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^íí=Ñ∏êåÉâ~=ÑáäKâ~åÇKJÄÉÖêÉééÉí=
Att
förneka fil.kand.-begreppet
Daan Vandenhaute
a~~å=s~åÇÉåÜ~ìíÉ=

I ìééë~íëÉå=
f=
uppsatsen Òfåíê®ÇÉíK=
”Inträdet. lã=
Om äáííÉê~íìêâêáíáâ=
litteraturkritik ëçã=
som áåíÉääÉâíìÉääí=
intellektuellt Ñ®äíÒ=
fält” -Ó= Éå=
en ìééë~íë=
uppsats
Òëçã=íçêÇÉ=î~ê~=ÇÉí=Ñ∏êëí~=Ñ∏êë∏âÉí=á=kçêÇÉå=íáää=Éå=~å~äóë=~î=Éíí=Ñ®äí=á=_çìêÇáÉìë=
”som torde vara det första försöket i Norden till en analys av ett fält i Bourdieus
ãÉåáåÖÒ=
Ó= ÑçêãìäÉê~ê=
mening” Broady çÅÜ=
Mikael m~äãÉ=
formulerar açå~äÇ=
Donald _êç~Çó=
och jáâ~Éä=
Palme ÜóéçíÉëÉå=
hypotesen ~íí=
att ÒÇÉ=
fe”de ÑÉJ
åçãÉå=
îáÇâçãã~åÇÉ= âå~éé~ëí=
nomen ëçã=
som Äêìâ~ê=
brukar â~ää~ë=
kallas ÛSUÛ=
”68) EãÉå=
(men ëçã=
som Ñ∏ê=
för pîÉêáÖÉë=
Sveriges vidkommande
knappast
inträffade i större skala före 1970) kan betraktas som uttryck för en demograﬁsk
áåíê®ÑÑ~ÇÉ=á=ëí∏êêÉ=ëâ~ä~=Ñ∏êÉ=NVTMF=â~å=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=Éå=ÇÉãçÖê~Ñáëâ=
â~í~ëíêçÑÒK
i ëäìíÉí=
katastrof3.1N= aÉ=
De ëçã=
som ìíÄáäÇ~í=
utbildat ëáÖ=
sig á=
slutet ~î=
av ëÉñíáçí~äÉí=
sextiotalet êáëâÉê~ÇÉ=
riskerade ~íí=
att ÇÉê~ë=
utbildderas ìíÄáäÇJ
åáåÖëáåîÉëíÉêáåÖ~ê=ëâìääÉ=âìåå~=Ö™=Ñ∏êäçê~ÇÉ=ÖÉåçã=∏îÉêëâçííÉí=é™=~â~ÇÉãáâÉêK=f=
ningsinvesteringar skulle kunna gå förlorade genom överskottet på akademiker. I
ÇÉåå~=ëáíì~íáçå=Ä∏êà~ÇÉ=ã™åÖ~=ë∏â~=ëáÖ=íáää=åó~=çãê™ÇÉåI=á=ëóååÉêÜÉí=íáää=éçëáíáçJ
denna situation började många söka sig till nya områden, i synnerhet till positioför âìäíìêÉää=
produktion. båäáÖí=
Palme é™îÉêâ~ÇÉ=
åÉê=
ner áåçã=
inom Ñ®äíÉå=
fälten Ñ∏ê=
kulturell éêçÇìâíáçåK=
Enligt _êç~Çó=
Broady çÅÜ=
och m~äãÉ=
påverkade
ÇÉëë~=áåÇáîáÇÉê=áåíÉ=Ä~ê~=Éí~ÄäÉê~ÇÉ=éçëáíáçåÉê=ëçã=akWë=âìäíìêëáÇ~I=ê~Çáç=çÅÜ=qs=
dessa individer inte bara etablerade positioner som D1V:s kultursida, radio och TV
çÅÜ=lêÇ=C=_áäÇ=ìí~å=ÇÉ=ëâ~é~ÇÉ=çÅâë™=ÉÖå~=éçëáíáçåÉêI=ëçã=íKÉñK=ëíÉåÅáäíáÇëâêáÑJ
och Orel få” Bilal utan de skapade också egna positioner, som t.eX. stenciltidskrifíÉêå~=
terna çÅÜ=
och Ñ∏êä~Ö=
förlag ëçã=
som c∏êÑ~íí~êÑ∏êä~ÖÉí=
Författarförlaget çÅÜ=
och c∏êÑ~íí~êÉë=
Författares _çâã~ëâáåK=
Bokmaskin. kóâçãäáåÖJ
Nykomling~êå~=ëâìääÉ=Ü~=Ü®îÇ~í=Òëáå=ê®íí=~íí=ÇÉäí~=ìí~å=~íí=Ü~=éêÉëíÉê~í=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=áåîÉëíÉêJ
arna skulle ha hävdat ”sin rätt att delta utan att ha presterat det specifika investeráåÖë~êÄÉíÉ=xÁz=îáäâÉí=íáÇáÖ~êÉ=ìíÖàçêí=Ñ∏êìíë®ííåáåÖÉå=Ñ∏ê=áåíê®ÇÉ=çÅÜ=Éêâ®åå~åÇÉÒ=
ingsarbete [. . _] vilket tidigare utgjort förutsättningen för inträde och erkännande”
á=ÇÉ=âìäíìêÉää~=Ñ®äíÉåI=ìí~å=á=ëí®ääÉí=äÉÖáíáãÉê~í=ëáÖ=ÒãÉÇ=Ü®åîáëåáåÖ=íáää=ëáå=éçäáíáëâ~=
i de kulturella fälten, utan i stället legitimerat sig ”med hänvisning till sin politiska
allt ÇÉíí~=
”medelklassens ëíê~íÉÖá=
âä~êëóåÒK=
klarsyn”. j~å=
Man ëâìääÉ=
skulle âìåå~=
kunna Ñ∏êëí™=
förstå ~ääí=
detta ëçã=
som ÒãÉÇÉäâä~ëëÉåë=
strategi Ñ∏ê=
för ~íí=
att
ìåÇîáâ~=~íí=ÇÉê~ë=Ä~êåI=ëí®ääÇ~=áåÑ∏ê=Éñ~ãÉåëáåÑä~íáçåÉåë=êÉ~äáíÉíI=ÇÉâä~ëëÉê~ÇÉëÒK=
undvika att deras barn, ställda inför eXamensinﬂationens realitet, deklasserades”.
