understan-
ding Media. The
Extensions of Man
(New York 1964),
s.35–36. Övers. i
Marshall McLuhan:
Media. Människans
utbyggnader (Stock-
holm 1967), s.42:
”Hastighetsökningen
från mekanisk till
elektrisk omedelbar
form vänder explosio-
nen i implosion […]
Det är i själva verket
inte det växande anta-
let människor i värl-
den som ger upphov
till våra nuvarande
bekymmer för jordens
befolkningstal. Det är
i stället så att alla
människor på jorden
nu är tvungna att leva
alldeles inpå varandra
på grund av den allas
inblandning i varan-
dras liv som den elek-
triska tekniken har
fört med sig”.
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nens börda”. Samtidigt som 1960-talet är en tid för europeisk om-
värdering av den egna kolonialpolitiken blir det en tid för eskalerande
förskräckelse över USA:s, den starkaste västaktörens nykoloniala krig.
Det mänskliga pris Sydostasien tvingas betala för att eventuellt bli
’räddat’ börjar för många framstå som groteskt. Ifall 1960-talets TV-
ruta krymper världen till en global by, så skakas den västliga bypoli-
sens prestige i den egna klanen, åtminstone för en tid, av fallet Viet-
nam.

Krigets kronotop: den stora världen i den lilla

Det är i de här kraftfälten, i den förstorade och samtidigt förmins-
kade världen, som två av de granskade romanerna utspelar sig. Speci-
ellt lägger man märke till vad man kunde kalla krigets kronotop. Om
nuet i Mörkrets kärna är Algeriet-krigets tid, är En berättelse om grän-
ser en bok som starkt färgas av det pågående kriget i Vietnam. De två
krigen utspelar sig visserligen ’någon annanstans’, utanför romaner-
nas horisont, men de ingår ändå i berättelsens värld som viktiga refe-
renser.

Algeriets kropp och röst

I bägge romantitlarna finns en rumslig metaforik: den ena talar om
ett centrum, den andra om gränser. Och även om mörkret i Mörkrets
kärna är moraliskt – Mirjam talar på bokens slutrader om ”en uråld-
rig ondskas förutsättning: skräck, oupplysning, själsblindhet…” (s.
309) – och alltså inte syftar på en entydig plats, är det inte långsökt
att som Georg C. Schoolfield270 förknippa titeln med Joseph Con-
rads kritiska kolonialroman Heart of Darkness från 1902. Alopaeus’
roman är inte, som Conrads, en konkret resa till kolonins hjärta, men
Algeriet är symboliskt närvarande i form av älskaren Jacobs gestalt.
Jacob berättar fram Algeriet i samtalet om hans bakgrund, hans för-
äldrar och syskon, hans engagemang. Både hos Conrad och Alopaeus
finns alltså en nord-sydlig utsträckning, som samtidigt är laddad som
en herre-slav-relation i Hegels bemärkelse. Det geografiska rummet
är också politiskt.

Är det här (om)politiserade rummet ett 1960-talsfenomen? Åt-
minstone i Marianne Alopaeus’ personliga produktion är det fallet.
Också i hennes föregående roman, Avsked i augusti från 1959, nämns
Algeriet:

Hon tänkte på vad hon hört om kvinnor som la sig över järnvägs-
skenorna för att stoppa soldattransporterna till Algeriet. […] Och
petade man på fosterlandet och äran och skrapade fram den alge-
riska oljan, så återstod att änkorna och de faderlösa knappast

270 Schoolfield: ”Fin-
land-Swedish Litera-
ture”, s.562.
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skulle få nämnvärd glädje av den. Och kunde ett eventuellt större
välstånd för ännu ofödda mänskor sanktionera mordet på en enda
mänska här och nu?271

Här är konflikten ändå bara ett snabbt tangerat samtalsämne. Att
som i Mörkrets kärna ge den algeriska parten en kropp, en röst och en
historia, är en viktig utvidgning av motivsfären – på den nordiska
parnassen framstår den som nästan pionjärartad.

En vidgning i samma riktning är Sara Lidmans samtida romaner
från sydafrikansk miljö, som också kommenteras i en konversation i
Mörkrets kärna.272  Speciellt i Jag och min son (1961) spelar raslagarna,
som förbjuder sex och giftermål mellan mellan färgade och vita, en
viktig roll. En ’inifrån’ skildrad relation mellan norr och söder, som
den mellan Mirjam och Jacob, saknas ändå här.

I det avseendet kan man i stället dra en parallell mellan Mörkrets
kärna och Alain Resnais’ film Hiroshima mon amour (1959) med ma-
nuskript av Marguerite Duras. I filmen utbyter en fransk kvinna och
en japansk man krigsminnen under ett slumpmässigt kärleksmöte i
Hiroshima efter fredsslutet. Liksom i Mörkrets kärna har bägge
medelklassyrken: hon är skådespelare, han arkitekt.

Kärlek mellan europeisk kvinna och asiatisk man – som i Hiro-
shima mon amour – är för handen också i Ulla-Lena Lundbergs ro-
man Strövtåg (1966) och – möjligen – i En berättelse om gränser.273

Om rummet i Marianne Alopaeus’ Mörkrets kärna är förstorat, jäm-
fört hennes tidigare romaner, så är det i Lundbergs En berättelse om
gränser nästan globalt, utsträckt över tre kontinenter: Nordamerika,
Europa, kanske Asien. Samtidigt är bokens förankring i den politiska
samtiden, med dess konflikter och diskussioner, minst lika handfast
som i Mörkrets kärna.

En skillnad mellan de två romanernas tid är att Mirjam är äldre
än ’B’; berättelsens självupplevda tidsaxel är längre i Mörkrets kärna.
Mirjams första kärlek, till Jurek, utvecklas under 1930-talet och Jurek
försvinner någonstans vid andra världskrigets finländska front. Där
stupar också hennes flyktigt omnämnda man, efter ett kortvarigt äk-
tenskap. Den tidiga kärleks- och krigsupplevelsen, krigskronotopen,
är en återkommande klangbotten när hon, som vuxen, konfronteras
med Jacob och den motståndskamp han berättar om. Femtio- och
sextiotalet ses av Mirjam i ljuset av ett traumatiskt trettio- och fyrtio-
tal. Kärleksmötena med Jacob – centrala tid-och-plats-upplevelser i
boken – är förbundna inte bara med den lokala tiden och platsen,
Paris. Den ”stora tiden” släpps in i form av samtal om två europeiska
krig – Sovjets mot Finland, Frankrikes i Algeriet.

271 Marianne Alo-
paeus: Avsked i augusti
(Helsingfors 1959),
s.182–183.

272 Sara Lidmans Jag
och min son utkom
1961, Med fem dia-
manter 1964. ”Vänta
du tills Spanien får sin
Sara Lidman” säger
Eva i Mörkrets kärna
åt den aningslösa fru
Idgren på societets-
partyt, som svarar: ”Ja
vad har hon i Sydaf-
rika att göra, en
svensk författarinna
som tror att hon be-
griper nånting av de-
ras problem, det är ju
ändå de vita som gjort
allting där, det är lätt
för henne att komma
från Sverige där de
inte har några niggrer
och så, och vara snus-
förnuftig och kritisera.
Hon ska bara göra sig
intressant – ” (s.130).

273 M:s nationalitet
eller hemkontinent
framgår som sagt (not
240) aldrig direkt i
romantexten.
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Vietnam-generationen

Samma år som Mörkrets kärna utkommer, 1965, har USA inlett stra-
tegiska bombningar av Nordvietnam och satt in reguljära mark-
styrkor. I En berättelse om gränser‚ som utkom tre år senare, drar sig
Berättaren till minnes de tidiga demonstrationerna i USA: ”Kriget i
Vietnam eskalerades steg för steg och vi var med i den första gruppen
”bekymrade medborgare” som protesterade” (s.29). På samma sätt
som den koloniala konflikten i Algeriet griper in i nuplanet i Mörk-
rets kärna, är Vietnamkriget den virtuella kronotopen i En berättelse
om gränser. Vietnam är den magnetiska pol som Berättaren och de
unga männen och kvinnorna i hennes krets påverkas av, tvingas rela-
tera till, var och en på sitt sätt. Genom brev och samtal registrerar
Berättaren att ”N” gett upp sina studier och tagit värvning (s.33), att
”L” redan varit ett år i Vietnam (s.38), att ”V” deserterat och bor i
Sverige (s.30) och att ”D” som mönsterstuderande troligen kommer
undan inkallelse (s.46).

Kriget blir en avgörande generationsupplevelse för ungdomarna i
kretsen, ett våld vid allas horisont. Men också ett antal politiska mord
i USA har effekten att tiden delas upp i ”före” och ”efter”. I ett tidigt
avsnitt reflekterar Berättaren över de politiska morden på tidens le-
dargestalter och skriver självironiskt att de gör henne och hennes jämn-
åriga till en generation som snart kommer att ”låta som veteraner”:

På vår tid fanns Kennedy, Malcolm X, Che Guevara och Martin
Luther King. De är alla döda nu. De skiljer oss från nästa genera-
tion.

Vad jag avskyr det historiska perspektivet, skriver jag till M.
Mordet på King får mej att känna mej uråldrig, om tio år kommer
vi att låta som veteraner från det amerikanska inbördeskriget när
vi berättar att vi var med och marscherade för medborgar-
rättigheter åt alla i USA redan på Martin Luther Kings tid. (s 22–
23)

John F. Kennedy mördades 1963, Malcolm X 1965, Che Guevara
1967, Martin Luther King i april 1968. Sociologen Karl Mannheims
karaktäristik av en generation bygger på faktorerna gemensam ålder,
präglande upplevelser och mobilisering. Berättarens vänkrets i Lund-
bergs roman framstår som ett mobiliserat kollektiv – ”vi var med och
marscherade” – åtminstone i berättelsens dåtid. Senare desillusion
och splittring, när protesterna inte får synlig effekt och en del med-
lemmar byter sida, hindrar inte att kretsen är en generation i sträng,
alltså mannheimsk mening. I bachtinska termer kan den formativa
generationsupplevelsen av marscherna karaktäriseras som en kollek-
tiv kronotop som organiserar de inblandades individuella livs-
berättelser.
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På samma sätt som i Mörkrets kärna spelar kärleksmöten och in-
tensiva politiska diskussioner en viktig roll i En berättelse om gränser.
I den senare boken tillkommer dessutom demonstrationstågen som
kollektiva tidrum där individerna aktivt försöker påverka den ’stora
tiden’.

Provins och idyll: den lilla världen i den stora

Från den vida världen och det stora engagemanget i de två kvinnliga
författarnas romaner är steget långt till den inåtvända småstaden i Se
upp Salige! och till småhusfamiljen i Kärret. Sextiotalet visar sig i de
senare på andra sätt än som ett förhöjt medvetande om våldsamma
internationella konflikter. Närmare till hands ligger här idyllen och
den provinsiella småstaden, två varianter av tidrummet som Bachtin
granskar i sin essä om kronotopen.

Lexå – kronotop och satir

Den ”provinsiella kälkborgerliga staden med dess unkna vardagsliv”
är – konstaterar Bachtin – ”en utomordentligt vanlig plats för roman-
händelser under 1800-talet”. Bachtin hänvisar särskilt till Flauberts
Madame Bovary som ett mönster, men påminner om att denna typ av
litterär stad ”visserligen inte skapades av Flaubert”:

En sådan småstad är en plats som behärskas av en cyklisk vardags-
tid. Här finns inga händelser, utan bara ”det gamla vanliga”. Här
saknar tiden sin framåtskridande historiska gång, den rör sig i
trånga cirklar: dagens, veckans, månadens, hela livets cirkel. Dagen
är aldrig en dag, året aldrig ett år, livet aldrig ett liv. Dag efter dag
upprepas samma vardagliga handlingar, samma samtalsämnen,
samma ord osv. Människorna274 i denna tid äter, dricker, sover, har
hustrur, älskarinnor (föga romaneska), intrigerar försiktigt, sitter i
sina affärer eller på kontor, spelar kort, skvallrar. Detta är den
alldagliga, cykliska, vardagstiden. Vi känner den i olika varianter
också från Gogol, Turgenjev, Gleb Uspenskij, Sjtjedrin och Tjechov.
Kännetecknen på denna tid är enkla, grovt-materiella, solida i sin
förening med de vardagliga lokaliteterna: med småstadens små
hus och rum, med dess sovande gator, damm och flugor, klubbar
och biljardsalonger osv. Här är tiden händelselös och förefaller
därför nästan stå stilla. Här sker varken något ”möte” eller någon
”skilsmässa”. Detta är en tjock, klibbig tid som krälar i rummet.
Därför kan den inte vara huvudtiden i en roman. Romanförfat-
tarna använder den som en sidotid, som sammanflätas med andra,
ej cykliska tidsräckor eller slås sönder av dem; ofta tjänar den
som kontrasterande fond för händelserika och energiska tids-
räckor.275

274 Den patriarkala
felsägningen att ”män-
niskorna […] har hus-
trur, älskarinnor”
(min emfas) översätts
på samma sätt i den
engelska utgåvan
(1981, s.248): ”people
eat, drink, sleep, have
wives, mistresses”
(”Forms of Time and
of the Chronotope in
the Novel. Notes
toward a Historical
Poetics”, i M.M.
Bakhtin: The Dialogic
Imagination. Four Es-
says (Austin 1981),
s.248).

275 Bachtin: ”Kro-
notopen”, s.156f.
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Det långa citatet får ursäktas med att beskrivningen sitter väl på små-
stadsfonden i Christer Kihlmans Se upp Salige!. Också Kihlmans hu-
vudperson, Karl-Henrik Randgren, går – innan den ”händelserika
och energiska” delen av handlingen kommit igång – till sin klubb,
har sin ”föga romaneska” älskarinna (servitrisen) och skriver sina för-
utsägbara tidningsledare – upprepar ”samma ord”.

Som framgick i forskningsöversikten placerar Merete Mazzarella
bland andra Se upp Salige! i en finlandssvensk marginaliseringstradi-
tion. Småstadens rum ses i hennes Det trånga rummet (1989) när-
mast som en metafor för förlorade sociala positioner, nämligen den
finlandssvenska högborgerlighetens och överklassens krympande kar-
riär-rum. Bachtins skiss över den flaubertska-tjechovska småstaden
är ändå en påminnelse om att själva motivet inte på något sätt är
specifikt finlandssvenskt. Som ett alternativ till, eller en kontextua-
lisering av Mazzarellas tolkning (som när det gäller en roman från
1960 förefaller pressad, se diskussionen i kapitel 3) – kan man pröva
att ställa Se upp Salige! i den allmännare ’provinsialismens’ och
’unkenhetens’ litterära tradition som Bachtin beskriver. De flesta stä-
der i världen är småstäder. Det trånga rummet och dess litteratur är i
den här meningen – paradoxalt nog – ett mycket internationellt fe-
nomen.

Viktig att peka på är småstadskronotopens funktion i ett verk som
Se upp Salige!. För det första är den naturligtvis, som Bachtin skriver,
en ”kontrasterande fond för händelserika och energiska tidsräckor”.
Viktigare är enligt min mening ändå att författare som Gogol, Flau-
bert och Tjechov utnyttjar kontrasten för ironiska och satiriska effek-
ter, som avstampsyta för en moralisk diskussion. En handboks-
definition av satir tar fasta på dels dragen av komik och samhällskri-
tik, dels vädjandet till en gemensam värderingsram:

Satire may use parody and irony as tools, and it typically gives the
reader plasure by inviting him or her to share a sense of superio-
rity to the person or institution satirized. It is a type of protest,
but also a form of correction which presupposes the existence of
a shared set of values by which an individual or institution can be
judged.276

Småstaden som tema inbjuder gärna till denna delade ”sense of su-
periority” mellan läsare och verk, ett tänkt fågelperspektiv. Redan att
beskriva det trånga rummet som trångt – snarare än till exempel ”in-
timt” – förutsätter en föreställning om en större värld. ”Trångt” står
då ofta för en negativ värdering: ”inskränkt”.

I Se upp Salige! ligger det satiriska, samhällskritiska draget i öppen
dag. Konservatismen, klanväldet och den hycklande filantropin i
småstaden Lexå framstår i all sin dammighet just i kontrast till det

276 Paul Goring
m.fl.: Studying Litera-
ture, s.294.
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större rum som Randgren hänvisar till i den andra av de tre rebelliska
ledare han hinner skriva innan han stoppas. Lokaltidningens egen
Lucia-insamling sätts här in i ett större perspektiv:

Klassamhället är Lucias huvudsakliga förutsättning, hon är de bor-
gerligas lilla lustparasit i raggen på »underklassen». Vi skall hjälpa
de fattiga ett tag, tänker borgarna förtjusta och självbelåtna, sam-
tidigt som deras befullmäktigade i rikspolitiken och kommunal-
politiken bara högst motvilligt går med på sådana lagstiftnings-
åtgärder, som effektivt skulle minska fattigdomen på lång sikt, av-
skaffa orättvisorna i samhället och jämna ut klassgränserna. […]

Tänk på, kära borgerliga läsare, vad allt socialisterna kämpat
sig till ifråga om fattigdomens och samhällsorättvisornas avskaf-
fande under de senaste årtiondena i detta land och överallt i värl-
den och jämför detta med Er egen ynkliga lilla Luciainsamling och
säg sedan ärligt (ifall Ni går med på att orättvisors avskaffande har
med hög moral att göra) vem som varit mera idealistisk, osjälvisk,
framstegsvänlig, Ni eller socialisterna? Svaret är givet på förhand,
Ni kommer inte undan! (s.240)

Randgrens nyväckta protestiver ingår här symbios med hans (kan vi
anta) vanliga, pompösa ledarstil, vilket ibland ger komiska resultat.
Satiren verkar på två plan: dels satiriserar Randgren över de självbe-
låtna ”borgarna”, dels ingår hans text i en sekundär satir över ledar-
nas fiktiva författare, alltså Randgren själv. Från fraser som ”kära lä-
sare” – som vädjar till en föreställd gemenskap – arbetar han upp sig
till ett gällt utrop: ”Ni kommer inte undan!”. Att romanen (”den
implicita författaren”) driver med sin jag-berättare utesluter ändå inte
att den också ger Randgren rätt i hans kritik. Randgren blir narren
som får tala om det obekväma bakom en överdriven, komisk mask.

Randgrens syftning, i tidningsledaren, på ”fattigdomens och sam-
hällsorättvisornas avskaffande under de senaste årtiondena” kan läsas
som en hänvisning till bland annat det nordiska välfärdssamhällets
framgångsrika projekt. Den jippoartade filantropin i det trånga Lexå,
en dag om året, ställs mot ”socialisternas” bestående resultat i det vi-
dare rummet, ”överallt i världen”. Eftersom tidningen som Randgren
skriver detta i råkar vara svenskspråkig går tankarna bland annat till
det socialdemokratiskt regerade grannlandet Sverige, som under
1960-talets s.k. rekordår ofta internationellt sågs som ett föredöme
för välståndsökning kombinerad med social utjämning. Sett mot
bakgrunden av ’den svenska modellen’ framstår Lexå, i Randgrens
straffpredikan, som en efterbliven antites: den finlandssvenska mo-
dellen.

I det här perspektivet blir Se upp Salige! – tillsammans med åt-
minstone K.A. Tavaststjernas Barndomsvänner, som också behandlas
i Mazzarellas bok – en finländsk exponent för den internationella lit-



4. Platsen 125

terära provinstradition som Bachtin ringat in. Den kritiska realis-
mens 1880-tal tar sig uttryck i bland annat Barndomsvänner; den in-
ternationella vänsterorienteringens 1960-tal i bland annat Kihlmans
romaner.

Kärret – pastoralen och hotet

En motpol till den kritiska och satiriska småstadsromanen är skild-
ringar där det lilla, överblickbara samhället framstår som en idyll.
Bachtin räknar upp fyra ”rena typer” inom det han kallar ”idyllens
kronotop”: kärleksidyllen (pastoralen), den agrara arbetsidyllen,
hantverkets arbetsidyll och familjeidyllen. Som kännetecknande drag
pekar han ut platsens enhet – ”livets och livshändelsernas organiska
fäste och rotning i en plats” – , idyllens ”stränga begränsning till ett
fåtal av livets viktigaste realiteter”, som ”[k]ärlek, födelse, död, äkten-
skap, mat och dryck, människoåldrar”, och slutligen ”en förening av
människans liv med naturens”.277

I det jämviktstillstånd som berättaren Daniel i Jarl Sjöbloms Kär-
ret drömmer om finns flera av de idylliska drag Bachtin nämner. Da-
niel väljer kroppsarbetet i naturen framför att jobba i fabrik. Kärret,
hans arbetsplats, är för honom samtidigt en skönhetsupplevelse. Till-
sammans med sin hustru har han byggt upp det hem som vid sidan
av kärret är romanens locus. I fråga om samlivet med hustrun har han
däremot sedan länge resignerat – den pastorala idyllen är mera påtag-
lig t.ex. under en fisketur på tu man hand med dottern Märta.

Bachtin skriver rätt utförligt om idyllens ödeläggelse, enligt honom
”ett av litteraturens huvudteman i slutet av 1700-talet och under
1800-talets första hälft” (s.143). Hoten mot idyllen är ett huvudtema
också i Kärret. Daniel är medveten om att mekaniseringen av arbetet
kommer att utplåna den form av tungt hantverk han byggt sin iden-
titet på. Den direkta, fystiska kontakten med naturen – mellan ho-
nom och kärret finns bara spaden – kommer att försvinna när maski-
ner tar över. Men också på hemmafronten vacklar Daniels ställningar.
Hustrun erkänner inte den traditionella patriarkaliska idyllens norm-
system, han har ingen auktoritet över henne och hans ställning som
döttrarnas övervakare – deras ’ägare’ i väntan på nya ’ägare’ – hotas
av tidens sexliberala strömningar.

I temat idyllens ödeläggelse, där Bachtin placerar bland andra
Goethe, ställs idyllens ”småvärld, dömd till undergång, […] mot en
stor, men abstrakt värld, där människorna är splittrade, egoistiskt
slutna och egennyttigt praktiska, där arbetet är differentierat och me-
kaniserat, där tingen är skilda från det egna arbetet”. Konstens upp-
gift blir därför att förändra människan:

277 Bachtin ”Kro-
notopen”, s.136–137.
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Med Hegels ord måste romanen fostra människan till ett liv i det
borgerliga samhället. Denna fostringsprocess är förbunden med
en upplösning av alla de gamla idylliska sambanden, med en expa-
triering av människan. Processen av personlig omfostran av män-
niskan är här inflätad i en process då samhället bryts sönder och
omstruktureras, dvs i den historiska processen.278

Bachtin skriver här om litteratur omkring år 1800, men i någon mån
verkar hans iakttagelser tillämpbara också på förhållandet mellan
Kärret och 1960-talets historiska skeenden. Sextiotalets ’stora tid’ gri-
per verkligen in i Kärrets tid på flera synliga sätt: höjd levnadsstan-
dard, nya värderingar, TV-mediet. Också en ”personlig omfostran”
av romanens berättare, Daniel, hör – som jag tolkar den – till roma-
nens huvudtemata. Daniel accepterar gradvis att hans traditionella
moralvärderingar inte fungerar i relationen till döttrarna. Temat är
kanske tidlöst, men i det här fallet klart i fas med det tidiga 60-talets
sexliberala debatt.

Sammanfattning (2)

Jag inledde det här avsnittet med en fråga om 1960-talets kronotop,
dess ”tidrum”. Sedda mot en finländsk och svensk tradition rör sig
Marianne Alopaeus’ och Ulla-Lena Lundbergs starkt tidsmedvetna
romaner över gränser och vidgar litteraturens rum; i Alopaeus roman
berörs kolonialismen och i Lundbergs ryms i princip hela världen.
1960-talet har visserligen inte monopol på känslan att världen
krymper, eller den sammanfallande tendensen att litteraturens rum
växer. Men de två böckerna utkom under sextiotalet och det är natur-
ligt att läsa deras kosmopolitism mot bakgrunden av Marshall
McLuhans samtida iakttagelser om den ”globala byn”.

Är världen bara en by så är den lättare att förstå och greppa. Men
en förminskad värld innebär också ett ökat personligt ansvar. Ordet
”världssamvete” infinner sig och känns tillämpligt på ett helt annat
sätt än på till exempel populär reselitteratur från en tidigare epok.
Om man vill hävda att 1960-talet var en epok av internationalise-
ring, också moraliskt, så bjuder Mörkrets kärna och En berättelse om
gränser på utmärkt bevismaterial.

I jämförelse med dem vänder sig Christer Kihlmans och Jarl Sjö-
bloms romaner inåt, mot den lilla världen. Sambandet mellan tid och
plats är därför ett annat. I Sjöbloms fall utgår sambandet från vad
Bachtin kallar idyllens kronotop – en idyll som bryts sönder genom
tidens intrång. Både arbetet och de ungas sexliv rationaliseras och
berättaren tvingas anpassa sig. I Kihlmans roman ingår Lexå snarare i
den den stora 1800-talstradition av litterära småstadsskildringar som

278 A.a., s.144.
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Bachtin pekat på: rollen av stillastående, oföränderlig fond mot vil-
ken dramatiska händelser bryter sig.

I bägge fallen finns markörer som tyder på att den ”stora tid” som
sipprar ner i det lilla samhällets rum verkligen är just det tidiga 1960-
talets. Både i Se upp Salige! och Kärret tar sig tiden uttryck som en
generationsmotsättning, i Se upp Salige! bäddar dessutom kontrasten
mellan den nordiska välfärdsmodellen och den efterblivna provins-
ens nästan feodala förhållanden för effektiv samhällssatir. Vägen från
småstaden Lexå till den globala byn är lång, men ett tema i Se upp
Salige! är att de sociala förhållandena i den svenskspråkiga hålan Lexå
åtminstone kunde bli en smula mera nordiska.
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5. Känslan

”Lyssna till ditt hjärta” säger schlagern. Om känslor ofta är förbundna
med platser – temat för det föregående kapitlet – så gäller en sådan
emotionell infärgning också för upplevelser av personer och situatio-
ner, i romaner och utanför dem. Fiktiva berättelser är, skriver Kata-
rina Elam,

[…] to a very large degree stories about a character’s emotions.
The simple reason for this is that when we describe a situation or
an event, it seems that we just happen to describe our emotions
in that situation.279

Att romaner beskriver känslor har blivit kanske till och med alltför
självklart. Romanteoretiska och narratologiska undersökningar är i
allmänhet uppbyggda kring andra dimensioner, som fabel, handling,
tid, rum, karaktärer och berättargrepp.280  Ändå erbjuder grundläg-
gande känslor – förälskelse, förakt o.s.v. – en begreppsuppsättning,
ett ’språk’, som också kan skapa förbindelser mellan litterära texter.
Att följa känslospåret borde alltså vara en fruktbar metod att utforska
och jämföra romaner.

Utgångspunkten för det följande kapitlet är därför tanken att
känslor – hat, kärlek, rädsla o.s.v. – kan ses som relativt fasta bygg-
stenar i en berättelse. En känsla, i synnerhet en stark sådan, kan i
romanens fiktiva rum och tid bli ett grundläggande element, en Ge-
stalt, lika viktig för helheten som den fiktiva person som framställs
som känslans bärare och språkrör.

Känslor kan visserligen flamma upp, förändras och dö bort, och
varaktigheten representeras då i historien av den person som så att
säga håller ihop detta knippe av förändringar. Å andra sidan är de
långvariga och/eller intensiva känslorna ofta en sorts romanfigurer i
egen rätt. De driver på handlingen, skapar förväntningar, bildar i
många fall berättelsens röda tråd.

Jag vill pröva att ställa några sådana känslogestalter i centrum för
en tematisk läsning av de fyra utvalda romanerna. Snarare än de käns-
lor som vissa personer har är temat alltså här de känslor som ’har’
vissa personer.

Natur och kultur

Känslor hör i vardagstänkandet till det spontana och oreflekterade,
de mest ’naturliga’ sidorna av mänskligt liv. Samtidigt ger bland and-
ra antropologer och mentalitetshistoriker belägg för att synen på

279 Katarina Elam:
Emotions as a Mode of
Understanding. An
Essay in Philosophical
Aesthetics (Uppsala
2001), s.43.

280 Jfr. Wayne C.
Booth: The Rhetoric of
Fiction (Chicago
1961), Philip Stevick
(ed.): The Theory of
the Novel (New York
1967), Genette:
Narrative discourse
([1972] 1980), Susana
Onega and José Angel
García Landa (eds.):
Narratology: An Intro-
duction. (London
1996), Shlomith Rim-
mon-Kenan: Narrative
Fiction. Contemporary
Poetics. 2nd edition
(London & New York
2003). När t.ex.
Gérard Genette ägnar
ett kapitel åt (i eng-
elsk översättning)
”mood”, handlar det
om ’stämningen’ inom
ramen för ett helt
verk.
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känslor varierat mycket mellan olika tider och kulturer. I det vi be-
skriver som spontana känslor finns en komponent av kultur, konven-
tion, historicitet. Något av det vi upplever som natur är uppenbarli-
gen inlärt.

Här kan kan man dra en parallell till begreppet smak som det ana-
lyseras i Pierre Bourdieus klassiska sociologiska undersökning La Dis-
tinction. Trots att vi till vardags upplever både känslor och smakprefe-
renser som spontana,281  visar sig smaken, också i konkret, fysiologisk
bemärkelse (’Jag tycker om pannbiff ’) vara starkt knuten till social
position; till en ’klass-smak’ förmedlad genom en habitus eller livs-
stil.282  Intressant i det här sammanhanget är att de preferenser vi be-
skriver som smak också är förknippade med känslor (tycka om, vara
rädd för att göra bort sig, o.s.v.)

Med utgångspunkt i bland andra Jean-Paul Sartre och Martha
Nussbaum utvecklar Katarina Elam i sin filosofiska studie Emotions
as a Mode of Understanding en kontextuell – snarare än essentiell –
syn på känslor: ”emotions are constituted, transformed and living
between people, and not some mysterious conditions inside the indi-
vidual”.283  Man kunde säga att fokus här förskjuts från känslan som
reaktion (t.ex. snabbare puls, adrenalinutsöndring etc.) till känslan
som relation mellan subjektet och omvärlden.

Liksom Sartre betonar Elam att känslor alltid är känslor i en kon-
text, en situation. En känsla blir ett tecken på att en person uppfattat
en situation på ett visst sätt; känslan ”blir synlig” genom en beskriv-
ning av situationen.284  Samtidigt är beskrivningen ett embryo till, en
grundplan för en historia. I linje med Martha Nussbaum talar Elam
om känslor som en sorts berättelser: ”emotions have a narrative struc-
ture, they are small stories about situations and social interaction”
(min kursiv).285  Mellan känslor och berättelser – narrativ – råder en-
ligt Elam ett ömsesidigt beroendeförhållande.286  Dessa berättelser
kan också anknytas till det här kapitlets inledande resonemang om
känslor som gestalter: berättelser som ett sätt att gestalta en erfaren-
het, t.ex. av en känsla.

Till exempel utsagan ”jag är svartsjuk” beskriver inte bara jagets
känsloupplevelse, den ritar också upp en situation där minst tre rela-
tioner ingår – ett triangeldrama. Vi tolkar alltså svartsjukan som ge-
stalten för en berättelse där tre subjekt och deras ömsesidiga känslor
är involverade.

Vilken roll spelar känslor i de fyra romanerna? Vilket är deras känslo-
register? Bildar vissa känslor dominerande gestalter i berättelserna?
Utan att sträva till någon heltäckande bild ska jag i det följande, via
exempel ur texterna, bedriva ett stycke jämförande känsloforskning.

281 ”Dubbeltydighe-
ten hos ordet ’smak’
får vanligen rättfär-
diga illusionen om
något som uppstår
spontant och natur-
ligt, en illusion som
den kultiverade dispo-
sition som kallas smak
tenderar att producera
genom att förklä sig
till medfödd disposi-
tion.” Övers. i Pierre
Bourdieu: Kultur-
sociologiska texter
(Stockholm 1986),
s.240.

282 Pierre Bourdieu:
Distinction. A Social
Critique of the
Judgement of Taste
[orig. La Distinction.
Critique sociale de
jugement, 1979] (Lon-
don & New York
1986), part III.

283 Elam: Emotions as
a Mode of Understan-
ding, s.45. Se också
s.11.

284 A.a., s.10 och 42.

285 A.a., s.43.

286 Elam anger ”the
interdependent
connection between
emotions and
narrative” som ”the
main thesis for the
entire discussion in
this text”. A.a., s.11.
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Man kan då till att börja med konstatera att alla de fyra jag-berät-
tarna känner ofta och mycket: alla beskriver sina reaktioner och be-
driver självanalys, alla spekulerar också kring andras känslor. Det
finns i romanerna ett relativt brett spektrum av känslor, från starkt
positiva till starkt negativa känslor, från attraktion och kärlek till å
andra sidan vantrivsel, hat eller sorg.

Det här kan kanske förefalla självklart, men man kan ändå på-
minna sig andra typer av romaner, som vad känslor beträffar arbetar
med t.ex. ett hårt objektiverat berättande och/eller långtgående lito-
tes (underdrift) som stilfigur – från isländska sagor över den hård-
kokta thriller- och deckargenren till ’kameraögat’ i en del ”nya roma-
ner” från samma tid som mina exempel, t.ex. Robbe-Grillets La
Jalousie (1957).

Kärlek, passion, raseri och våld

Bland andra sociologen Francesco Alberoni har dragit en skarp skill-
nad mellan förälskelse och kärlek. Hans uppfattning baserar sig på er-
farenhet men verkar få stöd i biokemisk forskning. Den passionerade
förälskelsen motsvaras av höga dopaminhalter i hjärnan, medan lång-
variga kärleksförbindelser bygger på bland annat oxytocin och vaso-
pressin, ett alternativt kemiskt system, som tvärtom tenderar att bloc-
kera dopaminet.287  Där kärleken kan vara både tålmodig och mild,
kan förälskelsen, som utspelar sig i den s.k. reptilhjärnan, ta sig mani-
ska och direkt ansvarslösa uttryck som påminner om det asociala be-
teendet hos tungt drogberoende. Vilket förälskelse alltså, i en me-
ning, också handlar om.

Alberoni beskriver också förälskelse som ett svar på en kris, en
revolution på mikroplanet, ett försök att bryta sig ur en ohållbar si-
tuation. ”Vi blir förälskade när vi är redo att förändras”.288  Han ser
alltså ett samband mellan mellan vantrivsel och förälskelse. Historien
i Se upp Salige! ser ut att vara en god illustration till denna förälskel-
sens kristeori: Karl-Henrik Randgren beskriver sitt missnöje på ett
sätt som får hans förälskelse att framstå som just en revolt, ett utbryt-
ningsförsök.289

Vantrivseln uttrycks redan på romanens allra första rader, där
Randgren plockar upp morgontidningen och i en inre monolog ger
utlopp för sin ilska över sin underlydande redaktörs självsvåldiga och
sensationslystna redigering:

Janne!
Ingen annan än Janne igen! Dessa rubriker och notiser som

smyger sig in, som dyker upp, som kreverar på min förstasida var-
eviga gång jag haft förhinder vid ombrytningen, denna råhet, detta

287 Lee Ann
Obringer (nätresurs):
”How Love Works”.
How Stuff Works
(http://
people.howstuffworks.com/
love.htm).

288 Francesco
Alberoni: Förälskelse
och kärlek (Göteborg
1982), s.57–59 och
Jag älskar dig. [orig. Ti
amo, 1996] (Göteborg
2000), s.25.

289 Tar man som lä-
sare ett steg bakåt
kunde vantrivseln
visserligen tänkas vara
en efterhandskon-
struktion, eftersom
boken enligt sin egen
fiktion är skriven ”ef-
teråt”, efter Gus’ död
– det handlar alltså
inte om t.ex. (fiktiva)
dagboksanteckningar,
utan en skildring där
berättaren (fortfa-
rande enligt bokens
egen fiktion) redan
från början känner till
slutet. Kanske Rand-
gren uppfinner delar
av sin historia? Frågan
är inte speciellt intres-
sant – en fiktion är en
fiktion – annat än
som ytterligare en
påminnelse, utfärdad
av verket, om att
misstro berättaren och
hålla utkik efter
inkonsekvenser.



5. Känslan 131

minst sagt uppseendeväckande – snaskeri, som han så frikostigt
sprider ut, »för att ge läsekretsen vad den vill ha», gör mig ra-
sande. Men inte så mycket för att det är snaskigt som för att det
är mot min vilja och princip och för att han vet det, för att han
således trotsar mig, är olydig, får mig att känna mig liten och bety-
delselös. Och vet det. Janne! Råttan!

Ingen kan så effektivt ta kål på mitt humör som den mannen.
(Se upp Salige! s.5)

Randgrens hetsighet, hans förmåga att bli ”rasande”, etableras alltså
från romanens första sida. Samtidigt etableras hans intresse för sina
känslor och hans benägenhet att öppet berätta om dem. Det är ett
berättarkontrakt som återkommer i de tre andra romanerna, men
möjligen är Randgren som berättare ännu ett steg mera lagd för långa
introspektiva känsloanalyser än Daniel, Mirjam och ’B’.

Sammandrabbningarna med Janne fortsätter genom romanen –
nära dess slut anförtror Randgren läsaren att han

[…] haft flera fantasiutbrott, mest då jag druckit, i vilka jag slagit
ihjäl honom med en käpp, jag kunde berätta… det är på gatan
uppe i gamla Lexå under en gatlykta, han ligger på trottoaren och
jag över honom, står som mr. Hyde och bearbetar hans huvud
med käppen till blodmos, helt och hållet sönder som när man
dödar en orm och slår och slår, ytterligare iklädd som mr. Hyde
svart slängkappa… vilket är nog som förklaring av mina känslor
för honom […] (s.218)

Våldsamheten i Randgrens fantasier förstärker bilden av en berättare
man inte helt kan veta var man har. Läsaren får alltså en vink om att
vara på sin vakt, och samtidigt laddas berättelsens dramatiska nerv av
denna oberäknelighet. Randgren har ofta svårt att tygla sina känslor,
att civilisera sitt förakt för Janne och det ”snaskeri” Janne står för, på
samma sätt som hans passionerade förälskelse i den tonåriga Annika
bryter igenom hans inre fördämningar och överrumplar honom själv.
Associationen till Robert Louis Stevensons skräckromantiska berät-
telse om Dr. Jekyll och Mr. Hyde (1886) kan fungera också utanför
Randgrens tillfälliga dröm om att brutalt göra mos av Janne; den pe-
kar på Randgrens känsla av kluvenhet i en medveten, rationell och
civiliserad dagsida och en passionerad, vild och oberäknelig nattsida,
eller, som hos Sigmund Freud, det omedvetna. Romanen hämtar
mycket av sin dynamik ur Randgrens öppenhet om sina vitt skilda
känslor och motiv.

I Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om gränser dyker ett liknande
våldsmotiv upp i ett tidigt avsnitt, när berättaren (’B’) och M bevistar
ett politiskt möte.
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McGeorge Bundy talade om den amerikanska makten och härlig-
heten som är predestinerad till att vaka och råda över världen
[…] McGeorge Bundy talade som om det inte fanns människor i
världen. Det lyfte publiken, det befriade den från känslan av med-
skyldighet, för mot ideologier kan man utan samvetskval använda
napalm. (s.17–18)

När Bundy kommer in på ämnet ”rätten och plikten mot Vietnam”
upplever B hur hennes aggressivitet flammar upp:

Jag hörde mej säga, Jag skulle vilja döda honom, M vände sej mot
mej, han nickade, vi reste oss och började armbåga oss mot
utgången. Folk fräste åt oss när vi för ett ögonblick skymde
McGeorge Bundys ansikte. Ms rygg var spänd, han böjde nacken
och ville slå knytnäven i deras exalterade ansikten, jag grep tag i
hans armbåge bakifrån och jag ville riva deras enfaldiga ansikten i
trasor. (s.18)

Liksom i Se upp Salige! är det en ideologisk motsättning som personi-
fieras i raseriets objekt. Och lika litet som Randgren förverkligar B
och M sina våldsamma fantasier – ”Våra förfinade behärskade jag
hade oss fortfarande i sitt grepp” skriver B, ironiskt (s.18). Ändå
’drabbas’ de av sina känslor under mötet, på samma sätt som Rand-
gren drabbas av sina.

Ett av de senare avsnitten i En berättelse om gränser – det fem-
tonde av totalt 21 – beskriver ett upprivande gräl utlöst av att B grips
av känslan att M tar henne ”för garanterad” (s.113), d.v.s. för given.
Hon känner sig förödmjukad, fylls plötsligt av hat och hätskhet och
skriker åt M. Att M svarar undvikande och defensivt gör inte saken
bättre.

Jag önskade att han skulle säga någonting men han var alldeles
tyst och jag visste inte hur jag skulle kunna sluta, orden vällde
fram, självständiga och okuvliga – jag hade inte velat säga det så! –
och de hade helt tagit överhanden, plötsligt började tårarna rinna
nerför kinderna, jag grät av ilska över att jag hade sagt vad jag sa
och över att M fortfarande ingenting sa, jag hatade honom för att
han ingenting sa fast han visste att jag ville att han skulle säga
någonting […] (s.115)

Avsnittet är en nyckelscen i berättelsen eftersom den tydliggör den
konflikt, eller skillnad i temperament, som verkar ligga bakom sepa-
rationen mellan B och M. Tidigare i boken återger B en förvirrad och
ångestladdad dröm där hon upplever att M inte känner igen henne
och att hon mördar honom: ”jag ströp honom jag dödade M” (s.74–
75). Mardrömmen framstår som en bearbetning, i annan form, av
separationen.
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En motsvarighet till Randgrens och ’B’:s drömda våldshandlingar
finns, i förverkligad form, i Jarl Sjöbloms Kärret, i den scen där Da-
niel överraskar sin yngre, sextonåriga dotter Märta inbegripen i ett
samlag.

Pojken såg mig och rusade upp, längre kom han inte innan jag slog
mina hårda händer kring hans späda hals. Jag var besatt av tanken
på att strypa honom. Döda i hat. Jag ville se livsgnistan lämna ho-
nom. Jag ville göra min kropp till en galge, mina händer till snaran
i vilken han skulle hänga tills döden kom.

