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1. Inledning

Masskulturens inflytande över all form av kultur är en högst aktuell företeelse idag.

Reaktionerna över eventuella faror för upprätthållandet av den traditionella definitionen

av finkultur är minst sagt starka. Vad kommer att hända med kvalitén på nutids-

romanerna om gränserna mellan hög respektive låg litteratur suddas ut? Är det som en

del kritiker hävdar att masskulturen har en tendens att passivisera och manipulera

medborgarna för att masskultur i sig är ett tecken på förfall? Eftersom frågorna i sig berör

områden som är starkt subjektiva i den mån att uppfattningar om vad som är god och

dålig litteratur eller kultur inte går att besvara objektivt, präglas resonemangen i

rapporten av ett sökande efter författarnas personliga uppfattning kring betydelsen av hög

respektive låg litteratur och kultur. För att analysera författarnas svar har vi valt att

använda oss av hermeneutiken eftersom det är en forskningsmetod som bygger på att

försöka få en förståelse över hur författarna tänker om frågorna. I hermeneutiken tas

hänsyn till hela den kulturkontext som såväl de tillfrågande befinner sig i, som de som

utför studien. Eftersom hermeneutik är en tolkningslära passar den särskilt väl till

undersökningens syfte, då flera av frågorna berör ämnen som för informanterna är

subjektiva.1

Med tanke på att debatten om hög/låg litteratur och fin/ful kultur främst är en aktivitet

bland litteratur-kulturkritiker går vi ett steg längre när vi frågar författarna själva vad de

tänker på när de skapar ett litterärt verk. Är det kanske bara så enkelt att den moderna

människan skapat ett allt mer växande behov av att var sak måste ha sin plats? Den

gränslöshet eller öppenhet som postmodernismen representerar är kanske för många

förknippad med kaos och ur det kan inte vare sig fin konst, litteratur eller kultur växa

fram. Men med tanke på den kunskap om dels skrivprocessen och hur olika vi förhåller

oss till och låter oss beröras av texter, blir uppfattningen om vad som är en bra respektive

dålig roman, deckare, novell etc ytterst en fråga för läsarna .

En annan aspekt som fokuseras på i undersökningen är frågan om det i skolan bör

förmedlas en litterär kanon och vem som i så fall ska bestämma vilken litteratur som

eleverna bör läsa. Eftersom det inom ramen för svensk didaktik forskats en hel del på att

ungas relation till skönlitteratur är beroende av att något i texten måste beröra dem blir
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frågor om masskulturens närvaro ett måste. Som blivande svensklärare är det ett problem

om vi bedömer all den masskulturella kontext som ungdomar omger sig som skräp och

ett tecken på dålig kultur.

1.1 Syfte och frågeställningar

Efter att vi i kursen Svenska för lärare (61-80 poäng) hade läst Magnus Perssons

avhandling Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens

förhållande till masskulturen och moderniteten (2002) blev vi intresserade av att granska

författares personliga inställning och svar till följande frågeställningar (fyra huvudfrågor

samt ett antal följdfrågor, de sistnämnda inom parentes):

1) Vilken betydelse spelar hög respektive låg litteratur/kultur för dig och i ditt

författarskap? (Känner du av gränserna ovan? Vem skriver du för? Tänker du i

skrivandets stund på hur texten kommer att uppfattas i förhållande till högt eller lågt).

2) Är det viktigt för dig att ingå i ett speciellt litterärt fack/genre? (Språkligt eller

innehållsmässigt? Påverkas du av litteraturkritikernas värderingar av högt/lågt, fint/fult,

bättre/sämre).

3) Hur påverkas ditt författarskap av den postmodernistiska medie-, mass- och

konsumtionskulturen? (Är det inspirerande och kul med gränslöshet, i så fall hur då? Ser

du några risker med masskulturens konkurrens, till exempel den så kallade Chick-litt

eller deckargenren).

4) Vad anser du om förmedlingen av en litterär kanon i skolan? (Om en kanon bör

finnas, hur ska i så fall urvalet göras och av vem/vilka? Finns det viss litteratur som

unga människor bör ha med sig i sina respektive livsbagage när de lämnar

gymnasieskolan? Vilken roll har svenskläraren eller litteraturläraren som

litteraturförmedlare?).
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1.2 Material och metod

Frågeställningarna sände vi nästan uteslutande ut i form av semistrukturerade kvalitativa

e-postenkäter, men ett par gjordes via direkta telefonintervjuer. Innan detta, tog vi

telefon- och e-postkontakt med Norstedts Förlag i Stockholm, Albert Bonniers Bokförlag

i Stockholm, Svenska Författarförbundet och Författarcentrum (Syd, Nord, Väst, Öst) för

objektivt bistånd med att finna ett slumpmässigt och varierat urval av författare som ville

besvara våra frågor samt att upprätta någon form av kommunikationsmöjligheter med de

eventuella intressenterna. Av alla Författarcentrum, var det endast Författarcentrum Väst

som erbjöd oss att själva välja författare ur en av dem given författarlista, innehållande

totalt 25 författarnamn. De övriga Författarcentrum gjorde själva förfrågningsutskick till

sina författarmedlemmar. Därefter kontaktade vi ett antal författare och kontaktades

själva av de övriga. De medverkande fick dock inte i förväg veta frågeställningarna eller

att vi utgick från Magnus Perssons avhandling. Det enda som vi i förväg delgav dem var

ämnesinriktningen i stora drag, såsom: hög och låg litteratur, masskultur och

postmodernism, litterär kanon.

1.3 Presentation av författare

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur författare, ur ett brett spektrum och ett

varierat urval vad gäller deras ålder, kön och eventuell genretillhörighet, ser på och

förhåller sig till hög och låg litteratur/kultur, postmodernism och masskultur samt en

litterär kanon. Det totala antalet författare/författarinnor som tillfrågades om att delta i

vår studie var från början 28 personer, se nedan. Av dessa är det 15 medverkande i

studien och 13 som avböjde att deltaga samt att inte respondera överhuvudtaget. I

bokstavsordning, enligt efternamnet, tillfrågades följande författare:

Ernst Brunner, Jörgen Dicander, Unni Drougge, Anders Ehnmark, Per Olov Enquist,

Inger Frimansson, Peter Gissy, David Grossman, Magnus Hedlund, Marie Hermanson,

Lena Holfve, Robert Kangas, Torgny Karnstedt, Torgny Lindgren, Sven Lindqvist,

Kristina Lugn, Jan Myrdal, Mikael Niemi, Amos Oz, Björn Ranelid, Vilgot Sjöman,

Birgitta Stenberg, Oline Stig, Ingela Strandberg, Mauritz Tistelö, Helene Tursten, Anna

Wahlgren, Margareta Zetterström. För en mer ingående presentation av de medverkande

se bilaga 1.
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1.4 Vetenskaplig anknytning

Magnus Perssons avhandling från 2002 undersöker och diskuterar främst högkulturens

och masskulturens inflytande på varandra. Utifrån ett postmodernistiskt perspektiv

belyser Persson att högt respektive lågt alltmer befinns vara svårdefinierat och att ett

distinkt och medvetet utsuddande av tidigare gränsdragningar samt ett ofta före-

kommande och påtagligt inflytande på varandras litterära besittningar kontinuerligt sker.

Persson säger konklusivt att: ”Den kvalificerade litteraturen lånar friskt former, motiv

och grepp från masskulturen – och vice versa.”2 Dessutom ställer Persson i sitt arbete

frågor som hur man ska tolka den estetiska trafiken mellan högt respektive lågt. Hur ser

trafiken ut och hur fungerar den? Persson undrar också vad syftet med det eventuella

överskridandet är. I frågan om litteraturens väg mot vissa gränsöverskridande fenomen

stödjer Persson sina resonemang på en rad kultur- och litteraturvetare. Bland annat blir

Raymond Williams åsikter om kulturbegreppet en för Persson intressant aspekt. Williams

hävdar att kulturbegreppet inte kan inskränkas till att endast handla om traditionella

konstarter och skriver: ”Kultur är och skall studeras som ett helt livssammanhang,

’a whole way of life’, som inkluderar både de allra vanligaste kulturyttringarna och de

mest individuella och nyskapande.”3 Magnus Perssons avhandling baserar sig inte på

intervjuer med författare utan på ingående analys av några framträdande romaner av Jan

Kjaerstad, Peter Hoeg och Kerstin Ekman. Särskilt intressant är hur han kopplar analysen

av romanerna till att omfatta hela eller delar av författarnas produktioner och den väg

deras författarskap tagit i förhållande till hög respektive låg litteratur och populär-

kulturens konkurrens. Eftersom vår rapport bland annat belyser författares förhållande till

hög/låg problematiken är flera avsnitt i Perssons bok tankeväckande för oss. Persson låter

också göra gällande att det är postmodernismen som är hans viktigaste teoribildning för

avhandlingens problemställningar eftersom det enligt honom är där som frågan om

kulturella hierarkier och förhållandet mellan högt och lågt främst har diskuterats.

En annan aktuell bok som mer ingående behandlar den konstnärliga skrivprocessen är

Kent Larssons bok Den skrivande människan. Larsson beskriver den skrivande

människan som en som ständigt använder sig av verkligheten och livet som ursprungs-

källa varpå en författarpersonlighet pågående tvingas omvärdera och söka personlig

insikt. Han menar att skapandet och att växa som människa är en process som bara kan
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komma inifrån. Att förmågan till kontakt med sig själv är ett måste för en författare,

eftersom det är i det personliga uttrycket som verkligheten bäst kan speglas.4  Larsson

drar skrivandet till sin spets när han betonar att ”Skrivarbetet uppfattar jag som ett sätt att

hålla sig vid liv.”5 Den skrivande människan ger flera användbara aspekter till att förstå

att det är högst subjektivt hur en författare förhåller sig och låter sig påverkas av sin

omgivning, såväl den offentliga som den personliga.