aÉåå~=
à~Ö= í~Öáí=
Denna ÜóéçíÉë=
hypotes Ü~ê=
har jag
tagit ëçã=
som ìíÖ™åÖëéìåâí=
utgångspunkt á=
i Éå=
en ëíìÇáÉ=
studie ~î=
av ÇÉí=
det ëÉå~=
sena ëÉñJ
seXíáçí~äÉíë=çÅÜ=ÇÉí=íáÇáÖ~=ëàìííáçí~äÉíë=äóêáâÇÉÄìí~åíÉêë=áåíê®ÇÉå=á=ÇÉí=ëîÉåëâ~=äáííÉJ
tiotalets och det tidiga sjuttiotalets lyrikdebutanters inträden i det svenska litteI Òlã=
”Om áåíê®ÇÉí=
inträdet á=
ê®ê~=
î®êäÇÉåK= ióêáâÇÉÄìí~åíÉêå~=
rära Ñ®äíÉíK=
fältet. f=
i världen.
Lyrikdebutanterna á=
i NVTMJí~äÉíë=
1970-talets ëîÉåëâ~=
svenska
äáííÉê®ê~=Ñ®äíÒI
litterära fält”,2O=íàìÖç=™ê=ÉÑíÉê=Òfåíê®ÇÉíÒI=Ü~ê=à~Ö=á=ÇÉí~äà=çÅÜ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=
tjugo år efter ”Inträdet”, har jag i detalj och med hjälp av olika
íóéÉê=~î=Ç~í~=~å~äóëÉê~í=ÇÉëë~=çäáâ~=î®Ö~ê=áå=á=Ñ®äíÉíK=f=Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=~êíáâÉä=ë~ãJ
typer av data analyserat dessa olika vägar in i fältet. I föreliggande artikel samã~åÑ~íí~ê=
à~Ö= Ñ∏êëí=
îáâíáÖ~ëíÉ= ìê=
manfattar jag
först ÇÉí=
det viktigaste
ur ÇÉåå~=
denna ~å~äóëK=
analys. pÉÇ~å=
Sedan Ñ∏äàÉê=
följer Éíí=
ett íÉñíÅçää~ÖÉ=
teXtcollage
med Ñê~ÖãÉåí=
med å™Öê~=
fragment ìê=
ur áåíÉêîàìÉê=
intervjuer ëçã=
som jag
genomförde ãÉÇ=
några ~î=
av äóêáâÇÉÄìí~åJ
lyrikdebutanãÉÇ=
à~Ö= ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=
íÉêå~K=`áí~íÉå=â~å=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=ëìÄàÉâíáî~=∏îÉêë®ííåáåÖ~ê=~î=îáëë~=~ëéÉâíÉê=~î=
terna. Citaten kan betraktas som subjektiva översättningar av vissa aspekter av
min ìåÇÉêë∏âåáåÖK=
ÇÉ=
de çÄàÉâíáî~=
objektiva ~å~äóëÉê=
analyser ëçã=
som ìíÖ∏ê=
utgör â®êå~å=
kärnan á=i ãáå=
undersökning. m~ëë~åÇÉ=
Passande á=i ë~ãJ
sam======================================================
N1 =^ää~=Åáí~í=Ñê™å=açå~äÇ=_êç~Çó=çÅÜ=jáâ~Éä=m~äãÉI=Òfåíê®ÇÉíK=lã=äáííÉê~íìêâêáíáâ=ëçã=áåíÉääÉâíìÉääí=
Alla citat från Donald Broady och Mikael Palme, ”Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt

Ñ®äíÒI=ééK=NTPÓONR=á=açå~äÇ=_êç~Çó=EêÉÇKFI=hìäíìêÉåë=Ñ®äíK=bå=~åíçäçÖáI=a~áÇ~äçë=d∏íÉÄçêÖ=NVVUK=
fält”, pp. 173-215 i Donald Broady (red), Kulturensﬂilt. En antologi, Daidalos Göteborg 1998.