Men hur avtrubbat mitt förnuft ännu var hade jag i alla fall
kraft att kasta honom ifrån mig innan det var för sent. Märta ru-
sade upp och tänkte springa sin väg, men jag högg tag om hennes
handled och samtidigt gav jag pojken en spark i ansiktet så att han
slog runt i gräset. Han grät. Det var väl till sist det som fick mitt
förnuft att vända tillbaka igen från gränsen till galenskap. Tårarna
och blodet som rann. Läpparna som bara några ögonblick tidigare
hade kysst och smekt var i trasor. Som en påtrampad myra kröp
han ihop och vred huvudet mot sin bara underkropp. Erektionen
hade släppt och jag såg att han inte var stort mer än ett barn.
(Kärret s.52–53)

Daniel återvänder bara nödtorftigt från det blinda raseriets ”galen-
skap”: han är fortfarande tillräckligt rasande för att ge Märta en örfil,
släpa hem henne och berätta för hustrun om dotterns ”hor”. Efteråt
ångrar han sin brutalitet och inser i en självuppgörelse att han söndrat
sitt förhållande till dottern. Samtidigt grips han av skräck för att his-
torien och därmed hans ”misslyckande” som uppfostrare ska komma
i dagen. ”Det var inte bara Märtas förnedring. Det var lika mycket
Aunes och min” (s.54–55).

Pendlandet mellan häftiga aggressioner, skuldkänslor och ångest
fortsätter att prägla Daniels kantiga och rätt bjärt målade känsloliv
genom boken. Men i någon mån verkar han också påverkas av sina
erfarenheter. Utbrott som i den citerade våldsscenen återkommer
inte, trots att en ny orsak kunde ha funnits när Daniel blir medveten
om att arbetskamraten Torsten gjort hans äldre dotter Lea – älsklings-
dottern – med barn och (troligen ovetande om graviditeten) övergett
henne. Daniels gradvisa förändring genom boken yttrar sig i att han,
snarare än att gripas av ett tvång att hämnas på Torsten, ställer upp
som stöd åt Lea på resan till den illegala abortkliniken.

Följer man känslospåret blir Kärret alltså en berättelse om en ”mr.
Hyde” som under handlingens gång i någon mån tyglar sin nattsida,
lär sig av sina misstag och glimtvis når försoning.
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”En kylande vätska”

I Mörkrets kärna förekommer, till skillnad från de tre andra roma-
nerna, knappt alls några häftiga utbrott, våld eller våldsfantasier i be-
rättelsens realtid. Tyngdpunkten växlar här i stället mellan Mirjams
reflexioner och hennes långa, ofta innerliga samtal med sina män.
Men det ligger ändå en oroande skugga över hennes möten med
algeriern Jacob, och när denne i ett centralt placerat avsnitt290  berät-
tar för Mirjam om sin systers självmord förtydligas hotet.

– Varför dödar man sig? För att det blir för mycket, för att nån-
ting brister. Hon hade blivit behandlad med elektricitet, det är det
vanligaste. De fäster anoder vid kroppen, för strömmen över
brösten, över könsorganen, över fotsulorna… Men det var inte
bara därför, det klarar de flesta. Mina andra syskon klarade det.
(Mörkrets kärna s.148)

”De” är kolonialmaktens, Frankrikes, representanter i Algeriet, sys-
konen i Jacobs berättelse är underförstått delaktiga i motståndsrörel-
sen. Jacobs berättelse om tortyren får Mirjam att associera till den
finländske man hon var gift med under 1940-talet: ”Det var inte förs-
ta gången jag låg hos en man och hörde honom tala om krig och död
– men det var första gången orden nådde mig” (s.149).

Efter Mirjams medkänsla med Jacobs syster och de andra offren
följer ändå en chock av ett annat slag när Jacob några sidor längre
fram, ”lugnt och med slutna ögon som om det gällt en betydelselös
detalj” (s.154), berättar att han legat med en studentflicka under den
dryga vecka han och Mirjam inte setts. Mirjams reaktion beskrivs
fysiskt påtaglig:

Det var som om en kylande vätska injekterats i mina ådror: ar-
marna förlamades, benen rätades ut, styvnade och lämnade hans
kropp. Jag flyttade mig försiktigt en aning ifrån honom, varje berö-
ring med hans hud var med ens outhärdlig. (s.154)

Senare, inlåst i badrummet, avläser hon i spegeln sitt ansikte.

… och utan att kunna hindra det, förödmjukad, såg jag
gråtgrimasen – denna förhatliga rest av sårbarhet, av svaghet och
motståndslöshet – och tårarna som började rinna, som utan up-
pehåll rann medan tinningarna värkte av ansträngning att hålla
dem tillbaka. (s.155)

Trots Mirjams försök att hålla tillbaka sin svartsjuka – på ett plan vill
hon vara lika ’förnuftig’ som Jacob – avslöjar Jacobs utspel, och hen-
nes reaktion på det, att de två inte har haft samma bild av förhållan-
det.

290 Mörkrets kärna
består av tre delar.
Den mittersta och
överlägset längsta
(över 200 sidor mot
45 respektive 30 i de
andra), består av sex-
ton längre avsnitt utan
kapitelnumrering eller
rubriker. Det aktuella,
sjätte avsnittet är det
längsta i del 2 och lika
långt som bokens in-
ledande barndoms-
skildring i del 1 –
’Jurek-delen’.
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Och med en röst som började låta normal igen sade jag (och
kanske var det sant, kanske en liten ömklig osanning) att ett helt
liv skulle jag inte kunna vara en enda man trogen och varför skulle
det ens vara önskvärt, jag har så lite anlag för trohet själv… men
att inte kunna vara det i tio dar, i början av en förbindelse –
_(s.156)

Jacob argumenterar för sin hyperrationella syn: ”Genom att från bör-
jan veta att man inte kan vara trogen så har man ju ren varit otrogen”
(s.157). Mirjam å sin sida försäkrar att hon inte nyss låste in sig i
badrummet för att skada sig själv:

Jacob lite komisk är du ändå, tänk efter: jag har ett halvt liv bakom
mig, om jag inte tidigare frestats att begå… ja överilade hand-
lingar, så inte gör jag det nu. För att en tillfällig älskare i en högst
efemär förbindelse gått och lagt sig med en annan. (s.157).

Men även om också Mirjam tonar ner betydelsen av deras ”efemära”
relation är det uppenbart att hon är sårad och kränkt – att hon har
räknat med att de bägge befinner sig i det förälskade ”begynnelse-
stadium” (Alberoni)291  där tanken att över huvud taget intressera sig
för någon annan än den älskade förefaller absurd.

Bakom Jacobs val att såra Mirjam genom att nämna en ’betydelse-
lös’ förbindelse anar man dels en dröm om den totala öppenheten
mellan jämlikar, dels ett brutalt mästrande, t.o.m. grymhet. Något av
samma till synes kallt rationella position intar Jacob gentemot Mir-
jam också i deras diskussioner kring tvånget att underkasta sig parti-
disciplinen och kring våldets berättigande. Mirjam markerar en an-
nan åsikt, men finner sig ändå de facto i rollen som tillfällig bifigur i
utkanten av det större drama som är Jacobs engagemang i den under-
jordiska motståndskampen. Att kampen går före Mirjam ifrågasätts
aldrig och åtminstone i princip verkar Mirjam sympatisera med dess
mål.

Man kan tänka sig också en annan, t.o.m. altruistisk avsikt bakom
Jacobs rapport om sitt ’snedsprång’: den kan ses som ett sätt att bädda
för den kommande separationen. De farliga uppgifterna i rörelsen
kallar, efter ett tag kommer han fram med att de ”kanske inte ses
mera” (s.165). Att ”injektera” den ”kylande vätskan” kan alltså ses
som ett sätt att göra separationen lättare för dem bägge.

Summan blir i alla fall att Mirjam under förloppet av detta cen-
trala kapitel – centralt till både placering och innehåll – bland annat
drabbas av häftig sorg, av känslan att ha blivit sviken. Det gäller både
’snedsprånget’, som hon ser som sårande och han som betydelselöst,
och det svek mot förhållandet som Jacob begår när han väljer Saken
framför henne.

291 Alberoni använ-
der begreppet
”begynnelsestadium”
om förälskelsen för att
betona dess tillfälliga
karaktär och skilja den
från den lugnare fas
som han kallar för
kärlek. Se t.ex.
Alberoni: Jag älskar
dig, s.54–58.
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Samtidigt är, på det rationella planet, både svartsjuka och ’själv-
iskhet’ (att sätta sin kärlek framför kampens krav) ett tabu i deras
relation. Till Mirjams svartsjuka och besvikelse fogar sig alltså hennes
skamkänsla över att känna svartsjuka och besvikelse.

”Att utrota varje svartsjukefrö”

Ett vasst stråk av svartsjuka drar genom Mirjam också i ett annat av-
snitt i Mörkrets kärna, i en scen med den tidigare förälskelsen Marc. I
romanen är scenen placerad efter det långa samtalet med Jacob, men
kronologiskt sett är Marc-historien alltså en flash-back till ett tidigare
tidsplan, ”för fem år sedan” (s.83). Mirjams attraktion till Marc är
här ny och de två befinner sig i det stadium som Alberoni kallar för
”utforskningen”. Hon har tackat ja till att följa med honom i hans bil
på en semesterresa i bergen. Snart börjar Marc tala om Solange, en av
hans väninnor, som är ”vacker och förtjusande och snäll”, men tyvärr
alltför ”dum” för att han skulle kunna leva med henne (s.223). Mir-
jam blir irriterad av hans attityd, men – kan hon medge nästa dag –
också svartsjuk: ”Som om du hållit i en kniv och skurit: snabba snitt
till höger och vänster genom alla omedvetna bevekelsegrunder och
dolda önskningar” (s.230).

Det visar sig att Marc, precis som Jacob, ansett sig ha pedagogiska
avsikter med sin indiskretion (och, kan man tillägga, skrytsamhet):

[…] jag talar om dina föregångerskor för att det är nyttigt för dig.
För att utrota varje svartsjukefrö. Svartsjuka är den mest förned-
rande av sjukdomar, en degraderande besatthet, jag vet, jag har
upplevt den. Men aldrig mera, aldrig – (s.230)

Liksom Jacob har Marc en uppgift – i hans fall en karriär som kärn-
fysiker – som för honom går före kärlek och mänskliga hänsyn. För-
hållandet utvecklas inte bra, Mirjam upplever att Marc plötsligt vän-
der sig bort i ett ”sammanbitet konsekvent motstånd” (s.228). Hen-
nes beskrivning tyder på att Marc är en emotionellt störd mänska
som saknar förmåga att ge sig hän. Mirjam reflekterar över vad det är
som trots allt dragit henne till Marc:

Det fanns ögonblick då jag tyckte han var odräglig med sin bland-
ning av cynism och barnsligt skryt. Det plågade mig för det kom
mig att känna mig lurad: som om jag under falska förespeglingar
lockats att acceptera en partner ”under mitt stånd”. […]

Men jag flydde inte för jag var oförmögen till flykt – på det här
stadiet ännu oförmögen – och var inte genomskådandet, klarsynt-
heten, sinnet för realiteter och frånvaron av sentimentalitet, allt
jag trivdes med hos Marc och stimulerades av, tecken på mognad?
Ja på en rasens mognad, en gammal skeptisk medelhavsras mog-
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nad som förenades med Marcs personliga omognad. (s.238–
239)291a

Mirjam låter förstå att attraktionen i deras relation har handlat om
intelligens, intressanta samtal, ”klarsynthet”. Jämförda med samtalen
med Jacob, där den omgivande världen har en plats, framstår samta-
len med Marc ändå som sterila.

Mirjams inställda sexsemester med Marc bildar den tredje (kro-
nologiskt sett andra) delen i bokens relationstriptyk. I nuplanet finns
förhållandet med Jacob och i den inledande återblicken den tidiga
barndomsförälskelsen i Jurek.

En fjärde man, Tor-Björn (s.89), maken i Mirjams korta krigs-
äktenskap, får bara hastigt antydda konturer: ”[…] men då var jag
nitton år. Att man måste gå så fel först, innan ens eget utkristalliserar
sig” (s.83). ”I blind oreflekterad barnatillit till livet störtat mig in i
äktenskap och moderskap, vid tjugu år” (s.234) Bland annat under
ett samtal med en väninna nämner Mirjam att hon brukar ha tillfäl-
liga relationer: ”Ibland lever jag med en man” (s.68), ”ibland behag-
ligt oengagerade ströförälskelser, precis lagom för att ge vardagen en
extra guldkant” (s.234).

Romanens tre viktiga män – Jurek, Marc, Jacob – bildar en tri-
angel av likheter och skillnader. Jureks kärlek framställs som ovillkor-
lig. Marc och Jacob har bägge sin ’högre’ kallelse som går före kärle-
ken till en enda person. Bägge vill uppfostra eller dominera Mirjam
genom att försöka utrota hennes svartsjuka.

Jurek och Jacob har gemensamt att de är män som Mirjam mister.
Marc kommer hon aldrig så nära att man kan tala om en verklig se-
paration. Men bara från Jurek skils hon av yttre makter, nämligen
föräldrarna och kriget. Trots att Jacob i mycket skildras som en inkar-
nation av den idealiserade Jurek – ”Ja han liknade dig” svarar Mirjam
på Jacobs direkta fråga (s.152) – är det Jacob själv som väljer att
lämna Mirjam, kanske för alltid, för att istället ägna sig åt Algeriet.

”Olevbara kärlekar”

Före samtalen med Jacob i det tidigare refererade avsnittet, där han
berättar att han ska ge sig av, sitter Mirjam ensam på kafé och reflek-
terar kring den roll som nyligen varit hennes, innan de inledde för-
hållandet:

[…] denna säkerhetszon där man inbillade sig att man kunde
älska som en man som ägt en kvinna och ingenting mera vill
henne, bara lämna bädden med de snoende lakanen och den so-
vande partnerns klibbande kropp och det kvalmiga rummet, och
ute på gatan dra ett djupt andetag… då man lätt och osårbar går
sin väg och vet: jag kan ligga med en man utan att såras av honom,

291a I versionen ”re-
viderad av författarin-
nan 1976” (s.4) är
ordet ”ras” i slutet av
citatet ersatt med
”folk”: ”Ja på ett gam-
malt skeptiskt medel-
havsfolks mognad”. –
Mörkrets kärna (Hel-
singfors 1976), s.206.
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utan att ställa krav, och ändå – den inre frihetens osvikliga krite-
rium – utan förklädd aggressivitet. Njuta en man som han njuter
en kvinna –

En evig kvinnodröm? eller bara min? Bara en dröm för den
som vet sin ödesdigra disposition för olevbara kärlekar, bortom
alla förnuftiga sammanhang – som då man älskar sin bror eller en
yngling som kunde vara ens son, eller en man som är gammal nog
för att vara ens far. (s.145)

Den ”inre frihet” Mirjam här beskriver finns uppenbarligen inte i
hennes förhållande till Jacob: för henne är han viktigare än så. Det är
han som några tiotal sidor senare tar sig friheten att lämna henne.
Mot drömmen om det enkla, kravlösa mötet står för Mirjam det hon
i citatet kallar sin ”ödesdigra disposition” eller, på ett annat ställe,
”frånvaron av en sensualitet”:

Jag hade inga moraliska betänkligheter mot att följa en främmande
man upp på ett hotellrum; hindret var av annat slag: frånvaron av
en sensualitet som gör det slags handlingar möjliga. (s.211)

Men kanske handlar Mirjams ’brist’ mera om en ekvation mellan fri-
het och hängivenhet, som inte går ut? I en parentes efter det redan
citerade stycket om ”olevbara kärlekar” diskuterar hon själv den in-
vändningen:

(Och här skulle en lärd person hålla en liten föreläsning om kau-
salitet och öde, och påvisa att dispositionen för ”olevbara” kär-
lekar egentligen betydde att man vill oforcerbara hinder i förhål-
lande till en man (för att man var giftasskygg, rädd för krav och
vardagsanpassning, eller bara av masochism), och den enkla för-
klaringen skulle inte falla den lärda personen in, nämligen att om
det nu råkade vara så exklusiva egenskaper som insiktsfullhet och
redbarhet som attraherade en mest hos en man, så fick man ta
dem där de råkade finnas.) (s.145)

En smula kokett hävdar Mirjam alltså den ”enkla förklaringen” till
sin ensamhet att hennes kravnivå är för hög, att ”insiktsfullhet och
redbarhet” är så sällsynta egenskaper (bland män) att chansen till ’lev-
bara’ förbindelser i praktiken är noll.

Mera kyligt sett kan man misstro den här statistiken och tillskriva
den Mirjams behov att bygga sig en självbild som en ovanlig och krä-
sen person.

Men också i Mirjams egen tolkning bildar den idealiska och kan-
ske idealiserade första kärleken till Jurek en norm som hon har svårt
att lösgöra sig från. Och går man, trots hennes avvisande av den ”lär-
da personens” teorier, in på eventuella underliggande motiv så finns
inbäddat i historien att med den första kärleken följde den första
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traumatiska separationen. Kanske Mirjam verkligen aktar sig för ”lev-
bara” kärlekar, för att slutet på den första gjorde så ont?

Ur ett annat, mera berättartekniskt perspektiv kan den för Mir-
jam otillfredsställande episoden med Marc och det korta förhållandet
med Jacob också ses som drag av realism och motstånd mot tillrätta-
lagda romanlösningar. Bristen på lyckligt slut ställer den problematik
Mirjam lever i – självständig medelklasskvinna i början av 1960-talet
– tydligare på sin spets.

Förblindelsen med öppna ögon

Redaktör Randgrens förälskelse i Annika i Se upp Salige! har vissa
paralleller med Mirjams förälskelse i Jacob i Mörkrets kärna. bägge
förhållandena omges av yttre svårigheter. I det redan citerade stället
talade Mirjam om ”olevbara kärlekar […] som då man älskar sin bror
eller en yngling som kunde vara ens son, eller en man som är gammal
nog för att vara ens far” (Mörkrets kärna, s.145). Randgren är jämn-
årig med Annikas far. I bägge förbindelserna finns alltså ett förbjudet
drag, som samtidigt kan bidra till att göra dem mera spännande –
förbud och tabun är beprövade afrodisiaka.

Å andra sidan skiljer sig Mirjams sexuellt och intellektuellt gi-
vande förhållande med en vuxen man ändå mycket från den ungefär
jämnåriga, drygt 40-åriga Randgrens häftiga förälskelse i en tonårs-
tjej som han inte lyckas föra ett samtal med om filmen de sett (Se upp
Salige!, s.215), vars teckningar han i hemlighet tycker är dåliga (s.
100–101)292  och vars förtroende för honom mest verkar handla om
ett behov av en fadersfigur.

Randgrens berättelse är en skildring av förälskelsens förblindelse.
Men Annika ser knappast heller klart vilka förhoppningar hon ger
näring åt genom att flirta och dansa med Randgren, ty sig till och
anförtro sig åt honom, gång på gång söka upp honom i hans hem.

Om Randgren är förblindad, liksom alla förälskade, är han å and-
ra sidan inte blindare än att han redan under ”begynnelsestadiets”
berusande förlopp kan anklaga sig själv för ”hyckleri och skenhelig-
het”:293

Jag ville legalisera vad min kärlek krävde av henne, samtidigt som
jag misstänkte och fruktade att det inte alls var fråga om kärlek
utan något annat och grymmare, eftersom just i detta fall just kär-
lek inte tycktes kunna kräva just det som det av allt att döma nu
uteslutande gällde. Detta sade mig allt som jag fötts med och upp-
fostrats till, äran, de gamla hedersbuden och även, fastän mindre
klart, Mose tretusen sinnessjuka restriktioner för kärlekslivet
inom mig. (Se upp Salige!, s.208)

292 Det är för övrigt
ett av de drag han har
gemensamt med
Lolitas berättarjag
Humbert Humbert,
som talar om sin
åtrådda flickkvinnas
konstnärliga alster i
lika nedlåtande ton:
”exempelvis i går när
hon åter var inne i
mitt rum för att visa
mig sina dåliga teck-
ningar”. Vladimir
Nabokov: Lolita
[1955] (Höganäs
1981), s.60.

293 I och för sig går
det inte att säkert tids-
bestämma Randgrens
självanklagelser, efter-
som berättelsen enligt
sin egen fiktion inte är
nedskriven dag för
dag utan ”långt se-
nare” (s.19). Också
anklagelserna kan
alltså vara Randgrens
efterhands-
konstruktioner.
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Trots självkritiken och misstanken att det inte är (empatisk, hänsyns-
full) kärlek som driver honom, utan ”något annat och grymmare”,
går Randgren vidare och är beredd att, när tillfället kommer, försöka
förföra Annika. Snarare än en fullständig förblindelse beskriver
Randgren den förälskelsens oresonlighet som Roland Barthes, i Frag-
ments d’un discours amoureux (Kärlekens samtal), behandlar under
rubriken ”Den Omedgörlige”:

Trots svårigheterna i min historia, trots obehagen, tvivlen, förtviv-
lan, trots lusten att dra mig ur, upphör jag inte att inom mig hävda
kärleken som ett värde. Alla de argument som de mest skilda sys-
tem begagnar för att avmystifiera, begränsa, utplåna, kort sagt ned-
värdera kärleken lyssnar jag till – men jag envisas: ”Jo jag vet nog,
men ändå…”294

I skildringen av hur det avgörande beslutet tar form i honom tar
Randgren till metaforer. Han jämför det med en livmoder som vid-
gar sig i en kvinnokropp medan fostret växer – en på en gång närlig-
gande och ovanlig association. Och han talar om ”martyrernas” över-
tygelse, en tidlös bild som i princip också kunde handla om
självmordsbombare:

Det var ett beslut lika oryggligt som martyrernas, att gå den väg
vars slutpunkt är undergången och vad jag kände var också detta
bittra som de måste ha känt, inte seger men undergång, eller den
undergång som känns som en seger därför att allt är så starkt
ljust, hisnande och förblindande att motsatserna upphävts, även
gränserna från det vanliga mellan gott och ont, våld och mildhet.
Även detta underliga ökentorra som de måste ha känt, kände jag
[…] (s.272)

Uppfylld av denna ”oryggliga” känsla går Randgren vidare med rela-
tionen trots att han – som framgått – tvivlar på att det han känner
ens verkligen är kärlek. Han vet att

[…] en kärlek som söker sitt är i stånd att resonera sig till precis
vad som helst bara den får tillräckligt med tid på sig för det slags
logismer och filosofemer och magiska nödvändighetsargument
med vilka även det värsta brott måste rättfärdigas för att kunna
utföras. (s.265)

Igen ger Randgren alltså läsaren en vink om att ifrågasätta hans eget
”resonerande”. Och igen påminns man om förälskelsens dubbla
seende, om att det åtminstone i Randgrens fall handlar om en för-
blindelse med öppna ögon.

294 Barthes: Kärlekens
samtal, s.109.
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”Herregud, det kommer att fortsätta i åratal!”

Ett annat drag värt att poängtera när det gäller förälskelsetemat i Se
upp Salige! är känslans varaktighet och centrala roll i berättelsen, jäm-
förd med de mera punktmässiga episoderna av raseri eller besvikelse
som tidigare anförts. Men samma ”omedgörlighet” (Barthes) som
driver Randgren genom största delen av romanen upplever också be-
rättaren, ’B’, i sin saknad efter M i En berättelse om gränser. Ett
utifrånperspektiv införs i romanen när B uppfattar att vänner som
känt dem båda anser att M behandlat henne illa.

En gång hos G hörde jag C och E prata, de visste inte att jag hade
kommit. C sa, Och så klampade han iväg över hennes vidöppna
hängivna hjärta och reste sin väg – pang! – jag tror inte han nånsin
fattade att han lika gott kunde ha dödat henne […] han visste att
hon skulle ha gjort vad som helst för honom men han reste sin
väg, tack och adjö, och det osmakliga är att hon fortfarande är
beredd att göra vad som helst för honom. (s.120)

Hon hör också G kommentera relationen mellan M och B, som fort-
satt per brev:

Som vanligt får hon [B] ta emot hans pessimism och kverulans
och som vanligt kommer hon att försvara honom mot honom
själv och säga att han är underbar. Herregud, det kommer att fort-
sätta i åratal! (s.123)

G:s profetia verkar inte avskräcka B. Resignation över förlusten – den
hållning som Mirjam intar i Mörkrets kärna – lyckas B fortfarande
inte inta:

Jag hade tänkt mej att människor kunde vara alternativ. M skulle
resa och jag intalade mej att det fanns alternativ till M; jag hade
många vänner och fick lätt kontakt med folk. Resignerad men op-
timistisk skulle jag gå ut i världen och finna alternativ till M, jag såg
mej som en gammal vördnadsbjudande dam sitta i kretsen av mina
talrika efterkommande och berätta för de olyckligt förälskade
bland dem om de andra alternativen. (s.126)

I En berättelse om gränser är tes och antites ett ofta återkommande
retoriskt mönster. Den optimism som B här lagt fram ser hon sig i ett
följande stycke tvungen att skrota:

Det finns inga alternativ till M, de kunde finnas men jag vägrade
att godta dem, de finns inte. Det finns alternativ till det liv med M
som jag önskade mej men jag vägrar att godta dem, de finns inte.
De finns men de är skenbara, de är skenbara därför att de är där
men inte kan accepteras. (s.127)
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På nytt kan vi låta Roland Barthes’ Kärlekens samtal sekundera med
ett citat ur det redan anförda avsnittet om ”Den Omedgörlige”.
Barthes skriver:

Denna istadighet är kärlekens protest: under den samstämmiga
kören av ”goda skäl” att älska annorlunda, att älska bättre, att
älska utan att vara kär osv, hörs en envis stämma som ligger kvar
aningen längre: den Omedgörlige älskandes stämma.

Människor underkastar ju varje företag ett alternativ: att
lyckas eller misslyckas, att segra eller förlora. Jag protesterar uti-
från en annan logik: jag är på en och samma gång, motsägelsefullt
lycklig och olycklig: att ”lyckas” eller ”misslyckas” äger för mig
bara en tillfällig och flyktig mening (vilket inte hindrar mina plågor
och begär från att vara våldsamma). […] Ur äventyret (det man
dras in i) stiger jag varken som segrare eller besegrad: jag är tra-
gisk.295

Också B i En berättelse om gränser är hellre tragisk än hon erkänner
sitt misslyckande och går vidare. Hon fortsätter att, med den term
hon oftast använder, vara ”beroende” av M (s.9 m.fl.): ”jag minns M
med min kropp, hur hans beröring fick den att strömma mot ho-
nom” (s.71).

Först mot slutet av boken – liksom efter lång tvekan – tar hon
några gånger till den beskrivning av relationen läsaren kanske hela
tiden väntat sig, nämligen orden ”älska” och ”kärlek” (s.114–119,
136). Uppskjutandet av känslans benämnande går, som jag tolkar
det, i linje med bokens andra stiliserande grepp, t.ex. användandet av
versaler i stället för namn. Det är som om B krävt av sin gestaltning
att upplevelsen först ska ges innehåll, beskrivas som erfarenhet, innan
hon låter den inordnas under sitt konventionella namn. Ordet kärlek
står för ”perhaps the most exploited emotion in Western society”,
konstaterar Katarina Elam.296  För att inte banaliseras måste det så att
säga erövras inifrån, fyllas med personlig mening.

”Jag är våldsamt uppdragen och forcerad”

Eftersom förälskelsen – med Alberonis formulering – är ett gemen-
samt ”projekt”,297  upplever den älskande den älskades frånvaro som
också sin egen frånvaro. B beskriver förlusten av M som en hotande
förlust av sig själv, av den B hon var, tillsammans med M:

Jag var fullständigt beroende av M och under andra förhållanden
hade jag helt kunnat uppgå i honom och min tillvaro håller på att
rasa samman utan honom. M hade givit mej tillbaka till mej själv,
bit för bit, han hade varit en del av det jag kallade min personlig-
het i så hög grad att jag känner mej berövad mej själv. (En berät-
telse om gränser, s.130)

295 A.a., s.109–110.

296 Elam: Emotions as
a Mode of Understan-
ding, s.50.

297 Alberoni: Jag äls-
kar dig, s.73.
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Temat personlighetsförlust utvecklas i bokens nästsista avsnitt. Efter
en serie hallucinationer, framkallade av sömnlöshet, stirrar B på sig
själv i spegeln: ”Det kommer ofta för mej att jag inte finns, jag upp-
repar mitt namn som en besvärjelse” (s.149). Spegelmotivet utveck-
las: ute bland vänner fäster B en ”oerhörd vikt vid att man kallar mej
vid namn och inte bara säger du” (s.150). Men samtidigt som samva-
ron ger bekräftelse – ”Jag använder mina vänner för att de ska ge mej
identitet” – litar hon inte på det hon ser i den sociala ’spegeln’. Hen-
nes fasad utåt framstår för henne själv som ett drivet rollspel:

Jag är våldsamt uppdragen och forcerad, de tycker att jag är på ett
strålande humör och är gärna tillsammans med mej (de utbyter
blickar och tänker på M när jag flirtar med en stilig gestalt och en
vacker näsa), jag beundrar mej själv för att jag håller ihop och inte
faller ur rollen en enda gång, de tycker att jag är samma glada
människa som förut och jag är förvånad över att den ytliga upp-
sluppenheten inte har en spricka […] (s.150)

B närmar sig den figur som Roland Barthes kallar ”Katastrof ” – en
”våldsam förtvivlan” som skiljer sig från vad han kallar ”ljuv förtviv-
lan”. Barthes skriver:

Detta har inget att göra med den smygande, liksom helt civilise-
rade nedslagenheten vid kärleksbesvär; inget att göra med den
lamslagenhet som drabbar en övergiven älskande: jag deppar inte,
är till och med tuff. Det är tydligt som en katastrof: ”Det går åt
helvete med mig!”298

B i En berättelse om gränser upplever sitt yttre skenjag som skarpt
åtskilt från sin inre tomhet. Både umgänget och arbetet förefaller
tomt mekaniska: ”med en pedantiskhet som jag inte hade kunnat tro
om mej själv gör [jag] undan alla mina plikter och följer min alma-
nack som Mose lag”. Samtidigt berör ingenting henne på ett djupare
plan, själva existensen är ointressant: ”leva eller dö syns mej fullstän-
digt egalt för jag gör ingetdera” (s.151).

Känslan av meningsförlust tillåter B att betrakta sitt eventuella
psykiska sönderfall ’utifrån’, slött likgiltigt, eller – som hon skriver,
med en nästan road formulering – ”nyfiket” och ”högtidligt”:

Ibland undrar jag nyfiket om jag håller på att förlora förståndet.
Jag känner mej högtidlig vid tanken men säger mej sedan att all-
ting beror på sömnlösheten, bara jag får sova blir allting bättre.
[…] (s.152)

Men jag undrar fortfarande hur det är möjligt att det som jag
tidigare uppfattat som min personlighet plötsligt bara är ett skal
som skyddar mej från insikt (och egentligen vill jag ju att man ska
se min belägenhet!) och att det som är jag hela tiden viker undan
[…] (s.153)

298 Barthes: Kärlekens
samtal, s.142.
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Det finns alltså en likhet mellan det gränstillstånd B beskriver och
den förälskade besatthet som redaktör Randgren i Se upp Salige! in-
registrerar hos sig själv – även om det i Randgrens fall sker med en
blandning av eufori och förskräckelse, snarare än, som hos B, likgil-
tighet och sorg. Randgren befinner sig i ett förväntansfullt ’före’, B i
ett långt och sörjande ’efter’, men bägge står så att säga vid sidan om
sig själva och iakttar en delvis främmande människas förehavanden.
Förälskelsens oresonlighet hos Randgren motsvaras hos B av sorgens
omedgörlighet.

I sin Esquisse d’une théorie des émotions (Skiss till en känsloteori)
beskriver Jean-Paul Sartre en känsla man är ”underkastad”, ”upp-
fylld” och ”förhäxad” av med orden ”något ogenomskinligt och
tungt”: ”Man kan inte frigöra sig från den efter eget behag, den ut-
tömmer sig själv, men man kan inte hejda den.”299

”Sensationernas kvävningsdöd”

I vardagsspråket används uttryck som ”utom sig”, ”ge sig hän” och
”extas” för känslolägen som upplevs som transgressiva, gränsöverskri-
dande. I diskussionen om romanernas känslospår kunde vi tala om
ett ’utom sig’ med en vidare innebörd. I synnerhet Daniel, men också
Randgren och ’B’, förs alla en bit utom sitt vanliga jag när deras agg-
ressivitet flammar upp i form av våldsfantasier eller, i Daniels fall,
verkligt våld. Randgren och B beskriver också den sorts främling-
skap, förvåning och (med B:s ord) ”nyfikenhet” inför det egna jagets
reaktioner som en djup förälskelse, respektive en djup sorg, för med
sig.

För Mörkrets kärna är det däremot karakteristiskt att boken, trots
Mirjams öppenhet och hennes ofta sensuella språk, inte innehåller
sådana envisa ’utom sig’-tillstånd. Mirjams förälskelser visas, konsta-
teras, snarare än de berättas. Detsamma gäller för de smärtsamma
situationerna – t.ex. faderns separerande av henne från Jurek, eller
Jacobs försvinnande till vad som framställs som viktigare uppgifter.
Här tillämpas något av det ”torra, nakna” uttryck Mirjam föresprå-
kar i en konstdiskussion med väninnan Gaby (s.192).

Det är ordet jag vill, inte bilden. Och ordet i dess torraste nak-
naste renaste form: det som förmedlar reflexion. Inte det som
besvärjer och suggererar, bara det som aktiverar reflexion. […] –
Jag vill kommunicera med ett intellekt genom en text. Bara det.
(Och tänkte att ytans och sinnesintryckens frestelse låg strax un-
der huden på mig och splittrade och drog utåt, och att jag därför
måste bekämpa dem. För att undgå sensationernas kvävningsdöd
– ) (s.192–3)

299 Jean-Paul Sartre:
Skiss till en känsloteori
[orig. Esquisse d’une
théorie des émotions,
1965] (Göteborg
1992), s.49.
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Uttrycket ”sensationernas kvävningsdöd” verkar kunna gälla också
känslorna, de ’inre sinnesintrycken’, även om Mirjam inte explicit
nämner just dem. Jag läser Mirjams principiella återhållsamhet som
en rädsla för att skriva sentimentalt och melodramatiskt. Och även
om Mörkrets kärna knappast är så renodlat ”intellektuell” eller
renskalad från ”yta” och sinnesintryck som Mirjams programförkla-
ring skulle kräva – man behöver bara tänka på kärleksscenerna eller
miljöskildringarna från Helsingfors och Paris – så ges känslorna här
ändå över lag en mera distanserad, mera tuktad plats än i de tre öv-
riga romanerna.

Närmast Mirjams sätt att förhålla sig till sina känslor kommer
Daniel i den senare delen av Kärret. Sommarens händelser och sam-
talen med bland andra Torsten verkar ha gjort honom mera medve-
ten om andras perspektiv – alternativt mera förvirrad. Han brusar
inte längre upp lika ohämmat som i våldsscenen i bokens början.
Både Kärret och Mörkrets kärna utmynnar alltså i en hållning som –
beroende på läsarperspektiv – kunde kallas för självbehärskning,
hämning, vishet eller resignation. I synnerhet avskedsscenen på de
sista sidorna i Mörkrets kärna blir en uppvisning i stoicism.

Känslospåret

Känslospåret i de fyra romanerna kunde sammanfattas som följer.
Gör man – som Alberoni – en markerad skillnad mellan förälskelse
och kärlek, är Se upp Salige! en utpräglad förälskelseroman. I den and-
ra polen av berättarens, redaktör Randgrens, känslospektrum ligger
hans självförakt, vantrivsel och tillbakahållna aggressioner. Självför-
aktet, som han tydligen levt med redan en längre tid, får näring av
konflikter på hans arbetsplats och av småstadsmiljön – ”hela Lexå där
jag är så sentimentalt, så intelligenshögfärdigt hemlös” (s.19). Det
stegras ytterligare av de tre samtidiga nederlag som romanen utmyn-
nar i: Randgren misslyckas som opinionsbildare i sin tidning, han
kan inte hantera relationen till Annika och han förlorar sonen Gus.
Romanens upplösning präglas av skam och sorg.

Också Kärrets Daniel upplever sig som en misslyckad uppfostrare.
De positiva polerna i hans värld är naturen och den äldre dottern; här
kan man tala om kärlek i bred bemärkelse. I bägge fallen är det –
liksom för Randgren – fråga om hotad kärlek, vilket bidrar till
Daniels aggressioner, vantrivsel och oro. Det är en oro som domine-
rar romanen och som ofta liknar öppen ångest. Ändå utmynnar bo-
ken snarare i en blandning av resignation och mognad.

Trots att också Mirjam i Mörkrets kärna går in i förälskelser – lik-
som Randgren i Se upp Salige! och ’B’ i En berättelse om gränser –
betonar hon inte lika starkt förälskelsens extatiska och oresonliga
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sida. Snarare är ledmotivet Mirjams krav att en intellektuell attrak-
tion ska bilda en grund för den erotiska, och hon ställer också upp en
”torr” beskrivning som stilistiskt mål. Liksom hennes berättarkolleger
upplever Mirjam misslyckanden och sorg, men hennes grundattityd
är snarare resignerad eller stoisk än präglad av t.ex. självömkan eller
självförakt.

I En berättelse om gränser dominerar den elegiska tonen av ett ef-
teråt. Separationens smärta är den bakgrundston som de ljusare min-
nena av förälskelsen, kärleken, vänskapen och engagemanget ställs
mot. Också i Mörkrets kärna finns ett sådant efteråt – nuet efter ton-
årskärleken med Jurek – men där Mirjam hunnit resignera, är såret i
En berättelse om gränser färskt och djupt. Förlusttemat återkommer
på ett intellektuellt plan, som en förlust av idealism och politisk rät-
linjighet. Trots att B kan se förlusten av M också utifrån, med andras
ögon, är hon uppfylld av sorgeprocessen, liksom förälskelsen fyller
Randgren i Se upp Salige!. En hotande skugga faller över En berättelse
om gränser i form av en känsla av meningslöshet, av att tappa greppet
om tillvaron.

Resignation – eller mognad?

I inledningen till det här kapitlet talade jag om att lyfta fram känslor
som ’har’ vissa personer snarare än personerna som har känslorna.
Hur fungerar en sådan läsning av de fyra romanerna?

Som en viktig skiljelinje framstår här känslornas varaktighet, de-
ras envishet. Exempel på hastigt uppblossande passioner – besvikelse,
raseri o.s.v. – finns i alla fyra romanerna. Romantekniskt kunde deras
uppgift sägas vara att illustrera en kris, ett ’brott’, och att utveckla
och nyansera bilden av de inblandade personerna. Läsaren inbjuds
att binda ihop de dramatiska punkterna i berättelsen till en gestalt.
Den upplevande personen, karaktären, är gestaltens sammanbin-
dande faktor.

I synnerhet i två av romanerna, Se upp Salige! och En berättelse om
gränser, kan man däremot säga att en känsla bildar en aktiv, stark och
varaktig känslogestalt. Förälskelsens respektive separationens besatt-
het eller passion blir en romanperson i sig, en dubbelgångare eller
skugga, som den upplevande inte kan eller vill frigöra sig från.

I Kärret och Mörkrets kärna dominerar i stället resignationen. I
Kärret tuktas Daniels ursprungliga hetsighet, så att han i romanens
slut framstår som kontrollerad. Också Mirjams röst i Mörkrets kärna
är resignerad, trots ögonblick av hängivenhet.

Är resignation en känsla – eller är den snarare frånvaron av känsla?
Åtminstone kan den beskrivas som passiv, reflekterad, disciplinerad
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och bearbetad, till skillnad från den envisa, passionerade känsla som
drabbar Randgren och ’B’.

Mirjam i Mörkrets kärna uttrycker, som sagt, en skepsis mot det
melodramatiska. Men trots den högre känslotemperaturen hos berät-
tarna i Se upp Salige! och En berättelse om gränser framstår inte heller
deras berättelser som sentimentala. Motgiftet ligger här i den större
distans mellan berättarröst och verk (”implicit författare”) som jag
berörde i inledningskapitlet. Bland annat bildar det satiriska planet i
Se upp Salige! en motpol till de bekännande partierna. På motsva-
rande sätt bibehåller ’B’ i En berättelse om gränser en viss lätthet, ett
stänk av självironisk humor, till exempel på tal om sitt eventuella
sammanbrott. ”Jag känner mej högtidlig vid tanken”.

Känslans strukturomvandling

En särskild frågeställning, som jag nu går över till, gäller de grans-
kade ’romankänslornas’ eventuella samklang med texternas samtid,
1960-talet, och med det tema jag har kallat för medelklassradikalis-
men. Styrs känslornas spel i de fyra romanerna av den tid de skildrar?
Är romanernas känslospår tidsbundna, eller är det fråga om tidlösa,
arketypiska emotionsdramer där scenbilden lätt kunde bytas ut med
hjälp av kulisser från en annan tid?

Kärlek är visserligen ett starkt motiv i litteraturen från de flesta
tider, men kanske kärlek i en 1960-talsroman har sina speciella sex-
tiotalsdrag? I vilken mån får den yttre turbulensen, den samhällsför-
ändring och den förskjutning av moraliska och politiska perspektiv
som satte in några decennier efter andra världskriget (se kapitel 2),
också romanpersonerna att ”känna annorlunda”?

I kapitlets inledning talades om känslor som relationer snarare än
enbart ’spontan natur’. Förutom situationsbunden är en sådan rela-
tion också en kulturberoende tolkning eller konstruktion. Också en
känsla som tycks överrumpla mig som spontan och naturlig innehål-
ler en ’avläsning’ och bedömning av situationen. Jag blir t.ex. skrämd
av en plötsligt uppdykande hund: min rädsla beror på att jag tolkar
hunden som farlig. Om min tolkning av hundens beteende förändras
– om jag t.ex. upptäcker att den är vänlig – förändras också känslan.
Överfört på ett kollektivt plan är känslor i någon mån historiska, ef-
tersom tolkningarna av situationer (mera komplicerade situationer
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än den med hunden) kan variera stort. I Katarina Elams studie beto-
nas känslornas kulturberoende:

The point is that it seems like we have a consensus on emotions
which is dependent on the context. People would perhaps say:
“She ought to be angry instead of being sad”, or “She has the right
to be angry, the situation is not her fault”.

What I want to stress is that we learn different patterns, for
instance about anger. This pattern embraces both an understan-
ding or interpretation of a situation and a way to behave in that
situation, namely the expression of anger.300

Jag väljer att i fortsättningen kalla denna konsensus kring ett känslo-
mönster – normerna i en viss tid och kultur för hur en känsla kan och
bör upplevas och ageras ut – för ett känslomanuskript. Med begreppet
vill jag understryka dels det sociala elementet i hur känslor beskrivs
och bedöms, dels deras narrativa egenskaper. En liknande term, som
Elam hänvisar till, är Ronald de Sousas ”paradigmscenario”.301  Litte-
raturforskaren Raymond Williams har å sin sida arbetat med termen
känslostrukturer, ”structures of feeling”, som förmedlande länk mel-
lan representationer och levd erfarenhet.302

Om känslor ses som ramberättelser eller manuskript kan man
tänka sig att de här mönsterberättelserna förändras över tid, att käns-
lomanuskriptet skrivs om och att det gamla manuskriptet småning-
om hamnar i skuggan. Också känslostrukturer kan drabbas av struk-
turomvandling. Friktionen mellan olika känslomanuskript borde å
andra sidan kunna komma till synes som en politisering av känslan,
eftersom politisering innebär att man blir varse de konflikter som
ligger latenta i maktrelationer.