1.5 Tidigare forskning

Erling Bjurströms Högt och lågt. Smak och stil i ungdomskulturen (1997) är ett arbete

som utifrån empiriska studier analyserar och bestyrker, förutom att ungdomars sociala

bakgrund avgör deras utbildningsval och framtidsvisioner, ”att såväl ungdomars smak

som deras stiltillhörighet främst varierar med deras (påbörjade) ackumulation av

utbildningskapital och deras könstillhörighet.”6 Bourdieus teori (1992/1996:II) om att det

sker en kontinuerlig överföring av symbolisk makt från ett släktled, det vill säga från och

inom en familj till en annan och så vidare, hänvisar Bjurström här till. Bjurström

sammanfattar i sin undersökning dessutom att:

Reproduktionen av kulturellt kapital förefaller dock fortfarande vara en faktor som kan

förklara ungdomars smak för och orientering mot de kulturella produktionsfält och estetiska

genrer som traditionellt brukar klassificeras som finkultur. /…/ När det gäller ungdomars smak

för populärkultur förefaller däremot reproduktionen av kulturellt kapital spela en mer

underordnad roll i förhållande till deras påbörjade ackumulation av utbildningskapital. /…/

När det t ex gäller den mainstream/subkultur-dikotomi som skär rakt igenom såväl populär-

som ungdomskulturen framträder ungdomarnas könstillhörighet som minst lika viktig för

deras orientering mot de smaker och stilar som kan klassificeras med denna dikotomi som

deras påbörjade ackumulation av utbildningskapital.
7

Författaren sammanfattar sitt undersökningsmaterial från Göteborgs-, Gävle- och

Stockholmsundersökningen och visar på att åtskillnaden mellan låg och hög

kultur/litteratur alltjämt är aktiv i ungdomars inriktning och attityder gentemot kulturella

produktionsfält och estetiska genrer. Pierre Bourdieus tes, som säger att symboliskt
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”kapital drar till sig kapital”8 anser Bjurström besannas av ungdomarnas allmänna

inställning gentemot den högre kulturen/litteraturen. Mer om Bourdieu följer sist i denna

del. För vårt uppsatsarbete är dessutom Bjurströms resultatdel från empirin, i del III;

Social och kulturell reproduktion, i hög grad relevant och intressant för oss. Den visar att

tre av de fyra ungdomarna som gick på det naturvetenskapliga programmet markerade ett

antal gånger skillnaden mellan ’nyttiga’ respektive ’roliga’ ämnen och kunskaper när de

beskrev sin inställning till skolan och de olika utbildningsvägarna som finns. De ’nyttiga’

ämnena och kunskaperna representerades i första hand av matematik, fysik, kemi, biologi

och teknik, och de ’roliga’ av estetiska och humanistiska ämnen.9 Vidare sammanfattar

Bjurström i sin diskussion, om synen på olika gymnasieprogram och elevkategorier i

gymnasieskolan, de framträdande huvudmönster han kan urskilja i sitt undersöknings-

material. Utifrån Bourdieus terminologi kan således skolan framställas som ”ett

strukturerat socialt rum”10 där elever stiger in i förutbestämda och definierade ställningar,

eller rättare sagt positioner, vilka är i samband till varandra. Bjurström utvecklar vidare

det strukturella sociala rummet i skolan med följande ord: ”Dessa positioner är

strukturellt givna i den mening att de kan beskrivas och analyseras oberoende av de

individer som innehar dem. Samtidigt är positionerna förenade med vissa tvång och krav

men också (potentiella) belöningar som de individer som träder in i innehar dem måste

anpassa sig och förhålla sig till.”11

John Guillorys bok Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Formation (1993)

är intressant och är en kontroversiell undersökning angående hög och låg kultur,

populärlitteratur och skönlitteratur samt om kulturellt kapital och kanon. Guillorys teori

är definitivt relevant att medtaga i vårt arbete. Hans teoretiska diskussioner kan kanske

uppfattas som en aning provocerande och kontroversiella, men verket är ändå ett måste

vad beträffar kanonstudier och de strider som förekommer inom en litterär kanon.

En summarisk sammanfattning av Guillorys teoretiska utgångspunkt och hans

forskningsansats följer här:

In Cultural Capital, John Guillory challenges the most fundamental premises of the canon

debate by resituating the problem of canon formation in an entirely new theoretical
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framework. The result is a book that promises to recast not only the debate about the literary

curriculum but also the controversy over ”multiculturalism” and the current ”crisis of the

humanities.” Employing concepts drawn from Pierre Bourdieu’s sociology, Guillory argues

that canon formation must be understood less as a question of the representation of social

groups in the canon than as a question of the distribution of ”cultural capital” in the schools,

which regulate access to literacy, to the practices of reading and writing.
12

Sten Olof Ullström visar i sin avhandling Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar

i gymnasiet (2002) att lärarens Strindbergsbild mellan åren 1880– 1968 var normgivande

och allenarådande i skolan. De subjektiva värderingar som läraren hade och undervisade

utifrån medföljde att eleverna, i de flesta fall, accepterade och reproducerade lärarens

Strindbergsbild och litterära kanon. Skolan var under en lång tid en institution som

bidrog till att skapa tidsbundna litterära ideal och normer, och de elever som inte följde

dessa fick undermåliga betyg. Därför kunde en elevuppsats som gav en positiv och

analyserande bild av Strindberg år 1912; ett stort C, och 1960 ett litet a. Student-

uppsatsskrivarna reproducerade till stor del den förhärskande Strindbergsbild som

läromedlen och lärarna hade, upprätthöll och förmedlade. Därför menar Ullström att

uppsatserna ger en tämligen avslöjande och tydlig bild av hur undervisningen

genomfördes och föll ut i skolan. I sin undersökning har Ullström granskat 300

studentuppsatser från åren 1912, 1923, 1943, 1950 och 1960, vilka bland många andra

litterära genrer och författare, dels behandlade August Strindberg som aktuellt

uppsatsämne emellanåt. Ullströms sammanfattning av Strindbergsbilden lyder:

The difference between 1912 and 1943 perhaps indicates what occurs when a literary canon

gradually becomes culturally established, then cemented, and eventually relaxed. What at first

appears as a tentative approach to Strindberg, is gradually ideologized into formula-like

sentences, and ultimately, when the national canon reading loosens up, leaves room for more

unrestricted, personal readings. /.../ The view of literary canon, educational refinement, and

knowledge expressed in the literary writing culture at the senior high school level is

suggestive of what Peter McLaren et al. Label cultural literacy, where understanding is based

on culteralization, which in turn builds on acquisition of the core of the shared culture’s

leading texts. A literary canon is viewed as pre-set and closed core existing independently of

the student’s mental structuring/…/ The discourse of the history of literature seems to be of an

objectifying and impersonal nature.
13
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Ullström konstaterar sammanfattningsvis att Strindbergsbilden förändras kontinuerligt

och att det är rådande normer och tidsandan, en reproducering i läroböckerna samt att ett

implicit litterärt kanon styr processen. Oavsett om Ullström specifikt och ingående

behandlar August Strindberg och fram till år 1968, kan eventuellt samma litterära

processer, kanoniserande normer och personliga värderingar fortfarande styra och

påverka inom skolan och i samhället. Därmed påverkas troligtvis även författare och

läsare.

Lars Brinks Gymnasiets litterära kanon – urval och värderingar i läromedel 1910-1945

(1992) utgår i huvudsak från ett historiskt och nationellt litteratursociologiskt perspektiv.

Syftet är att undersöka om det omedvetet eller medvetet existerade ett litterärt kanon på

svenska gymnasieskolor mellan åren 1910-1945. Ett annat syfte är att även studera den

process som föregår och formar ett kanon, det vill säga urval, värderingar och

förhållningssätt samt fokuseringar i läroböcker. Vad motivet för att publicera nya

läroböcker var, försöker Brink också att besvara i sin undersökning. Brink säger

förklarande i sin inledning angående kanon:

Sammanställande av texter och författande av läroböcker måste med nödvändighet bygga på
värderingar vare sig dessa är yttalade eller ej. Med en sammanfattande term kan urvalet och de
värderingar som är en förutsättning för urvalet kallas en kanon. Eftersom värderingar
förändras, preciseras och nyanseras förändras också urvalet med tiden och vi kan tala om en
kanonbildnings – eller kanonförändringsprocess.

14

I Jan Thavenius Modersmål och fadersarv – Svenskämnets traditioner i historien och

nuet (1981), och Svenskämnets historia (1999), där Thavenius är redaktör, berörs bland

annat litterär kanon, litteraturundervisningen och dess traditioner med mera. I

Svenskämnets historia beskrivs för svenskämnet de förhärskande bildnings- och

ämnesuppfattningar som historiskt varit rådande. Författarna visar klart hur litteraturen,

sedan 1800-talets mitt till våra dagar, haft en framträdande plats i det allmänna

skolväsendet och hur ett kulturarv skapas, från vilket de nationella bildningssträvandena

tar sats från och formas. Under 1800-talet har således svenska varit skolans mest centrala

och upphöjda ämne. Thavenius, Dahl och Malmgren synliggör vidare svenskämnets

allmänna utveckling från 1800-talets mitt till våra dagar berörs. I efterkrigstidens

samhälle har villkoren för hela skolväsendet och för undervisningen markant
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transformerats och att litteraturen och skriftspråket har härigenom erhållit påtaglig

konkurrens av moderna, tekniska och elektroniska medier. Detta har medfört en naturlig

och  genomgripande förändring och en ny situation, vilka genom en historisk

tillbakablick kan förstås och förklaras, anser författarna.

En annan för vår undersökning intressant bok är Anders Öhmans Populärlitteratur. De

populära genrernas estetik och historia (2002), vilken undersöker och presenterar “hög”

och “låg” litteraturs historia från mitten av 1800-talet fram till modernismen. Han belyser

klarsynt och metodiskt populärlitteraturen, kvinnorna och modernismen samt litteraturens

kanonisering och olika metoder för att analysera populärlitteratur. Öhman diskuterar och

deskriptivt belyser genrerna: deckaren och thrillern, kärleksromanen, skräckromanen, den

historiska populärromanen, fantasy och science fiction. Avslutningsvis diskuterar Öhman

även genreperspektivet.