O2 =a~~å=s~åÇÉåÜ~ìíÉI=lã=áåíê®ÇÉí=á=î®êäÇÉåK=ióêáâÇÉÄìí~åíÉêå~=á=NVTMJí~äÉíë=ëîÉåëâ~=äáííÉê®ê~=Ñ®äíI=
Daan Vandenhaute, Om inträelet i värla'en. Lyrikdebutanterna i I970-talets svens/ea litterära ﬂ'z'lt,
dáÇäìåÇëI=eÉÇÉãçê~=OMMQK=
Gidlunds, Hedemora 2004.
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ã~åÜ~åÖÉí=î®äàÉê=à~Ö=~íí=Ü®ê=ä®ÖÖ~=Ñçâìë=é™=ÇÉ=ëáÇçê=Ç®ê=ã∏íÉí=
manhanget Väljer jag att här lägga fokus på de sidor där mötet ãÉää~å=ÒâìäíìJ
mellan ”kultuêÉåÒI=ÒìíÄáäÇåáåÖÉåÒ=çÅÜ=ÒÇÉí=ëçÅá~ä~Ò=íÉã~íáëÉê~ëK=
rena), ”utbildningen” och ”det sociala” tematiseras.
*>l<>l<
GGG=

f=ãáå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=äóêáâÇÉÄìí~åíÉêå~ë=îáääâçê=Ü~ê=íî™=ÄÉÖêÉéé=ìê=ÇÉå=ÄçìêJ
I min undersökning av lyrikdebutanternas villkor har två begrepp ur den bourÇáÉìëâ~=îÉêâíóÖëä™Ç~å=Ñ™íí=ëí™=ÅÉåíê~ä~W=Ñ®äí=çÅÜ=â~éáí~äK=aÉí=ëçã=à~Ö=®Öå~í=ãáÖ=
dieuska Verktygslådan fått stå centrala: fält och kapital. Det som jag ägnat mig
™í=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=Üìê=ã~å=íê®ÇÉê=áå=á=Ñ®äíÉí=çÅÜ=Üìê=ã~å=Ü™ääÉê=ëáÖ=âî~ê=Ç®ê=Ó=
åt är att undersöka hur man träder in i fältet och hur man håller sig kvar där çÅÜ=
hur ÇÉí=
med
och Üìê=
det á=i ÇÉíí~=
detta ë~ãã~åÜ~åÖ=
sammanhang ~îíÉÅâå~ê=
avtecknar ëáÖ=
sig çäáâ~=
olika ã∏åëíÉê=
mönster ~î=
av ÖêìééÉê=
grupper ãÉÇ=
çäáâ~=
rummet ~î=
olika ëíê~íÉÖáÉê=
strategier Eëçã=
(som ®îÉå=
även áåí~ê=
intar çäáâ~=
olika Ü™ääåáåÖ~ê=
hållningar á=i êìããÉí=
av ëí®ääåáåÖëí~Ö~åJ
ställningstaganÇÉåFK=c∏êìíçã=íçåîáâíÉå=é™=Ñ®äíÉí=ëçã=Éíí=å®íîÉêâ=~î=êÉä~íáçåÉê=ãÉää~å=éçëáíáçJ
den). Förutom tonvikten på fältet som ett nätverk av relationer mellan positioåÉê=
îáâíáÖí= ÉäÉJ
som äáÖÖÉê=
ner ìíÖ∏ê=
utgör çÅâë™=
också âçåâìêêÉåë~ëéÉâíÉå=
konkurrensaspekten ëçã=
ligger á=
i Ñ®äíÄÉÖêÉééÉí=
fältbegreppet Éíí=
ett viktigt
eleãÉåí=á=ëíìÇáÉåI=å®êã~êÉ=ÄÉëí®ãí=âçåâìêêÉåëÉåI=ÉääÉê=ëíêáÇÉåI=çã=ìíêóããÉí=çÅÜ=
ment i studien, närmare bestämt konkurrensen, eller striden, om utrymmet och
ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=âçãã~=íáää=í~äë=Ó=çÅÜ=~íí=Ääá=çãí~ä~ÇK=råÇÉêë∏âåáåÖÉå=~î=ÇÉåå~=
möjligheten att komma till tals - och att bli omtalad. Undersökningen av denna
ëíêáÇ=Ü~ê=çÅâë™=áåêáâí~íë=é™=Ñê™Ö~å=çã=ÇÉ=çäáâ~=êÉëìêëÉê=ëçã=ÇÉÄìí~åíÉêå~=Ñ∏êÑçJ
strid har också inriktats på frågan om de olika resurser som debutanterna förfoÖ~ê=∏îÉê=Ó=Ñ®äíëéÉÅáÑáâ~=ë™î®ä=ëçã=ë™Ç~å~=ëçã=Ü®åÖÉê=áÜçé=ãÉÇ=ëçÅá~äí=ìêëéêìåÖI=
gar över - fältspecifika såväl som sådana som hänger ihop med socialt ursprung,
ìíÄáäÇåáåÖëåáî™=çëîK=Ó=â~å=êÉä~íÉê~ë=íáää=çäáâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=Ñ∏ê=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉJ
utbildningsnivå osv. - kan relateras till olika utgångspunkter för och möjligheíÉê=íáää=~íí=í~ä~=çÅÜ=~íí=Ääá=Ü∏êÇK=
ter till att tala och att bli hörd.
