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Faksimil & transkrib.

Donald Broady, Brev t. Kurt Aspelin, 30 sept. 1970, 1 p.

Karbonkopia av ett maskinskrivet brev. Detta brev var vår lundensiska
litteraturhistoriska institutionsgrupps (vars kärna inom kort skulle byta namn till
Marxistiska litteraturgruppen) första kontakt med Kurt Aspelin i Göteborg. Själv
hade jag just påbörjat studier på trebetygsnivån vid Litteraturhistoriska institutionen
i Lund.

Ett syfte med brevet var att få synpunkter på det förslag till trebetygskurs i marxistisk
litteraturteori som vår institutionsgrupp strax före midsommar 1970 inlämnats till
Litteraturhistoriska institutionen därstädes, en kurs som nyss, alltså i början av
höstterminen 1970, godkänts av prefekten Staffan Björck.

Ett annat syfte var att etablera kontakter med likasinnade i Göteborg.

Kurt Aspelins svarsbrev från 12 okt. 1970 är infogat i slutet av pdf-filen.

Transkrib.

”
Lund 30.9 1970

Kamrat
Du var i Lund i somras och pratade då med Staffan Björck. Han har berättat att han visade
dig ett förslag till trebetygskurs i marxistisk litteraturteori, och nu har han godkänt ett senare
förslag, som bifogas. Vi i institutionsgruppen vore tacksamma för sina synpunkter;
Litteraturlistan kan och skall revideras efter hand. Vi vill också gärna att du presenterar den
och detta brev för intresserat folk på din institution. Finns där någon (institutions-)grupp
som vill kontakta oss för utbyte av erfarenheter?

Listans förhistoria:
Några av oss som läste tvåan [två betyg i Litteraturhistoria] misstrodde lärare och
kurslitteratur. Vi diskuterade under läsåret 69-70 och bildade en spontanistisk
institutionsgrupp (som nu i det närmaste insomnat p. g. av koncentration kring mycket
specifika frågor och brist på perspektiv). Vi hade en smula kontakt med
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institutionsgrupperna i Stockholm och Göteborg, fann att vi var tvungna att organisera egna
studier med ”marxistisk” inriktning och försökte inventera beståndet av användbar litteratur,
Resultat blev den lista du såg i somras, Under sommaren läste vi en del och insåg då
höstterminen började att listan var mycket dålig. Med en del bistånd från vår seminarieledare
Gunnar Qvarnström gjorde vi en ny lista som godkändes av prefekten Björck.

Erfarenheter
Materialet kunde delas in i tre grupper:
a) litteratur och samhälle
b) försök till marxistisk litteraturteori
c) marxister som skriver om litteratur.
Vi utnyttjade intet i grupp a) eftersom en annan trebetygskurs handlar om litteratur och
samhälle. Grupp b) blev mycket liten till omfånget. Återstod således grupp c). I synnerhet det
östtyska fältet är fruktbart.

Din bok om marxistiska litteraturanalyser skulle ha underlättat vårt arbete om förlaget varit
rappare. Men vi blev alla positivt överraskade då den kom. Den får bli stommen i vår kurs.
Det är förnuftigt att du nästan helt undvikit att stoppa in vad som redan finns i svensk
översättning.

Vi kommer att göra terminens studier till en cirkel för att tillsammans diskutera litteraturen.

Det vore roligt om du ville leda ett seminarium (dit vi skulle samla en större skara än vår lilla
grupp).

å mina kamraters vägnar

Donald Broady, Råbyv. 15 H:21 223 57 Lund
tel 132649
”
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[Transkrib. av svarsbrev från Kurt Aspelin, daterat 12 okt. 1970].

”
Göteborg d. 12.10.70

Donald Broady
Lund

Kamrat.

Tack för ditt brev som mycket intresserade mig. Fint att det finns en rörelse också i Lund, i en
riktning som är viktig. Om er lista har jag väl ingenting att säga, annat än att jag tycker att det
ser högst attraktivt ut och ger en stor lust att börja om 3-betygsstudierna på nytt. I själva
verket är det några titlar som jag själv inte känner till men ska beställa fram och läsa. Jag
tycker också att det är ett imponerande arbete från er sida att göra en sådan lista; och
dessutom synnerligen anmärkningsvärt och positivt av Staffan [Björck] och de övriga att
ställa upp på den. Hos oss skulle det nog vara alldeles utsiktslöst att få igenom en sån
specialkurs i vår institutionsstyrelse, som i grunden är högst konservativ och skolfux-
inriktad.