Finns i de fyra romanerna tecken på en känslornas historicitet, en
politisering och ’strukturomvandling’ av känslomanuskripten? På
samma sätt som i kapitel 5 begränsar jag mig här till att lyfta fram
några exempel. Jag ser först på vad man kunde kalla den manliga
känslohanteringen i Se upp Salige! och Kärret. Efter det berör jag
berättarnas reaktioner i de fyra verken på den samtida så kallade sexu-
ella revolutionen. Till slut ställer jag frågan om berättarna tolkar sin
förälskelses historia på ett ’sextiotalistiskt’ sätt.

Efebofili – i vecket mellan Kinsey och feminismen

En blind förälskelse som den redaktör Randgren upplever i Se upp
Salige! har, förefaller det, sin universella sida. Det som kan vara tids-
bundet är däremot hur Randgren tolkar den, hur han ger sig hän åt
sin känsla och – eftersom förälskelse så långt handlar om förhopp-
ningar – vilka fantasier han gör sig kring den. Som alla förälskade
upplever Randgren sig som drabbad av sin känsla och ser det irratio-

300 Elam: Emotions as
a Mode of Understan-
ding, s.43. ”She ought
to be angry instead of
being sad” motsvarar
för övrigt mycket nära
vad några personer i
’B’:s omgivning säger
om henne i En berät-
telse om gränser.

301 A.a., s.49.

302 Se t.ex. Haslett:
Marxist Literary and
Cultural Theories,
s.295.
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nella också som en kvalitet hos känslan, en ursäkt för att följa den,
kanske också för att förneka dess rationella drag (Annika är hans vän
Kimmos dotter, vänner brukar utbyta gåvor, vänner kan ha överse-
ende med varandras misstag).

Såtillvida har Randgren säkert rätt till sin känsla att han knappast
kan välja att inte bli förälskad. Däremot kan andra känslor – skam,
empati – i princip blanda sig i spelet och störa hans känslomanu-
skript. Det är också vad som händer i romanens slut, i scenen med
den inställda förförelsen.

Man kan dra en parallell till Daniels blyga kärlek till sin äldre
dotter Lea i Kärret – men också till en lätt voyeuristisk scen under
fisketuren med den yngre dottern, den sextonåriga Märta.

– Det skulle ha varit härligt med ett dopp, sa Märta. Men jag tog
ingen baddräkt. […]
– Här kan du simma i alla fall, sa jag. Ingen ser dej.
– Du då?
– Jag har sett dej åtskilliga gånger. (Kärret s.80–81)

Det sista är både sant och inte sant. När Märta tar av sig kläderna,
vilket Daniel alltså inte har något emot, ser han en ung kvinna som
han tydligen inte varit fullt medveten om.

Jag tänkte på hur ofta Aune svor över dessa nylontrosor som hon
ansåg vara flärd och fåfänga i lyxförpackning. Men det var inget
tvivel om det: de klädde flickan. Slöt som en sky kring hennes
runda höfter. […]

Våtglänsande steg hon upp. Sprang längs stranden. Hoppade
omkring. Hon var inget barn. Jag kände strupen dras samman i
vånda. Såg minnesbilder som kom min kropp att darra till i en
frossbrytning. Hon sträckte kroppen i en båge, böjde sig bakåt.
Håret föll drypande vått och svart som natten. Brösten var runda,
fasta. På något sätt eggade hon till och med mig. (s.81)

Daniel vet vad som gäller, han skjuter in ett ”till och med” före ”mig”.
Tabut mot incest står fast. Men det är intressant att just Daniel, som
annars överallt ser förfall och ruttenhet i tidens nya erotiska öppen-
het, för sig själv medger sin attraktion. Den står också i kontrast till
den episod längre fram där hustrun, Aune, knuffar ner honom fram-
för TV:n för att se på balett, med repliken ”Du har varit förbannat
slö på sista tiden! Sätt fart på livsandarna, gubbe!”. Här är Daniels
reaktion demonstrativt pryd, eller ointresserad: ”en spark åt glasrutan
som visade oss erotik på burk”.

– Stäng av det där dravlet, sa jag.
Aune flinade:
– Gillar du inte snygga ben längre? Det är förbi med dej, gubbe.
Hää…
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Kanske det, sa jag. Men det är ingen förlust. (s.92)

Det sista ska säkert läsas som en pik, i retur för den som hustrun ger
honom för bristande ”livsandar”. Något slags ”livsandar” och begär
har han ju nyligen upplevt, i badscenen med Märta. Även om impul-
sen finns, beror det av kontexten hur Daniel hanterar den. Den Da-
niel vi lär känna i Kärret skulle knappast vilja bekänna för Aune att
han tänder på deras dotter.

Men på samma sätt bestämmer kontexten hur ämnet behandlas i
ett litterärt verk. Här har konjunkturerna varit rörliga, och i ljuset av
senare decenniers offentlighet kring incesttemat framstår Daniels sätt
att tangera det som på en gång för mycket och för litet. I dag skulle
det infekterade ämnet – om det alls behandlades – knappast förbigås
så ’naivt’.

Någonting liknande gäller för Randgrens relation till den min-
deråriga Annika i Se upp Salige!. Eftersom Annika inte är ett (förpu-
bertalt) barn handlar berättelsen inte om pedofili.303  Men vuxna som
attraheras av tonåringar – efebofiler, hebefiler304  – rör sig i en gränszon
som troligen har laddats upp under senare decennier. I takt med
större öppenhet om de möjliga traumatiserande följderna av att barn
utnyttjas sexuellt har det sociala fördömandet vuxit. Till exempel i
det anglosaxiska språkområdet skapades det socialpolitiska begreppet
child abuse 1962 och utvidgades 1975 till att omfatta också incest.305

Den här barnskyddsdiskursen har sannolikt spillt över också till det
’hebefila’ området (’Lolita-åldern’) efter publiceringen av Se upp
Salige! 1960.

Barnporr och pedofili har blivit nyhetsstoff och redan en miss-
tanke kan leda till stigmatisering, social utstötning.306  Efter 1970-
talet, med feminismens andra våg och en förändrad offentlighet kring
sex och makt, framstår en bekännelse som Randgrens sannolikt som
ömtåligare, svårare att hantera, än den gjorde i sexliberaliseringens
tidiga och framgångsberusade 1960-tal. När Se upp Salige! utkom var
det vanligen inte ojämnheten – icke-reciprociteten – i den relation
Kihlman beskriver som störde några kritiker, utan hans direkta sätt
att närma sig själva ämnet sex. Å andra sidan verkar Olof Lagercrantz
i sin recension i DN nästan besviken på att Randgren inte löper linan
ut: ”Ur sitt erotiska rus låter honom Kihlman vakna upp. Men hade
inte en total upplösning och undergång varit mera motiverad, mera i
överendsstämmelse med hans karaktär?”.307

I Vladimir Nabokovs berömda, begreppsbildande roman Lolita
(1955) är flickan knappt tretton år.308  Kihlman gör Annika ett par år
äldre och till skillnad från Lolita fullbordas den förbjudna relationen
inte. Ändå skulle det i dag kräva större mod att skriva Se upp Salige!
än det gjorde år 1960. En skildring ur ’Lolitans’ egen synvinkel är då
kanske mindre kontroversiell, att döma av det positiva mottagandet

303 Randgren noterar
genast i romanens
början att Annika
”vuxit, blivit vuxen
[…] fått form och
fason” (s.8) och åter-
kommer också senare
gärna till ämnet. För
en pedofil vore ”en
kvinnas höfter” (33),
”de redan färdiga höf-
terna” (43) troligen
avtändande.

304 Termen efebofili
används för vuxen-
attraktion till tonår-
ingar, hebefili (Mag-
nus Hirschfeld, 1906)
riktar sig mera speci-
fikt till personer i den
tidiga puberteten. Jfr.
Wikipedia: ”Ephebo-
philia”. Humbert
Humbert i Nabokovs
Lolita framstår som
närmast hebefil.

305 Ian Hacking:
”Lasten hyväksikäytön
muodostaminen ja
muovaaminen” [orig.
”The Making and
Molding of Child
Abuse”, 1991] i
Hänninen & Karjalai-
nen (toim). Biovallan
kysymyksiä (Helsinki
1997). — I USA an-
vänds termen statutory
rape (’lagstadgad våld-
täkt’) om i princip all
sex med personer un-
der juridiskt tillåten
ålder (”age of con-
sent”, i dag 16–18 år
beroende på delstat),
vilket utvidgar berg-
reppet våldtäkt på ett
för nordbor ovant
sätt.

306 Hösten 1999
uppstod ett omfat-
tande mediadrev med
inslag av moralisk
panik när Rainer
Erlund, en 59-årig
finlandssvensk riks-
dagsman, polisanmäl-
des för att ha ringt
samtal till en 14-årig
dotter till en bekant
och bland annat före-
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av t.ex. Suzanne Brøggers Crème fraîche (1978), Marguerite Duras’
L’Amant (1984) och Maimu Bergs Ma armastasin venelast. Nemad
(1994, svensk titel Jag älskade en ryss, 1997). Ett centralt motiv i de
här romanerna är vad men kunde kalla för lycklig erotisk kärlek mel-
lan tonåring och vuxen.309

Är vuxnas attraktion till mycket unga – till exempel vuxna män
som attraheras av tonårsflickor, som i Lolita, Se upp Salige! och (an-
tydningsvis) i Kärret – ett tidsbundet tema, ett eventuellt förlegat
känslomanuskript? Inte i sig. Men de tre senare romanerna är begrip-
ligare inom ramen för 1950- och 60-talets tidiga sexliberalisering,
som ännu övervägande skedde på männens villkor, än i dagens situa-
tion. En frispråkighet som i sin egen tid kunde upplevas som en be-
friande, tabubrytande öppning kan alltså efter en tid på nytt framstå
som ansvarslös, unken och politiskt inkorrekt. En relevant parallell är
här Henry Millers erotiska 1930-talsböcker, till exempel Tropic of
Cancer som 1970, efter den länge uppskjutna publiceringen i USA
(1961), angreps i en berömd studie av feministen Kate Millett.310

Också Nabokovs Lolita angreps till exempel i Sverige år 2000 av en
forskare med hänvisning till ”kunskapsutvecklingen i samhället när
det gäller sexuella övergrepp på barn”.311

Se upp Salige! placerar sig i en nisch, ett tillfälligt veck i de väster-
ländska moraluppfattningarnas historia, där 1) bortgiftande av myc-
ket unga flickor med äldre män har blivit ovanligt, 2) en ny, frisprå-
kigare litteratur gjort sex också mellan vuxna och minderåriga till ett
berörbart, kanske spännande ämne, 3) feminism och pedofildebatt
ännu inte på nytt misstänkliggjort det.

Även om motivet har sin tidlösa sida, verkar alltså valet och sättet
att skildra Randgrens känslostorm och Daniels släng av incestuös åtrå
vara starkt knutet till romanernas tid.

Reflexer av ’sexvågen’

Den ’sexuella revolution’ som under 1950- och 60-talet förändrade
umgängesformer och moral, liksom sättet att skildra erotik i bland
annat litteraturen, har berörts i kapitel 2.Till bakgrundsfaktorerna
hör här ökad upplysning om och spridning av traditionella preven-
tivmedel, liksom utvecklandet av nya. Tillgång till kontraception har
betydelse för vilka förväntningar mänskor har på sexualiteten och
alltså – i linje med det inledande resonemanget i det här kapitlet – på
vilka känslomanuskript de följer, till exempel i förälskelser. Att det är
kvinnor som kan bli gravida har historiskt sett tilldelat könen skilda
manuskript, medan s.k. familjeplanering – med eller utan familj –
under 1900-talet gradvis ökat möjligheten att ’känna jämlikare’.

slagit en biltur med
henne. Erlund uteslöts
genast ur sitt partis
riksdagsgrupp (SFP)
och dömdes följande
vår, i mars 2000, i
hovrätten till 45 da-
gars villkorligt fäng-
else för hemfridsbrott
och försök till sexuellt
ofredande av barn.
Kort därefter, i april,
drunknade han under
en fisketur. Se Rainer
Erlund: Jagad med
skammen (Helsingfors
1999) och Yrsa Steni-
us: ”En paradoxal his-
toria om lidande, om
ont och gott”, Afton-
bladet 25.4.2000.

307 Olof Lagercrantz:
”Litterärt genom-
brott”, Dagens Nyheter
4.11.1960.

308 Flicknamnet och
tematiken är densam-
ma i en länge bort-
glömd, 19-sidig novell
av Heinz von Lich-
berg (pseudonym för
Heinz von Eschwege)
från år 1916, av Mi-
chael Maar presente-
rad i Frankfurter Allge-
meine Zeitung 19.3.
2004 som en möjlig
inspirationskälla för
Nabokov (se notis
”Lolita wohl keine
Erfindung Nabokovs”,
18.3.2004,
www.faz.net). Att
namnet har blivit ett
gängse begrepp för en
mycket ung sexuellt
aktiv/attraktiv flicka
beror i alla fall på
Nabokovs roman.

309 Sjlälva relatio-
nerna framstår som
lyckliga, både ur pro-
tagonisternas och den
vuxna berättarens per-
spektiv, även om i
synnerhet Maimu
Bergs roman slutar
med katastrof när för-
hållandet upptäcks
och den vuxne man-
nen grips av polisen.
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Att åtminstone Mirjam och hennes olika älskare i Mörkrets kärna,
liksom Berättaren och M i En berättelse om gränser, använder någon
form av preventivmedel är sannolikt, men ämnet berörs inte. Däre-
mot funderar Daniel i Kärret på att ta upp ”nödvändigheten av pes-
sar eller återhållsamhet” med dottern Leas pojkvän Torsten (s.97).
Det blir inte av, men själva omnämnandet ger en hållpunkt. Att Lea
sedan verkligen blir gravid, tydligen oplanerat, framstår därför för
läsaren som en smula förvånande: både hennes och Torstens attityder
beskrivs i andra avseenden som moderna, jämförda med Daniel. Gra-
viditetens funktion i historien blir att den ger Daniel rätt i hans skep-
sis mot de nya seder som han har så svårt att smälta.

Den nya (o)moralen är ett av bokens huvudteman. I ett samtal
med Torsten anstränger Daniel sig att försöka se objektivt på sexuali-
teten förr och nu. Men det är svårt:

Men jag kunde inte komma ifrån att det var skillnad någonstans.
Lydnaden var en annan. Själva synen på moralen likaså. Det öppna
sättet att godta allt existerade inte då. Någonstans ruttnade allt
omkring mig. Jag mera anade än kände det. Och jag kunde inte
förklara det hur mycket jag än ville göra det. Men min strupe var
torr när jag sa:

— En vacker dag hittar man väl ungarna liggande i hor på
landsvägskanten mitt i byn! Det, och sen blir det ens förbannade
skyldighet att lyfta på hatten när man går förbi! (s.64)

Daniel beskrivs genom sin berättarröst som ganska oförmögen att
reflektera över och förklara sina reaktioner på andra sätt än med rygg-
märgen, i tillspetsade utbrott. Daniels språklöshet bygger upp hans
olustkänslor och föreställning att allt omkring honom ”ruttnar”. Sex-
tiotalets spirande liberalisering av sexnormerna blir alltså en viktig
igångsättare av romanens problematik och de behandlas via den des-
orienterade och konservativa Daniels känslor.

I Kärret är den sexuella liberaliseringen ett ’ungdomsproblem’ och
så framstår den också i Se upp Salige!. Filmen som Randgren och An-
nika ser på bio heter ”Sinnlighet”. ”Den lär vara bra, det är den mo-
derna ungdomens förfall”, säger Annika (s.208). Under filmen ralje-
rar Randgren för sig själv att ungdomsproblemet tycks gälla ”halvna-
ken-helnaken och att ungdomen inte kunde bestämma sig för vil-
ket”. Han blir också ”måttlöst irriterad” över ”denna pryda, ur alla
synpunkter falska lek med dels halvskymda dels blixtsnabbt blottade
bröst och skinkor” (s.209).

Också Daniel i Kärret känner olust över ”erotik på burk”, som när
han avfärdar balettprogrammet i TV: ”Snygga jäntor som sparkade
förföriskt med långa, slanka ben. Konst? Kanske det, men jag satt slö
och tyckte att alltihop verkade djärv exponering” (s.92).

310 Kate Millett:
Sexual Politics (New
York [1970] 1971).
Svängningarna i
opinionsklimatet
kring Miller har kom-
menterats av författa-
ren Erica Jong: ”Det
ligger en viss ironi i
att Miller först inte
blev läst på grund av
den officiella puritan-
ska censuren och se-
dan inte blev läst på
grund av den inoffi-
ciella femistiska cen-
suren”. Erica Jong:
Henry Miller och jag
(Stockholm 1994),
s.21.

311 Detta i ett gen-
mäle till en positiv
recension av boken i
kulturtidskriften Ord-
front Magasin 12/99.
En annan debattör
krävde att den
Nabokov-vänlige re-
censenten skulle ute-
slutas ur föreningen
Ordfront. Marie Hed-
berg (nätresurs):
”Lolita normaliserar
övergrepp”,
Kvinnotryck 3/2000.
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I Mörkrets kärna kommer Mirjams syn på tidens sexvåg fram i ett
av samtalen med Jacob i Paris. När hon kritiserar den nya frigjorda
litteraturen i Norden kunde beskrivningen gälla aktuella och om-
stridda verk av t.ex. Agnar Mykle eller Hannu Salama:

De har just vågat börja säga fula ord, det vimlar av dem i våra
böcker, och av samlag, många tättryckta sidor. Här skulle ni hoppa
över dem på samma sätt som ni hoppar över naturskildringar för
de är inte ens pornografiska annat än i undantagsfall om det är
nån verkligt begåvad skribent, men mest är de så trohjärtat rena
och beskrivna med sånt entusistiskt pedanteri som om författa-
ren var den första som hittat på att folk kan ha det nöjet av var-
ann… (s.109)

Att både Randgren och Mirjam är irriterade över (vissa sidor av) sex-
vågen312  utesluter ändå inte att deras berättelser själva ingår i och
bidrar till den. Deras en smula gnälliga kritik fäster också läsarens
uppmärksamhet på hur de själv skildrar sex. Till exempel låter Rand-
gren under natten med servitrisen Sally sin hand ”stryka över hennes
höft och midja och ner över hårkullen, plötsligt in i den varma våta
slidan” (s.117) och Mirjam noterar, under det första samlaget med
Jacob, ”sprittningen av motstånd: en reflexrörelse som om stinget av
hans tunga, lent glidande, varit ett deflorerande vapen” (s.85313 ). Att
attraktionens psykologi står i förgrunden i bägge romanerna uteslu-
ter alltså inte nog så kroppsliga passager.

”Avundsjuk på Henry Miller”

Trots romanernas sexuella praktik uttrycker alltså Randgren, Daniel
och Mirjam alla någon form av avståndstagande från ’sexboomen’. I
det avseendet skiljer de sig från Berättaren i En berättelse om gränser.
Bokens nionde avsnitt inleds med en betraktelse kring Henry Miller,
”en fantastisk författare” (s.77). Berättaren känner sig visserligen klu-
ven i sin beundran. Men det är inte en ambivalens som handlar om
Millers direkthet som erotisk författare, utan om den egocentricitet
Berättaren tillskriver honom:

De dagarna läste jag koncentrerat Henry Miller, en vidsynt vital
människa, ändå begränsad på det viktigaste området: det som lig-
ger utanför hans egna gränser. Det som gör hans prosa så oer-
hört direkt och stimulerande stöter mej samtidigt ifrån honom:
hans överflödande självupptagenhet som gör att han saknar ett
aktivt medvetande om de människor som han inte har något ut-
byte av. Det är en sorts ärlighet, men bara på hans egna villkor.
(s.77)

312 Filmen i Se upp
Salige! är i och för sig
fransk. Om de två
romanerna ses som
delar av en enda text
blir den pedantiska
frigjordheten kanske
inte enbart ett utslag
av de nordiska folkens
primitivitet (vilket
Mirjam i Mörkrets
kärna låter förstå).

313 Ett feltryck (en
utbytt rad) har i bo-
kens första upplaga
gjort det citerade
stycket obegripligt.
Här citerat från den
andra, rättade uppla-
gan.
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Snarare än den ’snuskige’ Miller har B problem med den grubblande
Miller. Hon konstaterar att ”filosofiska frågeställningar är ett privile-
gium som tillfaller endast jordens redan förut privilegierade männi-
skor” (s.77), och kallar honom ”en luffare och bohem i välfärdssam-
hället, en lyxvarelse i ordets extremaste form” (s.78). Men den posi-
tiva polen i hennes ambivalens kvarstår:

Samtidigt är jag avundsjuk på Miller, på hans suveräna förmåga att
njuta, på hans vitalitet som inte är träffad av den medvetenhet
som lamslår, på hans troskyldigt deklarerade illusionsfrihet. På att
han aldrig ifrågasätter sin vana att alltid ställa sej själv i främsta
rummet. (s.78–79)

”Avundsjuk på Miller” – kan man se spår av den avunden i B:s eget
sätt att berätta? Åtminstone är hennes sexvokabulär rätt rakt på sak,
och förebådar i det avseendet erotiska scener i Ulla-Lena Lundbergs
senare romaner, till exempel Kungens Anna (1982), Regn (1997) och
Marsipansoldaten (2001). Där Mirjam i Mörkrets kärna litar på an-
tydningar och nerbländade övergångar – ”Bakom domningen hörde
jag badrumskranarnas forsande” (s.85) – konstaterar B i En berättelse
om gränser sakligt: ”Orgasmen hade lämpat av mej i en djup sömnig-
het” (s.68)314 .

I det här avseendet står B närmare de två manliga berättarna,
Randgren och Daniel. En femtio-sextiotalistisk frispråkighet kring
sex finns också i Kärret, och i synnerhet Se upp Salige! fick som vi sett
vid utgivningen kritik för bland annat ”myklerier”.315  Kritiker talade
om ”senkommen pubertet” och ”själslig nudism” och frågade sig ”om
allt behöver skrivas i detalj”,316  ”Är det månne en nödvändig försälj-
ningsteknik att skildra intima scener så här övermoget?”.317  Anders
Cleves novell ”Fostret” i Gatstenar från året innan, 1959, är visserli-
gen inte heller oskyldig, vad naturalistisk erotik beträffar, men Chris-
ter Kihlman har troligen ändå äran av att på allvar ha introducerat ett
henrymillerskt anslag i finlandssvensk litteratur.

Könsroller – med och utan kön

Men sextiotalet bryter inte bara in i de fyra romanerna i form av öpp-
nare representationer av sex, utan också i form av feminism – eller,
för att hålla sig till 1960-talets egen terminologi, som könsrollsdebatt.

En berättelse om gränser är (också) i det här avseendet en radikal
bok. Begrepp som kvinnlig och manlig saknas konsekvent, och in-
trycket av genusmässig icke-markering och utbytbarhet förstärks av
att personerna betecknas med versaler (”M” o.s.v.). Vanligen framgår
personernas kön när de omnämns som ”hon” eller ”han” – t.ex. M är
”han”. En viktig markering är att den namnlösa berättarens eget kön

314 Se också t.ex. s.80
och 134.

315 Johan Wrede i
Studentbladet
13.11.1960.

316 Rafael Helling:
”Senkommen puber-
tet”, Borgåbladet
3.11.1960.

317 G M C: ”Salig på
sin tro”, Kontors-
världen 31.12.1960.
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egentligen inte framgår förrän i mitten av romanen, när hon i sam-
band med en skildring av ätstörningar känner ”brösten värka […]
Clitoris svarar genast mot min hand” (s.80). Några sidor tidigare har
hon drömt om menstruationsblod.318

Uppskjutandet långt in i berättelsen av säkra tecken på berätta-
rens könstillhörighet bidrar, tillsammans med personernas abstrakta
initial-namn, till att göra kön till en sekundär egenskap. Visserligen
är det de unga männen som riskerar att sändas i krig, eller som frivil-
ligt anmäler sig, men annars verkar personerna inte skildras så att
deras kön skulle ha konsekvenser för deras handlingar eller repliker.
Som jag tolkar greppet, förhåller sig romanen till könsrollsproblema-
tiken genom att demonstrativt ignorera den.

I Mörkrets kärna, däremot, diskuteras kvinno- och mansroller. Till
exempel i ett samtal mellan Mirjam och Eva får – som vanligt – vän-
innan representera den konventionella attityden: ”Vill du inte vara
lycklig på vanligt sätt?”.

– Du som lever ensam… ingen kvinna som lever ensam kan vara
lycklig.

– Jag lever inte ensam, jag lever med min son. Och med mitt
arbete. Ibland lever jag med en man.

– Med en tillfällig älskare ja. Men du har ingen man som be-
skyddar dig, som ger dig trygghet.

– Men jag fasar för att bli beskyddad! Det är klart: ibland
skulle det ju kännas skönt att ha nån som betalade hyran där
hemma […]. Men om priset för hyran är sammanboendet med en
karl så… aldrig! (s.68)

Den konflikt Mirjam upplever, mellan längtan efter kärlek och före-
satsen att vara en fri, självständig, kräsen kvinna har behandlats ut-
förligt i skönlitteraturen sedan åtminstone 1800-talet.319  Hon är
dessutom ensamförsörjande mor. Självförsörjande kvinnor har alltid
utgjort en betydande del av befolkningen, inte minst bland hjonen
och inom arbetarklassen. Till exempel i Sverige var hälften av alla
kvinnor över 15 år ogifta eller före detta gifta under perioden 1750–
1950.320  Men Mörkrets kärna bär också tydliga spår av att vara skri-
ven i brytningen mellan 1950- och 1960-tal – efter Simone de Beau-
voirs Le Deuxième sexe (1949), men före eller på randen till det egent-
liga genombrottet för feminismens andra våg.

Man kan säga att Mirjam hävdar och utforskar en erotiskt fritt
rörlig roll några decennier innan den ännu blivit comme il faut för
ensamma medelklasskvinnor. Preventivmedel och attitydförändring-
ar gör det småningom möjligt att ’legalisera’ och normalisera denna
livsstil, förändra moraluppfattningar och lyfta tabun. Det som varit
ett ungkarlsbeteende blir en relativt könsneutral singelkultur. Men
ännu år 1965 måste Mirjam (som framgått i kapitel 5 ovan) beskriva

318 ”jag hade blod
mellan benen jag steg
upp det var blod på
golvet menstruations-
blod […] jag slätade
med handen över
hårtofsen där nere
kändes det öppet och
mjukt”. En berättelse
om gränser, s.73.

319 Man kan hänvisa
till bl.a. George Sand,
Colette och Alexandra
Kollontaj. Se Anna
Rotkirch: ”New
Woman with Old
Feelings? Contrasting
Kollontai’s and
Colette’s Writings on
Love” i Ebba Witt-
Brattström (ed.): The
New Woman and the
Aesthetic Opening.
Unlocking Gender in
Twentieth-Century
Texts (Huddinge
2004).

320 Andelen var rela-
tivt konstant fram till
1960-talet: t.ex.
49,7% år 1750,
49,9% år 1800,
53,5% år 1850,
53,2% år 1900,
40,4% år 1950. Histo-
risk statistik för
Sverige. Del 1. Befolk-
ning. Andra upplagan.
1720–1967 (Stock-
holm 1969), tabell 20
och 24.
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drömmen om kvinnan som tar för sig i termer av ett könat känslo-
manuskript för t.ex. njutning: ”Njuta en man som han njuter en
kvinna – ” (s 145).

Drömmen om jämlikhet också på känslans område – den i Mir-
jams ögon ’manliga’ rätten att inte känna bundenhet i tillfälliga rela-
tioner – står i boken jämsides med flera resonemang om förmodat
’kvinnliga’ egenskaper: ”Jag vill känna mig kvinnlig i förhållande till
en man: oresonlig och subjektiv och förtjusande ologisk” (s.111), ”En
kvinna vill bli erövrad” (s. 241). Samtidigt bekämpar Mirjam på and-
ra ställen föreställningar om könsskillnader och hävdar en närmast
anti-essentiell universalism à la de Beauvoir: ”jag sökte mig fram till
en ny öppenhet genom de förbrukade former jag inte längre rymdes
i” (s.63). Att Mirjam rör sig av och an mellan två könsparadigm är en
inkonsekvens som jag gärna tolkar som specifikt sextiotalistisk.

En aforistisk syntes av särarts- och likhetstänkande gör Mirjam
dessutom när hon på ett ställe diskuterar ”dumhetens” kön:

Dumheten har ett kön, intelligensen har det inte. Det finns ett
speciellt manligt sätt att vara dum och ett speciellt kvinnligt; intel-
ligensyttringar däremot är svårare att trycka en könsstämpel på.
(s.137)

Förlusten och vad man gör av den

Det emotionellt laddade område där ett möjligtvis förändrat känslo-
manuskript särskilt tydligt kommer in i de kvinnliga författarnas ro-
maner gäller förlust och saknad. Både i Mörkrets kärna och En berät-
telse om gränser blir huvudpersonen-berättaren övergiven av sin äls-
kade. I Mörkrets kärna utgör avskedet bokens och berättelsens slut. I
En berättelse om gränser har separationen redan skett, före romanens
”nu”. Saknaden dominerar nuet och färgar berättarens återblickar.

På ett liknande sätt är Se upp Salige! – enligt sin egen fiktion –
skriven i ruinerna efter sonen Gus’ självmord och Randgrens sanno-
likt förstörda relation till Annika. Också i Kärret slutar med att en
kvinna – Märta – blir övergiven av sin älskade, men här kan man
också se ett motsatt mönster. Daniel har länge riskerat att känslomäs-
sigt förlora de två döttrarna, men bevarar av allt att döma till slut
åtminstone den äldres respekt och vänskap.

Jag begränsar mig här till förlusttemat i Mörkrets kärna och En
berättelse om gränser, eftersom de två romanerna i det avseendet är de
närmast jämförbara. Bägge behandlar fullbordade parförhållanden,
där den andra parten bryter upp. Slutsituationen i bägge är: den jag
älskar har övergett mig; han känner kanske fortfarande för mig, men
inte tillräckligt.
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Att det i de två böckerna (liksom i Kärret) är männen – Jacob och
M – som bryter upp, följer ett traditionellt könsrollsmönster. I En
berättelse om gränser blandar B i en dröm ihop sig själv och odysseus-
mytens övergivna kvinna: ”Penelope hade ett arbete vid fackelsken
fullbordade hon dagens arbete hon repade upp det som hon hade fått
färdigt under dagen hon väntade ständigt på M” (s.74–75). Det som
eventuellt kunde tidsbestämma Mirjam och B, två moderna Penelope
eller Solveig (i Peer Gynt) är hur de försöker hantera sitt nederlag –
om det är ett nederlag.

I Mörkrets kärna talar Mirjam om sin ”ödesdigra disposition för
olevbara kärlekar” (se ovan, kapitel 5). Formuleringen innehåller en
generalisering som kan vara vilseledande. Den första kärleken, med
Jurek, var ”olevbar” för att omgivningen (fadern) och historien (kri-
get) skilde åt de älskande. Den andra, med Marc, var däremot ”olev-
bar” för att Mirjam själv inte kunde acceptera Marcs cyniska håll-
ning. I den (kronologiskt sett) tredje kärleken är skilsmässan Jacobs
val. Mirjam kan sympatisera med hans skäl, befrielserörelsen, och i
bokens slut framställer hon sin förlust som en frigörelseprocess, en
stoisk mognad. Läsaren kan välja att ta henne på orden, men läsaren
kan också se orden som en rationalisering, en mask. Jacob framställs
som en man som valt mellan henne och Saken, och faktum är att han
valde Saken. Att se det samhälleliga som ett högre syfte än det privata
blir – hur man än annars väljer att tolka Mirjam – ett sätt att bear-
beta sorgen.

I En berättelse om gränser är det B:s partner M som väljer att gå.
Hans motivering är att privatlivets lilla lycka i längden är ohållbar:

Tillsammans med dej, bara för att vi personligen har det så bra
och är så lyckliga och har allt vi behöver – och behoven växer
med åren som du vet! – skulle jag förborgerligas i en rasande fart
och bli som en av de där förtjusande medelamerikanerna med sin
ohyggligt låga spännvidd som bara för att de själva har det så bra
och är så nöjda med livet och demokratin saknar alla förutsätt-
ningar att sätta sej in i hur andra människor har det. Det finns
massor av den typen här också. (s.128)

Det viktiga för M – viktigare än B – är alltså att inte ”förborgerligas”.
Hans ord försätter B i en konflikt: ”jag håller med dej men jag kan
inte gå med på vad du säger” (s.128–9).

I bägge romanerna låter paren alltså ett ’högre’ syfte, som bägge
tror på, förklara och rationalisera det som händer – det vill säga att
han lämnar henne.

Scenen är tidlös och själva det högre syftet utbytbart, men som ett
sextiotalistiskt drag kan man ändå se misstron mot det lilla livet, den
privata lyckan, bland mänskor som i princip kunde ha tillgång till
den. En nerskrivning av känslans – den romantiska kärlekens – värde
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har ägt rum. Det är en förskjutning som också innehåller ett drag av
politisering. Lyckan ses som en smula futtig, liksom att hänge sig åt
sorgen över förlusten – också den sörjande själv ser det så.

En stor del av En berättelse om gränser utspelar sig, som sagt, i
tiden efter separationen. Berättaren håller uppe kontakten med M
per brev, och i sin inre monolog erkänner hon sitt beroende av ho-
nom. Först nära slutet av boken får beroendet också ett annat namn,
nämligen kärlek:

Men kärleken till M kan jag inte vända mej ifrån, fortfarande vän-
der jag mej till M som har vänt sej bort. Jag vänder mej från det
som finns inom möjligheternas gräns till det omöjliga, M, det and-
ra vänder jag mej ifrån. (s.136)

Tillsammans med andra tecken i textens helhet – B:s mardrömmar,
ätstörningar och hallucinationer – pekar hennes ’omedgörliga’ fast-
hållande vid ”det omöjliga, M” ut en gräns för hur långt känslomanu-
skriptet i hennes fall kan skrivas om. Hur goda de rationella motive-
ringarna för att göra det än kan förefalla, också i hennes egna ögon.

Tid och känsla

Både i Mörkrets kärna och En berättelse om gränser ligger alltså diskus-
sionen om känslomanuskriptet långt framme i bilden. Vad är rimligt
att känna i en situation där man blir övergiven? Kan det finnas goda
skäl som ursäktar sveket? Är det alls frågan om ett svek? I Mörkrets
kärna utsätts Mirjam dessutom, som vi såg i kapitel 5, för en pedago-
gisk uppläxning av två av sina män när de oprovocerat talar om and-
ra, samtidiga älskarinnor. Trots sina inbördes skillnader beskriver
både Marc och Jacob sin indiskretion eller ärlighet som hälsosam,
och Mirjams svartsjuka som en fördom som bör övervinnas.

Oberoende av om den vuxna Mirjams och ’B’:s rivaler är idéer
eller mänskor, står deras män – Marc, Jacob, M – närmare en ’ratio-
nell’ syn på kärleken än den som de kvinnliga berättarna kanske vill,
men inte lyckas, leva upp till. Av de två är Mirjam ändå den mera
resignerade och den som ibland drömmer om att själv, som hon ut-
trycker det, ”älska som en man”.

Kärleken som delbar, förhandlingsbar, tillfällig, ’fri’: ett oromantiskt
eller åtminstone mindre romantiskt kärleksmanuskript gestaltas i ro-
manerna, och manuskriptet verkar åtminstone i några fall vara tids-
enligt, politiserat, sammanlänkat med sexliberaliseringens och den
politiska väckelsens 1960-tal.
Inte i fallet Marc, Mirjams andra förälskelse i Mörkrets kärna – som
skildras som en tidlös karriärgestalt: arbetet är hans livsinnehåll men
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han kopplar av som fritids-Casanova. Sextiotal är inte heller den arke-
typiska, tillfälliga relationen mellan Randgren och servitrisen Sally i
Se upp Salige! – där förblir i stället den traditionella klasskillnaden en
outtalad men självklar sabotör av ett tänkbart romantiskt manu-
skript.

Mera sextiotalistiskt är då Torstens förhållande med Märta i Kärret
– ett förhållande som varar över sommaren och som slutar med att
Torsten, troligen ovetande om Märtas graviditet, flyttar tillbaka hem
till sin fru. Det blir ’sextiotalistiskt’ därför att Torsten i boken fram-
står som ett språkrör för moderniseringen. Likaså verkar Randgrens
öppenhet om sin attraktion till den fjortonåriga Annika passa väl in i
den korta parentesen av sexliberalism och öppenhet på manliga vill-
kor, så att säga efter Henry Miller och före Kate Millett.
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6. Makten

BE ALL YOU CAN BE

– värvningsaffisch för U.S.A.:s armé

När redaktör Randgren – nära slutet av Se upp Salige! – får en varning
av tidningens ägare, sker det under de mest civiliserade former.
Randgrens nya linje i ledarspalten har väckt ont blod i styrelsen, men
som dess representant Rulle säger: ”jag har alltid hållit på smidighet i
såna här saker” (s.264). Makten döljer järnnäven i en sammets-
handske.

Hur skildras maktrelationer i de fyra romanerna? Är personernas
inbördes över- och underordning, och deras eventuella försök att för-
ändra sina positioner, en viktig aspekt på respektive historia? Finns
här motiv och konflikter som kan belysa huvudfrågeställningen om
sextiotalets medelklassradikalism?

Efter en inledande diskussion kring det nämrast ’foucaultska’
maktbegrepp jag använder, och en översikt av temats plats i roma-
nerna, går jag i det här kapitlet närmare in på några scener där frågor
om makt förhandlas. Sådana situationer kan utspela sig både mellan
mänskor som känner varandra väl och i mera anonyma och/eller of-
fentliga sammanhang. Jag startar i det förra slaget av situationer och
återkommer till den andra typen av maktutövande – till exempel po-
litisk makt i snävare mening – i avsnittet ”Medelklass med mänskligt
ansikte”.

Makt i rörelse: Foucault

Michel Foucaults maktanalys har blivit en referenspunkt i moderna
humaniora och samhällsvetenskaper. I synnerhet hans 70-talstexter
har fått betydelse som ett försök att tänka makt i nya termer.321  I
kontrast till vad Foucault ser som en mekanisk och begränsande, ”ju-
ridisk och negativ”322  föreställning om makten fäster han uppmärk-
samheten vid maktutövande som ett nätverk av komplexa, instabila

321 Magnus
Hörnqvist ser
Foucaults makt-
analytiska period som
avgränsad till mellan
1970 och 1978, med
den redan nämnda
Surveiller et punir
(1975) och första ban-
det av Histoire de la
sexualité 1976) som
centrala verk.
Hörnqvist: Foucaults
maktanalys, s.7 och
12–21.

322 Foucault: Viljan
att veta, s.116; jfr.
Hörnqvist: a.a.,
s.114ff.
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och produktiva strategier som genomsyrar alla sociala relationer. Att
maktnätverken är komplexa innebär att makten inte kan ägas eller
kontrolleras av enskilda individer eller grupper; snarare består den av
relationer som är ”på samma gång målinriktade och icke-subjek-
tiva”.323  Att makten är instabil beror på att dess stödjepunkter stän-
digt är i rörelse: ”Makten är hela tiden i omlopp, är aldrig helt på en
sida och sätts alltid på spel.”324  Den produktiva aspekten innebär en
kritik av teorier om repression (till exempel Herbert Marcuses under
1960-talet aktuella ’freudomarxism’), som Foucault ser som en allt-
för ’stel’ föreställning:

[…] om maktens enda funktion var att undertrycka, om den bara
verkade i form av censur, uteslutning, blockering och förträngning,
såsom ett stort överjag, om den bara utövades på ett negativt
sätt, då vore makten mycket bräcklig.325

Snarare än traditionella, hierarkiska kommandokedjor för underkas-
telse intresserar sig Foucault därför för maktens positiva eller aktiva
dimension av förmåga, potential, skapande:

Man måste sluta att alltid beskriva maktens verkningar med nega-
tiva termer, att säga att den ”utesluter”, ”utövar repression”,
”hämmar”, ”censurerar”, ”abstraherar”, ”maskerar” och ”döljer”.
I verkligheten är makten produktiv: den producerar en verklighet,
den producerar ämnesområden och sanningsritualer.326

Maktens produktiva aspekt har fångats bland annat i uttrycket em-
powerment (att bemyndiga, ge möjligheter, resurser).327  En konse-
kvens av en sådan syn på makt är att också konst – inklusive litteratur
– ”producerar en verklighet” och potentiellt kan ingå i olika slag av
resursskapande (empowering) praktiker. Konst är kanske en överbygg-
nad i den betydelse som diskuterades i inledningen. Däremot är den
inte enbart ideologi.

I litteraturstudier får en Foucault-inspirerad maktanalys konse-
kvenser på flera nivåer. På kontextens nivå kan man fråga vilka dis-
kurser de litterära texterna ingår i och förhåller sig till. En ansats till
en sådan diskussion görs här i det avslutande kapitlet ”Att läsa 1960-
talet”. Nedan använder jag ett foucaultskt maktbegrepp framför allt
som en läsanvisning på textens nivå, romanberättelsernas plan.

Mänskliga relationer är ett vanligt grundtema för romantexter. Ett
foucaultskt perspektiv kan här fungera som en påminnelse om att i
den mån vi läser relationer i fiktiva berättelser på samma plan som vi
läser relationer mellan verkliga människor genomsyras bägge av
maktutövning. Det gäller också när relationerna inte är uppenbart
hierarkiska, utan framstår som till exempel umgänge, vänskap eller
kärlek; inte minst sexualiteten kallas av Foucault för ”ett ställe där
maktrelationerna trängs”.328

323 Foucault: a.a.,
s.120.

324 Hörnqvist: a.a.,
s.30.

325 Citat och över-
sättning i Hörnqvist:
a.a., s.137–138.

326 Foucault: Över-
vakning och straff,
s.227.

327 Begreppet, som
ofta kopplas till just
Foucault, används
numera också i fran-
ska texter som lånord
(t.ex. ”les stratégies
d’empowerment”).

328 Foucault: Viljan
att veta, s.131.
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Makt och frihet

En aspekt på maktfrågan tas upp av Merete Mazzarella i hennes stu-
dier av de två aktuella romanerna av Marianne Alopaeus respektive
Christer Kihlman. ”Frihet och beroende i finlandssvensk kvinnolitte-
ratur” är undertiteln på hennes Från Fredrika Runeberg till Märta
Tikkanen (1985), där essän om Mörkrets kärna ingår. Temat i Det
trånga rummet (1989) – där bland annat Se upp Salige! behandlas –
presenteras likaså som ”frihet kontra instängdhet”, en manslitterär
motsvarighet till temat i ’kvinnoboken’ Från Fredrika Runeberg till
Märta Tikkanen.329  Om frihet och makt har med varandra att göra,
finns här en utgångspunkt.