Till sist, men definitivt inte minst, är Pierre Bourdieus The Field of Cultural Production.

Essays on Art and Literature (1993) mycket relevant och intressant att inlemma i vår

studie. Bourdieu visar bland annat på de kulturella, symboliska och ekonomiska fält

varuti vissa aktörer utför en kamp, vilken av aktörerna är legitim och överenskommen.

Inom det kulturella fältet sker kampen bland annat om kulturella/litterära traditioner,

definitioner, distinktioner och kanon med mera. Bourdieu granskar även det litterära och

konstnärliga fältet specifikt, ett fält varuti det sker en kontinuerlig och legitim kamp om

dominansen.

2. Resultat

2.1 Den skrivande människans påverkan av hög/låg problemet

Det är i relation till informanternas eget författarskap som frågan om deras inställning till

hög respektive låg litteratur och kultur är ställd. Samtliga fyra frågor innehåller under-

frågor för att fördjupa frågorna ytterligare. Eftersom första frågan berör den skapande

skrivprocessen kan svaren präglas av en subjektiv aspekt. På frågan om informanterna i

sina respektive författarskap anser att hög/låg kultur har någon betydelse för dem är det

endast en som svarar direkt ja.
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Ja, gränserna finns där. Jag tror att författarna – på var sin sida – försvarar sitt höga, sitt låga.

Men riktigt v a r gränserna gå är det väl ingen som vet… En gång när jag sa till min förläggare

att jag helst ville skriva poesi (han var ute efter en roman) sa han surt: ”Ja, vill du va smal och

fin så…” (Ingela Strandberg).

Hälften av informanterna säger att de inte upplever att gränserna gällande hög/låg

litteratur har någon som helst betydelse. De svarar direkt nej på frågan med skiftande

tillägg så som: ”jag befattar mig inte med den typen av tänkande”, ”jag går min egen

väg”, ”ingen skillnad”, ”båda behövs”. En av informanterna svarade först att högt/lågt

inte har någon betydelse men tillade:

Men när jag tänker efter spelar det kanske en roll, eftersom jag ändå har fostrats i en viss

litterär tradition, som väl kallas ”hög”. Böckerna jag slukade i tonåren var Cora Sandel,

Dostojevskij, Herman Hesse osv. Hade jag bara läst Harlekinromaner hade jag förmodligen

formats på ett annat sätt som författare (Oline Stig).

För att få en bild av vem författarna skriver för och om de i själva skrivprocessen

funderar på hur texten kommer att uppfattas i förhållande till högt/lågt svarar majoriteten

att de i skrivandets stund inte kan tänka på hur texten kommer att uppfattas. Samtliga är

rörande överens om att det är för läsarna och inte för kritikerna som de skriver. Att de

flesta författare upplever skapandestunden på liknande sätt styrks i Kent Larssons Den

skrivande människan. Majoriteten av informanterna väljer att tillägga åsikter som: ”låt

den breda smaken gälla”, ”som författare måste man vara personlig”, ”man gör sig till

om man tänker på hur texten kommer att uppfattas” etc. En av författarna (Helen

Tursten) har ett långt och uttömmande svar på första frågans senare del där hon också vill

belysa det faktum att litteraturkritiker i Sverige i allmänhet ser ned på kriminallitteraturen

och vill kalla den för B-litteratur. Eftersom hennes första bok översattes i USA upplevde

hon ett helt annat bemötande än i Sverige. I USA recenserades romanen i stora etablerade

dagstidningar där den fick mycket seriösa reflektioner av litteraturprofessorer, alltså inte

vanliga journalister, svarar Tursten. Beträffande att kriminalromaner ofta förknippas som

lägre litteratur menar Helen Tursten att det idag skrivs deckare av hög kvalitet och att

kvalitetskraven gör att kriminallitteraturen flyter in i andra skönlitterära romaner och

suddar ut eventuella gränser mellan högt och lågt. Dessutom uppfattar hon det som om

det är kritikerna och inte läsarna som vill hålla på gränserna:



11

Vissa recensenter spjärnar emot och menar att; nu är vi trötta på kriminalromaner men, läsarna

vill ju ha det! Det är den litteratur som säljer bäst och ändå sätter sig litteraturkritikerna på sina

höga hästar och fördömer vanligt folks smak som smakpoliser för vad läsarna ska tycka. Det

anser jag är helt fel. Var och en ska själv få bestämma vad de vill läsa. Den här typen av

agerande är särskilt tydligt i Sverige. (Helen Tursten)

Beträffande det estetiska utbudet mellan högt och lågt hävdar Magnus Persson att trots

postmodernismens egen uppfattning av utsuddandet av gränser ändå visar att bara genom

det faktum att vi kan diskutera utifrån termerna högt respektive lågt, tydliggör ett större

och mer komplicerat fenomen.15 När det gäller att följa en författares väg fram till ett

populärlitterärt genombrott är det, menar Magnus Persson ytterst en fråga om en

dynamisk process. Särskilt deckargenren är ständigt i utveckling:

Man kan omedelbart notera att det, i motsats till vad de postmoderna teoretikerna föreställer

sig, förekommer en omfattande utveckling och förnyelse av deckargenren inifrån, utan

högkulturell ”assistans”.)
16

Behovet av att rangordna litteratur är inte ett högkulturellt fenomen, anser Persson.

Tvärtom är genrens relation till den ”seriösa” litteraturen en ständigt pågående fråga,

såväl bland deckarförfattarna själva som hos litteraturkritikerna.17

Angående frågan, om författarna tycker det är viktigt att tillhöra en speciell genre och om

de påverkas av litteraturkritikernas värderingar om högt/lågt, anser majoriteten av de

tillfrågade att det inte är viktigt att de tillhör ett fack eller genre. Endast en (Ingela

Strandberg) svarar att det är viktigt att tillhöra en viss genre:

Ja. Det är nog rätt viktigt för mig att inte hamna bland dem som jag själv uppfattar som ytliga i

sin behandling av språk och/eller innehåll. Jag vill hellre kallas för pretentiös än ytlig. Det är

en sorts författarfåfänga som jag tycker man har rätt till. Eller t o m ska ha. Särskilt som

masskulturen tar allt större plats.

Två av informanterna svarar att de tvärtom föredrar att inte tillhöra en viss grupp. Birgitta

Stenberg anser istället att det roat henne:

                                                                
15

 Persson, 2002:324.
16

 Persson, 2002:327.
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Tvärtom, det har alltid roat mig att vara besvärlig för bedömarna. I Sveriges Radios bibliotek

placerades t ex Rapport, den handlar om min tid som narkoman, under rubriken Medicin.

Medan mina skildringar och essäer i Mina Öar hamnade under Geografi i en och annan

bokhandel, bl a Hedengrens.

På frågan om författarna påverkas av huruvida litteraturkritiker beskriver deras böcker

som hög eller låg litteratur, anser majoriteten att de struntar i vad kritikerna tycker. Några

menar sig ha blivit garvade med åren och trivs att gå sin egen väg oavsett vad kritikerna

skriver. En av författarna (Oline Stig) tror däremot att den typen av nedvärdering skulle

kännas svår:

Jag skulle nog bli sårad om en kritiker skrev ”Oline Stigs noveller liknar de man läser i Mitt

livs novell”, det skulle jag. Fast om det samtidigt innebar att jag sålde en miljon böcker skulle

jag glatt håva in pengarna och strunta i kritiken…Jag ingår i novellgenren. Och i den sk

”smala” litteraturen. Mina böcker trycks i ca 2 000 ex. Men det är heller inget jag valt

medvetet. Jag skulle gärna vara ”bred” och få mina böcker tryckta i en miljon ex. Fast jag är

inte beredd att kompromissa med mitt språk eller mina ämnesval för att bli ”bred”. Alltså

skriva en deckare bara för att tjäna pengar.

En av informanterna tillbakavisar att han skulle påverkas av litteraturkritikerna och

tillägger:

”Jag ler i mjugg åt vissa författare. Vissa recensenter lägger stor vikt vid personen (författaren)

istället för vid verket, romanen som skapats. Mediebilden av vissa författare har hamnat i

fokus istället för vad de presterat.” (Ranelid)

Huruvida författaren har en faktisk eller önskad position i det littera fältet är en fråga som

enligt Magnus Persson inte är så enkel att definiera eftersom den inte är statisk eller helt

förutsägbar.

Man kan alltså inte från kunskaper om författarens position automatiskt härleda vilka

hierarkier och distinktioner som upprättas i en viss text. Från en högkulturell författarposition

kan olika typer av såväl högkultur som populärkultur inkorporeras med uppskattande, kritiska,

ambivalenta – och en rad andra accenter. 
18

                                                                                                                                                                                                          
17

 Persson, 2002:327.
18

 Persson, 2002:328.
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2.2 Masskulturens kraft och den litterära kanons roll i skolan

När det handlar om hur författarna förhåller sig till den rådande konsumtionskulturen och

om de låter sig inspireras av gränslöshet är informanternas respons av skiftande karaktär.

Endast fem informanter, av totalt femton, lämnar fråga tre delvis obesvarad med

motiveringen att de inte riktigt förstår frågan eller att den går vid sidan om. Torgny

Lindgren svarar exempelvis kort och koncist följande: ”Litteraturen har alltid varit

gränslös. Förstår inte frågan.” Jan Myrdal ger därefter ett svar som får tala för sig själv:

”Frågorna går vid sidan om. När det gäller bilder har jag ju i arbetet utgått från John

Grand-Carterets påpekande att vi genom populkärbilden [sic!] kan lära känna tidens

härskande tankar. (Den som letar efter inspiration till Strindbergs Röda rummet kan

visserligen söka hos Dickens och Mark Twain -- men framförallt i det som nutida

litteraturvetare inte sysslar med Fädernerslandets [sic!] följetänger!).”