aÉå=ìåÇÉêë∏âí~=éçéìä~íáçåÉå=ÄÉëí™ê=~î=ë~ãíäáÖ~=ëçã=ÇÉÄìíÉê~ÇÉ=ãÉÇ=Éå=äóJ
Den undersökta populationen består av samtliga som debuterade med en lyriksamling mellan 1968 och 1976, med undantag för dem som publicerade sig på
êáâë~ãäáåÖ=ãÉää~å=NVSU=çÅÜ=NVTSI=ãÉÇ=ìåÇ~åí~Ö=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=éìÄäáÅÉê~ÇÉ=ëáÖ=é™=
Ñ∏êä~Ö=
à~Ö= Ñ∏êë∏âí=
förlag ãÉÇ=
med êÉåí=
rent êÉÖáçå~ä=
regional çÅÜLÉääÉê=
och/eller êÉäáÖá∏ë=
religiös â~ê~âí®êK=
karaktär. m™=
På ë™=
så ë®íí=
sätt Ü~ê=
har jag
försökt
ìíÉëäìí~=
amatörförfattarna ë™=
så ~íí=
att éçéìä~íáçåÉå=
populationen ÉåÄ~êí=
enbart çãÑ~íí~ê=
omfattar ÇÉã=
dem -Ó= ãÉå=
men á=i
utesluta ~ã~í∏êÑ∏êÑ~íí~êå~=
Ö∏êäáÖ~ëíÉ=ã™å=~ää~=Ó=ëçã=â~å=Ñ∏êî®åí~ë=Ü~=êáâí~í=ëáÖ=íáää=çÅÜ=ÉÑíÉêëíê®î~í=Éå=éçJ
görligaste mån alla - som kan förväntas ha riktat sig till och eftersträvat en poëáíáçå=á=ÇÉí=äáííÉê®ê~=Ñ®äíÉíI=ç~îëÉíí=çã=ÇÉê~ë=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=Ü~ê=ä∏å~í=ëáÖ=ÉääÉê=áåíÉK=
sition i det litterära fältet, oavsett om deras investeringar har lönat sig eller inte.
NOT=ÇÉÄìí~åíÉê=ìééÑóääÉê=ÇÉëë~=îáääâçêK=
127 debutanter uppfyller dessa villkor.
trädde áå=
hur ÇÉ=
c∏ê=
För ~íí=
att ë∏â~=
söka ëî~ê=
svar é™=
på Ñê™Ö~å=
frågan Üìê=
hur ÇÉÄìí~åíÉêå~=
debutanterna íê®ÇÇÉ=
in á=i Ñ®äíÉí=
fältet çÅÜ=
och Üìê=
de
lyckades Ü™ää~=
hålla ëáÖ=
hur ÇÉê~ë=
äóÅâ~ÇÉë=
sig âî~ê=
kvar Ç®êI=
där, Üìê=
deras ëíêáÇ=
strid çã=
om ÇÉ=
de äÉÖáíáã~=
legitima ìííêóÅâëë®ííÉå=
uttryckssätten íçÖ=
tog
Ñçêã=çÅÜ=Üìê=ÇÉåå~=ëíêáÇ=Ñ∏êÜ∏ää=ëáÖ=íáää=ÇÉ=çÄàÉâíáî~=îáääâçêÉå=ëçã=ã∏àäáÖÖàçêÇÉ=
form och hur denna strid förhöll sig till de objektiva villkoren som möjliggjorde
ÇÉå=EçÅÜ=ëçã=ë~ãíáÇáÖí=é™îÉêâ~ÇÉë=~î=ÇÉåF=Ü~ê=à~Ö=ë~ãä~í=áå=Éíí=ëíçêí=~åí~ä=ìééJ
den (och som samtidigt påverkades av den) har jag samlat in ett stort antal uppgifter çã=
ÖáÑíÉê=
om ÇÉÄìí~åíÉêå~=
debutanterna ~î=
av ÇáîÉêëÉ=
diverse ~êíK=
art. a~í~=
Data Ü~ê=
har ë~ãä~íë=
samlats áå=
in çã=
om ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=
debutanternas
ëçÅá~ä~=ìêëéêìåÖ=çÅÜ=ÉÖå~=ìíÄáäÇåáåÖëáåîÉëíÉêáåÖ~êI=ÇÉê~ë=éìÄäáÅÉêáåÖëëíê~íÉÖáÉêI=
sociala ursprung och egna utbildningsinvesteringar, deras publiceringsstrategier,
ëáÇç~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=ëçÅáçéçäáíáëâ~=~âíáîáíÉíÉêI=ÇÉí=áåëíáíìíáçåÉää~=ÉêJ
sidoaktiviteter och deltagande i sociopolitiska aktiviteter, det institutionella erâ®åå~åÇÉ=ëçã=ÇÉ=äóÅâ~ÇÉë=Ñ∏êî®êî~I=ë~ãí=ÇÉê~ë=éêÉÑÉêÉåëÉê=çÅÜ=âçåëíå®êäáÖ~=î~äI=
kännande som de lyckades förvärva, samt deras preferenser och konstnärliga val,
ÇÉê~ë=
ställningstaganden á=i ÇÉí=
det ëóãÄçäáëâ~=