I linje med mitt föregående resonemang ser jag de begrepp Maz-
zarella arbetar med – frihet, beroende, instängdhet – som aspekter på
makt. En ordboksdefinition av makt är ”position och resurser att
styra (personer, händelser etc)”, synonymt med ”herravälde”. Frihet
definieras i samma källa som bland annat ”tillstånd som ej belastas av
ngt oönskat” eller ”egenmäktigt beslutad rättighet”.330

En klassisk filosofisk frågeställning handlar om (den eventuella)
skillnaden mellan ’positiv och negativ’ frihet, ’frihet till’ respektive
’frihet från’. ”Frihet till” kan sägas ligga närmare det intuitiva makt-
begreppet – ’makt att’, potential, eller som hos Foucault maktens pro-
duktiva aspekt. Själv ser jag skillnaden mellan makt och frihet som
en fråga om ordens användningssätt: frihet är fr.a. det vackrare sättet
att tala om makt. Skillnaden är en skillnad i attityd och anger ett
perspektiv hos den talande, i stil med ’egna barn och andras ungar’.
Av strategiska skäl talar vi om andras maktbegär och vår egen frihets-
längtan. Det anses i allmänhet legitimt att sträva efter frihet och obe-
roende, medan attityderna till ordet makt kan röra sig över ett helt
register: från beundran, över neutralt iakttagande, till kritik och för-
akt (som i uttrycket ’naken makthunger’).

Att som Mazzarella analysera Mörkrets kärna och Se upp Salige! i
termer av frihet (frihet och beroende, frihet och instängdhet) är
fruktbart, eftersom det ligger i linje med romanernas karaktär av jag-
berättelser. Men hur ser berättelserna ut om man tar steget ut ur dessa
’jag’? Huvudpersonernas frihetslängtan – eller: önskan att styra, sna-
rare än styras – kan kanske få klarare konturer om den beskrivs i
makttermer, som subjektiva upplevelser, individuella ’projekt’, inom
en större väv av asymmetriska relationer.

Om makt/frihet ses som en helhet, betonar frihetsaspekten alltså
den individuella upplevelsen, medan maktaspekten snarare betonar
det sociala fältet. Talet om frihet tenderar ofta att bli en smula ab-
strakt, eftersom det ligger i den talandes intresse att underbetona el-
ler dölja att ökad egen frihet kanske minskar någon annans frihet.

329 Mazzarella: Det
trånga rummet, s.13.

330 Svensk ordbok
(Stockholm 1990).
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Till exempel innebär ökad frihet/makt för kvinnan i en patriarkal
struktur sannolikt minskad relativ frihet/makt för mannen. På
samma sätt ligger det i någons intresse att redaktör Randgren på sin
provinsiella redaktion inte tar sig friheter, inte försöker utöva mera
makt än det mått han reellt har tilldelats.

Om frihet kan översättas till makt, kan också de två andra nyckel-
orden i Mazzarellas studier, beroende och instängdhet, läsas i termer av
maktlöshet eller marginalisering. I Från Fredrika… beskrivs beroen-
det som en i första hand socialt programmerad, könsbaserad under-
ordning: det kvinnliga subjektets gränser sätts av patriarkatet. I Det
trånga rummet visas hur förändrade maktförhållanden i samhället –
svenskspråkiga högreståndsmäns minskade karriärmöjligheter efter
landets demokratisering – motsvaras av en subjektivt sett kringsku-
ren litterär rollperson. Romanernas manliga huvudpersoner jämför
sig med sin fadersgeneration och upplever att de befinner sig på fel
plats i historien.

I termer av makt skulle de begränsningar Mazzarella tar fasta på –
beroende kvinnor, marginaliserade män – också kunna beskrivas som
hinder för romanpersonernas expansiva ambitioner (med Friedrich
Nietzsches begrepp deras ”Wille zur Macht”). Därmed handlar det
också om en konflikt mellan självbild och andras bild: en situation
där romanpersonerna upplever att deras potential som individer (jfr.
Übermensch-idén) inte kommer till sin rätt. De känner sig förhind-
rade att ”be all they can be”. De tycker sig kanske vara värda mera
makt (frihet) än den de har. De ser vissa yttre omständigheter (mans-
samhälle, marginalisering) som mer eller mindre tillfälliga, slump-
mässiga och orättvisa orsaker till den maktlöshet (ofrihet) de upple-
ver.

I Se upp Salige! kan Karl-Henrik Randgrens förälskelse och hans
höjda profil som ledarskribent ses som två samtidiga försök att över-
skrida de gränser som är utstakade för honom. Bägge försöken slutar
snöpligt. Randgrens fall är delvis analogt med situationen i nuet för
’B’ i En berättelse om gränser. Också hon lever i en ’baksmälla’, efter
två som det visat sig alltför högt ställda förhoppningar: att behålla M,
att påverka samhället. Upplevelser av privat och offentlig maktlöshet
löper alltså parallellt i bägge romanerna. Att älska och att rädda värl-
den visar sig vara övermäktiga projekt.

Också i Mörkrets kärna löper ett privat ’expansionsprojekt’ paral-
lellt med ett samhällspolitiskt, men här är haveriet inte lika entydigt.
Den vuxna Mirjams kärleksäventyr ingår i hennes dröm om jäm-
ställdhet med männen, bland annat – som hon ser det – makten (fri-
heten) att lämna. Drömmen är att få ”älska som en man”, att ”ligga
med en man utan att såras av honom, utan att ställa krav” (s 145; jfr.
kap. 5). Det ideala oberoendet uppnår hon knappast; hon ställer vis-
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serligen inga öppna krav, men mycket tyder på att hon såras. Däre-
mot har, när romanen tar slut, både hon och Jacob kvar hoppet om
att påverka den större världen – Jacob genom politiskt arbete, Mir-
jam genom att skriva.

Daniel i Kärret representerar, jämförd med huvudpersonerna i de
tre andra romanerna, en helt annorlunda situation. Hans dröm eller
projekt är framför allt defensivt och privat: att få fortsätta sitt arbete i
naturen (som han valt framför fabriksarbetet); att hans döttrar inte
ska ’dra skam över honom’; över lag att få behålla det lilla mått av
frihet/makt han uppnått och som de moderna tiderna tycks hota att
ta ifrån honom. Om Randgren och Mirjam (kanske också ’B’) repre-
senterar en liberal expansionsdröm, står arbetaren Daniel snarare för
en konservativ dröm om status quo.

I romanerna spelar – som redan den här korta översikten visar – både
privata och offentliga maktrelationer centrala roller för handlingen. I
det följande avsnittet koncentrerar jag mig först på maktrelationer
öga mot öga. Det handlar om relationer som grovt kan delas in i
horisontella och vertikala, d.v.s. å ena sidan mellan mer eller mindre
jämbördiga parter, å andra sidan mellan personer i en klart hierarkisk
över/underordnad ställning till varandra. I kapitlets andra del, ”Me-
delklass med mänskligt ansikte”, diskuterar jag romanernas makt-
problematik ur ett mera generellt och uppenbart samhällspolitiskt
plan.

Jag börjar alltså med att se på några horisontella och intima rela-
tioner i romanerna – kärlek, vänskap – och går via föräldra/barn-
relationer till de mera entydigt vertikala, formella som förekommer
bland annat i yrkeslivet.

Makt och kärlek

Som exempel på mer eller mindre horisontella relationer kan man se
t.ex. Daniels till sin arbetskamrat Torsten i Kärret; Randgrens till vän-
nen Kimmo Lauer i Se upp Salige!; Mirjams till sin väninna Gaby och
till sina älskare i Mörkrets kärna; ’B’:s till sina studiekamrater och till
M i En berättelse om gränser. I de här förbindelserna finns en relativ
jämställdhet som har att göra med vänskap och/eller delade arbets-
uppgifter.

Också mellan Randgren och Annika, det potentiella kärleksparet
i Se upp Salige!, finns ett inslag av vänskap, men åldersskillnaden gör
dem, som man säger, omaka. Det är inte så mycket Randgrens ställ-
ning och formella auktoritet som skapar obalansen, för som dotter i
en rik familj ingår också Annika i ett maktnätverk. Igen kan man dra
parallellen till samtalet på Gillet (se ”Stadens hemligheter” i kapitel
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4) om hur Kronberg, en av stadens pedofiler, måste straffas för att
han gått över en gräns och till och med gett sig på pojkar från sam-
skolan (s.108). Dessutom är Annika dotter till Randgrens enda vän
Kimmo, som vi kan anta att han inte gärna vill mista. Obalansen
mellan Randgren och Annika handlar snarare om den generella makt
som erfarenhet ger och som uttrycks t.ex. i lagstiftningen mot vuxnas
sexuella utnyttjande av minderåriga. Naturligtvis utnyttjar också vux-
na varandra på många sätt, men när det handlar om barn och unga
kan åtminstone åldern fungera som en objektiv faktor, som kan skri-
vas in i en lagtext.

Annika befinner sig i gränslandet mellan barndom och vuxenhet.
Men inte heller de entydiga vuxenrelationerna i de tre andra böck-
erna är okomplicerade. Inte minst i Mirjams kärlekar blandas – som
bland andra Mazzarella påpekar – frihet och beroende, gemenskap
och underkastelse, på ett ofta mycket ambivalent sätt. Mirjams se-
mesterresa med Marc i Mörkrets kärna (se föregående kapitel) utveck-
lar sig till en maktkamp, där Marc vänder sig inåt och Mirjam känner
sig sårad. Också i förhållandet till Jacob är Mirjam ’förloraren’, på
samma sätt som ’B’ i En berättelse om gränser är ’förloraren’ i sitt för-
hållande till M, eftersom de två kvinnorna tydligen är beredda att
satsa mera på förhållandet än de två männen är.

Draget av maktkamp i relationen mellan Marc och Mirjam yttrar
sig som en demonstrativ likgiltighet från Marcs sida. ”Allt kunde man
fly ifrån – bara inte från denna tystnad och bortvändhet. Kanske viss-
te han det kanske var det ett maktmedel han medvetet begagnade”
(Mörkrets kärna, s.226). I En berättelse om gränser lyfts en konflikt i
relationen mellan B och M fram i tillspetsad form i den grälscen jag
tidigare tagit upp (”Raseri och våld”, kapitel 5). Inom loppet av det
åtta sidor långa avsnittet växlar berättarens sinnestillstånd flera gånger
häftigt mellan starkt positiva och negativa känslor. Efter en inledande
pastoralscen grips hon, till synes utan orsak, av hätskhet:

M var öppen och på gott humör, sådan jag älskade att se honom,
och den här dagen älskade han mitt sällskap och jag rörde mej i
hans sällsynta flyktiga värme. Jag sa, Vi går hem till dej. Han såg på
mej, jag såg hans snabba gensvar och vi började raskt gå mot hans
gata och jag tänkte hånfullt, Han är lycklig i dag och då ska natur-
ligtvis jag också vara lycklig, jag vill aldrig mer att han ska röra vid
mej, jag hatar honom och jag vill inte ha något med honom att
göra. (s.112)

Bakgrunden till B:s häftiga känslokast verkar vara en rädsla för att
hennes hängivenhet ska leda till jagutplåning. Den älskande vill upp-
gå i, avstå all makt till den älskade, samtidigt som utsikten att offret
ska visa sig vara förgäves skrämmer:
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jag skrek åt honom, M du förstår inte, du och jag är ett typexem-
pel på att det där pratet om att kärleken fördrar allt bara är båg,
allt det där med kärlek och förståelse betyder inte ett dyft. I näs-
tan alla förhållanden är det så att det bara är den ena parten som
fördrar allt och anpassar sej och jämkar och så är det också med
oss, du tar mej för garanterad och det är för all del sant, jag är dej
fullständigt hängiven och jag är lycklig över att bli sparkad av dej
och när du spottar på mej tycker jag lika fullt att du är underbar
[…]. (s.113)

Flera gånger upprepar B tanken att ”en kärlek som tror allt och hop-
pas allt måste leda till förtvivlan” (s.112, 114). Själva kärleken – den
alltför stora kärleken – framstår som ett hinder för kärleken. Utan
kärlek kunde de två, tänker B, ägna sig åt att njuta av vänskapen:

Kärlek är det mest förödmjukande som finns, om jag inte skulle
älska dej skulle jag klara dej och vi skulle vara mycket lyckliga, jag
skulle älska att vi var så samstämda men vi skulle vara oberoende
och jag skulle inte känna mej förödmjukad. (s. 114)

Varken B eller M lyckas under grälet – som M bara motvilligt deltar i
– ringa in källan till B:s irritation. Men B nämner balansgången mel-
lan gemenskap och (självvald) ensamhet som ett problem i förhållan-
det: ”Du vet mycket väl att jag inte vill klistra mej på dej dag och
natt. Jag vill också vara ensam ibland. Vi skulle börja kasta skor på
varann om vi alltid var tillsammans” (s.116).

I de fyra romaner jag här läser är grälscenen i En berättelse om
gränser den som mest närgånget och utförligt skildrar kärlek som –
också – en laddad maktrelation, där följaktligen också gränsen mot
rädsla och hat är flytande. Som M säger:

Och vad vill du att jag ska säga annat än att vi älskar ju varandra
och att det är bara det som räknas och det tror du inte själv på
men du vill att jag ska säga det så att du kan känna dej som den
starkare av oss därför att du vet att det inte är sant att bara det att
vi älskar varandra betyder nånting, samtidigt som du kan känna
dej skyddad av min enfaldiga kärlek som tror att det är så. (s.118,
min emfas)

Också i en jämlik och kärleksfull relation – vilket B:s och M:s i regel
skildras som – är parterna tvungna att handskas med beroende och
maktkamp. Läsaren får intrycket att det i eller bakom grälscenen
finns något, i romanen outtalat, som spelar en roll för M:s beslut att
inte fortsätta förhållandet, annat än på distans, per brev.
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Makt och vänskap

Mirjam och Gaby i Mörkrets kärna har varit väninnor i decennier,
men också deras relation hör till dem som nu brister – eller åtmins-
tone omförhandlas. Urladdningen sker i romanens senare del, under
Mirjams semester i Provence och efter vad man kunde kalla första
delen av ’historien om Jacob’. Redan vid återseendet med Gaby har
Mirjam svårt att dölja sin irritation över dennas ”blint egocentriska”
pratsamhet – ”håll inte på som om du läste upp tidningen […] be-
rätta inre saker” får hon lust att säga (s.178). När Gaby sedan kom-
mer in i Mirjams rum och läser en sida i hennes manuskript (uppen-
barligen till den bok vi som läsare nu läser), utlöser hennes kommen-
tar en konflikt som tydligen sedan länge varit latent.

Ämnet för grälet är vem av de två som förstår sig på konst. Gaby
framställs – av berättaren, Mirjam – som ytlig och trendfixerad. Hen-
nes förbättringsförslag till Mirjams text handlar om att göra den
klatschigare, nästan kvällstidningsmässig:

Varför inte låta kvinnan i din bok dras in i aktuella händelser […]
hon kommer kanske från ett protestmöte mot tortyren, polisen
stormar in i lokalen och batongerna viner men hon har i alla fall
hunnit se blodiga tortyroffer […] Ett klipp från ett blodigt arab-
ansikte till igelkotten! Chockväxling som i ett filmmontage. (s.191)

Gaby uttrycker sig i klichéer: ”nouveauromanförfattarna är ju oer-
hört intressanta” (s.192), ”För den medvetna västerländska männi-
skan är ju identitetsproblemet brännande” (s. 194). Trots sina aktu-
ella och till synes seriösa referenser diskuterar hon inte sak utan ’bevi-
sar’ sin kulturella kompetens genom formella meriter – akademiska
betyg, konststudier, verksamhet som kritiker: ”Jag har varit litteratur-
anmälare en massa år i exklusiva tidskrifter” (s.195). Mirjam å sin
sida hävdar – lika abstrakt – den intuitiva begåvningens överlägsen-
het: ”det är ju ni som är konstens dödgrävare, som är det levandes
dödgrävare!” (s.194).

Som motexempel nämner Mirjam en gemensam bekant, Jan, som
har en ”naturbegåvning för väsentligheter” trots att han ”inte har gått
ut folkskolan en gång”. Det sista är en nyhet för Gaby – ”Häpnaden
vann över hennes raseri” – och hennes reaktion vittnar, som den åter-
ges av Mirjam, om hennes formalism och titelsjuka.

– Menar du att han inte har nån grad! att han inte är student ens?
Men han är ju anställd vid en stor tidning, en av Sveriges största,
han har ju vikarierat som kulturredaktör till och med. Och nu har
de sänt honom till Brasilien som rapportör… en människa utan
kunskaper, utan skolning! (s.195)



168 Drag på parnassen – del I

Mirjams porträtt av Gaby är karikerat, och det karikerande faller till-
baka på Mirjam själv. I sin recension, som anklagade Mörkrets kärna
för ett drag av ”pose”, ställde Gudrun Mörne det återkommande ta-
let om ärlighet i romanen och Mirjams självbild ”som en människa
med starkt utvecklad känsla för denna ärlighet” mot Mirjams fram-
ställning av sina väninnor, Gaby och Eva, som, med Mörnes ord,
”veritabla höns”, ”briljanta karikatyrer av societetsvåp”.

[…] frånsett själva omnämnandet av hur förträffliga som männis-
kor och vänner de ändå är ger porträtten inte den ringaste för-
klaring till att denna märkliga Mirjam kan ha någon som helst är-
ligt känd vänkänsla för dem. Och man tycker ju, att om hon hade
det så skulle hon inte såhär obarmhärtigt utlämna dem åt löjet.331

Mörnes påpekande är viktigt. Romanens läsare måste fråga sig vad
väninnornas tjugoåriga vänskap (Mörkrets kärna s.176) – ”alla brev
om allt och ingenting år ut och år in i skytteltrafik mellan Helsing-
fors och Paris” (s.198), ”Gaby, som jag ibland skrivit trettio sidor till”
(s.199) – egentligen har byggt på. Mirjam inser att det handlat om en
underordning, som hon nu ”revolterat” mot (s.199), att hon har ”bli-
vit säkrare på [sig] själv och mindre undfallande” (s.178):

Rollen hon tvingat mig in i (kanske för att hon inte kunde spela ut
sig själv annat än i relation till ett visst slags människor: de passiva
och hjälplösa): den drömmande lillasysterns roll, hennes som
skulle omhändertas för sin svaghets skull, den måste slutligen
sprängas. (s.196)

En aspekt på vänskapen med Gaby, som Mirjam inte går in på – men
som framgår ur berättelsen – är att den varit nyttig för Mirjam. Mir-
jam jämför sig med Gabys ”vakenhet och effektivitet och sant jour-
nalistiska förmåga att vädra det nyaste nya” och kallar sig självkritiskt
”ytterligt obegåvad för det yrke jag råkat in i” (s.178). Man kan anta
att väninnans kontakter och kollegiala tips varit värdefulla för Mir-
jam i hennes arbete som Paris-korrespondent.

Vänskapen med Gaby ökar också på andra sätt Mirjams hand-
lingsfrihet och bidrar med inslag av lyx. Det är i Gabys för tillfället
lediga bostad som Mirjam tidigare i romanen håller sina kärleks-
möten med Jacob, som kommenterar:

– Du bor fint.
– Och gratis. Det är inte min våning. En väninnas. […]
– Den här rekvisitan: Louis seize och Louis-Philippe och fan

och hans mormor. (s.78–79)

Det är också Gaby som erbjuder Mirjam tillträde till en annan aristo-
kratisk miljö: ett slott i Provence, där Gaby själv bor hos bekanta över
sommaren. Det exklusiva i miljön tangeras av Mirjam i en parentes,

331 G M [Gudrun
Mörne]: ”Inträngande
klarsyn – och pose”,
Svenska Demokraten
26.10.1965.
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som samtidigt som den exponerar ett nätverk verkar innehålla för-
täckt kritik av Gaby för dennas streberaktighet:

(Att hon lyckats få fotfäste i en så otillgänglig värld bara för att
hon haft en farbror som var svensk parisambassadör på fyrtitalet,
och att hon orkat hålla sig kvar: vilken uthållighet! […]) (s.189).

På slottet sover Mirjam i eget rum och får frukost på sängen, fram-
buren av en tjänarinna:

Brevet låg på frukostbrickan en morgon. Pauline ställde den på
det skrangliga bordet vid fotändan och gick genom rummets tiger-
strimmiga halvdager och slog upp fönsterluckorna för det blän-
dande morgonljuset och parkens fågelkvitter. (s.180).

När hon efteråt tänker igenom grälet med Gaby berör Mirjam inte
den materiella och sociala aspekten av sin relation till väninnan. Som
hon ser det har Gaby ”varit omedvetet jalu” (s.199) eller – med den
formulering romantexten har i sin reviderade form, från och med år
1976 – ”brustit i generositet”:

[…] i den mån Gaby omedvetet brustit i generositet så var det
vanlig mänsklig irritation över att jag som bort hålla mig till den
ljuva genren (och i den rollen skulle hon unnat mig vilka fram-
gångar som helst) entpuppat mig som en självständigt tänkande
person som satte hennes intellektuella dominans i fråga; alltså för
att jag gjort intrång på det område där hennes egna ambitioner
var störst och där hon följaktligen var mest sårbar […]. (Mörkrets
kärna (rev. 1976), s. 171)

Rivalitet, till exempel om ”intellektuell dominans”, är en form av
mikro-maktkamp som ständigt utspelas i relationer, också mellan
vänner och jämlikar. Att Mirjam ”revolterar” och höjer sin profil lig-
ger i linje med ett av bokens allmänna temata, strävan efter frihet och
oberoende – även om priset kan vara ensamhet. ”Måste jag då riva
alla broar, måste jag göra mig oreparerbart, slutgiltigt ensam?”
(s.176). Efter grälet gör Mirjam för sig själv upp ett slags bokslut över
vänskapens för- och nackdelar när hon konstaterar att Gaby visserli-
gen hör till de ”trofasta och hjälpsamma som besvärar sig för vänner
och bekanta”, men att hon också fordrar ”ständig uppmärksamhet av
omgivningen”:

Hon hör inte till de lyhörda, till dem som ger akt på tecken, som
uppfattar de varningssignaler som når oss också genom tystna-
den. Därför kommer en Gaby-människa aldrig att vara förberedd
på de situationer hon själv framkallat – hon kommer alltid att
ställas inför dem då de redan är ohjälpliga. (s.199)
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Kritiken av väninnan upprättar en norm, som Mörkrets kärna poten-
tiellt inbjuder sin läsare att pröva också på berättaren, Mirjam. Man
kunde till exempel peka på att också ’Mirjam-människan’ återkom-
mande uppfattar sin situation som ”ohjälplig”. Det gäller för hennes
relationer med män (”olevbara kärlekar”) – men tydligen också med
kvinnor: varför har Mirjam i relationen till Gaby så länge nöjt sig
med rollen som ”drömmande lillasyster”? Själv förklarar hon det med
att hon ”vuxit upp på landet och länge varit ovan vid människor.
Och till förbannelse väluppfostrad” (s.196). Läsaren kan ändå inte
undgå tanken att en viktig orsak till Mirjams accepterande av lilla-
systerrollen är att den varit både fördelaktig och bekväm. På samma
sätt framstod Mirjams roll som semestersällskap åt Marc åtminstone
till en början som bekväm.

I synnerhet kvinnliga recensenter såg, som vi såg i avsnittet om
receptionen (kapitel 3), Mirjams egocentricitet som besvärande. Om
Mirjam i romanen ofta framstår som minst lika egocentrisk som
Gaby och Marc (Gaby och Marc i Mirjams beskrivning), så är en
orsak att hon inte reflekterar över den här typen av i grunden materi-
ella beroendeförhållanden. Det gör henne inte mindre trovärdig som
romangestalt; snarare tvärtom. Men eftersom hon gärna ägnar sig åt
genomskådande av andras motiv fäster man sig vid att hennes själv-
prövning verkar ha blinda fläckar.

Är Mirjams ”revolt” mot Gaby då ett 1960-talstema? Inte nöd-
vändigtvis. Kvinnor som ”entpuppar” sig som ”självständigt tän-
kande personer” finns i alla Marianne Alopaeus’ romaner, börjande
med debuten Uppbrott från 1945. Ett särdrag i Mörkrets kärna är
ändå att den kvinnliga huvudpersonen försörjer sig själv. Med un-
dantag för kortromanen Utanför är det inte fallet i de tidigare böck-
erna.

Snarare än till 1960-talet ska man kanske anknyta det individu-
ella frigörelsetemat till 1940- och 50-talens existensfilosofi och t.ex.
Simone de Beauvoirs författarskap – Mörkrets kärna är tillägnad
”mina barn Kari och Simone”.

Det är slående att den roll av ”drömmande lillasyster” som Mir-
jam anser att Gaby tilldelat henne i deras relation – ”en sådan där
ljuv kvinnoblomma som du som bara behöver sitta tyst och mjukt
småleende”, har Gaby en gång skrivit i ett brev (s.194) – sammanfal-
ler med den passiva, ”immanenta” kvinnoroll de Beauvoir kritiserar i
Le Deuxième sexe (Det andra könet) (1949). I termer av traditionella
könsroller har Mirjam i vänskapen med Gaby varit kvinnan, Gaby
mannen. Om Mirjam också i förhållande till sina älskare ibland före-
faller ’kvinnligt’ undergiven – trots sin enligt samma normsystem
’okvinnliga’ intellektualism, som hon själv gärna framhåller – så kom-
penserar hon sig nu, i scenen med Gaby, på vänskapens område, ge-
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nom att ”revoltera” mot sin undergivenhet i förhållande till vänin-
nan.

Föräldrars vanmakt

I tre av romanerna spelar relationen – också maktrelationen – mellan
föräldrar och barn en roll. En berättelse om gränser är här undantaget.

Mirjam i Mörkrets kärna berättar inte mycket om sin sjuttonårige
son Tommy (s.288) , i romanens nutid på sommarläger i England
(s.114). Hon oroar sig i alla fall över hans ”insiktslöshet”, hans ”spon-
tana solidaritet med sin miljö” (s.188). Det antyds att Mirjams far
och hennes son står närmare varandra än de står Mirjam, vad världs-
bild och sociala sammanhang beträffar. Mirjams föräldradilemma är
att påverka sonen eller att låta honom påverkas av andra:

Jag har försökt vara en som inte förför sitt barn, som inte tillåter
det att korrumperas av yttre makter … Allt som min släkt tror
på: pengar och ställning och arvets etik och den allmänna opinio-
nen och den heliga släktsolidariteten – allt det har jag försökt
hålla honom fri från. Men ändå: det är som om den världens vär-
deringar trängde in också i mitt hem som en smitta … (s.288)

Mirjams föräldraroll blir en illustration till det avstånd hon numera
känner inför sin egen släkt och dess sociala miljö. Hennes föräldra-
skap är ändå inget bärande tema i Mörkrets kärna. Det är däremot
Daniels i Kärret och Randgrens i Se upp Salige!. I synnerhet Daniel
oroas ofta av sin maktlöshet i förhållande till sina två döttrar. För
Randgren sammanfaller maktlösheten med känslan av försummelse,
åtminstone efter sonens självmord på romanens sista sidor.

I Mörkrets kärna är Mirjam krigsänka (s.188). I Se upp Salige! kan
det ses som något av en motsvarande tidsmarkör att Gus är skilsmäs-
sobarn – antalet skilsmässor steg kraftigt efter kriget och låg i Finland
under perioden 1950–1960 på över 3.600 per år, jämfört med t.ex.
1.325 år 1940.332

Tydligast färgas ändå barn-föräldrarelationen i Kärret av samtiden,
tidigt 1960-tal. Döttrarna aktualiserar de nya normer för till exempel
klädsel och könsliv som Daniel upplever som hot mot hans tradi-
tionsgivna föräldraauktoritet inom familjen. Det handlar om något
utöver den normala maktkampen mellan föräldrar och växande barn.
Under 1960-talet töjs avståndet mellan generationerna ut av flera
faktorer än vanligt – å ena sidan krigserfarenheten, å den andra väl-
ståndet, uppkomsten av en särskild ungdomskultur, sexuell frigörelse.
Läst med facit på hand fångar och uttrycker Kärret ett skede i när-
historien där föräldrarna fråntas en del av sin traditionella makt

332 Uppslagsverket
Finland (Helsingfors
1985), art. ”äkten-
skapsskillnad”.



172 Drag på parnassen – del I

över, och sitt ansvar för barnen/tonåringarna – en makt som de knap-
past har återtagit sedan dess.

När Randgren i Se upp Salige! först återförenas med sin tonårsson
Gus är det en främling han möter. Gus har vuxit upp med modern i
Sverige, men har utvecklats till en ”problemungdom” och ska nu om-
planteras i ny miljö. Det första samtalet med Gus, om musik, inger
Randgren förhoppningar om att kunna etablera ett kamratskap med
sonen. Under romanens förlopp glider Gus i alla fall ut ur hans syn-
fält. De lever skilda liv trots att de bor i samma lilla lägenhet. Efter
sonens död får Randgren inse att det är hans egen besatthet av An-
nika och ledarskrivandet som fått honom att försumma den kontakt
med Gus som kanske hade varit möjlig. Han tycker i efterhand att
det funnits ett vädjande i Gus’ blick den sista gången de två såg var-
andra.

Jag menar att jag tycker att jag borde ha anat. Kanske gjorde jag
det också. Det är nämligen säkert att han sa mig det då, med ögo-
nen. Han måste ha gjort det. Och vädjade till mig, vädjade om
hjälp […] Men jag visste det inte – och svek honom även nu…
(s.283–4)

En upplevelse av maktlöshet i förhållandet till barnen, att inte kunna
styra eller stödja dem, beskrivs alltså i de tre ’föräldraromanerna’. Om
föräldrarollen handlar om att gradvis avstå från makt – i bästa fall på
ett lyhört sätt – så behandlas den här frigörelseprocessen i alla tre
böckerna. I synnerhet i Kärret och Se upp Salige! anknyts svårighe-
terna direkt till huvudhandlingen och till tendenser i samtiden. I
Mörkrets kärna (där temat är ett bispår) står Mirjams tonåriga son
tvärtom för de konservativa värderingarna.

Vertikala relationer

Maktrelationer mellan nära vänner eller familjemedlemmar tenderar
att vara komplicerade och svårgenomskinliga. Formella maktrelatio-
ner är åtminstone på ytan mera rätlinjiga. Förhållandet mellan Da-
niel och hans förman i Kärret beskrivs t.ex. som en ren ordergivning.
Arbetsuppgiften – att gräva ett dike – är entydig, mekanisk, och läm-
nar knappast utrymme för individuella tolkningar.

Randgren i Se upp Salige! och Mirjam i Mörkrets kärna befinner
sig högre upp i samhällshierarkin: någonstans halvvägs. Randgren har
som chefredaktör för lokaltidningen några underlydande. Det gäller
inte Mirjam, men hon skriver å andra sidan för en större tidning.
Gemensamt för de två journalisterna är att deras uppdrag, jämfört
med Daniels dikesgrävande, kan förverkligas relativt fritt. Det går
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kanske att definiera på ett ungefär hur mycket och vad de förväntas
skriva, på samma sätt som det finns en norm för hur mycket och vad
Daniel ska gräva. Alla tre arbetar utan direkt övervakning och möj-
ligheten att själv styra sin tidsanvändning är för Daniel ett viktigt
argument för att välja kroppsarbetet i naturen framför det hårdare
styrda i fabriken. Den stora skillnaden mot journalisterna ligger i att
Daniel ändå i sista hand är ett slags maskin, en robot, medan Mirjam
och Randgren i högre grad själva tolkar sitt uppdrag från dag till dag:
åtminstone i viss mån väljer de vilka ämnen de ska skriva om och
hur.

Tidningarna de skriver i ingår i samhällets offentlighet, dess själv-
reflexion och ideologiproduktion. I bägge fallen handlar det om bor-
gerliga organ som alltså företräder sina samhällens dominerande in-
tressen – hegemonin, för att använda Antonio Gramscis term.

I Mörkrets kärna frågar sig Mirjam var gränsen för hennes tolk-
ningsfrihet av sitt uppdrag går:

Far var missnöjd med mina skriverier: vänsterhet sipprade fram i
de oskyldigaste referat, det gick inte att dölja om jag till äventyrs
velat, vilket inte var fallet. Snarare en trotsdristig nyfikenhet: hur
långt kunde man gå utan att tidningen protesterade?

Den hade inte gjort det hittills, protesten kom från far. (s.180)

Att Mirjams och hennes sons uppehälle kanske hänger på att tid-
ningen inte protesterar går hon inte närmare in på. Det framgår inte
heller exakt vad ”vänsterheten” i hennes artiklar består i, även om
man kan anta att den liknar de attityder Mirjam ger uttryck för i
romanens samtal och reflexioner. I Se upp Salige! får vi ta del av Rand-
grens tidningsledare direkt, vilket gör den publicistiska delen av be-
rättelsen konkret. Ledarnas provokationsgrad kan bedömas direkt
av läsaren.

I romanen blir resultatet av ledarna att Randgren får en tillrätta-
visning och varning. Det sker ändå ingalunda skriftligt eller på ett
formellt styrelsemöte, utan på en privat middag hos ägarnas repre-
sentant, Rulle. Redan faktum att han omnämns med ett smeknamn
– liksom Randgren för Rulle är ”Kalle” – ger en vink om hur verti-
kala maktrelationer i det lilla samhället kläs i familjära former. Rulle
förnekar också explicit att den varning han ger Randgren är det hot
som det är: ”det är alltså inte fråga om nån varning” (s.264). Det
ligger i maktens intresse att dölja makten, påpekar Michel Foucault:

[…] makten är bara uthärdlig under förutsättning att den maske-
rar en betydande del av sig själv. Dess framgång står i proportion
till vad den lyckas dölja av sina mekanismer. Skulle makten accep-
teras om den var totalt cynisk?333

333 Foucault: Viljan
att veta, s.110.
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Trots att det är klart för bägge parter vad middagen hemma hos Rulle
handlar om, nämns den egentliga orsaken i det längsta inte. I stället
konverserar Randgren och värdparet, och de grälar – civiliserat – om
obegriplighet i modern poesi. Först efter klockan elva, efter snapsar
som gjort Randgren ”på sniskan och självsäker och lite bullersam”, på
väg ut i hallen, kommer Rulle till sak:

– Beträffande din aktuella förlöpning, sa han, så ville jag säga dej
först och främst att du alltid har haft din frihet att sköta tidningen
efter eget skön och bästa förstånd, inte sant? (s.263)

I sin övertalningsretorik framhäver Rulle Randgrens frihet och fram-
ställer dess begränsning som naturlig. Randgren verkar passivt accep-
tera resonemanget: ”Jag nickade”. Samtidigt är Rulles hot, hans på-
minnelser om vem som har makten, tydligt:

– Vi har haft ett mycket stort förtroende för dej, men just idag
har det visat sej, och det är en allmän uppfattning bland oss, att du
har missbrukat det förtroendet… tämligen grovt. Lexå Nyheter
har alltid haft en centerprägel… med konservativ anstrykning och
det ska den ha också i fortsättningen, förstår du?

Jag nickade.
– Inom den ramen har du obegränsad frihet, men om du miss-

brukar den, ja, så inser du själv konsekvenserna, inte sant?
Jag nickade ännu en gång och märkte att jag knappt hade hört

vad han sagt. (s.263–4)

Trots sin känsla av frånvaro – som liknar en psykologisk flyktmeka-
nism – gör Randgren ett halvhjärtat försök att påpeka skillnaden mel-
lan tidningsägarnas och -läsarnas intressen. I sitt omtöcknade till-
stånd blir han ändå i slutändan till och med ”fruktansvärt rörd” över
att Rulle, i stället för en formell varning, erbjuder honom en månads
tjänstledighet med full lön för att ”vila upp” sig. Igen ser scenen ut
som en illustration till en passus hos Foucault:

Hemlighållande är för makten inte något missbruk; det är nöd-
vändigt för att den ska kunna fungera. Och inte bara för att mak-
ten tvingar de underkuvade till hemlighet, utan kanske för att
hemlighållande är lika nödvändigt för dem: skulle de accptera den,
om de inte däri såg en enkel gräns som satts för deras begär, en
gräns som samtidigt märker ut en orörd del av frihet, även om
den är liten?334

Genom att han håller masken och medverkar i självbedrägeriet kan
Randgren, verkar det, acceptera de i själva verket mycket snäva grän-
ser som sätts upp för hans frihet att skriva de ledare han vill. Satiren
över patriarkal ”smidighet” och ordergivning, maskerad som samför-
stånd, är tillräckligt tydlig för att läsaren ska irritera sig på Randgrens
undfallenhet. Det är en satir som kunde beskriva mjuk och försåtlig

334 A.a., s.110–111.
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maktutövning i alla tider, men den sitter väl som inledning till just
1960-talets maktkritik.

Sammanfattning: maktens mikroplan

Den fragmentariska berättartekniken i En berättelse om gränser läm-
nar B:s arbets- och föräldrarelationer utanför bilden: de spelar inte
samma roll som i de tre övriga romanerna. ’B’ kan nämna att hon
”arbetar” (s.133–4), men var och med vad framgår inte. Person-
galleriet – B, M och deras vänner – är utpräglat horisontellt. Men
vänkretsen har splittrats, och vid sidan av brevväxlingen med M ver-
kar B inte längre ingå i några laddade relationer där makt/frihet står
på spel. Bilden av ett relations- och känslovacuum står i samklang
med bilden av hennes sorgeprocess och det särdrag som jag tidigare
kallat för romanens frånvarande mitt. B befinner sig i ett slags av-
stannat, nerfruset läge, där förälskelsens expansiva makt- och frihets-
känsla – liksom grälet med M – bara kan betraktas i imperfektum.

I Mörkrets kärna är det nog förälskelsen i Jacob som ger Mirjam
modet att gräla med väninnan Gaby, trots att hon genom det riskerar
en decenniegammal vänskap och de betydande materiella och sociala
fördelar den fört med sig. Man kan säga att hon byter en sorts makt
mot en annan: vänskapen och de exklusiva sociala sammanhangen
byts mot en sorts makt över jaget, en starkare självtillit.

Föräldrarelationer och arbetsrelationer spelar en roll i tre av ro-
manerna och i synnerhet i Kärret är förälderns balansgång mellan att
behålla sin makt över barnen och att avstå från den ett viktigt tema.

I Se upp Salige! är Randgrens försök att expandera i sitt formellt
självständiga men i praktiken hårt styrda arbete ett av romanens hu-
vudmotiv och skildringen av hur den makt, de friheter han tagit sig
återkallas hör till romanens satiriska inslag. Den är också viktig för
bokens medelklassradikala tematik.
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Medelklass med mänskligt ansikte

Också maktens raster kan aktivt knytas samman med romanernas tid
– sextiotalet i bred bemärkelse. Hittills har jag lyft fram exempel på
över- och underordning i de fyra romanernas skildringar av person-
relationer, i deras ’lilla tid’. I det följande avsnittet granskar jag i vil-
ket förhållande de litterärt gestaltade maktrelationerna och -förskjut-
ningarna kan anses stå till den omgivande ’stora tiden’.

Först: vems sextiotal? Som sociala aktörer bakom sextiotalets synli-
gare opinionsförskjutningar kan man urskilja flera olika grupper. Stu-
dentrevolterna är ett exempel, ett annat den anti-rasistiska medbor-
garrättsrörelsen i USA – där i synnerhet ”negerfrågan” stod i fokus. I
Lena Lennerheds redan åberopade undersökning av den svenska
sexualdebatten under det tidiga 1960-talet (se kapitel 2) poängteras
att liberaliseringsrörelsen i första hand drevs av och för ungdomar:
”Det är studenter och andra unga intellektuella som gått i spetsen för
engagemanget, för de olika reformerna, och deras krav har ofta varit
kopplade till de ungas sexualitet”.335

Ett iögonenfallande drag hos många av de ensaks- och solidaritets-
rörelser som förknippas med 1960-talet är, vid sidan av deras ung-
domlighet, deras förankring i medelklassen. Också när de direkta in-
tressenterna inte själva hör dit – vilket ofta är fallet i rörelserna för
uteliggare, fångar, mentalpatienter, alkoholister, etniska minoriteter
– ingår (vita) medelklassaktivister ofta som ledare, lobbare, sympati-
sörer.

Tillgång till de redan existerande medelklassnätverken kan ha bi-
dragit till att till exempel dagstidningarna under 1960-talet öppna-
des för debatt kring en rad nya eller nygamla sociala frågor. Det kan
också vara en förklaring till att en bredare publik också senare har
hört talas om de här rörelserna, och att de förekommer t.ex. i popu-
lärkulturen och i skolornas historieböcker. I kapitel 2 nämnde jag att
rollfiguren som den ’arga unga mannen’ framtonade – till skillnad
från den traditionella ’kommunisten’ – som en intressant populär-
kulturell ikon redan i slutet av 1950-talet. Mot slutet av 1960-talet
kunde en nordisk minister, Olof Palme, delta i en demonstration mot
USA:s krig i Vietnam.336  I 1960-talets medelklassoffentlinghet är det
inte socialt stigmatiserande att vara ’radikal’.

Strukturomvandlingen och – som en aspekt av den – medelklas-
sens snabba tillväxt präglar 1960-talet. Från en mera sekundär roll
mellan borgare och arbetare i det tidiga 1900-talssamhället stiger ett
heterogent mellanskikt utan självklara allianser fram och tar allt stör-
re plats på den samhälleliga scenen. Ett flockfenomen uppstår som vi

335 Lennerhed: Frihet
att njuta, s.11.

336 Palme, då utbild-
ningsminister, gick
sida vid sida med
Nordvietnams
Moskva-ambassadör i
ett demonstrationståg
i februari 1968. Mar-
keringen
uppmärksammades
internationellt och
USA reagerade genom
att kalla hem sin am-
bassadör ”för konsul-
tationer”. Palme ut-
sågs till statsminister
följande år.
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i dag lever mitt inne i: det går inflation i (subjektivt upplevd) medel-
klasstillhörighet. Till exempel kan Pierre Bourdieu 1989 roat hänvisa
till en enkät enligt vilken 80% av japanerna anser sig tillhöra medel-
klassen.337

Hur de bor

Hur placerar sig de fyra romanernas berättare och huvudpersoner i
det sociala rummet, ett rum som alltså under 1960-talet är under
snabb ombyggnad? Vad berättarna beträffar lyder det kortaste svaret:
medelklass, arbetare, medelklass, medelklass.