Den tredje av informanterna, filmregissören och författaren Vilgot Sjöman skriver

angående frågeställningarna att: ”Din fragestallning ar for allman for att jag ska kunna

handskas med den. Och nar jag gor film eller skriver bocker tanker jag aldrig pa ’hog’

eller ’lag’.”

Två av informanterna skriver att de absolut inte förstår sig på frågan, eftersom de anser

den för allmän. De övriga 11 informanterna besvarade dock hela frågeställning tre mer

kvantitativt, men inte enstämmigt. När det gäller hur författarskapet påverkas av den

postmodernistiska medie- och konsumtionskulturen svarar fyra av informanterna med att

explicit säga att det postmodernistiska medie- och konsumtionskulturen påverkar dem

negativt. Exempelvis uttrycker Anna Wahlgren att: ”Jag blir beklämd. Men ser samtidigt

hur ett sökande efter djup och innehåll börjar titta fram. Jag tycker det är hoppfullt.”

Ingela Strandberg svarar med att hon gör en distinkt och personlig skillnad mellan olika

kulturyttringar och uttryckssätt när det gäller den postmodernistiska konsumtionskulturen

och hur hon påverkas av den. Strandberg tycker inte att det är direkt inspirerande, men

ändå förhållandevis roligt. Allt skall få en plats och få existera, men Strandberg tillägger:

Men risken är förstås stor att masskulturen tar över helt. Personligen kan jag se ”dålig” film

och lyssna på ”dålig” musik och ha utbyte av det. Som underhållning. Det är annorlunda med

litteratur. Språket går djupare in i oss och måste få betyda något mer än underhållning. Fantasi,
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värderingar, allt ska meddelas genom just språket, i läsarens ensamma sällskap med boken.

Det bör vara lite speciellt.

Lena Holfve besvarar skriftligen och kortfattat hur den postmodernistiska medie- och

konsumtionskulturen påverkar just hennes författarskap, och var vi kan få ett mer

utförligt svar på fråga tre och dess ämne: ”Bidrar till att jag inte har lust att skriva, se

www.kulturpool.se/lena där jag förklarar den saken. Ni får ta texter därifrån.”

Journalisten och författaren Anders Ehnmark uttrycker personligt vad han anser vara ett

”allvarligt problem” angående masskulturens och konsumtionskulturens påverkan främst

på ”medborgarna”, och att det finns vissa risker med masskulturens konkurrens samt

hans personliga syn på kulturradikalismen:

Masskulturen däremot är ett allvarligt problem. Den har aldrig varit så på en gång irrelevant

och dånande som nu. Varesig [sic!] kyrkan eller kommunismen lyckades i sin krafts dagar

platta till medborgarna till den grad. Kulturradikalism, dvs den civilisationskritik som inriktar

sig på nedhållande [sic!] tänkesätt, har kanske aldrig varit så aktuell.

Björn Ranelid svarar, i telefonintervju, om hur hans författarskap påverkas av den

postmodernistiska medie- och konsumtionskulturen med att han bestämt vill framföra sin

personliga åsikt om att teoribildningen inom litteraturen och litteraturkritiken är relativt

intressanta och ambitiösa akademiska försök inom vissa universitet. Men teoribildningar

håller inte i verkligheten, anser han. Det är ändå ganska nyttigt och ibland spännande att

läsa om de olika teoribildningar som existerar och om de nya som framläggs. Men, det

enda som är viktigt och betyder någonting för Ranelid, är att hans böcker faktiskt blir

lästa och att han betraktas som en författare av dem som läser hans verk. Ranelid klargör

sin ståndpunkt med att säga: ”Mina möten med läsarna betyder mest, och att jag som

författare har respekt för dem. Jag är och blir ingenting utan mina läsare.” Ranelid säger

vidare att han definitivt inte är intresserad av att passa in inom vare sig postmodernismen

eller någon annan teoribildning, han vill i stället, med sitt författarskap, genomgå en

fortlöpande och kreativ utveckling. Angående frågan ”ser du några risker med

masskulturens konkurrens?” svarar Ranelid: ”Jag har sagt det förut, både på TV och i

andra sammanhang, att det är djupt beklagligt att fler och fler författare, skönlitterära

författare, som aldrig tidigare skrivit deckare, plötsligt börjar att skriva deckare, det finns

många exempel på detta och jag kan inte räkna upp alla nu.” Ranelid poängterar att dessa
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författare är endast intresserade av att spotta ut böcker på löpande band, vilket vissa

också gör, och givetvis att tjäna pengar på författarskapet. ”En av dessa författare är

hemmafru, en är läkare, en annan är tandläkare och några är journalister och så vidare i

oändlighet, det är ett kortvarigt nöjesskimmer över dessa författarskap.” Dessutom anser

Ranelid att de bästa deckarna redan är skrivna, de återfinns bland annat hos Shakespeare

och i Nya testamentet, vilka innehåller allt det som dagens deckare tar upp och

reproducerar. Själv har han dessutom skrivit om fler mord än alla deckarförfattare i

Sverige tillsammans, nämligen i romanen Krigaren. Vidare tydliggör Ranelid sin åsikt

med att säga: ”Jag ler lite åt alla dessa deckare, de tråkar ut mig och ger mig nästan

ingenting, de är ofta förutsägbara och berättelserna är usla, förvånansvärt dåliga.”

Fråga fyra besvarar Ranelid med att han anser att det inte skall finnas en litterär kanon

med skarpa gränser i skolan. Läraren skall röra sig mellan olika litterära uttryckssätt och

genrer samt presentera en bredd av och konkret visa på skillnader i språkbehandling inom

litteraturen med mera. Det skall undervisas om olika texter och genrer, till exempel

humoristiska texter, journalistik, och Shakespeare samt Strindberg med flera, anser

Ranelid. En bred och varierad presentation för att tydliggöra de markanta skillnader och

kvalité som finns inom litteraturen, bör läraren göra för sina elever i skolan, tycker

Ranelid. Lärarens roll i litteraturförmedlandet är omöjlig att förenkla och den är oerhört,

gigantiskt viktig. Desutom anser han vidare att en författare skall kunna namnge sin

svensklärare som de haft i sin ungdom. Själv har han fortfarande god kontakt med sin

gymnasiesvensklärare, vilken ger honom kontinuerlig information om elevers läsande

och attityder gentemot litteraturen. Beträffande lärarens roll i klassrummet och

litteraturförmedlingen, säger Ranelid avslutningsvis:

En lärare har en enorm betydelse för eleverna, och jag tror också att det är viktigt att läraren

har någon form av kvalitetsbedömning och inte bara ger efter för att det sitter några elever i

klassen som säger ’att detta är ointressant att läsa, löjligt att läsa eller meningslöst att läsa

Strindberg eller Lagerkvist’, eller vem det nu än är. Men man skall inte heller näpsa en elev

eller förlöjliga deras attityder, men de, eleverna, får inte heller egenmäktigt styra en objektiv

undervisning till att bli endast subjektiv, snäv och populärinriktad. Lärarens undervisning skall

visa på både kvalitet och sämre kvalitet, helt enkelt. Allsidighet, skall eftersträvas! Som

gymnasielärare i tolv år uppmuntrade jag alla elever till att ta sig an texter och litteratur som

var dem främmande, inte förkasta dem eller deras fördomar, det vill säga de fåtal som öppet

deklarerade en negativ och ogrundad hållning, utan att i stället visa på förståelse och

uppmuntran samt introducera för dem en annan form av läsning de normalt var vana vid.
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Helene Tursten besvarar frågan: Hur påverkas ditt författarskap av den

postmodernistiska medie- och konsumtionskulturen?: ”Mina böcker, som skrivits långt

tidigare, skall nu filmas och mitt författarskap påverkas inte av detta, inte något man

sitter och tänker på när jag skriver!” Tursten anser dock att det kanske är svårt att inte

låta sig bli påverkad, då omedvetet, av konsumtionskulturen och det postmodernistiska.

”Vi lever ju mitt i bruset”, tillägger hon. Men överlag tycker hon att författarskapet inte

påverkas speciellt av det ovan nämnda. Angående frågeställningen Ser du några risker

med masskulturens konkurrens, säger Tursten:

Ja, det finns ju en risk, och det är ju att…, att böcker drunknar i reklambruset va! För idag så

säljer man ju böcker precis som man säljer en ny parfym eller ny deodorant, va! Det är reklam

det är marknadsföring och så vidare. Och det gör ju, att det är de redan kända författarna som

får mest publicitet. Och det är dom böckerna som förs fram mest och det är dom som… Det

gör att urvalet minskar för de enskilda konsumenterna, va! De hör inte talas om alla böcker

som kommer ut, det finns inte en möjlighet, va! Det drunknar i mediabruset, och i reklam och

marknadsföring. Där finns en risk! Och en annan risk är att förlagen blir mindre benägna att

satsa på debutanter, därför att de vill hellre satsa på säkra kort där de får tillbaka sina pengar,

va! Det är ju den stora risken.

Jörgen Dicander besvarar rakt och markerande att: ”Jag är medlem i Föreningen Sveriges

kompositörer av populärmusik. När jag komponerar mina visor har jag precis samma

konstsyn som jag visat under punkten 1. Därför har jag inga synpunkter på masskultur,

populärkultur och postmodernism.”

Peter Gissy säger att han vill nå ut till så många som möjligt, det vill säga han är mer för

”bredd” än för ”spets”, markerar han. Dessutom är Gissy definitivt för gränslöshet och

kan inte heller se några egentliga risker med masskulturens konkurrens. Gissy fortsätter

med att klargöra sin åsikt med orden: ”Min mening är att den ’goda’ boken hittar sina

läsare ändå. I alla tider har det funnits böcker som ’säljs mer än andra’ - p g a

markandsföring. Det får vi leva med, vilken kultur vi än lever i.”