Möjligen tycker jag att några titlar i listan blir lite onödiga om man nämligen använder
den antologi jag redigerat; nu är ju listan nästan lite väl omfångsrik-splittrad. Viktigt är väl
också att man ser på alla såna här kurslistor som provisorier, möjliga att förändra eller i varje
fall revidera så snart nya och bättre grejer kommer fram. Just inom ämnet marxistisk
litteraturkritik finns det väl lyckligtvis hopp om att sådana nytillskott ska komma rätt mycket
under de närmaste åren, från olika håll. Bra tycker jag är att ni fått in ett parti [Arnold]
Hauser; även om han väl i strängare mening inte kan kallas marxist, är ju hans framställning
oftast högst stimulerande som historisk litteratur- och konstsociologi och långt bättre än det
mesta som går under marxistisk etikett i den vägen.

Viktigt vore att er grupp tog lite kontakt med folk i Göteborg och i Stockholm. Här
[i Göteborg] finns nu i höst ett ”kritiskt seminarium” som fungerar. Skriv alltså en rad till
antingen Christian Gisselquist eller Tomas Forser, adress Litteraturvetenskapliga
institutionen, Stora Nygatan 23-25, 411 08 Göteborg, för en sådan kontakt. Jag har redan
visat dom (och ytterligare en del människor här) er lista och bett dem ta kontakt. Dessutom:
känner du Eva Adolfsson i Stockholm? Hon har talat om att organisera något nu i höst där;
hennes adress är Lötg. 2, 172 33 Sundbyberg. Kanske ses vi Lund någon gång. Alla goda
hälsningar till dig och kamraterna, med hopp om kontakt och framgång!

Kurt Aspelin

Adress: Chalmersg. 17, 411 35 Göteborg
tel. 031-164772 (hem), 135639 (arb)
”
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Lant. 

m a t e  

task för ditt brev een nyeket intresserad-e nig." Fint att "ant finns en 
rörelse eekeå i Lund, i en riktning sen är viktig. Om sr lista har 
jag väl ingenting att  andraga, annat än att jag tycker det ser högst 
attraktiv nt eeh ger en eter lust att  härja en ö—betygestudierna på 
nytt. I själva verket är det några titlar sen.jag själv inte känner 

till men sen.jag ska beställa fran.eeh läsa. Jag tveker eekså att det 
är inrenerande een arbete från.er  sida att göra en såsen lista; eeh 

essenten synnerligen anmärkningsvärt eeh pesitivt av återfan eeh.de 
övriga att ställa upp på sen. Hes ess skulle det neg vara allaeles 

"utsiktslöst att få igenen en sån speeialkars i var institutiensstyh 

reise, sem.i  grunden är högst konservativ eeh skslfnzsinriktae. . 
Mäjligen tvekereiag_att.någrat_titlan,i_liaian_hlirnlits_anäsiga—______e 

en man nämligen använder den antelegi jag redigerat; nu är ja listan 

nästan lite val_enrangerik-splittrad. Fiktigt är väl eeksa att man 

_ser på: alla såna här kurslister een.previeerier, möjliga att farand- 
ra eller i varje fall revidera så snart nga eeh bättre grejer.ksnmer 

fran. Just inom ämnet marxistisk litteraturkritik finns det :! väl 

lyckligtvis hepp en att sådana nvtillskett ska kanna rätt myeket unn- 
der de närmaste åren, från.elika håll. Bra tyskar jag är att ni fått  
in ett parti Hanser; även en.han val 1 strängaråaing inte kan kallas- 
narxiet, är ju hans framställning eftast högst stimulerande sen his- 

teriek'litteratnr— eeh.kenetseeielegi eeh långt bättre än det.mssta 

sen.går under marxistisk etikett i den vägen. 