symboliska êìããÉíK=
rummet. rééÖáÑíÉêå~=
Uppgifterna Ü®êëí~ãã~ê=
härstammar
deras ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉå=
Ñê™å=çäáâ~=â®ääçê=çÅÜ=çäáâ~=ãÉíçÇÉê=Ü~ê=íáää®ãé~íë=Ñ∏ê=Ç~í~áåë~ãäáåÖÉåI=Ñê~ãÑ∏êJ
från olika källor och olika metoder har tillämpats för datainsamlingen, framförallt ÇàìéáåíÉêîàìÉêI=
enkätundersökning, ÄáÄäáçãÉíêáëâ~=
bibliometriska ëíìÇáÉê=
studier ë~ãí=
samt áååÉÜ™ääëJ
innehålls~ääí=
djupintervjuer, Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖI=
~å~äóëK=rééÖáÑíÉêå~=~îëÉê=éÉêáçÇÉå=NVSUÓNVUNK=üêÉå=ãÉää~å=ÇÉí=ëÉå~=ëÉñíáçí~äÉí=
analys. Uppgifterna avser perioden 1968-1981. Åren mellan det sena sextiotalet
çÅÜ=ÇÉí=íáÇáÖ~=™ííáçí~äÉí=ìééÑ~íí~ë=á=~ääã®åÜÉí=ëçã=Éíí=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=ÜçãçJ
och det tidiga åttiotalet uppfattas i allmänhet som ett mer eller mindre homogent skede i den svenska litteraturens historia. Genom att undersöka en något
ÖÉåí=ëâÉÇÉ=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=äáííÉê~íìêÉåë=Üáëíçêá~K=dÉåçã=~íí=ìåÇÉêë∏â~=Éå=å™Öçí=
längre period, där det ändå råder mer eller mindre samma villkor, har det varit
ä®åÖêÉ=éÉêáçÇI=Ç®ê=ÇÉí=®åÇ™=ê™ÇÉê=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=ë~ãã~=îáääâçêI=Ü~ê=ÇÉí=î~êáí=
möjligt ~íí=
ã∏àäáÖí=
att áåíÉ=
inte ÉåÄ~êí=
enbart ìåÇÉêë∏â~=
undersöka ÇÉí=
det ÉÖÉåíäáÖ~=
egentliga áåíê®ÇÉí=
inträdet ìí~å=
utan çÅâë™=
också ÇÉå=
den Ñ∏êëí~=
första
fasen á=
i ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=
debutanternas äáííÉê®ê~=
litterära Ä~åçêK=
banor. c∏ê=
För ~å~äóëÉå=
analysen ~î=
av Ç~í~ã~íÉêá~äÉí=
datamaterialet Ü~ê=
har jag
Ñ~ëÉå=
à~Ö=
främst använt multipel korrespondensanalys.
Ñê®ãëí=~åî®åí=ãìäíáéÉä=âçêêÉëéçåÇÉåë~å~äóëK=
UO=
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s~Ç=Ü~ê=åì=ÇÉåå~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=áåÇáîáÇÉê=ìíêìëí~ÇÉ=ãÉÇ=çäáâ~=íóéÉê=çÅÜ=
har nu denna undersökning av individer utrustade med olika typer och
Vad
ã®åÖÇÉê=
î~ê~åÇê~= çã=
îÉã= ëçã=
mängder ~î=
stred ãÉÇ=
som Ü~ÇÉ=
hade ê®ííÉå=
av â~éáí~ä=
kapital ëçã=
som ëíêÉÇ=
med varandra
om vem
rätten ~íí=
att í~ä~=
tala
i? e®ê=
EçÅÜ=
(och ë®ííÉí=
sättet ~íí=
att í~ä~F=
tala) êÉëìäíÉê~í=
resulterat á\=
Här Ñáååë=
finns å~íìêäáÖíîáë=
naturligtvis áåÖÉí=
inget ìíêóããÉ=
utrymme Ñ∏ê=
för Éå=
en
ãÉê~=ìíÑ∏êäáÖ=Çáëâìëëáçå=çÅÜ=à~Ö=å∏àÉê=ãáÖ=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êë∏â~=ë~ãã~åÑ~íí~=å™Öê~=
mera utförlig diskussion och jag nöjer mig med att försöka sammanfatta några
~î=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=êÉëìäí~íÉåK=
av de viktigaste resultaten.