Torgny Karnstedt besvarar att hans litterära miljöer knappast någonsin har varit i fokus

för en postmodernistisk-konsumtionskultursdebatt. Men Karnstedt säger genast i samma

mening att: ”Men ett av ombuden på bokförlaget En Bok För Alla, sa när han

presenterade mig inför en publik att jag blivit en flitigt läst doldis. Jag har ju sålt mellan
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100 000-200 000 ex. Men i media är det andra författare som strålar. ”Karnstedt tycker

vidare att frågan om gränslöshet är diffus och därför kan han ej besvara den. Däremot

anser han att det finns uppenbara risker med masskulturen. Hans argument för det är att:

”I dag existerar knappt några riktiga förlag som är intresserade av att lyfta fram

författare, att ’odla’ ett författarämne. Man måste få en fullträff direkt och så fort du inte

kan leverera en ’storsäljare’ åker du ut. Många författare har i dag blivit ’hemlösa’. Är

utkastade från sina förlag. Förlagen beställer i allt högre grad böcker av mediala kändisar

och det går givetvis ut över kvaliteten, språket och litteraturen. ”Karnstedt vill i

sammanhanget också framföra att överhuvudtaget har villkoren för att försörja sig som

författare klart och markant försämrats. Detta särskilt för författare som skildrar arbetets

villkor och miljö. Karnstedt fortsätter med att konkret peka på vad och hur de litterära

villkoren har försvårats och försämrats, vilket kanske visar på det kulturella fältets

dominerande klasser och olika aktörer, som nämns i citatet ovan: ”Vi har till exempel

förlorat fackförbundspressen som en viktig kanal att nå ut till våra läsare.

Facktindingarna [sic!] är sammanslagna och kommer inte ut en gång i veckan utan endast

med månadsnummer vilket har kringskurit våra möjligheter att publicera noveller etc.”

Oline Stig säger att det är kul att folk läser mycket och varierat. Vad som bidragit till den

utvecklingen är pocketförsäljningen på bland annat Konsum och Pressbyrån, anser Stig.

Hon menar vidare att läsande genererar läsande. Som exempel säger Stig: ”Alltså om

man slukar alla böcker av Liza Marklund kanske man en dag får nog och vill läsa något

annat. Då är det bra om det finns ett bibliotek i närheten.” Beträffande frågeställningen

om en litterär kanon i skolan tycker Oline Stig att det är berättigat med en viss litterär

kanon. Vissa författarskap anser hon vara bra att ha med sig såsom Lagerlöf och

Strindberg med flera. Däremot är det en komplex fråga om hur en litterär kanon i detalj

skall se ut och vem skall välja ut vilka böcker som skall medtagas i en kanon, påpekar

Stig. Det är också viktigt att man väljer böcker för rätt åldersgrupp, det vill säga: ”Det är

meningslöst att försöka få en femteklassare att intressera sig för Ekelöf, eller tvinga en

tolvåring att läsa Eyvind Johnson.”

Vad anser du om förmedlingen av en litterär kanon i skolan? Om den bör finnas, hur ska

i så fall urvalet göras? Finns det någon viss litteratur som unga människor bör ha med

sig i sina respektive livsbagage? Vilken roll har svenskläraren som litteratur-

förmedlare?, besvarade 13 informanter av totalt 15. De två som valde att inte besvara
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frågan är Jan Myrdal och Vilgot Sjöman, se deras tidigare svar i fråga tre ovan. De allra

flesta medverkande författare anser dock att någon form av litterär kanon skall finnas i

gymnasieskolan, men exakt vad den skall innehålla är den stora frågan, uttrycker de

samstämmigt. Anna Wahlgren säger att det absolut skall finnas någon form av litterär

kanon i skolan, vilken svenskläraren objektivt skall presentera för eleverna: ”Det duger

inte att hänvisa ungarna till att via datorn försöka ta reda på det de möjligen vill veta (och

hur skulle de kunna veta det?)”, tillägger Wahlgren frågande. Exakt vad som skulle ingå i

en litterär kanon nämner Wahlgren ingenting om, men däremot berör hon klart och

bestämt den pedagogiska formen för det samt den didaktiska utformningen: ”Folk borde

ägna sig åt dels högläsning, varje dag, dels innantilläsning av de stora klassikerna, med

redovisning. Inget snack om saken. Varje svensklärare med självaktning vet innerst inne

detta.”

Torgny Karnstedt säger att frågan om en litterär kanon är en hjärtefråga för honom,

skulle kunna tala om det i timmar, hävdar han. Karnstedt tycker att skolan är en viktig

institution och har ett viktigt uppdrag när det gäller att förmedla god litteratur, skapa

intresse för läsning och för språket, detta har han berört i sin bok Jag har ett språk.

Karnstedt säger vidare: ”Givetvis bör man innan man slussas ut i vuxenlivet ha mött

litteraturen och man bör ha fått med sig ett fungerande verktyg, språket, ut i livet.”

Däremot anser Karnstedt att tendensen är markant att allt fler nyutexaminerade

svensklärare inte själva läser böcker samt att många av dem skriver anmärkningsvärt

”undermåligt”. Dessutom säger han avslutningsvis: ”Här i Arvika ser jag sällan en

svensklärare på de författarbesök biblioteket ordnar. I skolan är det nästan aldrig någon

författare på besök. Jag har varit ordförande för den Nationella Skolbiblioteksgruppen i

sex år (1995-2001) och lett arbetet med att lyfta upp skolbiblioteken på dagordningen

varför jag har mycket kunskap i ämnet. Under 1990 var jag ledamot av den svenska

läskunnighetskommittén under FN: s internationella läskunnighetsår och drev frågan om

att nå ut med skönlitteratur till skolan. Som ett led i det arbetet tog vi fram antologin

’Läsfeber’ (1990, jag var red).”

Peter Gissy inleder med att besvara frågan följande: ”Jag förstår inte frågan. Menar ni att

litteruren [sic!] ska vara tydligare i skolan så är mitt svar självklart”. På frågan om vilken

litteratur som skall prioriteras i en eventuell kanon, säger Gissy uttömmande att: ”En box

med både-och-böcker: alltså , spets och bredd kombinerat. Urvalet får branschen sköta.
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Den litteratur som unga ska ha med sig är positiva bilder om livet - karaktärsdanande,

icke-religiösa, multikulturella i sin ansats.”

Jörgen Dicander uttrycker klart att för honom, som diktare och musiker, har främst

sångare blivit honom viktiga angående ett kanon. Dicander räknar här upp följande

sångare och författare: Bellman, Dan Andersson, Birger Sjöberg, Nils Ferlin, Evert

Taube, Bo Setterlind, Bob Dylan och Ulf Lundell. Han avslutar med att framlyfta: ”De

utgör min kanon.”

Journalisten, tillika författaren, Anders Ehnmark anser att vi alla har mycket att lära av en

fransk litterär kultur. Dessutom behövs ”en viss kännedom om de stora texterna är

nödvändig för att finna sin egen stil i modernitetens landskap. Det är svensklärarens

uppgift så klart”, säger Ehnmark.

De informanter som är återhållsamma i sina svar, och därmed inte explicit utvecklar sina

svar om en litterär kanon och där vissa av dem uttrycker en viss ”negativ hållning” samt

tydliga tveksamheter gentemot en litterär kanon i skolan följer här nedan:

Torgny Lindgren svarar strukturerat, koncist och kortfattat angående frågeställningen att:

”a/ Varje människa bör få göra sina egna tio i topplistor. b/ Ja. God litteratur. c/ I en skola

som styrs av illitterata kommunalmän torde litteraturförmedling vara förbjuden Om

han/hon kan göra det hemlighet är eleverna att gratulera.”

Ingela Strandberg säger mer utförligt att hon är skeptisk och tveksam om en litterär

kanon i skolorna, just därför att: ”hur skulle urvalet göras?, och av vem?” Hon anser att

det bästa är att låta eleverna läsa olika genrer samt blanda högt och lågt för att till sist

diskutera skillnaderna i helklass. På detta sätt skulle man påverka den litterära kanon

samt utforma den. Strandberg säger vidare: ”Några klassiker borde vara självskrivna i

allas livsbagage. Men också samtidslitteratur som just skildrar samtiden. Och så vill jag

förstås slå ett slag för poesin! Det är också viktigt, anser jag, att eleverna får lära sig att

själva välja litteratur, inte bara gå på det som alla känner till, det som finns överallt.”

Strandberg tycker att eleverna dessutom borde få i uppgift att besöka bibliotek och

bokhandel för att själva finna några böcker eller någon bok som ligger utanför den



20

gängse och ensidiga trendfåran. Om svensklärarens roll i sammanhanget säger

Strandberg bestämt att: ”

Svenskläraren har ett mycket stort ansvar som litteraturförmedlare. Särskilt för de elever som

inte har med sig läsandet hemifrån. På 80-talet var jag mycket ute i skolorna. Som författare.

Jag träffade då på alla sorters svensklärare. Många var likgiltiga, faktiskt. Särskilt på

gymnasienivå hade dom nån [sic!] sorts fördomar om vissa elevgrupper; att dom var dumma i

huvudet och inte förstod ”fin” litteratur… De flesta svensklärare jag mötte gjorde bara precis

vad dom skulle, ganska trist, faktiskt, men, men, jag träffade också eldsjälar som fick sina

elever att läsa och diskutera!

Birgitta Stenberg säger beträffande kanonfrågan: Vad anser du om förmedlingen av en

litterär kanon i skolan och hur ska i så fall urvalet göras?:

Exakt i motsats till vad tidigare sekels litteratur använts som i skolorna, där man predikat

lydnad inför Gud och överhet och envetet malde om beundran för krigare som skulle väcka

gossarnes lengtan efter att få blifva kanonmat.