tiktigt vera ja att er grepp teg l ite kentakt.nsa falk i säteberg eeh 

i Bteekheln. Här Iinns.nn i häst ett ”kritiskt seminarium? een.funge— 
rar. Skriv alltså en rad till antingen Christian Gisselquist eller 

Temas Perser, asress Litteratnrvstenskapliga institutienen, Stena H?— 

-gatan 25e25, 411 GB Gäteeerg, för en sån kentakt. Jag har redan visat 

een . (eeh  ytterligare en del människor här) er lista eeh hett den. ta  

kentakte Densetsu: känner en Eva laelfsssn i Eteekheln? Hen har talat 

en att söka erganissra någe-|: nu i höst när; hennes adress är LEJ-geia 3.» 

P?”). 3") Smlhshrå . Kanske ses vi" i Lund nån gång. Alle gena 

_Ealeningar till sig een kanraterna,.nee_hepp en.ksntakt een framgång! 
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Lund Jai_9 1570 

WWKWBTUIJM Gå %, 

att han visade dig ett förslag t i l l  trabatygakurn 1 marxis'iak litratur- 
tauri. och nu har han godkänt a t t  sanera förslag, Bum bifogas. Ui  1 inutitutiewn 
gruppen vara tankanmma får dina synpunktur; Litthrturliatan kan nah skall 
rlvidarnn efter hand. Vi  v1ll ockaå gärna att  du'praaä ara: Han och det?: 
krav för intrenaarat Falk på din inut1tutinn; Finna där 
grupp som vill kuutaktl oss få: uthyta'uv urfngupuntar? 

-Llatana 

Några av 
=ruuu under läsåret 59—75 men bildade en pdntuniatiak inst 
_nu 1 det närmaste insomnat p. 9 .  av ku aggtfätiun kring gvcket specifika 
frågar och brist på parnpektiv). vi  

farhiutaria: 

aan som lästa tvåan niaatradda 1 

' .qun (institutiunl-J 

";—aaah kul.-111111: tur-.. 'Vi dili-tute- 
tiunugrupp (aan 

'de en smula'knntukt mad institutinna— 
giupparha 1 Stuckhnlm och Göteborg, fann att v i .va i  tvungna att urgan1acra 
lgna studier med "marxistiakninriktning aah fardåäfg_'1nventaru biståndut iv 
användbar 11ttaratur. Resultatet blev den lista du s_åq 1 samsas. Unnar somnar-n 

_lälta vi en dEL insåg då höstterminen började a t t  listan var myckut dålig. 
Med en dal bistånd av vår saminarisladarn Gunnar avarHltröm gjuta! v1 en ny 
sam gudk 

Er.faranh 

IIRRIHNXEÄIHMHIBIIIII' Hatariulat kunda dull! iH 1 tll grupps»: 
. a )  11_tte 

ändas av prefektun Björck. 

star: 

retur  nah samhäll: 

b) försök till marxistisk llttaraturtaari. uuxxxntuuzwsznu 
f ; _ ' G - ) . H E T X 1  

V1_utnyttjads 1ntnt i grupp :)  aft-rann aH annan trabatvglkurafhandlar om 
ata: sam sriver nm litteratur, 

litteratur nah samhälle. Grupp h )  bliv myntat-litan 1111 omfånget. Åtlrltad 
-|åiadnv-grupp a ) .  I gynnarhat de! öatxvaka flltat är fruktbart. 

'Dih bak um marxistiska litteraturanalvuar skulle ha undnrlättat vårt arbit- 
nu fuflnaat varit rappare. Han vi blev alla pasltivt alltgaakaaa då-dan kan. 
Den får bli stammen i vår kura. Out är förnuftigt att du nästan-htlt undvikit. 
ltt atnppa in vad nom radnn finns 1 svensk Evuraättning. 

vi känner att göra tarm1nana ntudiar till en airkll far att tillaammanu 
"åå-5515.” -__ HH??? .EF - *ameliam-amummumwårnammmwi 

& liytaraturnn. 

& mina kamrstlrn vägnar 

Bunuld'aruudv. 

Han: 
Råbvv. 15 H_:21 223 57 Lund 

.-—:-' _. . .. 
- ' - '  . '. ' : -  .%3;-*1:_.,._.. -.--- 

tal lläåkä 

lada att 