Ett utförligare svar kan till att börja med ta fasta på deras boende,
en relativt tydlig social indikator. Många av detaljerna kring boendet
har här redan framgått eller skymtat:

Karl-Henrik Randgren i Se upp Salige! är chefredaktör på en liten
tidning. När tonårssonen Gus flyttar in får denne sova på soffan i
”ungkarlsdubblettens” vardagsrum (s.67, 82, 267). Knappast någon
uppseendeväckande trångboddhet i 1950-talets Finland, men inte
heller något liv på stor fot. Som jämförelse kan man nämna att Rulle,
styrelseordföranden för Randgrens tidning, bor i en nybyggd villa
med ”kanske femton” rum (s.252).

Randgrens kollega, journalisten Mirjam i Mörkrets kärna, lånar i
berättelsens nu-plan i en stilig lägenhet i Paris över sommaren av en
väninna, som i sin tur bor hos bekanta i ett slott i södern (se ovan,
kap. 6). Det görs i alla fall klart att detta är lånad lyx, avhängig vän-
skapen, och Mirjam klagar över hyresnivån hemma i Finland, där
hon normalt bor med sin tonårige son (s.68).

Kroppsarbetaren Daniel har tillsammans med sin fabriksarbetan-
de hustru skaffat egnahemshus. Grannar nämns inte, man får bilden
att bostaden ligger utanför det lokala samhället, på cykelavstånd från
hustruns fabrik.

I En berättelse om gränser framgår inte hur Berättaren bor, inte
heller vad hon arbetar med. Hon har i alla fall studerat i USA, företar
i nuet resor till Sverige och Tyskland och befinner sig vid F:s begrav-
ning i Esbo kyrka i Finland (s.11). Trots den knappa informationen –
bokens ’frånvarande centrum’ – är det rimligt att anta att mera ex-
trema förhållanden – ovanligt överflöd eller dramatisk misär – hade
satt spår i berättelsen.

Nätverk och mobilitet

Mellan journalisterna Randgren och Mirjam finns också andra än
yrkesmässiga likheter. Dels har bägge en högborgerlig familjebak-
grund – bägge har vuxit upp i stora bostäder på Skatudden – med
tillhörande nätverk: det slag av fördelaktiga kontakter som Pierre

337 Pierre Bourdieu:
Praktiskt förnuft. Bi-
drag till en handlings-
teori [orig. Raisons
pratiques. Sur la
théorie de l’action,
1994] (Göteborg
1999), s.23. Före-
läsningen som återges
hölls 1989.
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Bourdieu kallar socialt kapital. Nätverken kan innebära tillgång till
bland annat expertkunskap, förmögna släktingar, framgångsrika fö-
rebilder och välplacerade mentorer, som alla jämnar vägen till utbild-
ning och arbetsplats. Redaktör Randgren antar uttryckligen att han
fått chefredaktörsposten på Lexå Nyheter tack vare sitt efternamn,
som samtidigt anses borga för en konservativ politisk hållning:

Rulle menade att mitt namn och min härkomst redan förutsatte
en viss linje […] LN skulle vara en högertidning enligt ägarna och
att jag en gång i tiden valdes till chefredaktör ansågs vara en ga-
ranti för att det så skulle förbli. (s.57)

Det är troligen också bakgrund, härkomst och nätverk som får Rand-
gren att själv, trots att sonen sover på hans soffa, räkna sig till ”nära-
nog […] överklassen eller i varje fall den högre medelklassen”. Skill-
naden mellan högt och lågt blir i både hans och Mirjams fall en fråga
om kontakter snarare än pengar.

Något motsvarande nätverk eller mentorskap syns inte till i En
berättelse om gränser. Vid sidan av studentkamraterna nämns bara två
personer, F och A, ur Berättarens, ’B’:s, bakgrund.338  Bägge är döda,
men har betytt mycket för B: ”F var femtiosju år äldre än jag och hon
var min vän” (s.12). Det kunde vara frågan om två äldre släktingar. I
beskrivningen av A nämns att han hade rest mycket och (liksom B
själv) ”återkommit från Amerika som kommunist”, men snart sadlat
om och i stället blivit aktiv skyddskårist, lärare i Köklax folkskola i
Esbo, beundrare av Hitler och, efter kriget, aktiv SFP:are:

Han slavarbetade för Svenska folkpartiet och slet ut sej med att i
ur och skur cykla runt i Esbo i färd med att samla in medlemsav-
gifter och värva nya medlemmar. När jag var barn talade man med
vördnad om honom som den sista idealisten i Svenska folkpartet.
(s.107)

Folkskolläraren A hör till de få ledtrådar i En berättelse om gränser
som tycks ge en antydan om Berättarens sociala bakgrund. Själv är
hon ännu ung, men hennes studier, språkkunskaper och uppenbart
intellektuella läggning – texten själv är här ett bevis – gör henne re-
dan nu jämförbar med de två journalisterna och berättarna i Se upp
Salige! och Mörkrets kärna. Likheten blir särskilt tydlig om man i stäl-
let jämför med kroppsarbetaren Daniel i Kärret.

Av de tre medelklassberättarna har alltså två – Randgren och Mir-
jam – socialt sett sjunkit i förhållande till sina pappor (klassisk bour-
geoisie, stora huvudstadsvåningar, tjänstefolk). Visserligen verkar
Mirjams arbete som korrespondent ge henne en ibland t.o.m. friare
ställning än till exempel hennes ’rikt gifta’ väninnors. Är det jag kallar
hennes deklassering till och med ett avancemang? Arbetet i Paris är i
alla fall ett tillfälligt arrangemang, vilket framgår när Mirjam beskri-

338 Bokens tredje
avsnitt (s.11–16)
handlar om F, dess
fjortonde (s.106–111)
om A. Berättaren går
på F:s begravning,
men minns denna
närmast i termer av
attityder: F ”älskade
det konventionella”
och ”vi som älskade F
blev lagom konventio-
nella i hennes sällskap,
vi blev hyggliga trev-
liga människor”
(s.11).
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ver ”[v]ardagsvärlden där hemma” med makaronilåda till middag
(s.75–76) och problem med att få ihop pengarna till hyran (68). Hon
är ”ingen stjärnreporter” (284), arbetet består i att ”övervara monu-
mentavtäckningar eller utställningsöppningar eller intervjua någon
vräkt familj för ett lagom upprörande socialreportage” (75). I fråga
om ekonomisk trygghet är hennes ställning som ensamförsörjande
mor inte jämförbar med väninnornas och föräldrarnas.339

’B’ i Ulla-Lena Lundbergs roman ser däremot ut att vara på väg
att stiga i jämförelse med sitt ursprung, om vi antar att den cyklande
folkskolläraren är representativ för det. Alla de tre medelklassberätta-
rna är med andra ord i viss mån klassresenärer eller, med en teknisk
term, exempel på social mobilitet.

Ovanligt öppna gränser mellan samhällsklasserna är ett drag som
utmärker just 1960-talet. Den sociala predestineringen minskar och
klassresor (i bägge riktningar) är vanligare än under tidigare och se-
nare perioder.340  Randgrens och Mirjams sjunkande och den lund-
bergska berättarens sannolikt stigande ställning kan alltså ses i ljuset
av en allmän rörlighet mellan sociala strata just under 1960-talet.

Tidstypiskt, men på ett annat sätt, är att Daniel, berättaren i Kär-
ret, upplever att han ekonomiskt har fått det bättre.

Allt tycktes blänka. Glänsa i solljuset som strömmade in genom
de öppna fönstren. Tv och radio, och i köket kylskåp och tvättma-
skin. Båda med dukar på och som ännu lite extra skryt en kruk-
växt på vardera.

Fan vad man är förmögen, tänkte jag. (s.10)

I Daniels fall är ”förmögenheten” en del av tidens allmänna välstånds-
ökning. Hans egen position i den sociala hierarkin har nämligen inte
förändrats. Hans äldre dotter Lea jobbar på kontor, ett pinnhål över
föräldrarnas fabriks- och kroppsarbete: ”Familjens suveräna överklass
därför att hon tjänstgör på sparbanken” (s.9). Torsten, som under sin
tillfälliga klassresa eller -utflykt nedåt gör henne med barn, återvän-
der när sommaren är slut till sin fru och sitt medelklassyrke i staden.

Till det lilla vi vet om Göran Backström (den ena av Randgrens
två underordnade journalister i Se upp Salige!) hör att han, liksom
Lea i Kärret, tagit steget från blue collar till white collar: ”Son till en
städerska”, vet Randgren, och fyller ut beskrivningen med en förmo-
dan som verkar vara snarare kliché och fantasi: ”och av hennes hårda,
o-älskande hand för evig[t] nertryckt, slagen till slant, gjord olycklig,
oförmögen till lycka” (s.10).

I alla de fyra romanerna finns alltså element som kan sättas i sam-
band med 1960-talet som en tid av dels ekonomisk tillväxt, dels till-
fälligt ökande social mobilitet. Det här är inte drag som låser berät-
telserna till just sin egen tid, men det är ändå påfallande att berättel-

339 Det gäller också
om man antar att
Mirjam kan bibehålla
en hyfsad relation till
sin far och därigenom
chansen till ekono-
miskt stöd i nödfall,
liksom chansen att
ärva honom.

340 Se vidare avsnittet
”Sextiotalets kultur-
chock och smältdegel”
i del II.

341 Texten ”Brev till
min far”, publicerad i
Ord och bild 3/1965
som utdrag ”ur en
kommande roman”,
skiljer sig delvis från
romantexten. I
tidskriftsversionen
riktar sig Mirjam di-
rekt till fadern, i
romantexten (s.182–
189) formulerar hon
sig snarare för sig själv
”det som värkt i mig
såsom det osägbara,
aldrig uttalade”
(s.278), och skriver
sedan i stället ett ”ha-
bilt kåseri” (s.273)
med nertonad pole-
mik (s.273–277).
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serna sammantagna visar upp en växande medelklass som så att säga
suger till sig mänskor både nerifrån och uppifrån, både ur arbetar-
klassen och ur det traditionella borgerskapet.

”Förvänstringen”: det politiska spektret

Det mest spektakulära draget som förenar Randgren, Mirjam och
Berättaren i En berättelse om gränser är deras vänsterorientering. Där
den finlandssvenske arbetaren Daniel i Kärret framstår som politiskt
passiv och ointresserad, är samhällspolitiken ett väsentligt tema för
de tre andra, för medelklass-berättarna. Själva titeln Mörkrets kärna
ges i boken en ideologisk innebörd: mörkret är rasismen och mera
specifikt antisemitismen, men det kan också omfatta ”högermän-
skorna” och i allmänhet ”dumheten”.

Redaktör Randgren konstaterar i ett rätt tidigt skede i Se upp
Salige! att hans åsikter ”genom friktionen mot Kimmos småningom
förändrades, radikaliserades, förvänstrades” (s.57). I Mörkrets kärna
använder Mirjam, som vi har sett, en liknande vokabulär om sitt
tidningsskrivande – ”vänsterhet sipprade fram i de oskyldigaste refe-
rat” – och hon frågar sig var gränsen för hennes frihet går: ”en trots-
dristig nyfikenhet: hur långt kunde man gå utan att tidningen pro-
testerade?” (s.180). ”Nyfikenheten” finns alltså, även om Mirjams
”trotsdristighet” inte nått den punkt som Randgrens besatthet för
honom till i Se upp Salige!: uppdragsgivarnas protester.

Bakgrunden till Mirjams reflexioner är det kritiska brev hon får
av sin far, och som blir utgångspunkten för en tänkt debatt eller duell
med honom.341  Mirjam hävdar att hennes ”vänsterhet” inte, som fa-
dern vill se det, är en ”infantil trotsattityd” utan snarare ”naturgiven”,
en ”sinnesart” (s.182). Hon minns de hierarkiska maktrelationerna
mellan herrskap och tjänstefolk på Haapala, herrgården där familjen
tillbringade sommarloven, och hävdar att hon redan i sin barndom
instinktivt ifrågasatte orättvisor – ”varför finns fattiga och rika? var-
för har några makt att bestämma över andra?” (s.183):

Så ser vänsterhetens begynnelse ut.
Och bakom den fanns ett jag inte kunde formulera, ett obe-

hag, en malaise: en gammal kvinna som borstade mina skor, vithå-
rig och äldre än farmor som inte hade vitt hår. Hon satt i köket
och borstade mina skor, vad hette hon? Hilma? … Iida? … Tyyne?
Hon var äldre än farmor och jag var nio år eller elva, och hon
borstade mina skor. Och gummorna som stod i köksdörren och
neg. Neg. Varför? de var ju inga småflickor. Och fast jag var liten så
behövde jag inte niga för dem fast de var gamla, men för alla tan-
ter och farbröder skulle jag niga – varför? Var det för att de var
fattigare än jag? […] Och deras nigningar och böjda nackar, dessa
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tecken på undergivenhet och lydnad, de ensamt motiverade en
revolution. Och förklarade den. (s.184–5)342

Mirjam riktar en anklagelse mot föräldragenerationen. ”Vi yngre tän-
ker: hur kunde de vara så blinda, hur kunde de låta det gå till ett
inbördeskrig”. I en parentes tillägger hon: ”vad finns mittibland oss, i
öppen dag, vad kommer att falla våra barn och barnbarn och barn-
barnsbarn i ögonen som den självklarhet vi ofattbart nog inte såg?”
(s.185)

Trots den sista, självkritiska frågan känns den insikt Mirjam här
tillskriver sig tillrättalagd i efterhand – den har drag av önsketän-
kande. Det ligger en associativ logik, men också en påfallande ironi –
kanske omedveten – i att hennes minnen av de förnedrande nigning-
arna på herrgården sätts igång av ett brev som nyss levererats på hen-
nes frukostbricka av en av slottets tjänsteandar, Pauline. Borde inte
Mirjam också nu, i sitt privilegierade provençalska gästrum, känna
”ett obehag, en malaise” av samma slag som det hon säger sig ha upp-
levt som barn? Vilken är skillnaden mellan skoputsningen då, på den
finska herrgården, och uppassningen nu, på det sydfranska slottet?

Mot den här invändningen kan man ställa faktum att Mirjam
trots allt väljer att genomföra sin revolt mot Gaby – trots risken att
det varken blir flera slottssemestrar eller lånade Louis-seize-våningar.
Mirjam väljer, efter flera decenniers umgänge, att ställa vad hon ser
som sin intellektuella integritet framför en förmånlig vänskap.

Kommunister och andra

I sitt yrke utövar de två journalisterna Randgren och Mirjam ordets
makt inom strategiskt utstakade gränser. För Berättaren i En berät-
telse om gränser verkar inga avvägningar mellan privata och offentliga
åsikter vara aktuella. I det redan citerade avsnittet om A, folkskollära-
ren, konstaterar B att man alltid har dragit paralleller mellan honom
och henne själv: ”Också A hade återkommit från Amerika som kom-
munist” (s.106). B använder här ”kommunist”, som jag uppfattar
texten, i en allmän bemärkelse – inget tyder på t.ex aktivt partimed-
lemskap. Uttrycket kan också innehålla en lättsam anspelning på be-
nägenheten bland personer till höger på den politiska skalan att kalla
alla vänsterattityder för ”kommunism”. Några exempel på det här
inkluderande språkbruket ingick ju också i recensionsmateralet för
åtminstone Mörkrets kärna och En berättelse om gränser.

Inte heller i de tre andra romanerna tyder någonting på att deras
berättargestalter skulle vara partipolitiskt organiserade. Den som där-
emot verkar vara det – av de mest synliga personerna i de fyra böck-
erna – är Mirjams älskare Jacob i Mörkrets kärna. Under ett av roma-
nens kärleksmöten talar Jacob om sitt ”förräderi”: ”Att ta parti för

342 Också i berättel-
sens nu-plan niger
faderns husa Elma för
Mirjam. ”Nigningen
går aldrig ur henne
och ur mig aldrig obe-
haget att se den”
(s.98).
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araberna, det kan man ännu ha överseende med, men med kommu-
nism: aldrig!” (s. 165).343  Han frågar lekfullt Mirjam vad hennes fin-
ländska far skulle tycka om att hon ”gått i säng med en kommunist”
och hon svarar att fadern skulle ha svårt att passa in Jacob i sin före-
ställningsvärld: ”Hos oss brukar läkare inte vara kommunister”. För
fadern är kommunister, säger Mirjam, vilseförda, enkelspåriga eller
hätska underklassare, ”eller också är det såkallade salongskommu-
nister, posörer eller naiva utopister” (s.166).

Mirjam gör också en jämförelse mellan det finländska kommu-
nistpartiet – ”Det finns en orörlighet i vårt folk, en sinnets tröghet” –
och det italienska – ”där händer det nånting inom kommunismen:
en självständighet och öppenhet – ”.

– Och hur länge kommer du att balansera mellan två världar? frå-
gade Jacob.

– Tills jag säkert vet. Jag kan inte gå mig själv i förväg.
– Du leker som ett barn. I trygghet.
– Jag leker inte.
– Nej kanske. Men du vet ändå inte… Han blev sluten och

avlägsen i ansiktet, koncentrerad likt en som talar till sig själv:
– Ingen kan veta som inte själv har gått över till andra sidan.

Och att göra det… att göra det – . Sen finns bara dem [sic] du
gått till. (s.166)

Jacob provocerar Mirjam, men befriar henne i nästa ögonblick från
det definitiva val han nyss målat upp: ”Du skulle krossas av det […]
Och jag… jag tycker för mycket om dig för att kunna önska att du
tog det steget” (s.167).

Det som började som ett samtal om kommunismen har omärkligt
övergått i någonting annat, nämligen Jacobs motivering för en ille-
gal, underjordisk organisering, som dessutom verkar kunna inbegripa
våld. Hans parti är visserligen inte förbjudet i Algeriet, eftersom Ja-
cob räknar med att det snart kommer att ske: ”Det är bara en tids-
fråga” (s.167). I verkligheten förbjöds det algeriska kommunistpar-
tiet snart efter FLN:s maktövertagande 1962, alltså före utgivandet
av Mörkrets kärna.344

När Mirjam ifrågasätter den organisationsdisciplin som Jacob
tycks underkasta sig (”Sluta ögon och öron och lyda. […] Som ett
klosterlöfte”) blir Jacobs tonfall skarpare. Och när hon elliptiskt går
in på frågan om våldet, ”– Men dina medel –”, exploderar han:

– Ni är så förbannat liberala och mänskliga med er omskrutna
kärlek till kultur och förfining och ni blundar ogenerat för all
omänsklighet som fritt får florera i er fina kultur. Man måste kan-
ske ha tillhört en kolonialmakt för att verkligen begripa det, där
på kolonialiserat territorium blottas mönstret, där ser man vad

343 Det är frestande
att se en tänkbar före-
bild till Jacob i Frantz
Fanon (1925–1961),
författaren till bl.a. Les
damnés de la terre
(1961; sv. Jordens för-
dömda, Stockholm
[1964] 1969). Också
Fanon var psykiater
med afrikansk och
europeisk bakgrund
(född i Martinique)
och engagerade sig för
Algeriets självständig-
het. Jacob läser vid ett
tillfälle i Mörkrets
kärna (s.110) Sartres
Critique de la raison
dialectique (1960),
som också intresserade
Fanon (Cohen-Solal:
Sartre, s.475); Sartre
skrev förordet till Les
damnés de la terre.
Fanon engagerade sig
å andra sidan för
befrielserörelsen FLN
(Front de Libération
Nationale), medan
Jacob sägs vara aktiv
kommunist – för öv-
rigt i likhet med
Henri Alleg, författa-
ren till tortyrdoku-
mentet La Question;
se nedan.

344 Till komplikatio-
nerna hör också att
det franska kommu-
nistpartiet PCF, i
motsats till t.ex. de
vänsterintellektuella
undertecknarna av
”De 121:s manifest”
(se nedan), inte aktivt
motsatte sig den fran-
ska arméns krigföring
i Algeriet (jfr. Ross:
May ’68, s. 39 och
Cohen-Solal: Sartre,
s.481).

345 Henri Alleg: Tor-
tyren (Stockholm
1958). På pärmen till
tidningen Se nr 24/
1958 annonseras
seriestarten med rub-
riken ”Jag torterades i
Alger”. — En fransk
återutgivning kom
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det är fråga om, utan försköningar… Han tystnade. Så sade han
med vanlig indifferent röst:

– Jag påpekar att det är en kamp det gäller: de eller vi. Vi har
inte tid att välja vapen. (s.169)

En bakgrund till Jacobs ord har lagts redan tidigare under samtalet.
Mellan hans och Mirjams första och andra möte har Jacob fått veta
att hans syster, mor till två barn, begått självmord efter att i fängelset
ha blivit torterad (se ovan, kapitlet ”Känslan”). Även om Jacob inte
vill tala mera om saken, är det underförstått att en orsaken till sys-
terns självmord kunde vara skammen att under tortyren ha avslöjat
kamrater i motståndsrörelsen.

Tortyr användes systematiskt av den franska armén i Algeriet.
Uppgifter om tortyren sipprade också småningom fram och väckte
protester. Den algeriske tidningsmannen Henri Alleg gav 1958 ut ett
på sin tid förhållandevis berömt vittnesmål, boken La Question, om
den tortyr han utsatts för under en månad i den franska arméns fäng-
elser i Alger. I Frankrike beslagtogs boken av myndigheterna men
spreds underjordiskt och utomlands – bland annat i svensk översätt-
ning. Ett mått på spridningen av Allegs text i omvärlden kunde vara
att den samma år publicerades också som följetong i den svenska
populärtidningen Se.345

Titeln på en annan skrift, La Gangrène (1959), ”Kallbranden”,
syftade på att användningen av tortyr också spritt sig till ’moderlan-
det’, bland annat Paris. Liksom Allegs bok förbjöds La Gangrène i
Frankrike men spreds utomlands; den svenska översättningens titel
är 7 algeriska studenters vittnesmål om tortyren i Frankrike.346  Också
Jean-Luc Godards andra långfilm Le Petit soldat från följande år
(1960) förbjöds, uppenbarligen för att den tangerar Algeriet-konflik-
ten och tortyren.347

1960 undertecknade 121 franska intellektuella och konstnärer ett
upprop mot Algeriet-kriget.348  På samma sätt som med tortyrvittnes-
målen förhindrade myndigheterna all publicering och en del av un-
dertecknarna drabbades av repressalier. Texten, ”Manifeste des 121”,
spreds inofficiellt. Berömd är dess formulering att den franska milita-
rismen, femton år efter Hitlerregimens krossande, har återinfört tor-
tyren och på nytt gjort den till ”en europeisk institution”. Parallellen
till nazitiden är här densamma som den Mirjam gör i Mörkrets kärna,
i sin association på gatan inför affischen med efterlysta algeriska ’ter-
rorister’ (s.105; se ovan, avsn. ”Platsen”). Med samma jämförelse in-
ledde också Jean-Paul Sartre sitt förord till Allegs bok 1958.349

Mirjam utvecklar inte vidare den antydda konflikten kring det poli-
tiska (mot)våldets berättigande, men efter sitt försiktiga försök (”dina
medel –”) noterar hon ett avstånd och en ”oberörbarhet” hos Jacob.

1961. En filmatisering
av boken gjordes 1977
av Laurent
Heynemann.

346 I förordet till den
svenska utgåvan an-
knyter Victor Vinde
till Allegs bok: ”Henri
Allegs fruktansvärda
anklagelser för snart
två år sen gav ett
starkt eko hos många
fransmän”. 7 algeriska
studenters… (Malmö
1959), s.5. Se också
Christopher Church
(nätresurs): ”Testa-
ment to Torture: The
Gangrene Affair”.
Journal of Under-
graduate Research, Vol.
8: 3 (Univ. of Florida
2007).

347 I den trhiller-
artade filmen före-
kommer en hemlig
fransk högerextrem
organisation med drag
av det OAS som bil-
dades följande år,
1961. Filmcensuren
lät sig tydligen inte
blidkas av att den tor-
tyr som syns i bild
bedrivs av algeriska
FLN-medlemmar.
Filmen släpptes tre år
efter färdigställandet,
1963, i nerklippt ver-
sion. Wheeler Win-
ston Dixon: The Films
of Jean-Luc Godard
(New York 1997),
s.24–25.

348 Texten, ”Déclara-
tion sur le droit à l’in-
soumission dans la
guerre d’Algerie” (De-
klaration om rätten
till ohörsamhet i Alge-
riet-kriget) formulera-
des av Maurice Blanc-
hot m.fl. och under-
tecknades 6 september
1960 av bl.a. Simone
de Beauvoir, Maurice
Blanchot, Pierre Bou-
lez, André Breton,
Marguerite Duras,
Claude Lanzmann,
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Hon drar en parallell till sin tidigare älskare: ”det var första gången
han i det avseendet påminde om Marc” (s.169).

I romanen står det korta grälet som en markering av att Mirjam
inte fullt ut delar Jacobs ideologi. Det förefaller långsökt att, som
Svenska Dagbladets anmälare, kalla boken en ”kommunistisk trosbe-
kännelse”.350

Samtidigt hör just samtalen med Jacob till de få avsnitt där roma-
nen är dialogisk i bachtinsk mening, det vill säga där två parters åsik-
ter och världsbilder står i inbördes konflikt och ändå bägge kan upp-
fattas som rimliga.

Äggkastare och fönsterkrossare

Det politiska vägvalet mellan reform och revolution, mellan fredliga
påtryckningar (”liberal mänsklighet”, som Jacobs sarkastiskt säger)
och våld, t.o.m. terror, är ett viktigt tema också i En berättelse om
gränser. I det sjunde avsnittet – ett av de längsta – ser Berättaren till-
baka på antirasism- och antikrigsrörelsens idylliska upprinnelse:

Tidigare gick också äldre personer med i demonstrationstågen,
söndagspromenerande föräldrar hade sina barn med sej, vi var en
stor picknick-parad som sjungande frihetssånger och antikrigs-
sånger drog ut mot ett utlovat politiskt Jerusalem. Vi eskortera-
des av vänliga poliser som sympatiserade med oss […] (s.57)

För demonstranternas hårda kärna framstår myndigheternas attityd
småningom som repressiv tolerans – för att använda den term som
filosofen Herbert Marcuse utvecklade 1965 i en artikel med stor ge-
nomslagskraft inom den samtida studentrörelsen.351

Och ingenting hände. Vi uppnådde ingenting. Vi distingerade herre-
män, rara fruar med socialt samvete, hårt arbetande studenter
och flitiga skolelever kunde inte peka på ett enda konstruktivt
resultat av våra marscher. De distingerade herremännen och rara
fruarna och föräldrarna med barn blev så småningom borta. Ett
litet garde studenter och skolelever blev kvar. (s.58)

Inom några år förvandlas rörelsen från ”ideella söndagsmarscherare”
till ”äggkastare och fönsterkrossare” som demonstrerar ”i förtvivlans
mod”.

Vi hade utvecklats till professionella demonstranter, skolade i pla-
nering och taktik. Kravaller var oss inte främmande. Vi hörde till
den högröstade omogna ungdomen som valde destruktiva medel
i kampen för vad de ville uppnå.

Och ingenting hände. Information och rubriker, ställningsta-
gande och protest, åtgärder och undersökningar. Men ingenting
hände. Vi kunde inte påverka någonting som skedde. (s.59–60)

Alain Resnais, Alain
Robbe-Grillet, Fran-
çoise Sagan, Nathalie
Sarraute, Jean-Paul
Sartre, Claude Sautet,
Simone Signoret och
Claude Simon. Senare
tillkom flera ’uppla-
gor’ med nya under-
tecknare. (Cohen-
Solal: Sartre, s.460–
468; Thomas von
Vegesack: Tankens
aristokrater eller pen-
nans betjänter. De in-
tellektuella 1898–
1968 (Stockholm
1986), s.318–319;
Ross: May ’68, s.37).
— Under 2000-talet
har också inblandade
franska veterangene-
raler öppet erkänt och
debatterat tortyren.
Officiellt har den tills
vidare veterligen inte
erkänts (Marie Dem-
ker: ”Fransmännen
återfinner Algeriet”,
Svenska Dagbladet
27.3.2003).

349 ”År 1943 vrålade
fransmän av ångest
och smärta på rue
Lauriston. Hela
Frankrike hörde dem.
Krigets utgång var
oviss och vi vågade
inte tänka på framti-
den, ett föreföll oss i
varje fall omöjligt: att
man en dag skulle få
människor att vråla i
vårt namn. […] 1958
torterar man regel-
bundet, systematiskt i
Alger, och alla vet det,
från Lacoste till jord-
brukarna i Aveyron,
men ingen talar om
det.” Jean-Paul Sartre:
”En seger” (förord till
Alleg: Tortyren), s.11.
— ”Rue Lariston”: en
av Gestapos lokaler.
Robert Lacoste: fransk
minister för Algeriet
1956–58; socialist.

350 Ven Nyberg: ”Att
bekänna färg”,
Svenska Dagbladet
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Reform eller revolt? Där alternativen i Mörkrets kärna framställs som
en meningsbrytning mellan romanens centrala kärlekspar i nuplanet,
beskriver En berättelse om gränser en radikaliseringsprocess i vi-form.
I kapitel 5 nämndes hur berättaren och M tillsammans grips av ag-
gressivitet mot talaren under ett konservativt politiskt möte: ”Jag
hörde mej säga, Jag skulle vilja döda honom, M vände sej mot mej,
han nickade” (s.18). Ändå betraktar hon och M sig som pacifister. B
konstaterar, med en av bokens många anspelningar på sin titel, En
berättelse om gränser:

Pacifismen har en gräns. M och jag är över den gränsen nu. Det
finns inga alternativ till pacifismen, avståndet är borta, utvägarna
är stängda. Efter en tid av press känner vi våldet i oss själva, vi vill
döda, för oss är det en onaturlig önskan men den är starkare än
vår naturliga fredlighet. (s.20)

Med formuleringar som påminner om Jacobs i det tidigare citerade
avsnittet i Mörkrets kärna (”det är en kamp det gäller: de eller vi. Vi
har inte tid att välja vapen”) diskuterar B i En berättelse om gränser
våld och icke-våld: ”motvåld är berättigat, säger vi, det är lyx att leva
i ett sådant avstånd till våld att man kan dra allt våld över en kam”.
Konflikten mellan fredliga metoder och engagemang framstår som
ett äkta dilemma, och leder till tilltagande pessimism.

Vi var människor stadigt förankrade i pacifismen, vår konflikt gäl-
ler inte valet mellan våld och pacifism utan den gäller medvetan-
det om vad som pågår bortom pacifismens skyddsgränser i mot-
sats till vår egen personliga trygghet på rätt sida om fredens grän-
ser. […] Vår konflikt bottnar i att vi anser ett handlingsschema
överlägset, det pacifistiska, som vi inte kan omfatta. (s.20–21)

Trots att M och Berättaren i sina egna ögon alltså är pacifister börjar
de överväga mera drastiska protesthandlingar:

Vi var vänliga försynta fredliga människor. Vi gick och talade om
möjligheterna till attentat mot McGeorge Bundy och hans me-
ningsfränder. Vi talade om möjligheterna att bilda sabotagegrupper
som skulle arbeta på försvarsanläggningarna, på baserna, på krigs-
industrianläggningarna. (s.21)

Sabotageplanerna är tills vidare bara en teoretisk möjlighet: ”Vår per-
sonlighet hade oss ännu i sitt grepp, vi gick bara och talade”. Men B
räknar också med att hon och M ”kommer att förändras”.

Som pejling av stämningarna i studentvärlden i USA är En berät-
telse om gränser profetisk. Året efter bokens publicering, 1969, bilda-
des Weathermen, en militant utbrytargrupp ur 60-talets tongivande
amerikanska studentorganisation Students for a Democratic Society
(SDS). Historikern Ron Jacobs beskriver splittringen som en följd av

11.5.1966. Se ovan,
kapitel 3.

351 Herbert Marcuse:
”Repressiv tolerans”
[1965] i Wolff m.fl.:
Kritik av den rena tole-
ransen (Stockholm
1968) s.100–141.
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”a frustration […] with the seemingly endless protest against the war
in Vietnam and the racism endemic to U.S. society”352 . Under nam-
net The Weather Underground Organization genomförde den nume-
rärt sett obetydliga gruppen mellan åren 1970 och 1976 en rad sym-
boliska bombattentat mot materiella mål, bland andra Pentagon, un-
der deviser som ”Bring the war home”.353

De underjordiska

Möjligtvis är det passager som de nyss citerade i En berättelse om grän-
ser som får Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings recensent att tala
om ”drag av hatisk flåspropaganda”. Ställd mot bokens kluvenhet,
pessimism, icke-lineära form, diskuterande tonfall och litterära kvali-
tet är etiketten ”propaganda” knappast rättvis. Däremot är det intres-
sant att det politiska våldets problematik – kan motstånd med ille-
gala medel mot en överlägsen regim vara berättigat? – gestaltas i två
av de fyra 1960-talsromaner jag behandlar: Mörkrets kärna och En
berättelse om gränser. Temat är knappast annars högfrekvent i skönlit-
teratur med finlandssvensk förankring.354

I En berättelse om gränser linjeras ett kontinuum upp: från fred-
liga, picknick-liknande söndagsmarscher till våldsamma, fönsterkros-
sande demonstrationer med en tänkt förlängning i underjordisk verk-
samhet, sabotage och attentat. B och hennes krets överskrider inte
gränsen mot det illegala, men de fantiserar om att göra det. I Mörk-
rets kärna umgås Mirjam däremot intimt med en av ’de underjor-
diska’. Att ämnet tas upp i de två romaner som är skrivna av kvinnor
kan vara en tillfällighet. Däremot är det knappast en slump att det
sker i de två kosmopolitiska romanerna i mitt urval. Det är också i
linje med allmännare trender att de här två böckerna, med sitt inter-
nationella engagemang, utkom under 1960-talets senare halva.

Epokens ’stora tid’ – för att återknyta till Bachtin – blandar sig i
romanpersonernas ’lilla tid’ i form av en känsla av att världen är nära
och att de har ett medansvar. Ansvaret gestaltas i en rad personer i
Mörkrets kärna: Jacob, Mirjam, Jurek, Paco, Maria, journalisten från
en landsortstidning med minnen från spanska inbördeskriget
(s.142f) samt den likaså anonyma före detta arbetarprästen i Mar-
seille som har gett upp kyrkan för socialismen (s.287). Ansvaret fram-
står som en grundläggande konflikt också i En berättelse om gränser,
som slutar med orden ”jag talar nu om den gränsen [sic] där man ger
upp och där privatiseringen börjar” (s.158). Att ”ge upp” är här likty-
digt med att ge upp medansvaret för den stora tiden.

352 Ron Jacobs (nät-
resurs): ”Thinking
About the Weather
(Underground)”.
CounterPunch (http://
www.counterpunch.org)
26.6.2002.

353 Se Todd Gitlin:
The Sixties, s.384–408
och Ron Jacobs (a.a.).

354 I Christer Kihl-
mans Dyre prins
(1975) finns en viss
anknytning till pro-
blematiken: huvud-
personens älsklingsson
Miles har eventuellt
finansierat en revolu-
tionär rörelse. Tova
Randers hämndaktion
mot mannen som
våldtagit henne i
Märta Tikkanens Män
kan inte våldtas
(1976) kan ses som ett
mera konkret och
samtidigt symboliskt
motvåld.
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En ny roll

Samtidigt som begreppet ansvar får en betonad plats, beskriver de tre
medelklassromanerna en yrvakenhet i den nya, samvetsömma rollen.

Minst så kanske, ytligt sett, Mörkrets kärna, där Mirjam ser eller
skapar sig en hel livslinje – från sin barndoms frågor om den nigande
klassen och sin spontana avsky för 1930-talets antisemitism och fa-
scism – till sin nuvarande ”vänsterhet”. Linjens trovärdighet under-
grävs ändå för läsaren av att Mirjam samtidigt, ett kvartssekel senare,
betraktar sig som ovetande – ”Jag trevade efter sanningsfragment likt
en brunnsletare” (s. 63) – och politiskt osäker: ”Tills jag säkert vet.
Jag kan inte gå mig själv i förväg” (s.166).

Osäkerheten kan ses som en del av romanens retoriska tilltal: Mir-
jam skildras som sliten mellan två mycket olika världar, vilket kan
skjuta över valet på läsaren. Samtidigt görs det ändå klart var Mir-
jams sympatier ligger. Avståndet till faderns värld uppkom när denne
förkastade Jurek, och i romanens nutid känner Mirjam en inre dis-
tans till en rad personer ur kretsar som kan jämföras med faderns:
Eva, Gaby, Marc, Evas diplomatumgänge. Eva och Gaby är i sin tur
”de två [kvinnor] som blivit kvar då jag skakat alla andra av mig”
(s.62). Ändå kan läsaren fråga sig varför kritiken mot den borgerliga
världen, som går som en röd tråd genom boken, verkar ha vuxit sig
stark just nu, med brytningen med Gaby som en symbolisk vänd-
punkt. Och varför skildrar Mirjam sig trots allt som en tvekare?

Lägger man ihop beståndsdelarna i Mirjams berättelse blir in-
trycket att det är den helt färska förälskelsen som för Mirjam har
aktualiserat ansvarsproblematiken: att den har förvandlat henne mera
än hon uttalat inser. Som jag läser romanen är det också förälskelsen
i Jacob som får henne att nu – med kärleken till Jurek som tidig fäst-
punkt – konstruera sig en ny och justerad, mera konsekvent biografi
som ”vänstermänniska”.

Romantexten ger inte många detaljer om vänskapen med de
spanska exilaktivisterna Paco och Maria, men det är tänkbart att
också den för Mirjam spelar en katalyserande roll som liknar den
åsiktsradikalen Kimmo har för Randgren i Se upp Salige!. Efter att
Mirjam, i romanens mitt, har bevistat Evas societetsmiddag – och
tyst föraktat kvinnorna där – söker hon tröst i tanken på Maria, ”en
kvinna som skulle utplåna Dorrit Idgren och Thyra Lindenius och ge
oss [kvinnor] upprättelse” (s.136):

Ingenting i en människa älskar jag som tapperhet, som den oe-
motståndliga rörelsen uppåt. Och där den förenas med intelligens
som hos Maria – (s.137)
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Inte minst är det hos Paco och Maria som Mirjam blir bekant med
Jacob, som representerar den algeriska motståndsrörelsen. Vinds-
våningen blir den plats där hennes kärleksliv – och, enligt min tolk-
ning, självbild – tar en ny vändning.

Trots att hon i tillbakablickarna på barndomen och 1930-talet ser
tidiga tecken på sin ”vänsterhet”, tecknar Mörkrets kärna alltså bilden
av en snart 40-årig kvinna som i nuet, sommaren 1962, har förts in i
ett starkt korstryck. Hon förälskar sig i Jacob och hon har några vän-
sterradikala vänner, men hon lever – trots inre kritik – också vidare i
societetens och de framgångsrikas värld. Den senare är hon beroende
av för sin försörjning. Nyttan av kontakten med Gaby – Paris-bosta-
den, vistelsen på slottet – har redan nämnts. Och när Eva bjuder in
Mirjam till sin middag påpekar hon att den ”ursnygge ogifte” svenska
konsuln också kommer (s. 67, 124). Även om Mirjam hånar henne
för det, fortsätter Eva – kanske realistiskt – att räkna med att blod
kan vara tjockare än vatten, att ett förmånligt parti kan locka Mirjam
att stanna i den societet vars habitus hon genom sin bakgrund be-
härskar; ett socialt kapital som fortfarande kan omsättas och förökas.

På partyt låter Mirjam sin opposition skymta, och Eva tvingas
inför de andra gästerna ursäkta henne med att Mirjam är ”intellektu-
ell och konstig” (s.133). Som en försoningsgest retirerar Mirjam och
väljer att i stället excellera i sällskapets favoritunderhållning, att pla-
cera halvbekanta eller ingifta genealogiskt och socialt:

Sebastian snoppade en cigarr och sade: Vi åt middag hos en dok-
tor Hellgren senaste vecka…

Harry parat med tändaren: Han som lyckades kirra den där
komplicerade njurtransplantationen som det skrivits så mycket
om?

– Just han. Mycket sympatisk man. Hans fru verkade underligt
obefintlig, jag undrar vem hon är?

Resultatlösa gissningar korsade rummet.
Jag beslöt att ingripa, jag var skyldig Eva att rehabilitera mig i

världens ögon (och läxan hade man fått sig itutad så grundligt att
man inte hade kunnat undgå att lära sig den; det var som multi-
plikationstabellen: den gick aldrig ur), så jag sade: Han är gift med
Cary Okerhjelm, hon var mycket söt men blev obetydlig som
vuxen, med systern gick det precis tvärtom.

Konsuln: Jaasså! – det finns också en finsk gren av ätten?
Sebastian: Vilken Okerhjelms dotter är det?
Jag: Pappan var läkare, professor i gynekologi.
Sebastian: Aj jaså den Okerhjelm. (s.134)

Kedjan av pikanta släktutredningar leder vidare, med Mirjam som
fortsatt suverän exeget av ”tabellen”. Efteråt kramar hon väninnan
Eva:
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[…] Du fick rätt: det blev precis som hemma! Och vilken uppvis-
ning va? – jag är oslagbar på vem som är född vad och gift med
vem.

– Ja, sade hon tacksamt, du kan bara du vill. Synd att du vill så
sällan, du kunde vara riktigt angenäm om du bjöd till lite… Men
med konsuln gick det ju inte, så synd då, vad var det för fel? han är
ju ursnygg. (s.136)355

Middagsscenen är en av Mirjams mest självförhärligande passager i
boken. I sina egna ögon framstår hon som överlägsen på bägge plan-
halvorna: hennes moral är överlägsen och hon plattar skickligt till en
av middagsgästerna när han gör en rasistisk anmärkning. Men hon
står också till tjänst som levande uppslagsverk på ’vem och vad’-skval-
ler. Hon kan vara ”angenäm”, men vill inte, vilket är dubbelt så im-
ponerande som att vilja men inte kunna.

Trots att hon föraktar de flesta människorna på middagen iakttar
hon i stort sett spelets regler, på samma sätt som Randgren i Se upp
Salige! förstår att bete sig under tillrättavisningsmiddagen hos tid-
ningens verkliga ledare Rulle. Kanske en brytning kommer med de
böcker Mirjam på romanens sista sidor lovar Jacob att skriva? Men
inom ramen för Mörkrets kärna lämnas Mirjam, som Jacob alltså klar-
synt uttrycker det, ”balanserande mellan två världar” (s.166).

Också En berättelse om gränser gestaltar en villrådighet, en konflikt,
mellan liv och övertygelse. De pacifistiska idealen känns inte tillräck-
liga, demonstrationstågen har som B ser det ingen effekt, och M:s
och hennes skilsmässa – officiellt ett avstående från den privata lyc-
kan för ett högre ideal – gör henne olycklig. Samtidigt skiljer sig B:s
dilemma på många punkter från Mirjams i Mörkrets kärna. Den vik-
tigaste skillnaden är kanske att B inte utvecklar några konflikter med
sin släktbakgrund. I motsats till Mirjam och Randgren hämmas B
inte av den sortens kluvna lojaliteter.