Ovannämnda ord av Stenberg är precis vad bland annat vad Jan Thavenius, Lars Brink,

Sten Olof Ullström och Herbert Tingsten med flera har studerat och diskuterat. Lars

Brink säger i sitt arbete att det går att identifiera den uppenbara differensen mellan ett

deskriptivt och ett normativt användande av litteraturen. Det vill säga: ett deskriptivt

användande av litteraturen är till exempel vid studiet av vilka författarskap som

dominerar och deras verk, om de försvinner eller läggs till. Ett normativt användande är

vad som skall läsas och hur texterna skall tolkas samt läsas, kan liknas vid ett implicit

hierarkiskt värderingskriteriesystem. Det är detta som också Stenberg påpekar och sätter

sig emot. Vidare åskådliggör Brink dessutom att det argumenteras för hur och varför en

kanon kontinuerligt influeras av andra aspekter än just litterära intressen, då till exempel

ideologiska aspekter. Brink ger i sitt arbete en tydlig översiktbild över den litterära kanon

som rådde och över vilka författare samt verk som ingick i ett begränsat urvalsstudie av

antologier och textböcker i skolan. Härigenom ges, enligt Brink, en tydlig och talande

bild av vilka och vad som exkluderades ur den litterära kanon. 19
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Vidare anser Stenberg om vilken litteratur som unga människor bör ha med sig i sina

respektive livsbagage?, och vilken roll har svenskläraren som litteraturförmedlare?

Eleverna bör ha med sig: ”Massor! Allt som motarbetar rasism, homofobi, främlings-

fientlighet och så vidare. Allt som formar fritt tänkande.” Avslutningsvis säger Stenberg

att litteraturförmedlande lärare borde genomgå kurser i teaterskola, de skall kunna

levandegöra texter via drama och teater. Vidare säger hon om den önskade, obligatoriska

utbildningen för litteraturförmedlande lärare: ”Desutom [sic!] under utbildningen ges en

chans, tidsmässigt, att läsa de böcker de ska presentera, inte bara dessa ofta mentalt

stofila litteraturhistorikers resuméer av dem.”

Marie Hermanson svarar att skolan dels bör väcka elevernas lust och glädje till

litteraturen. Det vill säga erbjuda ett smörgåsbord av allt som finns och därmed få dem

själva att upptäcka de upplevelser som litteraturen har att erbjuda dem som läser den.

Litteraturundervisningen, som plockar sitt material från smörgåsbordet, erbjuder därmed

upplevelser från olika genrer såsom deckare och fantasyromaner eller vad som helst. Men

tillägger Hermanson: ”Men skolan har också ett ansvar att ge litteraturhistorisk

allmänbildning, att föra det litterära arvet vidare. Jag tycker att båda delarna är lika

viktiga. I sitt livsbagage ska man ha med sig både de stora, erkända giganterna som

litteraturvetarna har bedömt som viktiga, och sina egna favoriter som betytt mycket för

en själv.” Givetvis bör svenskläraren ha kunskaper i litteratur, tycker Hermanson, men

dessutom bör läraren ha ”ett genuint intresse och en förmåga att förmedla sin läsglädje.

Och så måste han/hon förstås ha ett intresse för sina elever, känna dem som individer, så

att han kan säga ’Det här är en bok jag tror du skulle gilla’.”

Lena Holfve säger att det ”vore vettigt”, om just förmedlingen av en litterär kanon i

skolan. Om urvalet av ett litterärt kanon i skolan anser Holfve att det ska eleverna själva

och absolut göra. På frågeställningen om vilken litteratur som unga människor bör ha

med sig i sina respektive livsbagage säger Holfve kort och tvekande att memoarer

eventuellt skulle ingå i detta livsbagage. Angående svensklärarens roll i litteratur-

undervisningen anser Holfve: ”Det är nog väldigt individuellt. Stor om läraren åtnjuter

ungarnas respekt. Lågt om ungarna inte gillar läraren, skulle jag tro. Träffar man

ungdomar live läser de i princip allt man skrivit efteråt samt skriver brev till en, så vr

[sic!] det för mig.”



22

3. Diskussion

Att författare och kritiker upplever och förhåller sig olika till relationen mellan hög/låg

litteratur är något vi tolkat av de intervjusvar vi fått. Eftersom vi i själva tolknings-

processen inspirerats av hermeneutiken när det gäller en persons möte med text, har vi

skaffat förståelse över de olika svar vi fått. Då mötet alltid består av en aktiv process där

hela kulturkontexten har betydelse för hur en text kommer att uppfattas, förstår vi att

exempelvis väl etablerade författare förhåller sig annorlunda till frågor om litteratur-

kritikers betydelse, än vad mindre etablerade författare gör.20 Med tanke på att författarna

som deltar i denna studie har en bredd beträffande ålder, kön, genretillhörighet och

etableringsnivå, påverkar de naturligtvis intervjusvaren. Av svaren att döma, och utifrån

vår egen förförståelse, framgår också klart att författarnas förhållande till frågor av den

här typen är starkt subjektiva liksom frågan om de i själva skrivprocessen tänker på att

deras litterära text kan komma att uppfattas som låg eller hög litteratur. Även om den

subjektiva aspekten genomsyrar författarnas svar anser vi att det ändå går att skönja röda

trådar som möjliggör tolkning av svaren.

Den allmänt rådande uppfattningen bland kulturskribenter att masskulturen i mångt och

mycket utgör ett hot mot den seriösa litteraturen verkar inte vara ett problem för

författarna då de befinner sig i skrivandets stund. En klar majoritet av skribenterna i

undersökningen bryr sig inte ett dugg om huruvida deras verk kommer att betraktas som

fina nog. Samtliga verkar uppleva författarskapet som en konstnärlig process där de

bestämt tar avstånd från att de när de skapar betraktar sina verk med kritikerns ögon. Det

är högst intressant att så tydligt se den sidan av aktiva samtidsförfattare samtidigt som

litteraturkritiker och kulturskribenter har fullt upp med att bedöma, genrebestämma eller

söka efter intertextuella relationer i romanerna ständigt på jakt efter om författaren

hämtat idéer till romanstoffet ur någon av litteraturhistoriens klassiker.

Det förefaller också aningen komiskt att hög-/lågproblematiken mest verkar vara ett

problem för alla dem som på olika sätt hanterar litteratur och kultur. Det är visserligen

svårt att sätta fingret på exakt vilka det är som inte vill ha in all form av litteratur i de

finare salongerna, men av allt att döma finns det kanske de som på olika vis ändå vill

skilja agnarna från vetet. Frågan om vad som ska få tillhöra dagstidningarnas kultursidors
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är aktuell och belyser ämnet om högt/lågt ur flera hänseenden. På ett sätt kan bilden av

kampen mellan nöjessidorna och kultursidorna symbolisera kampen om högt och lågt.

Seriösa kultursidor försöker bevaka sina områden och hålla på reviret samtidigt som

trycket från vissa områden är hårt och nyheter om populärkultur i alla former och det

senaste från nöjesvärlden gör allt för att synas och höras och får dessutom alltstörre

redaktionell plats i dagspressen.

Att åsikter som att tiden vi lever i nu är spännande och gränsöverskridande i sig kan lätt

låta som slitna klyschor men faktum är kanske att kulturen inte så lätt låter sig inringas

såsom fin eller ful. Det har alltsedan den skriftspråkliga kulturen funnits mer eller mindre

starka åsikter om skönlitteraturens roll i samhället. Viss litteratur har ansetts förvrida

huvudet på folk medan annan litteratur skulle vara moraliskt danande och bildnings-

tanken har varit och är fortfarande stark. Är det kanske inte så att idag går det inte att

stänga ute exempelvis storsäljargenrer som Chic-Litt och deckare från den så kallade

höga litteraturen just för att det är vad väldigt många vill läsa? Litteraturen går väl

samma väg som allt annat i det kapitalistiska samhället – nämligen åt det håll där

köpkraften och kundkretsen är som starkast? Det kanske är dags att betrakta även detta

mönster som ett kulturellt fenomen.

Flera av författarna i undersökningen känner tydligt en press från masskulturens brus

men att det enbart skulle påverka dem att skriva en viss sorts texter vill de inte tillstå.

Eftersom författarpersonligheten i sig arbetar med verkligheten som ett slags verktyg och

har utvecklat en förmåga att betrakta livsmönster och beteendemönster något från sidan

eller från ovan medför det kanske att de tar hotet från masskulturen med relativt lugn. Att

däremot en del författare ger sig på deckargenren enbart för att tjäna pengar är kanske

inte så konstigt att författarna i undersökningen anser vara beklämmande eftersom det

blir ett hot mot själva konstnärskapet en författare arbetar utifrån. Däremot kommer med

stor sannolikhet den formen av massproducerade böcker förmodligen innefatta en

bristande kvalitet, om inte på det innehållsmässiga planet så på det språkliga.

Men vi anser att Pierre Bourdieus teori som säger att det alltid pågår en principiell kamp,

för att kunna dominera, inom det litterära/artistiska fältet är applicerbar och til stor del

förklarar de svar som vi erhållit från de medverkande författarna. Bourdieu förklarar

nämligen det tudelade principiella fältet, varuti hierarkiska symboliska strukturer skapas
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och i vissa fall dominerar, och vad/vilka som styr hela processen inom fältet med

följande ord:

The literary or artistic field is at all times the site of a struggle between the two principles of

hierarchization: the heteronomus principle, favourable to those who dominate the field

economically and politically (e.g. ’bourgeois art’) and the autonomus principle (e.g. ’art for

art’s sake’), wich those of its advocates who are least endowed with specific capital tend to

identify with degree of independence from the economy, seeing temporal failure as sign of

election and success as sign of compromise.
21

Bourdieus tes om det symboliska och ekonomiska fältet, i vilket det litterära/artistiska

fältet även infogas, är synnerligen märkbar och relevant i en slutdiskussion och

ofrånkomligt, anser vi. Viktigt är att veta att en ständigt pågående kamp om  positions-

tagande och ett formande av hierarkiska och ideologiska strukturer existerar. Inom fältet

finns aktörerna och krafterna, vilka i olika hög grad tillägnat och tillägnar sig

symboliskt, kulturellt eller ekonomiskt kapital och ständigt söker allianser och homologa

bildningar (motsvarigheter) hos och med varandra. Bourdieu förtydligar sin teori

följande:

They are also the basis of partial alliances: the struggles within the field of power are never

entirely independent of the struggle between the dominated classes and the dominant class,

and the logic of the homologies between the two spaces means that the struggles going on

within the inner field are always overdetermined and always tend to aim at two birds with one

stone. The cultural producers, who occupy the economically domainated and symbolically

domainant position within the field of cultural production, tend to feel solidarity with the

occupants of the economically and culturally domainated positions within the field of class

relations. /…/ The structural affinity between the literary avant-garde and the political

vanguard is the basis of rapprochements, between intellectual anarchism and the Symbolist

movement for example, in which convergences are flaunted (e.g. Mallarmé reffering to a book

as an ’attentat’ – an act of terrorist violence) but distances prudently maintained. The fact

remains that the cultural producers are able to use the power conferred on them, especially in

periods of crisis, by their capacity to put forward a critical definition of the social world, to

mobilize the pontential strength of the domainted classes and subvert the order prevailing in

the field of power.
22
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Genom att lyssna på författarnas uppfattning om hur vi som blivande svensklärare

ansvarar för att lotsa elever fram genom litteraturen, är det intressant att en del

förespråkar en viss form av litterär kanon i skolan trots att samma författare inte vill

tänka i termer som bra eller dålig litteratur. Problemet att locka unga att läsa något mer

komplicerade romaner än exempelvis en del deckare, torde trots allt vara något för en

svensklärare att lösa. Många författare anser att svenskläraren har en betydande roll som

litteraturförmedlare vilket medför att det är viktigt för oss att ha kännedom om olika

sorters litteratur så att vi med lätthet kan förse våra elever med texter som matchar vad de

söker.

Med tanke på att unga människor söker efter en identitet och i viss mån är mer

lättpåverkade än vuxna är det också viktigt att uppmuntra elever till ett kritiskt tänkande.

På så vis kan var och en bygga upp ett självförtroende att genom aktiva val sortera bland

masskulturens ofantliga utbud. Ett kritiskt tänkande till såväl litteratur som masskultur

ser vi som ett positivt och ett nödvändigt led i skolans utveckling. För samtidigt som vi

måste inse och acceptera stora delar av den ungdomskultur som masskulturen

representerar hjälper vi unga genom att våga sätta ner fötterna någonstans och granska

syftet och budskapen i vissa texter. En fempoängskurs i kritiskt tänkande vad beträffar

kulturens alla texter och uttryckssätt vore att välkomna i lärarutbildningen, inte minst

inom svenskan.



26

Käll- och litteraturförteckning:

Bjurström, Erling, 1997, Högt och lågt. Smak och stil i ungdomskulturen, Boréa

Bokförlag, Umeå.

Bourdieu, Pierre, 1993, The Field of Cultural Production: essays on art and literature;

Edited and Introduced by Randal Johnson, Polity Press, New York.

Brink, Lars, 1992, Gymnasiets litterära kanon - Urval och värderingar i läromedel

1910–1945, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Lund,

Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Fröjd, Per, 2005, Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås

2000–2002, Institutionen för svenska språket, Göteborg.

Gripsrud, J, 2002, Mediekultur Mediesamhälle. Bokförlaget Daidalos AB Göteborg.

Guillory, John,1993, Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Formation, The

University of Chicago Press.

Hauge, Hans, 2001, ”Kanondebatten”, kapitelutdrag; Dannelse, uddannelse,

universiteter: festskrift til Henning Lehmann den 31 januar 2002, redigeret af Carsten

Bach-Nielsen Århus, Aarhus Universitetsforlag, s. 95–117.

Larsson, Kent, 1995, Den skrivande människan, Studentlitteratur, Lund.

Persson, Magnus, 2002, Kampen om högt och lågt. Studier i den sena

nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteter, Brutus

Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag.

Thavenius, Jan, 1981, Modersmål och fadersarv - Svenskämnets traditioner i historien

och nuet, Samhällsvetenskapligt bibliotek (serietitel) Utgivare: Symposion.



27

Thavenius, Jan, 1989, Litteraturundervisningen i Sverige 1800–1950. En bibliografi.

Stockholm/Stehag: Symposion Bokförlag & Tryckeri AB.

Thavenius, Jan, 1995, Den motsägelsefulla bildningen, Brutus Östlings Bokförlag

Symposion, Stockholm/Stehag.

Thavenius, Jan, 1999, Svenskämnets historia, Studentlitteratur, Lund.

Tingsten, Herbert, 1969, Gud och fosterlandet - Studier i hundra års skolpropaganda,

P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Trost, Jan, 1997, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund.

Ullström, Sten-Olof, 2002, Likt och olikt – Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet,

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Öhman, Anders, 2002, Populärlitteratur. De populära genrenas estetik och historia,

Studentlitteratur, Lund.



28

Bilaga 1.

Författarpresentationer (I slumpvis ordning nedan. Källa: Nationalencyklopedin):

”Tursten, Helene, f. 1954, författare. T. är ett av de främsta namnen i den nya

generation kvinnliga deckarförfattare som väckte uppmärksamhet i slutet av 1990-talet.

Hennes polisromaner om kriminalinspektör Irene Huss har nått även internationella

framgångar, inte minst i Tyskland. Medan debuten Den krossade tanghästen (1998)

liksom den lovordade Glasdjävulen (2002) är traditionella polisromaner har T. även

arbetat med inslag från andra kriminallitterära subgenrer: Nattrond (1999) har en

pusseldeckarintrig, Tatuerad torso (2000) är skriven i en hårdkokt stil, medan

Guldkalven (2004) lånar inslag från finansthrillern. Novellsamlingen Kvinnan i hissen

och andra mystiska historier (2003) innehåller huvudsakligen spökhistorier, de flesta

nedtecknade upplevelser som berättats av hennes vänner och bekanta.”

”Ranelid, Björn, f. 1949, författare. R. har med en rad romaner sedan debuten med Den

överlevande trädgårdsmästaren (1983) framträtt som en av berättarbegåvningarna i

svensk samtidslitteratur. Med jagberättelsen Mitt namn skall vara Stig Dagerman (1993)

gav han en omdebatterad hyllning till en av sina inspirationskällor. R. skriver gärna om

udda existenser och mänskliga bottenlägen, t.ex. i Synden (1994) och Kärlekens innersta

rum (1996). Till alla människor på jorden och i himlen (1997) är en självutlämnande bok

om hans tidiga barndom och uppväxt. Tusen kvinnor och en sorg (1998), ytterligare en

personlig bok, handlar om kärlek i dödens närhet. I romanen Min son fäktas mot världen

(2000) skildras livet i en by på Österlen från 1928 fram till i dag. En tidlös bild av kärlek

och lidande framträder i Krigaren (2001), som berättar en amerikansk Vietnamdesertörs

historia. Även i romanen David Puma och drottning Silvia (2002) är kärlek och förlåtelse

ett viktigt tema. Kring omöjligheten att göra en moraliskt entydig bedömning av en

handling kretsar Kvinnan är första könet (2003). R. har nått en bred publik också genom

en omfattande utåtriktad verksamhet med uppläsningar och medieframträdanden.”
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”Sjöman, Vilgot, f. 1924, författare och filmregissör. Efter debutromanen Lektorn

(1948) har S. givit ut bl.a. den filmsociologiska studien I Hollywood (1961),

inspelningsreportaget L 136: Dagbok med Ingmar Bergman (1963), den självbiografiska

sviten i fyra delar om Linus (1979–85) och Drömtydaren: Min bok om Olle Hedberg

(1992). Sedan 1997 utger han memoarverket Mitt personregister. Som filmregissör

debuterade han 1962 med Älskarinnan, men förknippas främst med sina övriga 1960-

talsfilmer, bl.a. 491 (1964), Syskonbädd 1782 (1966), Jag är nyfiken – gul (1967) och

Jag är nyfiken – blå (1968). Särskilt de två senare bidrog genom sitt sexuellt provokativa

innehåll till att bryta tabun och censurbarriärer även internationellt. Genom att blanda

dokumentärt och fiktivt material förnyade de också formerna för spelfilmen. Under 1970-

och 80-talen gjorde S. filmer som En handfull kärlek (1974) och Fallgropen (1989). År

1995 kom filmen Alfred, om Alfred Nobels liv. S. har även skrivit scen- och radiopjäser.

Den självbiografiska boken Facit till mina böcker och filmer (2004) handlar mycket om

de kvinnliga nyckelpersonerna i hans liv.”

”Ehnmark, Anders, f. 1931, journalist och författare. E. har utvecklats från att ha varit

en skarpsynt, vänstersinnad reporter, vilket han visade i ett par böcker om italienska

förhållanden (1969, 1979), till att bli en särpräglad opinionsbildare av en delvis osvensk

modell. I en rad verk, t.ex. den på scenen framgångsrika Chez Nous (1976), Mannen på

trottoaren (1979) och Doktor Mabuses nya testamente (1982), har E. samarbetat med

P.O. Enquist. Hans centrala position manifesterades inte minst med hans essä om

Machiavelli, Maktens hemligheter (1986), vars personliga diskussion om makten och

utopierna också rönt internationell uppmärksamhet. I samlingsvolymen Tre essäer om

befrielse och frihet (1994) ingår förutom Maktens hemligheter även Slottet (1990) och

Resan till Kilimanjaro (1993). Med Resa i skuggan (1995) vill E. ge en motvikt till

massmediernas bild av dagens Afrika.”

”Hermanson, Marie, f. 1956, författare. H. debuterade med berättelsesamlingen Det

finns ett hål i verkligheten (1986), där inspiration hämtats från nordisk sagotradition och

anglosaxisk fantasy och science fiction. Sagotonen har fortsatt att vara hennes signum, så

i romanerna Snövit (1990), Tvillingsystrarna (1993) och Värddjuret (1995; dramatiserad
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1997). Om barndomens inflytande på våra liv och verklighetens magiska dimensioner

handlar Musselstranden (1998). Ett oskrivet blad (2001) anknyter till thrillergenren.”