oÉä~íÉê~ê=ã~å=ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=ëçÅá~ä~=Ä~âÖêìåÇ=íáää=EÇÉê~ë=áåíê®ÇÉ=áF=ÇÉí=äáííÉJ
Relaterat man debutanternas sociala bakgrund till (deras inträde i) det litteê®ê~=Ñ®äíÉíI=â~å=ã~å=Ö∏ê~=íî™=áåíêÉëë~åí~=á~âíí~ÖÉäëÉê=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=î~äÉí=~î=ÇÉJ
rära fältet, kan man göra två intressanta iakttagelser i samband med valet av deÄìíÑ∏êä~Ö=êÉëéÉâíáîÉ=Çóå~ãáâÉå=á=ÇÉå=Ñçêíë~íí~=äáííÉê®ê~=Ä~å~åK=k®ê=ÇÉÄìí~åíÉêJ
butförlag respektive dynamiken i den fortsatta litterära banan. När debutantersig âìåÇÉ=
å~ë=
à~Ö= âçåëí~íÉê~=
nas ëçÅá~ä~=
sociala ãçêÑçäçÖá=
morfologi ëíìÇÉê~ÇÉë=
studerades Ñ∏ê=
för ëáÖ=
kunde jag
konstatera Éå=
en ãçíë®ííåáåÖ=
motsättning
ãÉää~å=ÇÉÄìí~åíÉê=ãÉÇ=Éíí=Ü∏ÖêÉ=çÅÜ=ÇÉã=ãÉÇ=Éíí=ä®ÖêÉ=ëçÅá~äí=ìêëéêìåÖ=Eëçã=
mellan debutanter med ett högre och dem med ett lägre socialt ursprung (som
∏îÉêê~ëâ~åÇÉ=åçÖ=ìíÖàçêÇÉ=Éå=âä~ê=ã~àçêáíÉí=~î=éçéìä~íáçåÉåFK=aÉåå~=ãçíë®ííJ
överraskande nog utgjorde en klar majoritet av populationen). Denna motsättåáåÖ=
îÉêâ~ÇÉ= ∏îÉêÑ∏ê~ë=
ning verkade
överföras íáää=
till Éå=
en ãçíë®ííåáåÖ=
motsättning ãÉää~å=
mellan ÇÉÄìíÑ∏êä~ÖÉåI=
synnerhet
debutförlagen, á=i ëóååÉêÜÉí=
med ìêJ
ãÉää~å=
mellan _çååáÉêë=
Bonniers çÅÜ=
och o~Ä¨å=
Rabén C=
öc pà∏ÖêÉåI=
Sjögren, ëçã=
som ~ííê~ÜÉê~ÇÉ=
attraherade ÇÉÄìí~åíÉê=
debutanter ãÉÇ=
urëéêìåÖ=á=ÇÉå=âìäíìêÉääí=ÇçãáåÉê~åÇÉ=âä~ëëÉå=êÉëéÉâíáîÉ=á=~êÄÉí~êâä~ëëÉåK=
sprung i den kulturellt dominerande klassen respektive i arbetarklassen.
aÉåå~=
îáëë~=~îëÉÉåÇÉå=
Denna âä~ëëíóêÇ~=ëóëíÉã~íáâ=á=î~äÉí=~î=ÇÉÄìíÑ∏êä~Ö=ÑáÅâ=Éå=á=
klasstyrda systematik i valet av debutförlag fick en i vissa
avseenden
med ÇÉ=
çî®åí~Ç=
îáÇ= Ñ∏êëí~=
oväntad ìíÖ™åÖI=
utgång, á=
i çÅÜ=
och ãÉÇ=
med ~íí=
att ÇÉÄìí~åíÉêå~=
debutanterna ãÉÇ=
de vid
första ~åÄäáÅâÉå=
anblicken çÅÜ=
och
ÉåäáÖí=
enligt ~ää~=
alla Ö®åÖëÉ=
gängse Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=
förväntningar Ä®ëí~=
bästa Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~I=
förutsättningarna, å®ãäáÖÉå=
nämligen åóâçãäáåÖJ
nykomling~êå~=Ñê™å=ÇÉå=âìäíìêÉääí=ÇçãáåÉê~åÇÉ=âä~ëëÉå=ëçã=Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë=éìÄäáÅÉê~ÇÉ=ëáå=
arna från den kulturellt dominerande klassen som företrädesvis publicerade sin
första Çáâíë~ãäáåÖ=
på _çååáÉêëI=
Ñ∏êëí~=
diktsamling é™=
Bonniers, ÇÉí=
det äÉÇ~åÇÉ=
ledande ëâ∏åäáííÉê®ê~=
skönlitterära Ñ∏êä~ÖÉíI=
förlaget, Ñçêí~ëí=
fortast ä®ãJ
lämå~ÇÉ=ÇÉí=äáííÉê®ê~=Ñ®äíÉíK=aÉÄìí~åíÉêå~=Ñê™å=ÇÉ=ä®ÖêÉ=âä~ëëÉêå~=îáë~ÇÉ=ëáÖ=áåîÉëíÉê~=
nade det litterära fältet. Debutanterna från de lägre klasserna visade sig investera
mycket mer i författarskapet, såväl vad gällde den skönlitterära produktionen (i
ãóÅâÉí=ãÉê=á=Ñ∏êÑ~íí~êëâ~éÉíI=ë™î®ä=î~Ç=Ö®ääÇÉ=ÇÉå=ëâ∏åäáííÉê®ê~=éêçÇìâíáçåÉå=Eá=
ÄçâÑçêã=çÅÜ=á=íáÇëâêáÑíëÑçêãF=ëçã=ìí∏î~åÇÉí=~î=äáííÉê®ê~=ëáÇç~âíáîáíÉíÉêK=
bokform och i tidskriftsform) som utövandet av litterära sidoaktiviteter.