De viktiga relationerna under B:s uppväxttid till F och A, två äldre
människor, beskrivs i kärleksfulla vänporträtt. Att den 57 år äldre F
”älskade det konventionella” (s. 11) och att A efter USA-resan och en
period som ”kommunist” beundrade Hitler under 1930-talet (s.106)
nämns utan åthävor. I B:s tonfall finns kanske en lätt ironi, men där
saknas det behov av att göra upp med föräldrarna, släkten, klassen,
som är ett viktigt motiv i 1960-talsromaner av Christer Kihlman,
Henrik Tikkanen, Marianne Alopaeus, Johan Bargum och Ralf
Nordgren.356  Om man kan tala om ett symboliskt fadersuppror i En
berättelse om gränser så gäller det upproret snarare det USA som B har
lärt känna som studerande.

Man kunde säga att liksom Randgren i Se upp Salige! och Mirjam
i Mörkrets kärna är också B inbjuden till middagen. Men har hon ett

355 Att säga att Mir-
jam ”ställer till skan-
dal” på bjudningen,
som J.O.Tallqvist gör
i sin recension (Huf-
vudstadsbladet
24.9.1965), är alltså
en smula vilseledande.
Snarare prövar hon
isen, men kompense-
rar åtminstone i sina
egna ögon snabbt sitt
’intramp’.

356 Som jag nämnde
i kapitel 1 är det i
Nordgrens Med
(1968) och Fjärilsörat
(1971) ändå frågan
om en ’omvänd re-
volt’ eftersom föräld-
rarna representerar
stalinismen och arbe-
tarrörelsen medan
huvudpersonen gör
akademisk karriär.
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’släktproblem’ så är det att redan hennes hudfärg och ursprung i ett
västeuropeiskt land automatiskt placerar henne bland de privilegie-
rade.

I de tre medelklassromanerna – Se upp Salige!, Mörkrets kärna och En
berättelse om gränser – ser berättaren en växande klyfta mellan makt-
havarnas och sina egna värderingar. De tre romanerna är vad man
brukar kalla samhällskritiska och (manifest) politiska. I den fjärde,
arbetarromanen Kärret, förblir det politiska innehållet oartikulerat.
Daniel, berättaren, bekymrar sig för sin arbetsplats och irriteras av
det tidiga 1960-talets nya konsumtions- och sexualmoral. Det är frå-
gor med ett latent politiskt innehåll. Men där Randgren och Mirjam
har sina tidningar och B i En berättelse om gränser sina studiekamrater
och demonstrationståg, saknar Daniel alla sammanhang där han ens
indirekt kunde påverka skötseln av de gemensamma angelägenhete-
rna. I 1900-talets föreningstäta nordiska medborgarsamhälle – inklu-
sive dess höga fackliga anslutningsgrad – representerar han inte bara
proletären; som isolerad arbetare är han i dubbel mening en outsider.

En liten flik av Organisationssvenskfinland skymtar visserligen i
form av en ”kulturell friluftsfest”, anordnad av ”hembygdens vän-
ner”. Men Daniel är inte imponerad av det högstämda festtalet och
när han under pausen tar en sup ur sin medhavda flaska blir han
bortkörd (s. 111).

Till skillnad från Kärrets isolerade och alienerade arbetare kan var och
en av de tre andra romanerna sägas gestalta ett politiskt uppvaknan-
de. Det är i och för sig ett tidlöst motiv, men i de här tre böckerna
framstår det som sextiotalistiskt inte bara genom sakfrågorna – Alge-
riet, Vietnam – utan också för att det handlar om en medelklass som
radikaliseras vänsterut utan att för den skull anknyta direkt till den
traditionella arbetar- och vänsterrörelsen.

I Se upp Salige! och En berättelse om gränser upplever berättarna
dessutom någon form av politisk desillusionering. Varken den för-
ändrade Randgrens ledare eller B:s demonstrationståg verkar få några
avsedda effekter. Men för att kunna förlora illusioner måste man ha
haft dem. Ytterligare ett sextiotalstypiskt drag i de här två romanerna
kunde vara att aktörerna är oerfarna och överskattar sina påverk-
ningsmöjligher. När demonstrationerna i En berättelse om gränser ver-
kar vara resultatlösa, uteblir de ”vanliga hyggliga mänskorna”. När
opinionsbildaren Randgren inte längre simmar medströms visar det
sig att hans andel i makten är långt obetydligare än han kanske har
föreställt sig.

Också journalisten Mirjam i Mörkrets kärna försöker påverka ge-
nom sitt skrivande, inklusive ”lagom upprörande socialreportage”
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(s.75), men hon verkar inte hoppas på stora och snabba resultat. Om
effekterna av hennes artiklar vet vi att fadern klagar över deras ten-
dens men att tidningen ännu inte gjort det. Mirjam är sannolikt be-
roende av sin tjänst vid den liberala högertidningen,357  för redan som
det är är hon ”tvungen att översätta deckare för högtryck” för att
kunna betala hyran hemma i Finland. (s.68)

Sammanfattningsvis talar i de fyra romanerna en arbetare, politiskt
ointresserad, och tre medelklassaktörer som har radikaliserats väns-
terut. I synnerhet den senare situationen kan ses som kännetecknan-
de för 1960-talet. Sextiotalistisk förefaller också den överskattning av
den egna förmågan och inflytandet som präglar både Randgren i Se
upp Salige! och demonstranterna i En berättelse om gränser. Den som
kommer till politiken med jungfrulig optimism kan få en besvikelse
att hantera – för att travestera författaren och journalisten Karl Venn-
bergs kända formulering.358

Kännetecknande för 1960-talet är kanske just att radikaliseringen
sker i ett mellanskikt utan starka traditioner på området, och att den
därför av sina subjekt tenderar att ses som något helt nytt. Det hjäl-
per dem förbi en del låsningar – typ det globala kalla krigets – men
det innehåller också fröet till en desillusionering, när politisk påver-
kan visar sig fungera annorlunda än i skolans lärobok i samhällskun-
skap. Den klassiskt liberala föreställningen att de bästa argumenten
segrar om de bara får komma till tals svävar bakom redaktör Rand-
grens ledarkupp och Berättarens fredsdemonstranter.

Den som representerar den längstgående aktivismen bland de fyra
romanernas medelklassaktörer är psykiatern Jacob, Mirjams älskare i
Mörkrets kärna. Om han verkligen arbetar underjordiskt för Algeriets
självständighet så representerar han på sitt sätt en desillusionering
beträffande möjligheterna att driva saken med legala medel. Han har
med andra ord redan tagit det steg som B och M diskuterar, hypote-
tiskt, i En berättelse om gränser.

En desillusionering skulle komma också i verklighetens Europa, med
små, extrema fraktioner och ett på nytt polariserat politiskt landskap.
I synnerhet i 1970-talets Västtyskland och Italien blev vågen av un-
derjordiska celler, terrorism, politiska kidnappningar och mord en
sorts upprepning i miniatyrskala av de grymheter som de europeiska
kolonialkrigen hade inneburit – i kolonierna – under tidigare decen-
nier. Sett mot den bakgrunden kan 1960-talet i Europa och USA,
åtminstone fram till 1968, framstå som en ’förvänstringens’ smek-
månad.

I Tjeckoslovakien utvecklades den så kallade pragvåren under de-
visen ”socialism med mänskligt ansikte”. Den rörelse vänsterut som

357 Socialreportagens
funktion är, menar
Mirjam kritiskt, att
klädsamt framhäva
”bladets sociala an-
svarskänsla” och skapa
”goodwill bland kon-
torsanställda och ser-
vicepersonal som står
och väger: liberal hö-
ger eller deciderad
vänster?” (s.75).

358 I en dikt publice-
rad år 1970 skrev
Vennberg: ”70-talets
utfall kan bero av /
hur vänstern förstår
att hantera sin besvi-
kelse”. Citerad av
Sverker Göransson i
”Sverige och världen”,
Den svenska litteratu-
ren 3, s.303.
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präglade 1960-talets Västeuropa och USA kunde på motsvarande sätt
ha kallats ”medelklass med mänskligt ansikte”.

I det sammanhanget är det intressant att redan mitt snäva mate-
rial – fyra romaner av vilka bara tre kan kallas uttalat politiska – bju-
der på hela skalan av förhållningssätt och politiska medel. Från Rand-
grens och Mirjams vänsterliberaler med socialistiska sympatier, över
mera målmedvetna aktivister som exilspanjorerna och arbetarprästen
i Mörkrets kärna och fredsdemonstranterna i En berättelse om gränser,
och fram till Jacobs underjordiska motståndsrörelse.

Det är också värt att notera att i de här romanernas värld spelar de
traditionella vänsterorganisationerna en mindre roll för radikalise-
ringen än man kanske skulle vänta sig. Av de fyra berättarna deltar
bara ’B’ i organiserad politisk verksamhet, nämligen fredsdemonstra-
tionerna i USA. Ingen av romanernas gestalter går på ett organisa-
tionsmöte.359  Kanske i synnerhet Se upp Salige! och Mörkrets kärna är
typiska för ett tidigt 1960-tal där en ny medelklass så att säga upp-
täcker politiken. I brist på direkta traditioner söker den nya kanaler
och former för politisk påverkan. Det är nödvändigt att så att säga
uppfinna hjulet på nytt.

Romanernas tid i romanerna

En kort sammanfattning av de tre ”rastrens” – platsens, känslans,
maktens – skärningspunkter med radikalism-temat och med roma-
nernas samtid:

De två kosmopolitiska romanerna i mitt sampel, Mörkrets kärna
och En berättelse om gränser, kan bägge förknippas med den upple-
velse av en ”global by” som ofta tillskrivits romanernas samtid och
som jag i kapitlet ”Platsen” kallade för 1960-talets kronotop. Men
sextiotalistisk är också den ökande kontakt med och känsla av ansva-
righet för denna krympande värld som de bägge ’världsromanerna’,
redan genom sina val av temata, uttrycker. Krigen i Algeriet respek-
tive Vietnam är närvarande vid horisonten och tar plats i handlingen.
I synnerhet i En berättelse om gränser nämns kriget explicit som en
formativ generationsupplevelse.

Se upp Salige! och Kärret är exempel på två annorlunda kronoto-
per, som – till skillnad från den globala byn – har identifierats redan
av Bachtin: den provinsiella småstaden respektive den sönderfallande
idyllen. Gemensamt för alla fyra böckerna är att den ”stora tiden”

359 Frånsett alltså B:s
och M:s närvaro på
det konservativa mö-
tet, som de lämnar i
protest. — Ralf
Nordgrens redan
nämnda romaner Med
och Fjärilsörat (se ka-
pitel 1) ger i motsats
till de utvalda roma-
nerna inblickar i tra-
ditionella politiska
vänstermiljöer. Hu-
vudpersonen Brengs
föräldrar är vänster-
aktiva och i hans upp-
växt ingår förstamaj-
tåg, aktioner mot
strejkbrytare, en resa
till en ungdoms-
festival i Moskva o.s.v.
Samtidigt är det en
värld som Breng läm-
nar i och med sitt
vuxenblivande och sitt
inträde i medelklas-
sen, vilket på sitt eget
sätt bekräftar bilden
av den ’gamla vän-
stern’ som något som
medelklass-
radikalismen distanse-
rar sig från.
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bryter in i huvudpersonernas ”lilla tid”, och att tiden bär 1960-talets
färger: kolonialkrig, välfärdsstat, strukturomvandling, förändrade
moraluppfattningar.

Kan också de känslor som tematiseras i romanerna ses som tids-
bundna? Utifrån resonemanget om känslomanuskript i kapitlet
”Känslan” ser jag vissa sådana drag. Icke-jämlik erotik med tillhö-
rande känslor tacklas i de två ’mansromanerna’ på ett sätt som i ett
annat sammanhang, före eller efter den s.k. sexvågen decennierna
kring år 1960, kan förefalla vara alltför öppet eller alltför aningslöst.
Alla de fyra romanernas huvudpersoner reagerar också känslomässigt
på sexvågens kulturella produkter och reaktionerna följer deras gene-
rationstillhörighet: Randgren, Daniel och Mirjam är skeptiska eller
ironiska, bara B förhåller sig obekymrat positiv. I de två kosmopolit-
iska romanerna kan man dessutom tala om en politisering av den
förlust av en partner som de kvinnliga jag-berättarna drabbas av och
som de försöker handskas med enligt ett tidsenligt känslomanuskript.
Här visar Mirjam en större uppgivenhet – eller ytlighet, eller visdom?
– än B, som kort sagt vägrar sluta sörja.

En av de starkaste tidsmarkörerna i romanerna är – som jag ser
det – de tre medelklassberättelsernas vänsterradikalism. Den kontras-
terar i synnerhet mot berättarens alienation från allt samhällsengage-
mang i den samtida arbetarromanen Kärret. Berättarna i Se upp Sali-
ge! och Mörkrets kärna har socialt sett kommit till sina medelklass-
yrken uppifrån och de bär med sig ett ansenligt socialt kapital, medan
den röst som talar i En berättelse om gränser verkar komma från en
enklare bakgrund. Också i verkligheten kulminerar den sociala mobi-
liteten under decennierna kring 1960-talet, med medelklassen som
den stora numerära vinnaren.

Den nya medelklassen upptäcker, om man får tro romanerna, att
den är radikal. Den har förhoppningar om att förändra samhället och
världen i en mera jämlik och solidarisk riktning. När redaktör Rand-
grens experiment med yttrandefriheten i Se upp Salige! visar sig vara
fruktlöst, retirerar han. Det verkar också de demonstrerande ungdo-
marna i En berättelse om gränser göra, även om de kan drömma om
att ta till mera drastiska medel. Just drastiska medel – våld – framstår
i Mörkrets kärna i sin tur som verklighet för Jacob, men för Mirjams
del rekommenderar han att verka genom att skriva böcker. Obero-
ende av utfallen är det politiska stoffets nyhet påfallande i de tre ma-
nifest politiska romanerna; i rätt liten grad griper det tillbaka på en
tradition. ”Vänsterheten” får in en ny växel därför att aktörerna är
nya; romanerna tillhör ett utvecklingsskede där radikalismen i denna
nya (eller nygamla) miljö nästan håller på att bli populär. Den finner
språkrör bland författarna, och den firar med dem sin sextiotalistiska
smekmånad, i bland annat litteraturen.
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7. Radikalismen –
en olycklig

kärlek?
Det metaforiska

planet

Hittills har min läsning av de fyra romanerna varit tematisk: jag har
läst böckerna genom utvalda ”raster”. Ändå är mitt intresse inte i
första hand till exempel idéhistoriskt. Under en tematisk genomgång
händer det ibland att man tappar kontakten med böckernas egen-
skap av litterära artefakter. Därför vill jag här, som en sammanfatt-
ning av del I, reflektera över den innebörd de undersökta motiven får
när verken betraktas som betydelseladdade helheter, som metaforer
på verknivå, i relation till det ledmotiv jag intresserar mig för –
medelklassradikalismen.

Bruksanvisningar

Som ram för de tolkningar som följer utgår jag från två, inte nödvän-
digtvis självklara, antaganden. Dels att en roman faktiskt kan ses som
ett verk, i betydelsen en koherent helhet. Att det inte är en självklar-
het, utan snarare en förhandstolkning och idealisering, har påpekats
av flera teoretiker, bland andra Pierre Macherey: ”ur den teoretiska
analysens synvinkel framstår verket som ett ’intressecentrum’, men
det innebär inte att verket självt är centrerat”.360  Jag tar problemati-
seringen av verkbegreppet som en påminnelse om att romanhelheten
är en föreställning som skapas av varje läsare/uttolkare på ett unikt
sätt, utifrån de möjligheter texten bjuder på – liksom att varje tid,
klass, genreuppfattning o.s.v. tenderar att skapa sin dominerande
tolkning. Att en roman inte i sig är någon självklar helhet, har ett
budskap o.s.v., hindrar inte att den betraktas så, och att just läsar-
upplevelser av helhet bidrar till att ge berättelsen dess styrka.

Mitt andra antagande är att denna föreställda helhet gör varje kul-
turell text till ett förslag till kollektiv myt. ”Myt” ska här förstås i icke-
pejorativ betydelse, som i antropologen Claude Lévi-Strauss defini-
tion av ”en logisk modell för att lösa en motsättning”361  eller i den
politiska teoretikern Ernesto Laclaus ”läsprincip” för en given situa-

360 ”[…] du point de
vue de l’analyse
théorique, l’œuvre se
dispose comme un
centre d’intérêt; mais
cela ne signifie pas
qu’elle soit elle-même
centrée”. Pierre
Macherey (1966) cit. i
Christopher Butler:
Interpretation,
Deconstruction and
Ideology. An
Introduction to Some
Current Issues in
Literaty Theory (Ox-
ford 1984), s.114–
115 (jfr. Pierre
Macherey: A Theory of
Literary Production
(London 1976), s.52).

361 ”[…] the purpose
of myth is to provide
a logical model
capable of overcoming
a contradiction (an
impossible
achievement if, as it
happens, the
contradiction is real)
[…]”. Claude Lévi-
Strauss: ”The
Structural Study of
Myth”, Structural
Anthropology 1, 1977
[1958] s.229.
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tion.362  När texten fungerar, frestar den läsaren att använda verket
som ett metaforiskt verktyg för att bearbeta hans/hennes upplevelse
av världen. Texten erbjuder sig som en ’bruksanvisning för livet’, ro-
manen är en av de former en tid och kultur kan använda för att förstå
sig själv, berätta sig själv. Läsaren (inklusive forskaren) är den tids-
bundna regissör som under läsprocessen iscensätter det existerande
manuskriptet, romanen, i en privat ’föreställning’ färgad av hans/
hennes personliga erfarenhet, estetik och fördomar. Utfallet av mötet
kan vara succé eller fiasko, upprivande eller bekräftande.

Inte minst yttre förändringar skapar efterfrågan på nya eller juste-
rade myter: de behövs för att vi ska kunna införliva förändringarna,
det okända, i vår världsbild. Med ett uttryck hämtat från psykoanaly-
tikern Jacques Lacan kan myter också ses som suturer för rubbade
diskursiva strukturer.363  Här öppnar sig en social beställning för sam-
tidsromanerna från det förändringsbenägna sextiotalet: som tidsen-
liga ’stora berättelser’ eller kanske något mindre berättelser – åtmins-
tone nya versioner av de redan existerande kollektiva berättelserna,
transformerade och muterade på ett betydelseladdat sätt.

Vilken gestaltning av sin tid (och kanske av vår egen) föreslår
alltså de fyra undersökta romanerna, om vi besluter oss för att se dem
som helheter, metaforer, förslag till metaforer?

Bokens första rad

En helhetsmässig läsanvisning, som jag hittills inte speciellt har beak-
tat, är romanernas titlar. Titlarna är i och för sig inte självklart jäm-
förbara, inte heller självklart intressanta. Men som en framlyft del av
bokens hela text, som ’bokens första rad’, som den tolkning som så
att säga ställts i skyltfönstret, är de värda att beakta: en av (ofta) för-
fattaren själv framkastad första definition av respektive romans tema-
tik.

Titeln Se upp Salige! pekar åt åtminstone två håll. Dels finns här
en antydan om bokens kritiska, polemiserande innehåll. Titeln kan
läsas som en varning till ett borgerskap som slagit sig till ro med sina
privilegier. Dels kan den syfta på den förälskades lyckokänsla. På ett
mera konkret plan kan den läsas som riktad till huvudpersonen: hans
exalterade sinnestillstånd är ett riskbeteende. Vem uttalar varningen?
I romantexten gör Randgren det själv, i en av sina inre monologer.
Ögonblicket är dansen med Annika på skolans Lucia-fest, säkert ett
av Randgrens saligaste ögonblick i romanen: ”jag är i ruset” (s.163).
Dansens beröring är löftesrik, förhoppningarna växer. Men han talar
också om saligheten som ett ”siamesiskt” syskon till

[…] betänkligheter, självförebråelser, misstänksamhet, under-
gångsaningar […] Vägen till undergången går över saligheten, se

362 ”a principle of
reading of a given si-
tuation”. Cit. i
Torfing: New Theories
of Discourse, s.115.

363 Torfing refererar
Ernesto Laclaus upp-
fattning: ”The
condition for the
emergence of myth is
structural dislocation
and the function of
myth is to suture the
dislocated space
through the
constitution of a new
space of representa-
tion. In other words,
the role of myth is
essentially hegemonic”
(a.a., s.115). Jfr.
Laclau & Mouffe:
Hegemony and Socia-
list Strategy, s.88, not
1.
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upp salige! men han gör det aldrig för han är bländad, och även
om han kunde skulle det inte nytta till något, eftersom hans väg är
en baklängesväg. (s.162)

I kapitlet ”Platsen” har vi sett hur Randgren, strax efter detta saliga
men kluvna ögonblick, verkligen ser upp – i ordens konkreta bemär-
kelse – och upptäcker att bildligt talat hela småstaden varit vittne till
dansen: ”Här har varit ögon överallt, hela tiden ögon” (s.164).
Romantiteln står som en varudeklaration: vi får en historia om be-
rusning och fara, om hybris och förblindelse. Passionen betonas, och
risken.

Den lakoniska titeln Kärret frestar till en symbolisk tolkning och
symboliken kan till och med verka övertydlig. Kärret är en sump-
mark, kanske något sjukt i behov av dränering; det är den antropo-
morfa, ekonomiska, så att säga forsttekniska synvinkeln. Men samti-
digt får vi minnas att romanen insisterar på Daniels naturupplevelse:
”Kärret doftade fränt, men friskt. Jag drog in de kryddade dofterna
och fylldes av kärlek” (s.179). Kärret är polyvalent och ska inte över-
tolkas i enbart en riktning. Som Freud säger är en cigarr ibland verk-
ligen en cigarr.364

Titeln måste också för många av bokens läsare ha associerat till
den berömda inledningsraden i första delen av Väinö Linnas så kal-
lade torpartrilogi, publicerad 1959: ”I begynnelsen var kärret, gräftan
– och Jussi”. Med Här under polstjärnan som intertext till Kärret
framstår det fysiska slitet – naturen som utmaning för människan
(mannen) – som ett gemensamt drag. Samtidigt påminns vi om att
Jussi i romanens och 1900-talets begynnelse tog kärret i besittning
för odling, medan 1960-talsdaglönaren Daniel i Kärret saknar det här
framtidsperspektivet.

Går vi ett stycke vidare i det ’vattensjuka’ spåret blir Daniels ofta
återkommande olust inför de nya, tillåtande moralbegreppen en gi-
ven parallell: ”Någonstans ruttnade allt omkring mig” (s.64). Kärret
skulle alltså kunna stå för samtidens ruttnande moral.

Som tolkning av berättelsen är det en statisk metafor, medan ut-
dikningen av kärret är den konkreta arbetsprocess som bildar en nar-
rativ tråd genom boken. Här ser jag en annan tråd, Daniels förlik-
nings- eller resignationsprocess, som den givna parallellen. Somma-
rens händelser och samtalen med Torsten ’dränerar’ Daniels uppdäm-
da känsloliv. I slutet ligger en antydan om att hans blinda, oreflek-
terade häftighet får ett mera konstruktivt utlopp. Kärret i titeln skulle
alltså, enligt den här tolkningen, framför allt finnas inne i Daniel
själv.

364 Vid sidan av
själva kärret innehåller
romanen en annan
gestalt som talar sna-
rast övertydlig ’sym-
boliska’. Torsten håller
som husdjur en stor
orm, som Daniel rea-
gerar på med avsmak.
Både Torstens kön
och Torsten själv –
den vältaliga ormen i
Daniels paradis –
tränger här sig på i
texten. Men liksom
Freuds cigarr kan
också en orm ibland
vara bara en orm som
bidrar till bilden av
Torsten som fördoms-
fri, kanske excentrisk.
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Titeln Mörkrets kärna får, som jag har nämnt i föregående kapitel, en
rättfram tolkning i romanens egen text: faderns och ex-makens ra-
sism och antisemitism.

”Deras ord slog en gång ner i mig och blottade mörkrets kärna.
Visade att ondskan inte är ett metafysiskt begrepp, inte ett öde
att passivt underkasta sig. Direkta och uppenbarande skar deras
ord genom grymhetens alla subtilare och privatare förgreningar
rakt till en uråldrig ondskas förutsättning: skräck, oupplysning,
själsblindhet…” (s.309)

Också anspelningen på Joseph Conrads antikolonialistiska klassiker
Heart of Darkness från 1902 har nämnts – Alopaeus’ titel kan till och
med ses som en alternativ översättning till den etablerade, Mörkrets
hjärta, publicerad 1960. Som samtidsskildring antyder Alopaeus ro-
man att kolonialismens och rasismens mörker ingalunda är någon-
ting historiskt, passerat.

Det är till och med svårt att ge titeln andra dimensioner än som
ett klart utpekande av dess ideologiska avståndstagande och i bred
bemärkelse politiska tendens. Till exempel bokens frihets- och för-
lusttematik och de ”olevbara kärlekarna” verkar inte fångas in av ti-
teln.

Desto öppnare för tolkningar är titeln En berättelse om gränser. Det
tema som pekas ut i romanens sista mening är ”gränsen där man ger
upp och där privatiseringen börjar”, alltså också här en politiskt lad-
dad tolkning. Den återkommer i det motiv M tidigare i romanen har
gett för sin separation från berättaren, B: ”Tillsammans med dej, bara
för att vi personligen har det så bra […] skulle jag förborgerligas i en
rasande fart” (s.128). Och under sin läsning av Henry Miller kallar B
Miller ”begränsad” av sin ”självupptagenhet” (s.77). Borgerlighet,
privatisering, självupptagenhet bildar ett territorium som berättaren
vill dra en gräns emot, ställa sig utanför.

Men romanens text öppnar också ordet ”gräns” mot en rad andra
innebörder. Några exempel: i en diskussion om politik och våld fram-
håller B att ”pacifismen har en gräns” och tillägger att ”M och jag är
över den gränsen nu” (s.20). Kärleken till M känns för B hotande,
eftersom den verkar alltför gränslös: ”jag är dej fullständigt hängiven
och jag är lycklig över att bli sparkad av dej och när du spottar på mej
tycker jag lika fullt att du är underbar” (s.113). Men också den smärt-
samma saknaden efter M beskrivs i liminala termer: ”Jag vänder mej
från det som finns inom möjligheternas gräns till det omöjliga, M”
(s.136).

Texten i En berättelse om gränser är med andra ord närmast över-
determinerad med variationer på gränstematiken. Det hindrar samti-
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digt att någon enskild tolkning stiger fram som den enda riktiga. I
titeln står ordet ”gränser” mycket riktigt i pluralis – däremot kallas
boken uttryckligen en ”berättelse”. Liksom på trots, med tanke på
dess ovanligt sönderbrutna, fragmentariska form, hävdar titeln berät-
telsens enhet och pekar indirekt ut berättaren själv, B, som dess sam-
manbindande princip. Det är B som berättar om gränserna, viktigast
bland dem kanske trots allt den ”möjligheternas gräns” som dragits
mellan henne och hennes älskade.

Kärlek och uppror

Jag återvänder till frågan hur man ska tolka mitt huvudtema, medel-
klassradikalismen, inom romanernas (av mig konstruerade) helhet.
För att få en hållpunkt för jämförelser kommer jag att se på det poli-
tiska temat i relation till ett annat motiv, som finns i dem alla och
som också envist har återkommit under min genomgång av roma-
nerna: kärlekstemat.

Kärleken är romangenrens stapelvara, ofta den del-intrig som
andra intriger spinns kring. En symbios mellan kärleks- och
radikalismtemat gestaltas mycket riktigt också i de fyra utvalda böck-
erna, även om perspektivet skiftar.

I tre av romanerna är den erotiska kärlekshistorien berättarens
egen: Randgrens, Mirjams och B:s förälskelser kan alla ses som en
organiserande princip i respektive roman, även om dess betydelse och
laddning varierar. Men också i Kärret finns en erotisk intrig. Den ses
i alla fall utifrån: som andras begär.

Kärret och den tvetydiga medelklassen

Daniel själv, Kärrets berättare, står snarast för begärets slocknande,
resignerande stadium, medan Märta, hans yngre dotter, representerar
den vaknande och bångstyriga driften. I centrum för den erotiska
berättelsen hamnar den äldre dottern Leas relation med Torsten. Det
är deras sommarförälskelse som binder ihop stora delar av hand-
lingen. Samtidigt är det genom ett annat slags kärlek vi ser faserna i
’Leas roman’: faderns, Daniels, till henne.

På samma sätt som kärleken har också medelklassradikalismens
tema en annan position i Kärret än i de tre andra romanerna: också
den ses här utifrån. Det är inte heller dess politiska utan dess erotiska
gren som här indirekt når fram till Daniels värld. Budbäraren är Tors-
ten, affärsmannen från staden, för vilken kärrsommaren är en retreat
eller time out från ett krisande äktenskap. Jämförd med huvudperso-
nerna i de tre andra romanerna är Torsten inte en typisk representant
för medelklassradikalismen. Om hans samhällspolitiska åskådning
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framgår inte mycket under diskussionerna med Daniel. Däremot är
Torsten en förespråkare för liberalism i moral- och sexfrågor – en jä-
vig förespråkare, kan vi tillägga efter läsningen.

Men man måste också påpeka att Torstens sätt att tillbringa som-
maren, som tillfällig kroppsarbetare, är okonventionellt för en person
med hans bakgrund. Det skiljer honom från de andra representanter
för medelklassen som skymtar i texten och som Daniel inte har myc-
ket till övers för, till exempel skolläraren Vinberg. Jämförd med sina
sociala likar framstår Torsten som något av en äventyrare och bohem.

När Torsten mot slutet av boken lämnar Lea för att återförenas
med sin hustru, vet han antagligen inte att han gjort Lea med barn.
Samtidigt som hon är kränkt verkar Lea vara för stolt, eller realistisk,
för att använda sig av fostret som argument. Men genom ett samtal
mellan Lea och Daniel i ett tidigare skede vet vi att Torsten gett henne
ett i sammanhanget viktigt löfte:

– Torsten ska skiljas, sa hon.
– Är du säker på det?
– Ja!
– Hur vet du det?
– Han har själv sagt det! (s.88)

Det är alltså romanens enda viktiga medelklassgestalt – en person
som kommer in i romanens värld utifrån – som förför arbetarens dot-
ter och senare lämnar henne, trots sitt löfte. Intrigen blir en variation
på den klassiska fabeln ’mannen av börd, kvinnan av folket’. Bland
parallellerna kan man, vid sidan av folkvisorna, nämna t.ex. don
Juan-myten, Goethes Faust, Juhani Ahos Juha och Ulla-Lena Lund-
bergs Kungens Anna (1982).365  Sedd i det här sammanhanget är
Kärret en rätt originell variant av historien; en iscensättning som tyd-
ligt bär 1960-talets drag.

Att det är just ’prinsen’, mannen uppifrån, som talar den nya ti-
dens språk – medan Leas mera gammaldags föräldrar ironiskt nog
visar sig få rätt i sina varningar – kan läsas som en kritik av tidens
värderingar från verkets (den implicita författarens) sida. Men å and-
ra sidan är bilden av Torsten – den fria kärlekens förkämpe som
struntar i konsekvenserna – inte entydigt negativ. Torsten vinner inte
bara Leas utan också Daniels förtroende, och samtalen mellan de två
männen har ett klart modererande, ’civiliserande’ inflytande på Da-
niel. När upplösningen kommer verkar Daniel inte heller känna nå-
got behov av att hämnas på Torsten. Lea och de två männen blir bo-
kens mest genomförda och mångbottnade gestalter, de tre som under
handlingens gång också visar upp nya sidor. Bland annat visar sig
Leas självständighet och stolthet i abortbeslutet, Torsten visar sig ge-
nom sin tanklöshet eller egoism vara moraliskt ’mindre’ än väntat,

365 I den sistnämnda
romanen förälskar sig
den unga Anna från
det åländska fiskar-
samhället Kökar i en
gästande konstnär,
som efter en gemen-
sam tid i hans hem-
stad Stockholm låter
henne förstå att han
tröttnat på henne.
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medan Daniel visar sig vara ’större’ än de primitiva våldsutbrotten i
romanens början lovar.

Sammantaget kan klassdramat i Kärret formuleras: erfarenheten
med besökaren Torsten både ger och tar. Han lämnar bittra spår, i
synnerhet för Lea, men vänskapen har också varit lärorik i positiv
mening – och förälskelsen kanske ett värde i sig. Efter sitt sommar-
äventyr, som gäst i arbetarklassen och som förespråkare för den fria
kärleken, återvänder Torsten med hösten till sin hustru och sin egen
klass. Romanen säger att sådana som han inte är att lita på. Men den
säger också att han fört in en anda av försoning och reflektion i en
miljö där man är van att lösa problem med knytnävarna. I Leas och
Daniels värld blir Torsten, den oväntade gästen från medelklassen, en
’livare’, förförare, förändrare.

Engagemanget som tröst: Mörkrets kärna

I Mörkrets kärna är förhållandet mellan Mirjam och Jacob den cen-
trala kärleksrelationen, med ouvertyren – barndomsförälskelsen Jurek
– som ett utlagt mönster, ett sorts förspel. Med tanke på radikalism-
temat är det viktigt att både Jurek och Jacob ges tydliga politiska för-
tecken – den tonårige Jurek läser bland andra Marx (s.20) och näm-
ner, undvikande, för den något år yngre Mirjam att han är med i en
”klubb” som diskuterar ”det som händer i världen”, bland annat i
Tyskland (s.24). Jacob säger sig vara organiserad kommunist, och en
rad för Mirjam sympatiska vänstergestalter kompletterar valfränd-
skaperna. Också Mirjam talar om sin ”vänsterhet”, även om hon sam-
tidigt beskriver sig som en sökare.

Marc däremot, mellanstationen bland Mirjams tre viktiga kärle-
kar, beskrivs som en apolitisk teknokrat eller forskare instängd i ett
elfenbenstorn. Att han under förbindelsen med Mirjam arbetar med
kärnfysik kunde ha viktiga politiska konsekvenser, och Mirjam gör
ett försök att ta upp dem, utan framgång.366  Efter den första ömsesi-
diga betagenheten drar sig Marc in i sitt skal, vilket den besvikna och
sårade Mirjam tolkar som en form av omogenhet. Hennes distans
växer ytterligare när Marc senare, i romanens nuplan, visar sig ha bli-
vit katolsk präst – i sammanhanget en högerroll.

Prästen Marc får i boken också snart sin motpol i den anonyma
kontaktman som Mirjam talar med i Marseille, en före detta arbetar-
präst som jämfört med Marc gått åt motsatt håll: ”Förr eller senare
blir man ställd inför valet att avstå antingen från socialismen eller
kyrkan” (s.287). Marseille-mannen skildras entydigt positivt, när-
mast som en fadersgestalt, och han kontrasterar därmed också mot
Mirjams egen, konservativa far som i hennes barndom svek henne
genom att skilja henne från Jurek.

366 Tråden tas upp av
Mirjam i ett samtal
med Marc: ”som om
du levde före Hiro-
shima… som om det
inte rörde dig i ryggen
att du sysslar med en
vetenskap som gör det
möjligt att förgifta allt
liv, för dig är det din
karriär det gäller”.
Marc bara bekräftar
sin apolitiskhet: ”Jag
valde en gång veten-
skapen, inte världen”
(s.242).
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”Vänsterheten” är i romanen förknippad med Mirjam själv, med
hennes positiva kärleksrelationer, med vänner och intressanta främ-
lingar. Den man som representerar först naturvetenskap, sedan insti-
tutionaliserad religion, visar sig däremot vara en felsatsning. Ett miss-
tag var också den flyktigt tecknade maken Tor-Björn i Mirjams korta
krigsäktenskap, mannen som sjöng den nazistiska kampsången Die
Strasse frei den braunen Batallionen i duschen och som ansåg att ett
anslag ”Förbjudet för judar” borde sättas upp i universitetets kafé
(s.89).

Man kan alltså lugnt kalla Mörkrets kärna för en ställningstagande
roman, en politisk roman. Sympatierna fördelas konsekvent så att de
’dåliga’ gestalterna finns på högerflanken, de ’goda’ till vänster. Till de
få nyanserande undantagen från mönstret hör Mirjams far, som hon
trots det tidiga sveket och de ideologiska motsättningarna har beva-
rat en viss kärleksfull respekt för.

Där Mirjams tre viktiga erotiska kärleksrelationer alla havererar,
av sinsemellan skilda orsaker, blir vänsterengagemanget den röda tråd
som återkommer i en lång rad av bokens centrala situationer. I Mir-
jams värld av obeständiga relationer, ”olevbara kärlekar”, framstår
”vänsterheten” som en tröst: kärleken förgår, engagemanget består –
kanske.

Erotiska och politiska haverier: Se upp Salige! och En berättelse om gränser

I Se upp Salige! och En berättelse om gränser kan man däremot säga att
både det erotiska och det politiska projektet havererar. På det erotiska
planet går Randgren in i väggen med sin blinda förälskelse – Annika
är när det kommer till kritan, förförelsen, oförstående och skrämd. I
En berättelse om gränser har B i praktiken förlorat M, även om hon
med den sörjandes envishet kämpar emot erkännandet av faktum. På
det politiska planet blir Randgrens revolt i Se upp Salige! ett slag i
luften, medan B i En berättelse om gränser upplever att USA:s krigs-
politik inte låter sig påverkas; varken genom fredliga demonstratio-
ner eller genom våldsamma.

Där Mirjam i Mörkrets kärna trots attraktionen håller ett visst av-
stånd till Jacobs politiska övertygelse – hon säger sig inte vara ”fär-
dig” – går kärlek och politik hand i hand i En berättelse om gränser. B
står inte i det lärjungeförhållande till M som Mirjam har till de idea-
liserade mansgestalterna Jacob och Jurek; B:s och M:s delade engage-
mang är snarare en facett av deras allmänna samstämdhet. Också B:s
senare och, som det förefaller, ökande politiska pessimism kan tolkas
som en samklang mellan kärlek och politik: den blir ett av sympto-
men på hennes depression, hennes obotliga saknad efter M. Att gå i
demonstrationståg har naturligt ingått i den expansiva upplevelsen
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av förälskelsen i M. Efter hans försvinnande är också politiken sorg-
klädd – den är ytterligare en påminnelse om hennes privata nederlag.

Sorgklädseln verkar inte delas av Mirjam i Mörkrets kärna: hon är
alltså å ena sidan mindre politiskt uttalad än ’B’, M och Jacob, men
när han lämnat henne finns å andra sidan politiken kvar som en tröst.

I Se upp Salige! är kopplingen mellan kärlek och radikalism inte lika
uttalad som i de två kvinnliga författarnas romaner, men det gör inte
sambandet mindre intressant. Randgren pratar inte politik med den
minderåriga Annika under deras få möten. Men hon är dotter till
Randgrens vän, salongsradikalen Kimmo Lauer, vilket har en åtmins-
tone symbolisk betydelse. Framför allt tyder allt på att Randgrens
erotiska passion utlöser hans skarpa politiska kursändring i offentlig-
heten. Med sina uppseendeväckande utspel bröstar han sig, försöker
göra sig intressant i allmänhetens ögon – inklusive Annikas. Samti-
digt närmar han sig genom sin ”åsiktseruption” (s.222) på ett symbo-
liskt plan Kimmo, ger honom rätt. Ledarskrivandet framstår alltså
som både ett tjäderspel och en vänskapsyttring.

För läsaren av romanen framstår sambandet mellan Randgrens
radikalism och hans förälskelse som djupt ironiskt. Tidningsledare
antas bottna i rationella överväganden, inte i en överdos av föräls-
kelsehormoner. De förväntas vara sakliga analyser, inte biprodukter
av gubbsjuka.367  Såtillvida underminerar verket (den implicita för-
fattaren) också Randgrens auktoritet som politisk sanningssägare.
Liksom ironin underminerar eventuella förväntningar på boken som
rätlinjig tendensroman: Randgren är inte bara en opålitlig berättare,
han framstår också som en opålitlig ideolog.

I Det trånga rummet pekar Merete Mazzarella på ambivalenta drag i
Se upp Salige!. Hon menar att ”det trånga rummets litteratur” (dit
hon räknar romanen) över huvud taget får sitt intresse genom sitt
”intensiva existentiella engagemang och sin lidelsefulla uppgörelse-
karaktär”, samtidigt som den får sitt litterära värde genom ”de spän-
ningar i texten som ambivalensen skapar”.368

Vad Se upp Salige! beträffar är jag är av samma åsikt: boken arbetar
med ambivalens på ett sätt som blir en av dess kvaliteter. Jag har tidi-
gare (i kapitel 1) talat om romanens dubbla tilltal: dels satir, dels be-
kännelse. Här kan man tillägga att satir i sig bygger på ambivalens
(åtminstone när den arbetar med parodi och ironi, d.v.s. säger ett och
underförstått menar ett annat). Men också spänningen mellan de två
huvudtyperna av tilltal skapar en (enligt min mening) fruktbar ambi-
valens.

Mazzarella kallar dessutom Se upp Salige! för

367 Randgren kallar
sig i en inre monolog
för ”herr chefredak-
törn själv, den
gubbsjuke” (s.148).

368 Mazzarella: Det
trånga rummet, s.263.
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[…] en utomordentligt pessimistisk roman såtillvida att den å ena
sidan predikar den nödvändiga revolten, å andra sidan bara skild-
rar revolter som spårat ur.369

Som urspårade revoltörer räknar Mazzarella Randgren och Kimmo
Lauer, som ”båda är i grunden passiva iakttagare, resonörer – och
båda försörjs av de samhällskrafter de ifrågasätter”. Mest tragisk är,
menar hon, Randgrens son Gus’ avsigkomna revolt och självmord,
eftersom Gus ”representerar framtiden – och borde få representera
utopin”.370

Själv ser jag det inte som självklart att ungdomen – i romaner eller
i verkligheten – ska behöva belastas med att representera utopin. Kan
inte ungdomen bara finnas till? Här kan man påminna om Mirjams
oro i Mörkrets kärna för hennes sjuttonåriga son Tommys konserva-
tiva värderingar: ”släktmiljön och kamratmiljön är så fördummande
eller åtminstone försenar den mognaden” (s.289). Kontaktmannen-
arbetarprästen i Marseille tröstar henne: ”Huvudsaken att han säger
emot er”, och Mirjam medger att hon ”råkat höra då han lägger ut
texten för kamraterna, då låter det omvänt minsann” (s.288).

I Se upp Salige! kan sonen, Gus, kanske sägas stå för en revolt som
”spårat ur”, men i berättelsen förblir han en bifigur. Efter en under-
struken entré och första scen tillsammans med fadern-berättaren gli-
der han under berättelsens gång allt mera in i kulisserna. Randgrens
uppmärksamhet vänds åt annat håll och Gus’ öde kan småningom
bara extrapoleras ur förströdda glimtar. Därför är det svårt att se att
han skulle representera något mera specifikt än, förslagsvis, tidens
’ungdomsproblem’ och Randgrens dåliga samvete.