”Myrdal, Jan, f. 19 juli 1927, författare; son till Alva och Gunnar Myrdal och far till

Janken Myrdal. M. framträdde som rabulist i ett politiskt medvetet 1950-tal med satiriska

romaner som Jubelvår (1955) och Badrumskranen (1957). Hans radikala hållning gjorde

honom till en central gestalt i 1960-talets vänsterrörelse, och han var en ofta sedd

demonstrant och mötestalare. Han framstod som den idealt intellektuelle, som inte var

estet utan en globalt orienterad skriftställare i folkets tjänst. Den intellektuella hållningen

analyserades i Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell (1964), som blev

internationellt uppmärksammad i sin engelska översättning (1968). M:s inflytande på

idédebatten kanaliserades löpande genom tidskriften Folket i Bild/Kulturfront (startad

1972 på M:s initiativ) och genom redigering av rapportböcker. Denna genre har han själv

odlat, främst i reseskildringens form, t.ex. Kulturers korsväg (1960; 2:a upplagan kallad

Resa i Afghanistan) och i Rapport från kinesisk by (1963) med uppföljaren En fest i Liu

Lin (1994). De flesta reseböckerna (utom Albansk utmaning, 1970, och México: Dröm

och längtan, 1996), skildrar asiatiska erfarenheter – utöver de redan nämnda bl.a. Ansikte

av sten (1968), som beskriver konstskatter i Kambodja, Sidenvägen (1977) och Indien

väntar (1980). Särskilt i böckerna om Kina har M. alltmer framstått som en ideologins

uttolkare. M:s självbiografiska verk, Barndom (1982), En annan värld (1984) och Tolv

på det trettonde (1989), blev starkt uppmärksammade, inte minst för den oförsonliga bild

han gav av sina föräldrar. Memoarsviten fortsätter med När morgondagarna sjöng

(1994), Maj: En kärlek (1998) och Gubbsjuka (2002). Rastlöst aktiv i spridningen av sina

åsikter har M. utgett en lång rad samlingsvolymer Skriftställning (1968–) och även anlitat

filmens medium, t.ex. Myglaren (1966).”

”Wahlgren, Anna, f. 1942, författare. W. debuterade 1968 med novellsamlingen En av

kvällarna i november och fick sitt genombrott med romanen Veka livet (1970), en

tidstypisk skildring av sex kvinnor på en förlossningsavdelning. W. har skrivit ett tjugotal

romaner kring kvinnoroller och samlevnadsproblem, ett antal radio- och TV-pjäser och

gjort sig känd som en stridbar debattör i barnafrågor. Hon samlade råd och erfarenheter
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från livet med sina nio barn i Barnaboken (1983, omarbetad utgåva 1994 med titeln Nya

barnaboken). Mommo (1–3, 1995–97) är samlingsnamnet på W:s självbiografi.”

”Lindgren, Torgny, f. 16 juni 1938, författare, ledamot av Svenska Akademien sedan

1991. L. debuterade 1965 med diktsamlingen Plåtsax, hjärtats instrument och

publicerade under 1970-talet bl.a. satiriska romaner med udden riktad mot skolans och

politikens värld, såsom Skolbagateller (1972) och Övriga frågor (1973). Livsfrågorna

kommer alltmer i centrum i Brännvinsfursten (1979) och äktenskapsromanen Skrämmer

dig minuten (1981). I genombrottsromanen Ormens väg på hälleberget (1982)Romanen

skildrar förtryck och mänsklig nöd i en västerbottnisk by på 1800-talet. Till norrländska

miljöer knöts även novellsamlingen Merabs skönhet (1983) liksom Ljuset (1987), en

roman om en farsot i ett obestämt förflutet, samtidigt en allegorisk skildring av jordisk

rättvisa och himmelskt ljus. Till de religiösa källorna hade L. redan sökt sig i Bat Seba

(1984), som återger den bibliska berättelsen med en humor och stil som röjer släktskap

med Thomas Manns Josef-roman. Fantastik och religion möts i Legender (1986), som

bl.a. berättar om ett märkligt möte mellan Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam.

Den fornnordiska mytologin tas i bruk i den allegoriska sagan Kärleksguden Frö (1988;

tillsammans med Peter Dahl). Med romanen Hummelhonung (1995) återvände L. till en

västerbottnisk miljö. I Brokiga Blads vatten (1999) är en samling berättelser om fantasins

makt och vanmakt. Tematiken återkommer i romanen Pölsan (2002), där förmågan att

fabulera ställs mot ett byråkratiskt försnävat sanningsbegrepp, och följs upp i Dorés bibel

(2005), triptykens sista del. L. har även skrivit för radioteatern och för scenen, bl.a.

Fadershanden och Giga (1986; tillsammans med Eric Åkerlund).”

”Strandberg, Ingela, f. 1944, författare. S. försvarar i sina böcker dem som många

förfasar sig över: den gravida flickan, det omaka paret, skabbräven. Kärlekslängtan,

tillfredsställd eller ej, förnedrar ofta kvinnan, som i Genom brunnarna till havet (1987)

och TV-dramat Blank päls och starka tassar (1993, roman 1995). Naturen är ett viktigt

tema i diktsamlingarna Blues för snöigt landskap (1994), Lyssnaren (1997) och Lilla

svarta hjärta (1999).”
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”Stenberg, Birgitta, f. 1932, författare. S. fick sitt genombrott med romanen Chans

(1961) om skyddshemsflickan Mari. Hon söker sig i de flesta av sina romaner till

gestalter och miljöer i samhällets periferi. Den självbiografiska romansviten Kärlek i

Europa (1981), Apelsinmannen (1983, TV-film i två delar 1990), Spanska trappan

(1987) och Alla vilda (2004) utspelar sig i Stockholms undre värld och bohemkretsar ute

i Europa under 1950- och 60-talen. S. har även skrivit barnböcker samt utgivit

diktsamlingar som Mannen i havet (1992) och Pagodernas drottning (1996).”

Följande författare står inte med i NE. Information om nedanstående har vi hittat på

Internet. Det är dels från deras egna hemsidor eller från olika Författarcenter:

Jörgen Dicander säger på sin hemsida om sig själv: ”I ett 20-tal år har jag skrivit

fackböcker, pjäser, poesi, barnböcker, visor och musik. Jag spelar violin och arbetar även

som präst. Jag är invald i Sveriges författarförbund och dramatikerförbund, samt i

Föreningen svenska kompositörer av populärmusik När jag skriver fackböcker - om Dan

Andersson exempelvis - är jag mest intresserad av deras tankar om det här konstiga och

härliga livet. Jag har också velat bevara gamla visor. Därför har jag i fyra böcker

dokumenterat folkliga koraler från Dalarna. I mina pjäser, musikaler och barnböcker

använder jag gärna gamla sägner, skrönor och förskräckliga händelser. Det finns en djup

visdom i de gamla sägnerna. Vad det innebär att vara människa kan man nog inte

uttrycka på något annat sätt än genom en sägen.”

Peter Gissy är född 1947 och uppväxt i Landskrona. Han tog handelsstudenten i

Helsingborg 1967 och pluggade vid universitetet i Lund under några år innan han sökte -

och kom in - på Journalisthögskolan i Stockholm. Han flyttade till Göteborg 1971 och

har sedan dess varit bosatt där. Han har alltid skrivit. I mitten av 70-talet följde en rad

översättningar av olika böcker - både skönlitteratur och fackböcker. 1986 debuterade

Gissy på ICA Bokförlag med "Ska vi spela kort?" - kortspel för barn. Ett 30-tal kortspel

som Gissy själv hittat på och spelat med sina barn. Boken gavs ut i alla nordiska länder.

Samarbetet med ICA Bokförlag pågår fortfarande: 1991 kom "Lekar, rim & ramsor" och

1998 ges "Barnens egen hobbybok" ut. Skönlitterärt debuterade Gissy med "Röd

Död"1996 på Rabén Prisma, en deckare som väckte stor uppmärksamhet och bland annat
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gick som följetong i GT. Sedan 1991 arbetar han som frilansjournalist och är bl a

medlem av Sällskapet Svenska Medicinjournalister. Han medverkar regelbundet i en rad

tidskrifter, flera i branschtidningar som har anknytning till medicin. Tillsammans med

göteborgsförfattaren Evert Lundström (känd bl a för serien om "Lilla London") har Gissy

skrivit bland annat en radiopjäs om Axel Munthe.

Lena Holfve säger på sin egen hemsida: ”På 80-talet var jag en aktiv och mycket

uppmärksammad författare, men jag slutade att skriva i princip 1992. Det hann bli nio

Holfveböcker, och ett par pseudonymer, och några av dem är jag fortfarande stolt över.

De har gjort mycket nytta. Jag läste rätt ofta om mig själv att jag är duktig på att förklara

extremt svåra saker på ett begripligt sätt. Jag tror att det är sant.” Lena Holfve har skrivit:

Det händer aldrig mig, Är barn allt, Botten upp, Utanför, Könskriget, Fy17, Häktad på

sagolika skäl, Mordet på törnrosa, Älska lagom. Förutom sitt författarskap driver Lena

Hofve www.kulturpol.se.

Oline Stig, född -66 i Varberg. Debuterade 1999 med novellsamlingen Ryggen fri. 2003

kom hennes andra samling Ett familjeliv och nio andra. Oline Stig är även verksam som

kulturskribent.

Torgny Karnstedt (om Torgny Karnstedt, från hemsida): ”Jag debuterade som författare

1977 med den uppmärksammade romanen Slamfarmen. Därefter har jag skrivit åtta

böcker, varit redaktör för två antologier, skrivit manus till en tevefilm och en teaterpjäs,

författat ett stort antal krönikor, kåserier, noveller, debatt- och kulturartiklar. Länge

kombinerade jag mitt skrivande med industriarbete, främst som svetsare. Sedan 1989 har

jag varit författare på heltid.” Övriga böcker i hans produktion är: Gnistskärmen (1990),

Läsfeber (1991), Låtsaskungen (1995), Vi väljer vår framtid (2004). Torgny Karnstedt är

även en ofta anlitad föreläsare vid bland annat högskolor och universitet.
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