jÉå=çã=ã~å=ìåÇÉêë∏âÉê=Üìê=ÇÉ=äáííÉê®ê~=áåîÉëíÉêáåÖ~êå~=ÄäÉî=áåëíáíìíáçåÉääí=
Men om man undersöker hur de litterära investeringarna blev institutionellt
Éêâ®åÇ~=á=Ñçêã=~î=ãÉÇäÉãëâ~é=á=pîÉêáÖÉë=Ñ∏êÑ~íí~êÑ∏êÄìåÇ=EÉå=~î=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=
erkända i form av medlemskap i Sveriges författarförbund (en av de viktigaste
ã~êâ∏êÉêå~=~î=ëâáäàÉäáåàÉå=ãÉää~å=ÇÉã=ëçã=î~ê=çÅÜ=ÇÉã=ëçã=áåíÉ=î~êFI=Ñ∏êëî~Ö~ë=
markörerna av skiljelinjen mellan dem som var och dem som inte var), försvagas
ëâáääå~ÇÉêå~=ãÉää~å=âä~ëëÉêå~K=s®ñÉäâìêëÉå=ãÉää~å=~âíáîáíÉíëÖê~Ç=çÅÜ=áåëíáíìíáçJ
skillnaderna mellan klasserna. Växelkursen mellan aktivitetsgrad och institutioåÉääí=Éêâ®åå~åÇÉ=îÉêâ~ÇÉ=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=î~ê~=Öóååë~ãã~êÉ=Ñ∏ê=ÇÉÄìí~åíÉê=Ñê™å=
nellt erkännande verkade med andra ord vara gynnsammare för debutanter från
ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=âä~ëëÉêå~=EçÅÜ=á=ëóååÉêÜÉí=Ñ∏ê=ÇÉÄìí~åíÉêå~=Ñê™å=ÇÉå=âìäíìêÉääí=ÇçãáJ
de högre klasserna (och i synnerhet för debutanterna från den kulturellt domiåÉê~åÇÉ=
ûîÉå= å®ê=
nerande âä~ëëÉåF=
klassen) ®å=
än Ñ∏ê=
för åóâçãäáåÖ~êå~=
nykomlingarna Ñê™å=
från ÇÉ=
de ä®ÖêÉ=
lägre âä~ëëÉêå~K=
klasserna. Även
när ã~å=
man
mellan
ëÉê=
î~ê~âíáÖÜÉí= ã®êâÉê=
ser íáää=
till áåîÉëíÉêáåÖ~êå~ë=
investeringarnas varaktighet
märker ã~å=
man Éå=
en é™Ñ~ää~åÇÉ=
påfallande ëâáääå~Ç=
skillnad ãÉää~å=
âä~ëëÉêå~K=f=ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=âä~ëëÉêå~=î~ê=éêçÅÉåí~åÇÉäÉå=~âíáî~=å®ãäáÖÉå=ãóÅâÉí=ëí~Äáä=
klasserna. I de högre klasserna var procentandelen aktiva nämligen mycket stabil
∏îÉê=Éå=ä®åÖêÉ=éÉêáçÇ=E~âíáîáíÉíëÖê~ÇÉå=ìåÇÉê=ëàìííáçí~äÉí=Ü~ê=à®ãÑ∏êíë=ãÉÇ=ÇÉå=
över en längre period (aktivitetsgraden under sjuttiotalet har jämförts med den
ìåÇÉê=EÜÉä~F=åáííáçí~äÉíFI=îáäâÉí=áåíÉ=î~ê=Ñ~ääÉí=Ñ∏ê=ÇÉ=ä®ÖêÉ=âä~ëëÉêå~=Ç®ê=éêçÅÉåíJ
under (hela) nittiotalet), vilket inte var fallet för de lägre klasserna där procentminskade ÉÑíÉê=
närmade ëáÖ=
~åÇÉäÉå=
andelen ~âíáî~=
aktiva íóÇäáÖí=
tydligt ãáåëâ~ÇÉ=
efter ëàìííáçí~äÉí=
sjuttiotalet EçÅÜ=
(och å®êã~ÇÉ=
sig ÇÉ=
de Ü∏ÖêÉ=
högre
klassernas aktivitetsgrad). Förutom skillnaderna i lönsamhet mellan debutanter
âä~ëëÉêå~ë=~âíáîáíÉíëÖê~ÇFK=c∏êìíçã=ëâáääå~ÇÉêå~=á=ä∏åë~ãÜÉí=ãÉää~å=ÇÉÄìí~åíÉê=
från olika klasser var det alltså också tal om en annan dynamik, om olika hasÑê™å=çäáâ~=âä~ëëÉê=î~ê=ÇÉí=~ääíë™=çÅâë™=í~ä=çã=Éå=~åå~å=Çóå~ãáâI=çã=çäáâ~=Ü~ëJ
med vilka
íáÖÜÉíÉê=
îáäâ~= ÇÉÄìí~åíÉêå~=
tigheter ãÉÇ=
debutanterna ê∏êÇÉ=
rörde ëáÖ=
sig á=i ÇÉí=
det äáííÉê®ê~=
litterära Ñ®äíÉíK=
fältet. aÉÄìí~åíÉêå~=
Debutanterna
från de högre klasserna verkade hitta rätt mycket fortare än dem från de lägre
Ñê™å=ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=âä~ëëÉêå~=îÉêâ~ÇÉ=Üáíí~=ê®íí=ãóÅâÉí=Ñçêí~êÉ=®å=ÇÉã=Ñê™å=ÇÉ=ä®ÖêÉ=
âä~ëëÉêå~=Ó=~åíáåÖÉå=ÇÉíí~=áååÉÄ~ê=~íí=~îÄêóí~=Ñ∏êÑ~íí~êÄ~å~å=ÉÑíÉê=ÇÉÄìíÉå=ÉääÉê=
klasserna - antingen detta innebar att avbryta författarbanan efter debuten eller
att fortsätta den, på så sätt att närvaron i fältet också blev institutionellt erkänd.