Budskapet?

Ändå kan frågan om pessimism och optimism vara fruktbar för en
diskussion kring romanerna sedda som metaforer. Frågan kan också
ställas: vilka förtecken får Randgren och hans medelklassradikala kol-
leger i de fyra romanerna? Hur ska man tolka det politiska budska-
pet?

För det första kan man slå fast att medelklassradikalismen i alla
böckerna framstår både som viktig och problematisk, ofta som ett
verkligt dilemma. Det är till exempel inte bara Randgren och Kimmo
i Se upp Salige! som ”försörjs av de samhällskrafter de ifrågasätter”
(Mazzarella) – också Mirjam i Mörkrets kärna är beroende av sitt ar-
bete på en tidning vars allmänna linje hon ställer sig kritisk till. I
princip kunde alltså också Mörkrets kärna kallas djupt pessimistisk.

Torstens radikala byte av livsstil i Kärret – hans sommarjobb i
kärret – förblir ett experiment, en terapi. I En berättelse om gränser är
B:s nuvarande konkreta livssituation oklar, men hennes dilemma ver-

369 A.a., s.207.

370 Ibid.



204 Drag på parnassen – del I

kar vara att varken M eller resten av världen låter sig påverkas. Livet
hotar att mista sin mening.

Ser man till resultatposten – ’hur det går’ – slutar både Se upp
Salige! och En berättelse om gränser mer eller mindre illa och roma-
nerna kan i det avseendet kallas pessimistiska. Mera blandat, på gott
och ont, är utfallet i Mörkrets kärna och i Kärret. Men avslutningen
är trots allt bara en av de detaljer som påverkar läsarens bedömning.
Om till exempel Mazzarella 1989 kallade Se upp Salige! synnerligen
pessimistisk, så hade Karl Erik Lagerlöf tidigare, 1975, tvärtom fram-
hållit den personliga tillväxt Randgren genomgår:

Förälskelsen gör honom uppmärksam på fega drag hos honom
själv. Misslyckandet med Gus, som tar livet av sig, uppenbarar för
honom ohållbarheten i hans liv. […] Medvetandegörandet av både
personliga och samhälleliga strukturer har lett till både personlig
och politisk frihet. När han förstått sammanhangen har han befri-
ats från en pietet som blott varit en förklädnad för feghet och
egoism.371

Lagerlöf ser Randgrens befrielse från sina illusioner som analog med
en framgångsrik psykoanalytisk terapi. Möjligen går Lagerlöfs läsning
till och med för långt i sin optimism, t.ex. när han avslutningsvis
konstaterar att Randgren ”vågar […] dra ut konsekvenserna av det
demokratiska idealet”. Som jag själv läser romanen ger dess satir
Randgren ett extremt begränsat handlingsutrymme att dra ”konse-
kvenser” i. Varken i kärlek eller politik skymtar några framtidsutsik-
ter. Men kommentarer som Lagerlöfs kan ändå nyansera den bild, av
två pessimistiska romaner kontra två något mera optimistiska, som
jag nyss lade fram.

En viktig faktor för helhetsintrycket av ett verk är stilen. Jag har
redan varit inne på att berättarhållningen i En berättelse om gränser
till en del motsäger det depressiva intryck som på faktaplanet ges av
B:s tillstånd, i synnerhet i bokens senare del. Även om symptomen är
allvarliga – mardrömmar, ätstörningar, hallucinationer – tyder B:s
självdistans och de invävda stråken av humor på att hon inte tappat
greppet; inte ännu åtminstone. Hon sörjer djupt, men hon är inte
knäckt. Inte heller i den politiska dimensionen syns tecken på avbön,
vilket ur medelklassradikalismens synvinkel vore den verkliga pessi-
mismen. B är desillusionerad, men hon ångrar sig inte.

I Se upp Salige! retirerar Randgren, till och med veligt, när han
ställs inför maktens realiteter. Som radikal opinionsbildare tycks han
göra ett fullständigt fiasko. Men också här spelar stilen en central roll
för tolkningen. Den satiriska delen av bokens dubbla tilltal – satir
och bekännelse – underminerar bokens pessimism. Även om den på
handlingsplanet verkar full av ”urspårade revolter”, är det inte själv-
klart att de är nederlag också på verkets plan. Provokativ pessimism

371 K E Lagerlöf: ”Se
upp Salige!” i
Strömkantringens år, s.
131–132.
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hör till satirens centrala arbetsmetoder: man behöver bara nämna Jo-
nathan Swifts A Modest Proposal. Det svarta målas ännu svartare för
att bilden ska bli tydlig – och kanske få till stånd en reaktion.

Den saliges ironier

Jag har redan varit inne på det ironiska i att Randgrens högtidliga
och patosfyllda linjebyte i ledarspalten orsakas av en irrationell be-
satthet av en tonårig ”nymfett”. På samma sätt som herr Puntila i
Brechts skådespel blir Randgren mänsklig först när han är berusad.
Skillnaden är att det i Randgrens fall handlar om endorfiner snarare
än alkohol.

Se upp Salige! är full av sådana mer eller mindre uppenbara ironier.
En av dem är att Randgren skriver en pompös ledare om ungdoms-
problemen – ”Om föräldrarna nonchalerar sina barn, tycker att de är
i vägen, till besvär, kan följderna bli katastrofala för barnen” (s.228) –
samtidigt som han knappt bryr sig om att notera att hans egen son
kväll efter kväll är ute på okända äventyr. Med det grekiska ödes-
dramats konsekvens slutar romanen mycket riktigt i katastrof för Gus
– självmord.

En annan ironi är att Randgren betraktar sin vänsterinriktade un-
derhuggare Backström nedlåtande, till och med med ”hat” (s.218).
Backströms sociala engagemang avfärdas av Randgren som ett psyko-
logiskt motiverat ressentiment, ”förryckta idéer och ideal och kom-
plex och hämningar, stackarn” (s.10), han är ”för ungdomlig och oer-
faren, rent ut sagt en aning för onyanserat rabulistisk” (s.61). Senare,
efter sin omorientering i ledarspalten, får Randgren själv ta emot lik-
nande kritik av sin vän Kimmo. Särskilt intressant är att Backströms
”förslag till generalundersökning av rättsrötan i Lexå” (s.108) före
Randgrens omsvängning inte har fått något stöd av denne. Tvärtom
nämner Randgren två fall där han i stället har censurerat eller omar-
betat Backströms avslöjande artiklar, inte för att fakta i dem skulle
vara felaktiga utan för att de utpekade har makt. En av dem ”är ak-
tieägare i Lexå Nyheter för övrigt, Rulle skulle få rabies…” (s.16).

Skuldmedvetet konstaterar Randgren att han ”bedrog både Back-
ström och marthorna och alla dem som marthorna här represente-
rade, genom att jag skrev om, bedrägligt skrev om för baronen för-
månligt” (s.64).

Den vänstertendens som Randgren senare ’kommer ut’ med i sina
tre ledare har alltså hela tiden funnits latent, som en möjlighet, i form
av Backströms journalistiska arbete. Ett arbete som Randgren aktivt
har satt käppar i hjulet för. Som Randgrens vän Kimmo Lauer kon-
staterar: ”Backströms reportage rör nästan uteslutande vad du stryker
med din rödpenna… släpp fram Backström, han är bra, låt honom
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skriva som han vill, det är en man med idéer och principer” (s.61).
Underförstått: Randgren saknar ”idéer och principer”.

Vi kan spekulera kring den rivalitet som har hindrat Randgren
från att ”släppa fram” Backström – när Randgren tillfälligt själv släp-
per fram sina förträngda åsikter visar den senare däremot sin upp-
skattning och Randgren noterar smickrad att ”för första gången i li-
vet känns det nästan som sympati för Backström” (s.236), de utbyter
till och med blinkningar ”som åt en medbrottsling” (s.248).

I kommentarerna till romanen har den tunt skisserade sonen Gus
dragit till sig större intresse än Backström. Det kan bero dels på kon-
ventioner (släktskap antas vara intressant), dels på att Randgren på
det verbala planet gör sitt bästa för att övertyga läsaren om Back-
ströms obetydlighet. Frigör man sig en smula från Randgrens skeva
perspektiv, till förmån för verkets (den implicita författarens), fram-
står Backström som en viktig bifigur av samma slag som raden av
positivt beskrivna vänstergestalter i Mörkrets kärna, till exempel exil-
spanjorerna, provinsjournalisten och kontaktmannen i Marseille. De
är gestalter som representerar en kontinuitet, där Mirjams och i syn-
nerhet Randgrens radikalism är av mera oklar, nyväckt och nyckfull
art.

Randgrens avsaknad av strategi och förankring för sin plötsliga
profilhöjning hör till satirens sfär, det är det tankeexperiment, den
uppochnedvända värld som romanens maskineri tar till för att blott-
lägga hur det egentligen ligger till med den till namnet fria opinions-
bildningen i hålan Lexå – och troligen inte bara där. Att Randgren är
en så pass skröplig revoltör – visserligen välformulerad och psykolo-
giskt djupborrande, men allt annat än heroisk – är, som jag ser det,
minst lika mycket ett spänningsskapande berättargrepp som ett ut-
tryck för pessimism om revoltens möjligheter. Både Randgrens själv-
ironier och motexemplet Backström urholkar pessimismen. Som jag
har nämnt anser Mazzarella att Se upp Salige! får sitt litterära värde
genom sin ambivalens. Till det vill jag tillägga att ambivalensen också
gäller romanens eventuella pessimism.

Att ”balansera mellan två världar”

Vi har alltså fyra romaner som alla gestaltar sidor av det jag har kallat
för 1960-talets medelklassradikalism. I synnerhet i två av dem, Se
upp Salige! och Kärret, förekommer en medelklassfigur som talar väl
men inte står för sina ord när det gäller. I de två andra, Mörkrets kärna
och En berättelse om gränser, finns viljan att förändra världen, men
inte medlen. Två av berättarna, Randgren i Se upp Salige! och Mirjam
i Mörkrets kärna, slits mellan å ena sidan sina vänstersympatier, å den
andra sin borgerliga bakgrund och yrkesroll. Uttrycket att ”balansera
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mellan två världar”, som Jacob använder om Mirjam i Mörkrets
kärna, är på ett eller annat sätt träffande för alla de fyra medelklass-
radikaler jag här tänker på: Randgren, Torsten, Mirjam och ’B’.

Åtminstone Mirjam och Randgren verkar sakna en helt egen
’värld’, ett sammanhang där deras åsikter bättre kunde samordnas
med deras handlingar. Men det som för dem personligen är ett di-
lemma kan på romanens nivå vara en berättarteknisk fördel. Just de-
ras hemlöshet eller utanförskap gör dem till en sorts spioner i sina
miljöer. Bägge, men kanske i synnerhet Mirjam, utnyttjar sina möj-
ligheter att röra sig av och an över frontlinjen. Mörkrets kärna är i hög
grad en sleeping with the enemy-historia, och det gäller oberoende av
ur vilketdera läger man än ser saken: vänsterns eller högerns. Mir-
jams roll som en sorts medelklassradikalismens dubbelagent är berät-
tarmässigt givande, moraliskt kan den bli besvärlig – åtminstone upp-
levde en rad recensenter den så, inklusive Thomas Henrikson:

Författarens engagemang yttrar sig i ett på sitt sätt djupt ego-
centriskt sätt att utnyttja män. Således tar Mirjam själv aldrig ställ-
ning, allt splittras i ett slags psykologiskt spel, vars syfte i sista
hand är hennes egen personlighet och tillfredsställelse. [Min
övers.]372

Att Mirjam ”aldrig” tar ställning är kanske för mycket sagt, men hon
har utan vidare ett drag av fritt flytande intellektuell. Ännu starkare
är det egocentriska eller individualistiska draget hos Randgren i Se
upp Salige!. Men hos honom är draget, om mitt tidigare resonemang
stämmer, åtminstone delvis en funktion av verkets satiriska ådra och
det skrivs alltså på längre distans från verkets norm.

Den egocentriska och ambivalenta medelklassradikalen är möjli-
gen en gestalt som hör det tidiga 1960-talet till; kraven på klara ställ-
ningstaganden ökade mot slutet av decenniet. I En berättelse om grän-
ser, som utkom år 1968, framstår B:s och M:s vänsteråsikter också
som mera självklara än Randgrens och Mirjams; dilemmat är här sna-
rare att de, som B upplever det, inte gör någon skillnad.

Trots de här problemen och ambivalenserna framstår radikalis-
men som en klart positiv kraft i de tre öppet politiska verkens grund-
plan. Också i den mera apolitiska Kärret, som kan läsas som en kritik
av bland annat sexliberalismen, ges Torsten, radikalismens svekfulla
inkarnation, både försonande och befriande drag.

I alla fyra verken kopplas radikalismen ihop med förälskelse och
kärlek, vilket i ett romansammanhang är betydelsefullt. Också föräls-
kelsens fabel handlar ju om förhoppningar och ett starkt engagemang
– igen kan man påminna om Alberonis syn på förälskelsen som en
’tvåpersonersrevolution’. I Mörkrets kärna och En berättelse om grän-

372 Med ”författaren”
(”tekijä”) menar Hen-
rikson i det här fallet
antagligen ”berätta-
ren”: ”Tekijän sitou-
tuminen ilmenee
tavallaan syvästi itse-
keskeisenä tapana
käyttää miehiä
hyväksi. Täten ei
oikeastaan Mirjam itse
koskaan ota kantaa,
kaikki hajoaa jonkin-
laiseksi psykologiseksi
peliksi, jonka pää-
määrä viime kädessä
on hänen oma perso-
nallisuutensa ja tyydy-
tyksensä.” Thomas
Henrikson, ”Pime-
yden ydin”, Helsingin
Sanomat 25.1.1966.
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ser framstår det politiska engagemanget dessutom som mera bestå-
ende än förälskelsen.

En plats för sig intar förhållandet mellan den erotiska och den
politiska fabeln i Se upp Salige!, genom att boken i så hög grad arbetar
med ironi och satir – en satir som lika ofta drabbar berättargestalten
själv som hans omgivning. Randgrens något plötsligt påkomna radi-
kalism sammanställs med hans lika plötsligt påkomna förälskelse och
det är lätt att läsa den ena som en metafor för den andra och vice
versa. Bägge är uppvaknanden eller förvillelser som Randgren ’drab-
bas’ av. När läsaren eller Randgren själv iakttar förälskelsen som en
omogenhet, någonting katastrofalt, spiller metaforikens ena sida lätt
över i den andra. Randgrens tidiga sextiotalsradikalism skulle alltså,
om man drar ut parallellen, vara lika irrationell som hans förälskelse,
lika dåligt grundad i fakta (vill någon alls ha den?), lika patetisk och
lika dömd att misslyckas. Jag menar inte att det här är romanens bud-
skap. Men det är ett av de satiriska och nyanserande budskap man
kan läsa ut ur den.

För att sammanfatta: om Kärret och Mörkrets kärna på var sitt sätt
gestaltar en något egocentrisk medelklassradikalism, och En berättelse
om gränser en depressiv sådan, står Se upp Salige! för dess tragiko-
miska variant.

Adjektiven ska inte tas som värdeomdömen, utan som en vink
om vilka slags komplikationer och spänningar böckerna arbetar med.
Radikalismen ses i de tre öppet politiska romanerna som en i princip
positiv kraft. Däremot är jag-berättarna alla mer eller mindre skröp-
liga redskap för sina idéer. I synnerhet Randgrens gestalt i Se upp
Salige! blir en ofta våghalsig blandning av parodi och allvar. Mirjam i
Mörkrets kärna rör sig – men inte alltid medvetet – vid dubbelspelets
gräns, medan ’B’ i En berättelse om gränser försöker handskas med sin
dubbla känsla av hopplöshet. För dem alla – och det gäller också
Torsten i Kärret – finns en konflikt mellan ord och handling, mellan
idéer och deras förverkligande. Medelklassradikalismen framstår som
en skör planta.

Kärleken kommer här in både som förmedlare och förvirrare: den
är inspiration och engagemang, men åtminstone i Randgrens och
Mirjams fall kan det vara svårt att avgöra till hur stor del engage-
manget är politiskt, inte erotiskt motiverat. I Se upp Salige! görs för-
virringen rentav till bärande tema: medelklassradikalismens metafor
blir här en mer eller mindre desperat förälskelse.

I En berättelse om gränser är sammanblandningen mellan politik
och privatliv inte lika överhängande: B kan, som vi har sett, tala om
”gränsen där man ger upp och privatiseringen börjar”. Kanske kan
man här läsa in en avspegling av det omgivande politiska klimatet.
Det engagemang som i En berättelse om gränser från år 1968 inte
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längre behöver ges någon särskild motivering är i Mörkrets kärna från
år 1965 bara den ena av jag-berättarens två världar. I Se upp Salige!
från fem år tidigare förs engagemanget fram så att säga i skydd av en
narrkåpa, i don Quijote-gestalt. Ironi och självironi är bekanta meto-
der för den som ännu inte drabbats av för mycket framgång.

De fyra romanerna är långt ifrån några statistiskt representativa
medeltal av attityderna under respektive utgivningsår. Men vågar
man trots det låta dem berätta en historia om 1960-talet så kunde
kameraåkningen bli: från en radikalism som kompliceras av att den
förs fram av opålitligt besatta och/eller egocentriska språkrör (Rand-
gren, Mirjam) till en radikalism som kompliceras av att världen bara
är svår att förändra, också när man vet vad man vill (’B’).

Från ’förvänstrade’, medelålders aktörer inne i systemet till själv-
klart vänsteraktiva unga i marginalen.

Från medelklassradikalism till studentradikalism.

Eftertankar: 1960-talet efter 1960-talet

Till sist en annorlunda fråga: har de här fyra romanerna någon aktua-
litet utanför sin tid, utanför den akademiska litteraturhistorikerns
historicerande läsning – där nästan vad som helst kan vara intressant
för att det är ett avtryck av sin tid? Frågan kan också uttryckas: har
böckerna någon form av klassikerpotential?

Till de faktorer som kan tala mot böckerna hör att en del av deras
tematik kan verka överspelad. Till exempel privat filantropi à la Lexå
Lucia-insamling i Se upp Salige! ses för tillfället sällan som ett fullgott
alternativ till välfärdsstatens institutioner. Också medelklass-
attityderna till singelkvinnan är i dag andra än de som Mirjam brot-
tas med i Mörkrets kärna. I sådana avseenden har böckerna, eller sna-
rare de omvärderingar de deltog i, varit ’alltför’ framgångsrika.

Så kallade frispråkiga motiv som Randgrens Lolita-besatthet i Se
upp Salige! ses inte längre som oproblematiskt frigörande, ifall de nå-
gonsin setts så, och i en moraliserande feministisk läsning à la Kate
Millett (se avsnittet ”Känslans strukturomvandling”) riskerar de att
stämplas som misogyna och sexistiska. Också Daniels fadersbekym-
mer i Kärret kan förefalla föråldrade.

Konstnärligt är Kärret inte övertygande och den arbetaroffent-
lighet den kunde tänkas tala till verkar i dag om möjligt ännu mera
marginaliserad än 1964. I marginalen har också formmässigt ovan-
liga eller ’konstiga’ texter som En berättelse om gränser stannat, boken
har glömts bort och dess författare har övergått till mera traditionell
berättande prosa.
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Men min undersökning har också lyft fram aspekter som enligt
min mening talar för romanernas fortsatta aktualitet. Jag följer här på
nytt ’rastren’, det vill säga platsens, känslans och maktens tematik.

Platsen

• Den stora världens närvaro i Mörkrets kärna och En berättelse
om gränser är en välkommen ’öppnare’, inte minst av den finlands-
svenska romanens rum, i kontrast till den lilla världen eller ’ank-
dammen’ – som å andra sidan satiriseras med fortsatt aktualitet i Se
upp Salige!.

• Gömställets tematik, som förekommer i alla fyra romanerna,
ger inblickar i halv- och illegala gränszoner; en ’döljandets historia’
som är ett viktigt komplement till den officiella.

• Naturkänslan i Kärret och flanörperspektivet i Mörkrets kärna
är exempel på topofili och platsestetik som inte har förlorat i
aktualitet.

Känslan

• Böckernas skildringar av känslomanuskript i förändring är en
viktig sida av sextiotalets radikalism och försök till nytänkande. Till
exempel försöken i Mörkrets kärna att hantera svartsjuka på ett
osentimentalt sätt har tidigare paralleller hos bland annat författare
i den så kallade första vågens feminism (Kollontaj, Colette).

• Den introspektion kring förbjudna eller suspekta känslor som
bedrivs av de manliga berättarna – Randgren, Daniel – kan, för-
utom aningslös och unken, ses som öppenhjärtig och nödvändig.
Deras bekännelser är varken principiellt ointressanta eller essentiellt
manliga.

• Randgrens och ’B’:s hängivenhet och å andra sidan Mirjams
känslokontroll beskrivs nyanserat och begåvat. Just i skildringar av
förälskelse, sorg och stoicism har Se upp Salige!, Mörkrets kärna och
En berättelse om gränser sina kanske främsta litterära förtjänster.

Makten

• Romanernas politiska tematik och maktkritik är inte mindre
aktuella i dag än vid publiceringen. I Mörkrets kärna berörs Frankri-
kes användning av tortyr i Algeriet-kriget och tortyr bedrivs också i
dag, i 2000-talets början, i bland annat amerikanska fångläger. I dag
dras också paralleller mellan USA:s krigföring i Vietnam och den i
Irak.373  Fredsdemonstrationernas urartning i En berättelse om
gränser, med ”äggkastare och fönsterkrossare”, kan föra tankarna till
den globaliseringskritiska rörelsen och till exempel våldsinslagen i

373 Se t.ex. Col. Dan
Smith (nätresurs):
”The Vietnamization
of Iraq”,
CounterPunch, De-
cember 9/10, 2006.
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Göteborg år 2001. Bland annat som motvikt till maktförhållandena
inom media är det viktigt att radikala rörelser beskrivs inifrån och
skönlitterärt, som i En berättelse om gränser.

• Inte heller skildringen av provinsialism, nepotism, mygel och
journalistisk korruption i Se upp Salige! känns förlegad. Tvärtom
kan det större tidsavståndet ha gjort bokens allmängiltiga drag
tydligare än vid utgivningen – boken lästes då i kanske onödigt hög
grad som en finlandssvensk nyckelroman.

Sju drag – och några till

Pläderingen här ovanför är långt ifrån uttömmande. Vissa av argu-
menten anknyter till mitt huvudtema, medelklassradikalismen, and-
ra inte. Vad radikalismen beträffar har jag i den föreliggande studien
skilt ut och upparbetat några av dess inkarnationer i böckerna – drag
som jag valt att tolka som dess inkarnationer. De fyra romanerna är
naturligtvis inga passiva avtryck av tendenser i tiden, men på många
punkter ger de ändå ett slags förstahandsrapporter om de ideologiska
förskjutningar som senare syntetiserats och ibland mytologiserats i
beskrivningar av sextiotalets ’anda’. Jag hyser alltså, också efter en
närmare genomgång, ett förtroende till romanerna som samtidsvitt-
nen.

Medelklassradikalismens förbindelser med till exempel traditio-
nell arbetarrörelse – under 1900-talets början en drivande vänster-
kraft – är, om man får tro romanerna, rätt tillfälliga, och just det här
är för mig motivet att använda bestämningen ”medelklass-”. I syn-
nerhet i Se upp Salige! och Mörkrets kärna från tidigt 1960-tal är
berättarna ’fria radikaler’, som visserligen kan umgås med socialister,
kommunister och annat vänsterfolk, men som inte entydigt är en av
dem. ’B’ i En berättelse om gränser, från 1960-talets slutända, deltar
som den enda av romanernas berättare i politiska gruppmanifesta-
tioner.

Som radikala – möjligen 1960-talsradikala – element i böckerna har
jag lyft fram bland annat:

– vidgad och politiserad världsmedvetenhet, ansvarskänsla för
den ”globala byn”, kritik av västvärldens kolonialism och imperia-
lism (Mörkrets kärna, En berättelse om gränser). Kritik av finlands-
svensk/finländsk/nordisk provinsialism (Se upp Salige!, Mörkrets
kärna ): platsens radikalism

– genombrott för en friare sexmoral och öppet erotiska skild-
ringar (alla romanerna). Kritik av kyrkans könsideologi (Se upp
Salige!, Mörkrets kärna): sexradikalism
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– i samband med sexrevolutionen försök att avdramatisera och
avsentimentalisera de erotiskt anknutna känslomanuskripten, t.ex.
svartsjuka, och parförhållandet i sig (Mörkrets kärna, En berättelse
om gränser): känslans radikalism

– intresse för formexperiment och gränsöverskridande mellan
litterära genrer; en modernistisk nytändning (jfr. le nouveau roman)
(En berättelse om gränser, i viss mån Se upp Salige!): estetisk radika-
lism

– kritik av en begränsande kvinnoroll genom framlyftande av ett
självständigt kvinnoideal (Mörkrets kärna) eller genom att demon-
strativt utelämna könande bestämningar (En berättelse om gränser):
feminism eller könsrollsdebatt

– kritik av den borgerliga pressens frihetsretorik,
uppmärksammande av bakomliggande ekonomiska intressen (Se
upp Salige!, Mörkrets kärna): mediakritik

– kritik av traditionella filantropiska och paternalistiska ideolo-
gier till förmån för klassutjämning, statligt organiserad inkomstö-
verföring, nordisk välfärdsmodell (Se upp Salige!): socialdemokrati/
socialism

– kritik av borgerlig nepotism, klan-anda, skyddande av ’de
egna’ (Se upp Salige!): medelklassradikalism

Listan liknar både den preliminära katalog jag ställde upp i inled-
ningen och de ämnesområden som historiker brukar förknippa med
1960-talets idémässiga brytningar374  – även om romanerna som sagt
givetvis är romaner, inte försök till heltäckande tidsdokument.

Ett tema som inte syns i mitt urval av böcker är det senare 1960-
talets drogliberalism. Detsamma gäller en del av 1960-talets så kal-
lade ensaksrörelser, till exempel kärnvapenmotståndare, miljödebat-
törer och kritiker av totala institutioner. Inte heller den västliga marx-
ismens renässans inom studentvänstern och ”The New Left” är uttalat
närvarande i de romaner jag läser. En säregenhet, som kanske kan ses
som specifikt finlandssvensk, är att redan den rikssvenska socialde-
mokratin framstår som radikal och vågad i Se upp Salige!.

374 Jfr. Todd Gitlin:
The Sixties, Lena Len-
nerhed: Frihet att
njuta, Arthur
Marwick: The Sixties.
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Avslutning – del I

I samband med att Prag-vårens slagord om ”socialism med mänskligt
ansikte” spred sig över världen väcktes frågan om detta mål faktiskt
var nog: skulle inte poängen snarare vara en socialism med en mänsk-
lig själ? Jag har försökt loda medelklassradikalismens själ via fyra av
dess ansikten, fyra romaner, lästa som samtidsvittnen. Ett annat urval
hade betonat andra anletsdrag, skapat en delvis annorlunda fantom-
bild.

Ändå är romanerna naturligtvis inte enbart plåtar som efter
inregistrerandet lades i arkiv. Böckerna var samtidsromaner som före-
slog var sin myt om sextiotalet (bland annat om sextiotalet) och i
synnerhet Se upp Salige! och Mörkrets kärna togs emot, anammades,
användes av kritik och publik, som beståndsdelar i en kollektiv fan-
tasi. Varken ordet ”myt” eller ”fantasi” ska här läsas som ett avfär-
dande. Tvärtom är den medelklassradikala myten om 1960-talet,
som böckerna ingår i, ett av de utopiska manuskript som lever och
aktivt påverkar vår verklighet också i dag – enligt min egen åsikt i
positiv riktning.
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Bilaga 1: recensioner m.m.

Recensioner, notiser, intervjuer m.m. från tiden
kring utgivningen av de fyra granskade
romanerna. Kronologisk ordningsföljd för
respektive roman. Stommen i listan utgörs av
de recensioner som finns samlade i respek-
tive finlandssvenska förlags arkiv (för Kärret
Schildts, för övriga Söderströms, Helsingfors).
Bland andra Brages pressarkiv i Helsingfors
och uppgifter i Suomen Kirjailijat har använts
för komplettering och kontroll. Några klipp
saknar datering och/eller andra uppgifter.

Christer Kihlman: Se upp Salige! (1960–62)

1. ”Höstens stora finlandssvenska debattroman”, Finsk
Tidskrift 6/1960 [annons]

2. ”Christer Kihlman med debattroman i höst”, Nya
Pressen 9.8.1960 [förhandsnotis]

3. BimS: [Redan nu förefaller…], Västra Nyland
14.10.1960 [kåseri]

4. Pontus: ”Klipp”, Borgåbladet 15.10.1960 [kåseri]
5. N-B. S.[Nils-Börje Stormbom]: ”Kihlmans roman”,

Hufvudstadsbladet 3.11.1960
6. Sven Willner: ”Småstadsredaktör”, Västra Nyland

3.11.1960
7. H.J.W. [Helmer J. Wahlroos]: ”Lexå – en finlands-

svensk småstad som ej existerar”, Borgåbladet
3.11.1960

8. Rafael Helling: ”Senkommen pubertet”, Borgåbladet
3.11.1960

9. Sven Sorthan: ”Sidor fyllda med mosaikpsykologi”,
Borgåbladet 3.11.1960

10. Olof Aug. Fellman: ”’Ifrån fädren har det kommit –
’”, Borgåbladet 3.11.1960

11. Stns. [Bertel Stenius]: ”I myternas undergångstid”,
Folktidningen Ny Tid 3.11.1960

12. Olof Lagercrantz: ”Litterärt genombrott”, Dagens
Nyheter 4.11.1960

13. Bengt Pihlström: ”En stor roman”, Nya Pressen
4.11.1960

14. Ole Torvalds: ”En missanpassad redaktör i
Svenskfinlands Allehanda”, Åbo Underrättelser
4.11.1960

15. S-O.W. [Sten-Olof Westman]: ”Se upp Salige!”,
Landsbygdens Folk 4.11.1960

16. B. P–m. [Bengt Pihlström]: ”Ny ’finlandssvensk
roman’ växer fram i 1700-talsstugan i Kullo”, Nya
Pressen 4.11.1960 [intervju]

17. Stns.: ”8 kritiker om Se upp Salige!”, Folktidningen
Ny Tid [odaterat] 1960 [kommenterade recensions-
klipp ur Bbl, Hbl, VN, ÅU]

18. Rune Johansson: ”Idéroman i svenskbygd / revolt
mot frasmakeri”, Dagens Nyheter 11.11.1960
[intervju]

19. Sören Lindgren: ”Stycke för stor orkester”,
Tammerfors Aftonblad 11.11.1960

20. ”Vad som lönar sig och inte lönar sig att debat-
tera”, Folktidningen Ny Tid 11.11.1960

21. A. H n: [Anders Huldén] ”Chefredaktör Randgren
och Svenskfinlands framtid”, Jakobstads Tidning
12.11.1960

22. Johan Wrede: ”Sleven i grytan”, Studentbladet
13.11.1960

23. Stig [???]ratz: ”Ett stjärnskott från Svenskfinland”,
Sundsvalls Tidning 13.11.1960

24. [”Den finlandssvenske författaren Christer
Kihlman…”], Norrköpings Tidningar – Östergötlands
Dagblad 17.11.1960

25. T.B.: ”Generationsproblem i småstadsmiljö”, Appell
1960 [Datering 18.11. i Brages pressarkiv, 18.12. i
Söderströms förlags arkiv.]

26. ”Christer Kihlmans småstad ’symbol för finlands-
svensk isolering, efterblivenhet’ ”, Nya Pressen
19.11.1960 [referat av intervju i Ylioppilaslehti]:

27. Olle Sirén: ”Christer Kihlmans revolt”, Östra Nyland
19.11.1960

28. M K: ”Se upp salige! ett debattinlägg”, Östra Nyland
19.11.1960

29. Mas.: ”En revolt i ömhet”, Vestmanlands Läns Tidning
21.11.1960

30. G.M. [Gudrun Mörne]: ”Besatthet och brackor i
Lexå”, Svenska Demokraten 22.11.1960

31. F.: ”Stark debutroman”, Vasabladet 23.11.1960
32. Thomas von Vegesack: ”Finländsk självkritik”,

Stockholms-Tidningen 24.11.1960
33. Petter Bergman: ”Moraliska förvandlingar”,

Aftonbladet 28.11.1960
34. Tore Borglund: ”Christer Kihlman – ännu inte

mästare, men ett löfte / Vad är ruttet i Finland?”,
Kvällsposten 29.11.1960

35. Kerstin Lindqvist: ”Småstadsperspektiv”: Ad Lucem
6/1960 (november)

36. Jörn Donner: ”Upproret”, BLM 9/1960 (november)
s.784–786

37. Ghita Barck: ”– och en duktig författare”, Vår Tid 11/
1960 (november) [rubrikens början saknas]

38. E. E–ng [Ebba Elfving]: ”Indignationsroman”, Astra
11/1960 (november)

39. Per Agne Erkelius: ”Rebell i svenskbygd”, Gefle
Dagblad 1.12.1960

40. Th. W. [Th Warburton]: ”Lexå i våra hjärtan”, Nya
Argus s.272–273 (19) 1.12.1960
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41. Börje Mattsson: ”Otrovärdig samhällskritik”,
Församlingsbladet 2.12.1960

42. Risto Hannula: ”Vain tyhmä tietää kuinka asiat
ovat”, Ylioppilaslehti 2.12.1960

43. Olof Lagercrantz: ”Svenskt romanpris”, Dagens
Nyheter 9.12.1960 [notis]

45. Harry Osbornson: [Av årets debutanter…]
Barometern 10.12.1960 och FagerstaPosten
20.12.1960 [notis]

44. Gösta Attorps: ”Finlandssvensk samhällskritik”,
Svenska Dagbladet 12.12.1960

46. P.: ”Roman med många synpunkter”, Borås Tidning
18.12.1960

47. K Sv.: ”Frän finlandssvensk romandebut”, Åland
december 1960 [Datering 19.12.1960 i Söder-
ströms förlags arkiv, 29.12.1960 i Brages pressar-
kiv.]

48. T. v. V. [Thomas von Vegesack]: ”’Den lyckliga
generationen’”, Stockholms-Tidningen 21.12.1960
[notis]

49. G M C: ”Salig på sin tro”, Kontorsvärlden 31.12.1960
50. Ole Torvalds: ”Kihlman och finlandssvenskarna”,

Svensk-Finland 4/1960 (december), s.46–47
51. Kajsa Krook: ”Tiden skriver om”, Elanto 10/1960

(december)
52. Sven Willner : ”Rapport[…]”, Elanto 10/1960

(december)
53. N-B. S., Hbl: [”Se upp, Salige!” — …], Nordens

Tidning 4/1960
54. Sby: [Man läser Christer K…], Svensk Ungdom 4–5/

1960
55. B. C. [Bo Carpelan]: [Kihlmans roman är…],

Svenskbygden 9–10/1960 [kortrecension]
56. N. G. E. [Nils Göran Engström]: ”Uppriktighetens

krampryckningar”, Tidskrift för Folkskolan 29/1960
57. Alvar Alsterdahl: ”Finlandssvensk redaktör”,

Statsanställd [Stockholm] 34–35/1960
58. Bo Larner: ”Kraftfull debutant”, Trelleborgs Allehanda

10.1.1961
59. ”Kommentar till Christer Kihlmans debattroman”,

Hufvudstadsbladet 19.1.1961 [referat av Ole
Torvalds: ”Kihlman och finlandssvenskarna”, Svensk-
Finland 4/1960]

60. Kai Henmark: ”Vart tar det finlandssvenska vägen?”,
Folket [Eskilstuna] 2.2.1961

61. Lars-Peter Ringbom: ”Myrskyä naapurin vesilasissa /
Christer Kihlmanin ’Se upp Salige!’”, Uusi Suomi
26.2.1961

62. Rolf Nummelin: ”Kihlman, finlandssvenskarna och
studenten. Några randanmärkningar kring Se upp
Salige!”, Åbo Underrättelser 30.3.1961, Västra Nyland
31.3.1961

63. Göran O Eriksson: ”Skriva i affekt”, G H T 8.4.1961
64. S L n. [Sören Lindgren]: ”Nej, kära nån då: Kihlman

trivs här!”, Nya Pressen 11.4.1961 [referat av
radioprogram]:

65. I. H. [Ilmari Hustich]: ”Se upp, salige!”, Nya Argus
1.5.1961

66. Ulf Wittrock: ”Se upp för Kihlman!”, Upsala Nya

Tidning 17.6.1961
67. Eko: ”Kihlmans dilemma”, Björneborgs Tidning

22.8.1961
68. [Finlandssvensken Christer…], Lantarbetaren

oktober 1961
69. Toini Havu: ”Mustaa surmaa vastaaan”, Helsingin

Sanomat 6.12.1961
70. Jens Hildén: ”En osedvanligt mogen prosadebut”

[även som ”Christer Kihlman, författare”]:
Länstidningen [Östersund] 19.12.1961, Norrländska
Socialdemokraten 20.12.1961, Nya Norrland
21.12.1961, Östra Småland 21.12. 1961, Piteå-
Tidningen 27.12.1961, Västerbottens Folkblad
28.12.1961, Dagbladet [Sundsvall] 10.1.1962

71. J. S. [Jan Stenkvist]: [”Sensommaren 1959…”] Clarté
1/1961

72. Birger Christofferson: ”Debuter att minnas”,
Bokvännen 2/1961

73. Lars Hamberg: ”Tre finländska”, Bokvännen 2/1961
74. Sune Berg: [Efter två diktsamlingar…], Biblioteksbla-

det 2/1961
75. Tore Borglund: [Den unge finländaren…], Perspektiv

2/1961
76. Ebba Elfving: ”Med författarskap som yrke”, Astra

10/1961 [intervju]
77. Pentti Holappa: Parnasso 3/1961 s.156
78. Arvo Salo: ”Kuinka autuus menetetään”, Sosiaali-

Demokraatti 11.2.1962

Jarl Sjöblom: Kärret (1964–65)

1. Torsten Bergman: ”Snärjd av frågor”, Hufvudstads-
bladet 13.11.1964

2. Sven Willner: ”Kärrsommar”, Västra Nyland
3.12.1964

3. Heimo Pihlajamaa: ”Kesyyntyminen”, Suomen
Sosialidemokraatti 11.12.1964

4. Bengt Pihlström: ”Mannen i kärret”, Nya Pressen
14.12.1964

5. ”Kärret och illusionen”, Svenska Demokraten
18.12.1964

6. Sven Willner: [När Jarl Sjöblom för ett par år
sedan…], Elanto 9/1964 (december)

7. N-B.S. [N-B Stormbom], Vasabladet 23.1.1965
8. Ole Torvalds: ”Tre unga prosaister”, Åbo Underrättel-

ser 24.12.1965
9. Rune Johansson: ”Sekunder av lycka”, Dagens

Nyheter 22.3.1965
10. Georg Korkman: ”Suomenruotsalaista aavikkoa ja

suotta”, Uusi Suomi 5.6.1965
11. Ulf Gran: ”Folklivsskildring”, Sydsvenska Dagbladet

Snällposten [odaterat klipp]



Bilagor 217

Marianne Alopaeus: Mörkrets kärna (1965–67,

1976–8, 1988, 2006)

1 J.O. Tallqvist: ”Sammankopplad med världen”,
Hufvudstadsbladet 24.9.1965

2 Nalle Valtiala: ”På väg mot mognad, fulländning”,
Nya Pressen 24.9.1965

3 Sven Willner: ”Roman om kvinnas frihet”, VN
24.9.1965

4 H. J. W.: ”En författarinna skriver sig fri”, Bbl
25.9.1960

5 Margaretha Starck: ”En livsåskådningsroman”, Vbl
28.9.1965

6 Risto Hannula: ”Pimeyden ydin”, Uusi Suomi
10.10.1965

7 G M [Gudrun Mörne] ”Inträngande klarsyn – och
pose”, Svenska Demokraten 26.10.1965

8 Atos Wirtanen: ”Marianne Alopaeus’ uppgörelse-
bok”, Nya Argus 19 / 16.11.1965, s.277–278

9 Gunborg Lundén: ”Kvinnoskildring”, Norrköpings
Tidning – Östergötlands Dagblad 29.11.1965

10 E. E-ng [Ebba Elfving]: ”Mörkrets kärna”, Astra 11/
1965 (november)

11 M. B.: [Marianne Alopaeus berättar i årets
roman…], Marthabladet 11/1965

12 Ingrid Arvidsson: ”Kärlek och politik”, Dagens
Nyheter 6.12.1965

13 Dzidra Veveris-Pehrsson: ”Tillväxtens hemlighet”,
Sydsvenska Dagbladet 9.12.1965

14 Gösta Ågren: ”Mot nazisterna ibland oss”, Ny Tid
10.12.1965

15 Thomas Henrikson: ”Pimeyden ydin”, HS 25.1.1966
16 Iver Tore Svenning: ”Mørkets tomme kjerne”,

Aftenposten 2.5.1966
17 Ven Nyberg: ”Att bekänna färg”, Svenska Dagbladet

11.5.1966
18 Atos Wirtanen: ”Fel färgläggning”, Nya Argus

1.6.1966 [replik till Ven Nybergs anmälan i Svenska
Dagbladet 11.5.1966]

19 [En helt annan kvinna möter] Damernas värld
1.8.1966 [osignerat klipp]

20 TKS: ”Marianne Alopaeus”: Helsinkiläinen
26.10.1966

21 Marjatta Kuparinen, Ylioppilaslehti 28.10.1966
22 Ulf Erik Qvickström: ”Pimeyden ydin”, Kansan

Uutiset 8.1.1967
23 ”Tack för boken — ’Mörkrets kärna’”, Hufvudstads-

bladet 27.5[?]1967 [notis]
24 Barbro Boldt: [M A har i sin nya roman vidgat sitt

register.], Resonerande bokkatalog 4/1967 [kort-
recension; ingår i Svenskbygden 6/1967]

25 Hilkka Mäki: ”Tulkoon valkeus”, Parnasso 1/1967
s.29–30

26 Ingmar Björkstén: ”Kvinnan som fri och jämlik”,
Svenska Dagbladet 30.5.1976

27 Gustaf Widén: ”En roman med djup”, Borgåbladet
11.9.1976

28 Merete Mazzarella, Folktidningen Ny Tid 14.12.1978

29 [Romanen Mörkrets kärna av Marianne Alopaeus
har i Sverige åter utkommit …] Resonerande
bokkatalog 5/1988 [kortrecension; ingår i Svensk-
bygden 6–7/1988; osignerat klipp]

30 Ulrika Milles: ”Mellan svettiga lakan”. Dagens
Nyheter 11.1.2006

Ulla-Lena Lundberg: En berättelse om gränser

(1968–70)

1. Catharina Spåre: ”Personligt unga monologer”, Nya
Pressen 25.10.1968

2. Kristina Rotkirch: ”En världsmedborgare”,
Hufvudstadsbladet 7.11.1968

3. Sven Willner: ”En bok om gränser”, Västra Nyland
9.11.1968 (omtryckt i Willner 1978)

4. Yrsa Stenius ”Utanför privata gränser”, Vasabladet
26.11.1968 (även i Horisont 5–6/1968)

5. Tua Forsström; ”Analys av attityder”, Studentbladet
13.12.1968

6. Sten-Erik Abrahamsson: ”Berättelse om gränser”
[klipp utan källa eller datum i Söderströms förlags
arkiv]

7. Bo Carpelan: [Man tvekar att karakterisera…],
Resonerande bokkatalog 4/1968 [kortrecension;
ingår i Svenskbygden 7/1968]

8. Sven Willner: [Ulla-Lena Lundberg behandlar några
andra i…] Elanto 8/1968

9. Ulla-Lena Lundberg: [Med min bok En berättelse
om…], Astra 11/1968 [författarkommentar]

10. Hannu Marttila: ”Kirjaraportti”, Uusi Suomi 9.1.1969
[kortrecension]

11. Knut Lagrup: ”Ännu en orättvis betraktelse”,
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16.1.1969

12. Anna-Lisa Bäckman: ”En samtida tjej”, Dagens
Nyheter 20.1.1969

13. Bo-Ingvar Kollberg: ”Ställningstaganden”, Upsala
Nya Tidning 17.7.1970
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Bilaga 2: ett urval finlandssvensk prosa (1955–1971)

Listan anknyter till kapitel 1 och 2. Verk av de fyra primärtexternas författare i litteraturförteckningen.

Rainer Alander: Ansiktet (1963), Sandkornet (1964),
Personerna (1969). Helsingfors: Söderström

Johan Bargum: Svartvitt (1965), Femte advent (1967), Tre två
ett (1968), Finsk rulett (1971). Helsingfors: Söder-
ström

Anni Blomqvist: I stormens spår (1966), Vägen till
Stormskäret (1968), Med havet som granne (1969),
Maja (1970), I kamp med havet (1971). Helsingfors:
Söderström

Anna Bondestam: Vägen till staden (1957), Stadens bröd
(1960). Helsingfors: Schildts

Bo Carpelan: Rösterna i den sena timmen (1971). Helsing-
fors: Schildts

Tito Colliander: Fönster (1956), Glädjes möte (1957), Vi
som är kvar (1959), Med öppna händer (1960),
Bevarat (1964), Gripen (1965), Vidare (1967), Givet
(1968), Vaka (1969), Nära (1971). Helsingfors:
Söderström

Walentin Chorell: Främlingen (1956), Kvinnan (1958),
Stölden (1960), De barmhärtiga (1962), Saltkaret
(1963), Grodan (1966), Agneta och lumphandlaren
(1968), Sista leken (1970). Helsingfors: Schildts

Anders Cleve. Gatstenar (1959), Vit eld (1962), Påskägget
(1966), Labyrint (1971). Helsingfors: Söderström

Jörn Donner: Jag, Erik Anders (1955), Bordet (1957),
Rapport från Berlin (1958), På ett sjukhus (1960),
Rapport från Donau (1962), Nya boken om vårt land
(1967), Världsboken (1968), Sommar av kärlek och
sorg (1971). Helsingfors: Söderström

Hans Fors: Blå infart (1955), Nattens rötter (1962),
Ohördas rop (1970). Helsingfors: Schildts

Marika Hausen: Mitt liv är mitt (1969). Helsingfors:
Söderström

Tove Jansson: Trollvinter (1957), Det osynliga barnet och
andra berättelser (1962), Pappan och havet (1965),
Bildhuggarens dotter (1968), Sent i november (1970),
Lyssnerskan (1971). Helsingfors: Schildts

Pauli W Leiponen: Pojke i stad (1964), Kulornas kung
(1966). Helsingfors: Söderström

Disa Lindholm: Ficklampsljus (1961). Helsingfors:
Söderström

Helge Lillja: Kallskuret (1961). Helsingfors: Söderström
Peter von Martens: Järnsängen (1960), Helsingfors:

Söderström. Solen på Mallorca (1967). Helsingfors:
Schildts

Gunnar Mattsson: Prinsessan (1965), Prinsen (1966), Eden
(1967, även som Sovstadsparadiset 1968), Jätten
(1968), Kungen (1971). Borgå: WSOY, Stockholm:
Forum, Helsingfors: Söderström

Johan Mickwitz: Oktober (1959), Vassvinter (1961),
Nattvinge (1963). Helsingfors: Söderström

Ralf Nordgren: Med (1968), Fjärilsörat (1971). Helsingfors:

Schildts
Gun Nybergh: Mu (1964). Helsingfors: Söderström
Ingmar Nykvist: Orätt son (1961). Helsingfors: Söderström
Nina Parland: Utanför ljuskretsen (1969). Helsingfors:

Söderström
Ralf Parland: Hem till sitt hav (1957), En apa for till

himmelen (1961), En hundpredikan (1966), Regnbå-
gens död (1970)

Per-Hakon Påwals: Snuviga gatlyktor (1960), Om vintern och
om våren (1962). Helsingfors: Schildts

Irmelin Sandman Lilius: Bönens ängar (1961). Helsingfors:
Schildts

Carl Fredrik Sandelin: En man går över torget (1969).
Helsingfors: Schildts

Tom Sandell: Ur clownens garderob (1965), N.N. (1967),
Just det dvs livet (1970), Obeväpnad till tänderna
(1971). Helsingfors: Söderström

Rolf Sandqvist: Mitt kära krig (1967). Söderström
Kurt Sanmark: Förskjutningar (1963). Helsingfors:

Söderström
Solveig v Schoultz: Den blomstertid (1958), Även dina

kameler (1965), Rymdbruden (1970). Helsingfors:
Schildts

Ulla Sid: Dansen (1965) Helsingfors: Schildts
Henrik Tikkanen: Hjältarna är döda (1961), Ödlorna (1965).

Helsingfors: Söderström
Märta Tikkanen: nu imorron (1970). Helsingfors: Söder-

ström
Nalle Valtiala: Landet Marita och andra noveller (1961), Åtta

noveller (1963), Äventyret (1965). Helsingfors:
Söderström

Blonda Wall: En fader för litet (1960). Vasa: Horisont
Eva Wichman: Andarnas flykt (1957), Se dig omkring (1962).

Helsingfors: Söderström
Jutta Zilliacus: Rökringar (1970). Helsingfors: Söderström
Gösta Ågren: Jordlös bonde (1956), Emigrantresan (1960),

Din makt är alltför stor (1962). Helsingfors:
Söderström

Leo Ågren: Motsols (1955), Kungsådern (1957), När
gudarna dör (1959), Fädrens blod (1961), Ballad
(1962), Helsingfors: Söderström och Stockholm:
Bonnier
— Krigshistoria (1971). Stockholm: Författar-
förlaget

Anna-Lisa Österberg: Äventyrets rike (1961). Helsingfors:
Söderström
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1965 s.288–291
— ”Rapport från Paris”, i Studenter i revolt.

Ylioppilaat kapinoivat. [Helsingfors]: Yleisradio,
1968 (Yleisradion julkaisusarja XXII / 8–9/
1968)

— Betraktelser kring en gräns (1971).
Helsingfors: Söderström

— Drabbad av Sverige (1983). Helsingfors:
Söderström

Christer Kihlman: Den blå modern (1963). Helsing-
fors: Söderström
— Madeleine (1965). Helsingfors: Söderström
— Inblandningar, utmaningar (1969). Helsing-
fors: Söderström
— Människan som skalv (1971). Helsingfors:
Söderström
— Dyre prins (1975). Helsingfors: Söderström

Jarl Sjöblom: På tallriksflatan (1962). Helsingfors:
Schildts
— Vägen till Hangö (1968). Helsingfors:
Schildts
— Fabeln om den hårlösa kon (1973). Helsing-
fors: Schildts

Ulla-Lena Lundberg: Utgångspunkt (1962). Helsing-
fors: Söderström
— Strövtåg, (1966). Helsingfors: Söderström
— Gaijin. Utlänning i Japan (1970). Helsingfors:
Söderström

3. Annan relaterad fiktionsprosa, poesi,
essäistik, spelfilmer

Maimu Berg: Jag älskade en ryss [estn. orig. Ma
armastasin venelast. Nemad, 1994]. Övers. Enel
Melberg. Stockholm: Natur och kultur, 1997

Suzanne Brøgger: Crème fraîche. En føljeton…,
København: Gyldendal, 1978

Anders Cleve: Det bara ansiktet [dikter]. Helsing-
fors: Söderström, 1956

Marguerite Duras: Älskaren [orig. L’Amant, 1984].
Övers. Madeleine Gustafsson. Stockholm:
Bonniers, 1985

Jean-Luc Godard (regi, manus): Le Petit soldat. Film
[förbjuden 1960] 1963

Sara Lidman: Jag och min son (1961), Med fem
diamanter (1964), Samtal i Hanoi (1966).
Stockholm: Bonniers och Helsingfors: Schildts

Källförteckning – del I

Förkortningar

BLM = Bonniers Litterära Magasin, Stockholm:
Bonniers

FSLH II = Clas Zilliacus (utg): Finlands svenska
litteraturhistoria. Andra delen: 1900-talet.
Uppslagsdel. Helsingfors: SLS och Stockholm:
Atlantis, 2000

FT = Finsk Tidskrift, Åbo
SKST = Suomlaisen Kirjallisuuden Seuran

toimituksia
SSLF = Skrifter utgivna av Svenska litteratur-

sällskapet i Finland

A. Skönlitteratur, spelfilm m.m.

1. Primärtexterna

Christer Kihlman: Se upp Salige!. Helsingfors:
Söderström och Stockholm: Bonniers, 1960

— [pocketutgåva] Stockholm: Prisma, 1965
Jarl Sjöblom: Kärret. Helsingfors: Schildts, 1964
Marianne Alopaeus: Mörkrets kärna, Helsingfors:

Söderström och Stockholm: Wahlström &
Widstrand, 1965 [första uppl.]

— [andra uppl.] Helsingfors: Söderström
— [pocketutgåva] Stockholm: Trevi, 1976

[”språkligt reviderad” (omslagstext)]
— [pocketutgåva] Stockholm: En bok för

alla (Litteraturfrämjandet), 1978
— [pocketutgåva] Stockholm: Trevi, 1988

Ulla-Lena Lundberg: En berättelse om gränser.
Helsingfors: Söderström, 1968

2. Relaterad skönlitteratur och essäistik
av primärtexternas författare
(urval)

Marianne Alopaeus: Uppbrott (1945). Helsingfors:
Schildts

— Dröm utan slut (1950). Helsingfors:
Schildts

— Utanför (1955). Helsingfors: Schildts
— Avsked i augusti (1959). Helsingfors:

Schildts
— ”Brev till min far” (1965). Ord och bild 3/
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Sven Lindqvist: Myten om Wu-Tao-tzu. Helsingfors:
Söderström, 1967

Jan Myrdal: Samtida bekännelser av en europeisk
intellektuell [orig. 1964]. Stockholm: Moderni-
sta, 2003

Vladimir Nabokov: Lolita [eng. orig. Lolita, 1955].
Övers. Nils Holmberg. Höganäs: Bra böcker,
1981

Göran Palm: En orättvis betraktelse. Stockholm:
Norstedts, 1966

— Indoktrineringen i Sverige. Stockholm:
Norstedts, 1968

Alain Resnais (regi), Marguerite Duras (manus):
Hiroshima mon amour. Film, 1959

Alain Resnais (regi), Alain Robbe-Grillet (manus):
L’année dernière à Marienbad. Film, 1961

Hannu Salama: Juhannustanssit [förbjuden 1964,
publ.1990]. Helsinki: Otava, 2003. Sv.övers.
Midsommardansen, övers. Nils-Börje Storm-
bom. Stockholm: Bonniers 1965

Märta Tikkanen: Män kan inte våldtas. Helsingfors:
Söderström, 1976

Lars von Trier (manus, regi): Dogville. Film, 2003

B. Facklitteratur (inkl. nätresurser och
dokumentärfilm)

1. Otryckta källor

(Internet-länkar kontrollerade i juli 2008)
Pia Alanko (otryckt): Itseään pitää kuunnella.

Naisintellektuellin kuva Marianne
Alopaeuksen teoksessa Mörkrets kärna. Pro
gradu-tutkielma, Kotimainen kirjallisuus, Turun
yliopisto 2000

Philip Brooks och Alan Heyling (film): Une journée
portée disparue: 17 octobre 1961. Dominant 7,
2001. Sänd i Finlands TV2 16.7.2003 (sv. titel
Dränkta av kulor) [om massakern i Paris
17.10.1961]

Christopher Church (nätresurs): ”Testament to
Torture: The Gangrene Affair”. Journal of
Undergraduate Research, Vol. 8: 3, Univ. of
Florida 2007, <http://www.clas.ufl.edu/jur/
200701/papers/paper_church.html>

”Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la
guerre d’Algérie” [äv. ”Manifeste de 121”]
(nätresurs): < http://www.monde-diploma-
tique.fr/2000/09/A/14199> och <http://
www.lecri.net/liste_noire/
manifeste_121.html>

Ulrika Gustafsson (otryckt): ”1960-tal och
internationell socialism” [tidigare manuskript-
version av kapitel i Gustafsson: Världsbild
under sammanställning] Avdelningen för
litteraturvetenskap, Åbo Akademi, 2005

Bodil Haagensen (otryckt): Mottagandet av
Marianne Alopaeus’ verk i finlandssvensk och
rikssvensk press 1945–1981. Pro gradu-
avhandling i litteraturvetenskap, Litteratur-
vetenskapliga institutionen, Åbo Akademi
1990

Marie Hedberg (nätresurs): ”Lolita normaliserar
övergrepp”. Kvinnotryck 3/2000 <http://
www.roks.se/debatt/debatt_kt03_00.html>.
Hämtad 25.4.2005, senare avlägsnad.

Ron Jacobs (nätresurs): ”Thinking About the
Weather (Underground)”. CounterPunch
26.6.2002. <http://www.counterpunch.org/
jacobs0726.html>

Tuula Latva–Karjanmaa (otryckt): Om kvinno-
medvetandet hos Marianne Alopaeus, med
särskild hänsyn till romanen Mörkrets kärna.
Pro gradu-avhandling i nordisk filologi,
Tampereen Yliopisto 1990

”Manifeste de 121”: se ”Déclaration sur le droit à
l’insoumission dans la guerre d’Algérie”

Elisabeth Nordgren-Forsblom (otryckt): Värde-
revolten hos Christer Kihlman. Studier i
verken ”Se upp Salige!” (1960), ”Den blå
modern” (1963”, ”Madeleine” (1965),
”Människan som skalv” (1971). Pro gradu-
uppsats i svensk litteratur, Helsingfors
universitet 1988 [jfr. sammandrag i Nordgren
(tryckt) 1986]

Lee Ann Obringer (nätresurs): ”How Love Works”.
How Stuff Works <http://
people.howstuffworks.com/love.htm>

Bror Rönnholm (otryckt): FBT – en tidskrift i sin
tid. Pro gradu-avhandling, litteratur-
vetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi,
1987 [längre version av Rönnholm 1986 (se
tryckt material)]

Colonel Dan Smith (nätresurs): ”The Vietnamiza-
tion of Iraq”, CounterPunch, December 9/10,
2006, <http://www.counterpunch.org/
smith12092006.html>

Örjan Torell (nätresurs): ”Att överraskas av den
stora tiden. Bachtins kronotop-begrepp
tillämpat på Öbacka”. <www.mh.se/upload/
Institutioner/HUM/Dokument/Öbacka-
kronotop.pdf>. Hämtad 15.2.2005, senare
avlägsnad. Jfr. Torell (tryckt)

Trygve Söderling (otryckt): Dragigt på berget
Parnassos. Sak, person och fält i en finlands-
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a Historical Poetics”, i M.M. Bakhtin: The
Dialogic Imagination. Four Essays, s.84–258.
Transl. Caryl Emerson and Michael Holquist.
Austin: University of Texas, 1981

Peter Barry: Beginning Theory. An Introduction to
Literary and Cultural Theory. Second edition.
Manchester University Press, 2002

Roland Barthes: Kritiska essäer [orig. Essais
critiques]. Övers. Malou Höjer. Stockholm:
Cavefors, 1967

— Kärlekens samtal [orig. Fragments d’un
discours amoureux, 1977]. Övers. Leif Janzon.
Göteborg: Korpen, 1983

Simone de Beauvoir: Det andra könet [orig. Le
Deuxième sexe, 1949]. Övers. Adam Inczèdy-
Gombos & Åsa Moberg i samarbete med Eva
Gothlin. Stockholm: Norstedts, 2002

Daniel Bell: The Cultural Contradictions of Capitalism.
London: Heinemann, 1976

Walter Benjamin: Paris, 1800-talets huvudstad.
Passagearbetet. [orig.: Das Passagen-Werk,
1982]. Övers. Ulf Peter Hallberg. Stockholm/
Stehag: Symposion, 1990 (Symposion biblio-
tek; serien Moderna tyska tänkare från
Adorno till Ziehe)

Stig Björkman: ”Kalendarium 1968”, BLM 2/2004
Ingmar Björkstén: ”Christer Kihlman. Finland”,

Leopardväckning. Tio författare och den utsatta
borgerligheten. Stockholm: Rabén & Sjögren,
1979, s.25–53

Wayne C. Booth: The Rhetoric of Fiction. Chicago:
Univ. of Chicago 1961

— ”Distance and Point-of-View. An Essay in
Classification” [1961] i Philip Stevick (ed.) The
Theory of the Novel. New York: The Free Press
1967, s.87–107. [Kap. VI, ”Types of Narration”
i The Rhetoric of Fiction (s.149–165) (se ovan)
är en förkortad version av denna uppsats.]

Pierre Bourdieu: Distinction. A Social Critique of the
Judgement of Taste [orig. La Distinction. Critique
sociale de jugement, 1979]. London & New
York: Routledge, 1986

— Kultursociologiska texter. Urval Donald
Broady och Mikael Palme. Stockholm:
Salamander, 1986

— Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlings-
teori [orig. Raisons pratiques. Sur la théorie de
l’action, 1994]. Övers. Gustaf Gimdal och
Stefan Jordebrandt. Göteborg: Daidalos, 1999

— Konstens regler. Det litterära fältets
uppkomst och struktur [orig. Les règles de l’art.
Genèse et structure du champ littéraire, 1992].
Övers. Johan Stierna. Stockholm/Stehag:
Symposion, 2000

svensk litteraturdebatt år 1965. Licentiatav-
handling, avdelningen för nordisk litteratur,
Helsingfors universitet 2003.

Wikipedia-artiklar (nätresurs): ”Affaire de la station
de métro Charonne”, ”Algerian War”, ”Angry
young men”, ”Ephebophilia”, ”Guerre
d'Algérie”, ”Henri Alleg”, ”Manifeste des 121”,
”Massacre du 17 octobre 1961”, ”Paris
massacre of 1961”, ”Tiers monde”, ”Torture
during the Algerian War”, ”Torture pendant la
guerre d'Algérie”

2. tryckta källor

7 algeriska studenters vittnesmål om tortyren i
Frankrike [orig. La Gangrène, 1959]. Förord av
Victor Vinde. Övers. Lillemor Wachtmeister.
Malmö: Bo Cavefors, 1959

Beata Agrell: Romanen som forskningsresa –
Forskningsresan som roman. Om litterära
återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya
svenska prosa. Göteborg: Daidalos, 1993

Francesco Alberoni: Förälskelse och kärlek [orig.
Innamoramento e amore, 1979]. Övers. Barbro
Andersson. Göteborg: Korpen, 1982

— Jag älskar dig [orig. Ti amo, 1996]. Övers.
Jessica Rosell. Göteborg: Korpen, 2000

Pirkko Alhoniemi: ”Christer Kihlmanin Varo, autuas!
Teos, tausta ja polemiikit” Sananjalka 19,
Turku 1977 (äv. publ. som ”Christer Kihlmans
Se upp Salige! Verket, bakgrund och polemik.”
Tidskrift för litteraturvetenskap 2–3/1980, Lund)

— Isät – pojat – perinnöt. Bertel Kihlmanin ja
Christer Kihlmanin kirjallsesta tuotannosta.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
1989 (SKST 499)

— ”Se upp salige! i pressen”, FSLH II, 2000,
s.260–61

Henri Alleg: Tortyren (orig. La Question). Övers. P-O.
Zennström. [Med förord av Jean-Paul Sartre.]
Stockholm: Arena, 1958

Nils Åkerstrøm Andersen: Discursive Analytical
Strategies. Understanding Foucault, Koselleck,
Laclau, Luhmann. Bristol: Policy Press, 2003

Perry Anderson: The Origins of Postmodernity.
London: Verso, 1998

Johan Asplund: ”Topofili”, kap. 10 i Johan Asplund:
Tid, rum, individ och kollektiv. Stockholm: Liber,
1985, s.169–184

Michail Bachtin: ”Kronotopen” [orig. 1937–38,
1973] i Bachtin: Det dialogiska ordet, s.14–165.
Övers. Johan Öberg. Gråbo: Anthropos 1991

— [engelsk övers.] ”Forms of Time and of
the Chronotope in the Novel. Notes toward
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— ”Två tidskrifter”, FSLH II, 2000, s.236
[1945 osv., Arena]

Katarina Elam: Emotions as a Mode of Understanding.
An Essay in Philosophical Aesthetics. Uppsala:
Uppsala University, 2001

Mikael Enckell: Öppningen i taket. En biografisk studie
över Rabbe Enckell 1950–1974. Helsingfors,
Söderström, 1997

Rainer Erlund: Jagad med skammen. Helsingfors:
Söderström, 1999

Katarina Eskola: Lukijoiden kirjallisuus. Sinuhesta
Sonja O:hon. Helsinki: Tammi 1990

Frantz Fanon: Jordens fördömda. Med ett förord av
Jean-Paul Sartre (orig. Les damnés de la terre,
1960). Övers. Per-Olov Zennström. Stock-
holm: Rabén&Sjögren, 1969

Tomas Forser: Kritik av kritiken. Gråbo: Anthropos,
2002

Tomas Forser och Per Arne Tjäder: ”Strömkant-
ringarnas tid – 1960-talets debatt och nya
prosa” i Den svenska litteraturen 3, 1999,
s.371–411

Michel Foucault: Övervakning och straff: Fängelsets
födelse (orig. Surveiller et punir : Naissance de la
prison, 1975). Övers. C G Bjurström. Lund:
Arkiv, 1987

— Vetandets arkeologi [orig. L’archéologie du
savoir, 1969]. Övers. C G Bjurström och Sven-
Erik Torhell. Lund: Arkiv, 2002

— Sexualitetens historia: 1. Viljan att veta
[orig. Histoire de la sexualité I: La volonté de
savoir, 1976]. Övers. Britta Gröndahl och Per
Magnus Johansson. Stockholm: Gidlunds, 1980
och Göteborg: Daidalos, 2002

Frankfurter Allgeimeine Zeitung: ”Lolita wohl keine
Erfindung Nabokovs”, 18.3.2004

Gérard Genette: Narrative Discourse. An Essay in
Method (orig.”Discours du récit”, i Gérard
Genette: Figures III, 1972). Ithaca: Cornell
University Press 1980

Todd Gitlin: The Sixties. Years of Hope, Days of Rage.
Toronto: Bantam, 1987

Max Gluckman: ”Gossip and Scandal”, Current
Anthropology vol.4:3, 1963

Paul Goring m.fl.: Studying Literature. The Essential
Companion. London: Arnold, 2001

Lars Gustafsson: ”Kommentarer”, BLM 4/1965, s.
229–231 [om Göran Sonnevis Vietnam-dikt]

Ulrika Gustafsson: Världsbild under sammanställning.
Individ, ensamhet och gemenskap i Ulla-Lena
Lundbergs författarskap. Åbo: Åbo Akademi,
2007

Lennart Breitholtz (red.) Epoker och diktare 2.
Allmän och svensk litteraturhistoria. Stockholm:
AWE/Gebers 1982

Christopher Butler: Interpretation, Deconstruction
and Ideology. An Introduction to Some Current
Issues in Literary Theory. Oxford: Clarendon,
1984

Annie Cohen-Solal: Sartre – ett liv [orig. Sartre, Paris
1985]. Övers. Agneta Westerdahl. Stockholm:
Bonniers, 1992

Claire Colebrook: New Literary Histories. New
historicism and contemporary criticism. Man-
chester: Manchester University Press, 1997

Lennard J. Davis: Resisting Novels. Ideology & Fiction.
New York: Methuen, 1987

Marianne DeKoven: ”Modern Mass To Postmodern
Popular In Barthes’s Mythologies”. Raritan 2/
1998

— Utopia Limited. The Sixties and the
Emergence of the Postmodern. Durham: Duke
University Press, 2004

Marie Demker: ”Fransmännen återfinner Algeriet”,
Svenska Dagbladet 27.3.2003

Den Svenska Litteraturen. Del 3: Från modernism till
massmedial marknad 1920–1995. Red. Lars
Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson.
Stockholm: Bonniers, 1999

Edith A. Disler: ”Daniel Horowitz: Betty Friedan and
the Making of The Feminine Mystique: The
American Left, The Cold War, and Modern
Feminism.” [recension] Historian, Summer,
2000

Wheeler Winston Dixon: The Films of Jean-Luc
Godard. New York: State University of New
York Press, 1997.

Jörn Donner: ”Den finlandssvenska skepnadens
riddare”, BLM 2:1960 (årg 29) s.122–139

William C. Dowling: Jameson, Althusser, Marx. An
Introduction to The Political Unconscious.
London: Methuen/Cornell University Press
1984

Terry Eagleton: The Function of Criticism. From The
Spectator to Post-Structuralism. London: Verso,
2000 [1984]

Folke Edwards: ”Sextiotalet – det tredje avantgar-
det”, i Folke Edwards: Från modernism till
postmodernism. Svensk konst 1900–2000. Lund:
Signum, 2000, s.165–209

Michel Ekman: ”Femtiotalsprosa I”, FSLH II, 2000,
s.237–242

— ”Femtiotalsprosa II”, FSLH II, 2000,
s.243–259
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Sverker Göransson: ”Sverige och världen” i Den
svenska litteraturen 3, 1999, s. 300–305

— ”Från 1950-tal till 1990-tal” i Den
svenska litteraturen 3, 1999, s. 315–318

Ian Hacking: ”Lasten hyväksikäytön muodostami-
nen ja muovaaminen” [orig. ”The Making and
Molding of Child Abuse”, 1991]. I Hänninen &
Karjalainen (toim). Biovallan kysymyksiä.
[Helsinki]: Gaudeamus, 1997

David Harvey: The Condition of Postmodernity. An
Enquiry into the Origins of Cultural Change.
Oxford: Basil Blackwell, 1989

Moyra Haslett: Marxist Literary and Cultural Theories.
London: Macmillan, 2000

M.J. Heale: ”The Sixties As History: A Review Of
The Political Historiography”. Reviews in
American History, 33 (2005), s.133–152

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. Andra
upplagan. 1720–1967. Stockholm: SCB 1969

Claes-Göran Holmberg: Upprorets tradition. Den
unglitterära tidskriften i Sverige. Stockholm/
Lund: Symposion 1987

Daniel Horowitz: ”Rethinking Betty Friedan and
The Feminine Mystique: Labour Union Radi-
calism and Feminism in Cold War America”.
American Quarterly 48.1 (1996), s.1–42

David Couzens Hoy: Foucault: A Critical Reader.
Oxford: Blackwell, 1986

Andreas Huyssen: After the Great Divide. Modernism,
Mass Culture, Postmodernism. Indiana Univer-
sity Press, 1986

Magnus Hörnqvist: Foucaults maktanalys. Stockholm:
Carlssons, 1996

Fredric Jameson: Det politiska omedvetna. Berättelsen
som social symbolhandling (orig. The Political
Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act.
London: Routledge, 1981). Överrs. Sara
Danius, Stefan Helgesson och Stefan Jonsson.
Stockholm: Symposion, 1994

— ”The Cultural Logic of Late Capitalism”
i Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late
Capitalism. Durham: Duke University Press,
1991) [orig. “Postmodernism, or, The Cultural
Logic of Late Capitalism” i New Left Review
146 (1984), s.59–92]; sv.övers. ”Post-
modernismen eller Senkapitalismens kultu-
rella logik”, i Mikael Löfgren och Anders
Molander (red): Postmoderna tider?. Stock-
holm: Norstedts, 1986

— Late Marxism. London: Verso, 1990
John Jervis: Exploring the Modern. Patterns of Western

Culture and Civilization. Oxford: Blackwell,
1998

Bob Jessop: ”From micro-powers to governmen-
tality: Foucault’s work on statehood, state
formation, statecraft and state power”.
Political Geography, vol.26 (2007), s.34–40

Paul Johnson: Modern Times. The World from the
Twenties to the Eighties. New York: Harper &
Row, 1983

Eeva Jokinen: Naisen odysseia. Jyväskylä, 1991
(Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan
laitoksen työpapereita n:o 65)

Erica Jong: The Devil at Large. Erica Jong on Henry
Miller. London: Vintage, 1994

— Henry Miller och jag [orig. The Devil at
Large]. Övers. Lena Anér Melin. Stockholm:
Norstedts, 1994

Christer Kihlman: ”Prat från provinsen 1958”, Nya
Pressen 22.1.1959

— ”Svenskhetens slagskugga” [orig. Dagens
Nyheter 31.8.1959] i Christer Kihlman:
Inblandningar, utmaningar. Helsingfors: Söder-
ström, 1969

Leszek Kolakowski: Människan utan alternativ. Om
det möjliga och det omöjliga i att vara marxist
[originaltexterna publ. 1956–1959]. Övers.fr.
polska Lars Höög. Stockholm: Bonniers, 1964

Mark Kurlansky: 1968. De gränslösa drömmarnas år
[orig. 1968. The Year That Rocked the World,
2004]. Övers Frederik Sjögren. Stockholm:
Ordfront, 2005

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe: Hegemony and
Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic
Politics. Second edition. London: Verso, 2001
[first ed. 1985]

Kai Laitinen: ”Över språkgränsen” i FSLH II, 2000,
s.386–397

Karl Erik Lagerlöf: Strömkantringarnas år och andra
essäer om den nya litteraturen. Stockholm:
Norstedts, 1975

Kai Laitinen: Finlands moderna litteratur. Konturer,
huvudlinjer, resultat 1917–1967 [Orig.:
Suomen kirjallisuus 1917–1967. Ääriviivoja,
päälinoja, saavutuksia. Helsinki: Otava 1967].
Övers. Th. Warburton. Helsingfors: Schildts,
1968

Nils Lalander (red): Socialism med mänskligt ansikte.
Dokument från Tjeckoslovakien ödesåret 1968.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1969

Scott Lash: Sociology of Postmodernism. London:
Routledge, 1990

Jeff Lewis: Cultural Studies – The Basics. London:
Sage, 2002
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Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy. Toronto:
University of Toronto, 1962

— Understanding Media. The Extensions of
Man, New York: McGraw-Hill 1964. (svensk
utgåva Media. Människans utbyggnader. Övers.
Richard Matz. Stockholm: Norstedts, 1967)

Kate Millett: Sexual Politics [1970]. New York: Avon,
1971

Mitä-Missä-Milloin 1965. Kansalaisen vuosikirja. 15.
vuosikerta. Helsinki: Otava 1964

Sven Nilsson: Kulturmaterialet i storstadspressen
under 1960-talet. En deskriptiv innehållsanalys.
Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen,
1974

Elisabeth Nordgren: ”Värderevolten hos Christer
Kihlman” i Ben Hellman och Clas Zilliacus
(red.): Tio finlandssvenska författare. Helsing-
fors: Svenska litteratursällskapet 1986 / SSLF
535 [sammandrag av Nordgren-Forsblom
(otryckt) 1988]

Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Band IV. Höganäs: Bra
Böcker 1997

Kjerstin Norén: ”Inledning. Efter välfärden.
Anteckningar om uppbrottet från en ideo-
logi” i Linjer i nordisk prosa. Sverige 1965–1975.
Lund: Cavefors 1977, s.11–52.

Leif Nylén: Den öppna konsten. Happenings, instru-
mental teater, konkret poesi och andra gräns-
överskridningar i det svenska 60-talet. Stock-
holm: Sveriges allmänna konstförening, 1998,
publikation 107

Nyordsboken: med 2000 nya ord in i 2000-talet
[utarb. av Lena Moberg]. Stockholm: Nor-
stedts, 2000

Mark Olssen: ”Foucault and Marxism: rewriting the
theory of historical materialsm”. Policy Futures
in Education, vol.2 (2004): 3–4, s.454–481

Susana Onega and José Angel García Landa (eds.):
Narratology: An Introduction. London: Longman,
1996

Olav Panelius och Torsten Steinby (red): Svenska
modeord. En samling. Helsingfors: Hufvudstads-
bladet, 1970

Deborah L. Parsons: Streetwalking the Metropolis.
Women, the City, and Modernity Oxford:
Oxford University, 2000

Göran Printz-Påhlson: ”Den nya vänstern och
förtroendekrisen”, i Printz-Påhlson: Förtro-
endekrisen. Artiklar och debattinlägg 1958–
1970. Stockholm: Cavefors 1971, s.181–206

Shlomith Rimmon-Kenan: Narrative Fiction. Contem-
porary Poetics. 2nd edition. London & New
York: Routledge, 2003

Lena Lennerhed: Frihet att njuta. Sexualdebatten i
Sverige på 1960-talet. Stockholm: Norstedts,
1994

Claude Lévi-Strauss: Structural Anthropology 1
[franskt orig. 1958, eng. övers. 1963]. London:
Penguin 1977

Holger Lillqvist: ”Christer Kihlman i helbild”.
Hufvudstadsbladet 25.1.1990 [recension av
Alhoniemi 1989]

Litteraturhandboken. Femte upplagan. Stockholm:
Forum 1984

Litteraturhandboken. Sjätte upplagan. Stockholm:
Forum 1999

Karl-Erik Lundevall: ”Kring Mykle-målet” i Karl-
Erik Lundevall (red.): Förbjudna böcker och
nordisk debatt om tryckfrihet och sedlighet.
Stockholm: Wahlström & Widstrand 1958

Lars Lönnroth m.fl. (red.): se Den svenska litteratu-
ren 3.

Bradley J. Macdonald: ”Marx, Foucault, Genealogy”.
Polity vol.34 (2002): 3, s.259–284

Pierre Macherey: A Theory of Literary Production
[orig. Pour une théorie de la production littéraire,
1966]. Transl. Geoffrey Wall. London:
Routledge 1976

Arthur Marwick: The Sixties. Cultural Revolution in
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English Summary –
Part I

Middle Class With A Human Face

Pay heed, o blest!  This warning, also the title of Christer Kihlman’s
first novel Se upp Salige! (1960), could be addressed to, for instance,
the small, backward society ridiculed in the story. Pay heed, o Bour-
geoisie: the times are a-changing.

The objective of my dissertation, ”Pull (or Draught, or Moves) at
the Parnassus”, is to provide a deeper understanding of the Nordic
Middle class radicalism of the 1960’s, as seen through five literary
exhibits, including Kihlman’s ground-breaking novel.

The study consists of two major parts. The first volume, Medel-
klass med mänskligt ansikte (Middle class with a human face), deals
with four literary works by Christer Kihlman, Jarl Sjöblom, Mari-
anne Alopaeus, and Ulla-Lena Lundberg, respectively. The novels are
read from the points of view of place, emotion, and power. In the
second volume, Modernistdebatten (The Modernist debate), a literary
discussion of 1965 about social engagement and Finland-Swedish
literary tradition is analysed and contextualized. In both studies, my
approach is cultural materialist in a broad sense; e.g. social class is
seen as a crucial aspect of both the contents and contexts of the novels
and the debate. Behind these ‘social readings’, my main theoretical
influences include Michel Foucault and Pierre Bourdieu. Also con-
cepts drawn from Gérard Genette, Jürgen Habermas, Roland Barthes
and Mikhail Bakhtin are applied.

Christer Kihlman’s Se upp Salige! (1960) kick-started the radical
Sixties in Finland-Swedish literature in a new, unexpectedly critical
voice. The book was immediately appreciated in the threefold Eastern
Nordic room of reception made up of literary Sweden and the two
native languages of Finland. The influential critic Olof Lagercrantz
in Sweden’s Dagens Nyheter compared Kihlman’s satirical vision of
small town life to August Strindberg’s classic Röda rummet (1879:
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1 ”Forms of Time
and of the Chrono-
tope in the Novel.
Notes toward a Histo-
rical Poetics”, in
M.M. Bakhtin: The
Dialogic Imagination.
Four Essays (Austin
1981) [ru.orig. 1937–
38].

The Red Room). Just like Alopeus’ novel it was also promptly trans-
lated into Finnish. Later (1989), essayist Merete Mazzarella positio-
ned the novel in her Finland-Swedish ’tradition of the Narrow
Room’, portraying it as ’utterly pessimistic’.

In my study, reference is made to Mikhail Bakhtin’s (1938) chro-
notope of provincial small-town life, found in works by e.g. Gogol,
Turgenev, and Chekhov.1  Also, I find that the novel’s humoristic and
satirical vein should be fully recognized; consequently, and possibly
contrary to Mazzarella, I see the novel’s outward pessimism as mainly
a literary, ’Swiftian’ device for provoking the reader.

The Bakhtinian concept of chronotope is also applied to the back-
ground presence of war in the works by the two women novelists; the
contemporary conflicts in Algeria and Vietnam serving as common
horizons for the ’global village’ (Marshall McLuhan) and defining
much of the thoughts and actions taken by the protagonists. For in-
stance, in Ulla-Lena Lundberg’s En berättelse om gränser (1968; A
story about boundaries), Stockholm serves as a hiding place for one
of the narrator’s American friends, trying to escape the draft for the
Vietnam War.

Actually, such hidden places are found to be of great importance in
all the four novels; e.g. Karl-Henrik Randgren, the autodiegetic (Ge-
nette 1972) ‘I-narrator’ in Kihlman’s novel, has to hide his poten-
tially scandalous infatuation for Annika, the teenage daughter of a
friend, from the gazes in the small town’s virtual Panopticon (cf. Jere-
my Bentham 1791, Michael Foucault 1975). Similarly, at the end of
Jarl Sjöblom’s contemporary proletarian novel Kärret (The bog,
1964), a nervous visit is paid to an illegal abortion clinic. The term
cryptotope is coined for such hideaway places. Also, in Alopaeus’ no-
vel Mörkrets kärna (The core of darkness, 1965), the narrator Mir-
jam’s erotic affair with the Algerian activist Jacob in 1962’s Paris is
surrounded by precautions. Jacob, a colleague of real-life psychiatrist
and Algerian activist Frantz Fanon (1925–1961), belongs to an un-
derground Communist network (i.e. ’terrorist’, from the point of
view of the French authorities).

Looking at the role of emotions in the novels, the concept manuscript
of feeling is construed and put to test. In the 1950’s and 1960’s, more
explicit ways of describing sexuality are penetrating mainstream lite-
rature (cf. the translation, in this period, of i.e. Henry Miller’s Tropic
of Cancer (1936) into Nordic languages). Differing from the plot in
Nabokov’s Lolita (1955), in Kihlman’s novel Randgren’s languishing
for the minor Annika isn’t acted out. Furthermore, that obscure
object of his desire is 14, i.e. two years older than Lolita. Still, this
story – written from the wiewpoint of a middle-age male – would be
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more provocative if published today, growing awareness of e.g. pae-
dophilia and child abuse issues ’spilling over’ into the discourses con-
cerning sex between adults and teens (hebephilia, ephebephilia, ‘sta-
tutory rape’). The script of feeling in Se upp Salige! locates in a tem-
porary window in time, with new erotic themes explored in its litera-
ture; the novel reveals the impact of Henry Miller, and precedes e.g.
feminist critic Kate Millett’s anathema upon Miller in her Sexual Poli-
tics (1970). Interestingly, the female narrator in Lundberg’s En berät-
telse om gränser reports of her reading Henry Miller “intensely”, great-
ly “envying his vitality”.

Similarly, symptoms of a contemporary trend to re-negotiate the
manuscript of feeling concerning unfaithfulness in erotic relations
(‘fucking around’) can be found in Mörkrets kärna and Kärret. Especi-
ally in the former, jealousy is often considered a somewhat suspect
emotion. In this early stage of the ‘sexual revolution’, the concept of
the gender-neutral, middle-class single still lies in the future, and the
rules are still mainly set by the male protagonists. Mirjam in Mörkrets
kärna notably dreams about ‘making love like a man’, as she puts it –
casually, carnally, without obligations.

As may be expected, power relations do play a crucial part in these
four, often overtly political novels. Sex appears as a field of conflict
and negotiation. Also, a theme of media criticism can be found in
both Kihlman’s and Alopaeus’ novels, where both narrators work as
journalists. Their newspapers are owned by private capital; this fact
is, however, concealed behind an ideology of free and unbiased infor-
mation. In my thesis, the concept of repressive legitimation is deve-
loped to cover this type of manipulations.

In the four novels, one interesting feature is the intertwining of sexual
and political motifs. For instance, Kihlman’s Randgren is empowered
by his unexpected infatuation into finally speaking out his real views
about ethics and politics in the local newspaper he is editing. In a
similar way, the Mirjam-in-love of Mörkrets kärna finally takes issue
on literary matters with her long-time upper-class female friend
Gaby, risking this advantageous connection. In En berättelse om grän-
ser, the narrator is deeply hurt by her lover’s breaking up the
relationship and returning to his far-away (undefined) homeland;
this motif of grief forms a parallel to the protagonists’ growing pessi-
mism or realism about political activism in the U.S., where they
studied, made love and marched for peace. The rallies against the
Vietnam War seem to bring no results. Before finally separating, they
start discussing the possible alternative of political violence. (In real
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life, the student terrorist organization Weathermen was formed the
year after the book’s publication.)

Mirroring this deterioration of political and personal projects, the
book is made up of short fragments, forming a kind of mosaic. On
page 10 of the novel the narrator is dreaming, simultaneously think-
ing: “how ridiculous, it’s like in a film of Godard”. This hint seems
very appropriate; Susan Sontag’s observation, published in the same
year as the novel (1968):

[…] the narrative of Godard’s films is regularly broken or seg-
mented by the incoherence of events and by abrupt shifts in tone
and level of discourse. Events appear to the spectator partly as
converging toward a story, partly as a succession of independent
tableaux.

can also be applied to Lundberg’s novel: its radicalism is both aesthe-
tical and political.

One conlusion of the analysis in part I is that when the four texts are
considered in their entirety, as metaphors at the level of the work, in
all of them the theme of Sixties’ middle class radicalism coincides
and is intertwined with a theme of rejected or unfulfilled love.

(The Summary is concluded in Volume II.)
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