~íí=Ñçêíë®íí~=ÇÉåI=é™=ë™=ë®íí=~íí=å®êî~êçå=á=Ñ®äíÉí=çÅâë™=ÄäÉî=áåëíáíìíáçåÉääí=Éêâ®åÇK=
De mera intensiva försöken från debutanterna ur de lägre klasserna kunde i sin
aÉ=ãÉê~=áåíÉåëáî~=Ñ∏êë∏âÉå=Ñê™å=ÇÉÄìí~åíÉêå~=ìê=ÇÉ=ä®ÖêÉ=âä~ëëÉêå~=âìåÇÉ=á=ëáå=
íìê=ëÉë=ëçã=Éå=âçåëÉâîÉåë=~î=ÇÉå=îÉêíáâ~ä~=ê∏êÉäëÉå=ëçã=å®êã~åÇÉí=íáää=ÇÉí=äáííÉJ
tur ses som en konsekvens av den vertikala rörelsen som närmandet till det litteUP=
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ê®ê~=Ñ®äíÉí=áååÉÄ~ê=Ñ∏ê=ÇÉã=Ó=áåíê®ÇÉí=é™=Ñê®ãã~åÇÉ=ã~êâI=ëçã=éêÉÅáë=é™=ÖêìåÇ=
rära fältet innebar för dem - inträdet på främmande mark, som precis på grund
~î=~îë~âå~ÇÉå=~î=ÄÉâ~åíëâ~é=çÅÜ=Ñ∏êíêçÖÉåÜÉí=ãÉÇ=íÉêê®åÖÉå=âê®îÇÉ=ãÉê~=íáÇK=
av avsaknaden av bekantskap och förtrogenhet med terrängen krävde mera tid.
sáÇ= ëáÇ~å=
Vid
sidan ~î=
av ÇÉí=
det é™îáëÄ~ê~=
påvisbara ë~ãã~åÜ~åÖÉí=
sammanhanget ãÉää~å=
mellan ÇÉí=
det ÒëçÅá~ä~Ò=
”sociala” çÅÜ=
och ÇÉí=
det
ÒäáííÉê®ê~ÒI=âìåÇÉ=ÇÉí=ÇçÅâ=âçåëí~íÉê~ë=~íí=ÇÉÄìíÉå=çÅÜ=ÇÉå=Ñçêíë~íí~=Ñ∏êÑ~íí~êJ
”litterära”, kunde det dock konstateras att debuten och den fortsatta författarÄ~å~å=
mellan Ä™Ç~F=
framförallt éê®Öä~ÇÉë=
präglades ~î=
banan EçÅÜ=
(och ë~ãÄ~åÇÉí=
sambandet ãÉää~å=
båda) Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
av Éå=
en Ñ®äíëéÉÅáÑáâI=
fältspecifik,
áåíÉêå=äçÖáâK=
intern logik.
^å~äóëÉå=~î=ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=î®Ö=áå=á=Ñ®äíÉí=é™îáë~ÇÉ=Éå=ÇìÄÄÉä=éçä~êáíÉíI=ãÉää~å=
Analysen
av debutanternas väg in i fältet påvisade en dubbel polaritet, mellan
Éå=éÉêáÑÉê=çÅÜ=Éå=ÅÉåíê~ä=éçä=ë~ãí=ãÉää~å=íî™=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=~äíÉêå~íáî~=áåíê®J
en perifer och en central pol samt mellan två mer eller mindre alternativa inträÇÉëë®ííK=
Huvudmotsättningen ÖáÅâ=
gick ãÉää~å=
mellan Éå=
en Öêìéé=
grupp ëçã=
publicerade ëáå=
sin Ñ∏êëí~=
första
dessätt. eìîìÇãçíë®ííåáåÖÉå=
som éìÄäáÅÉê~ÇÉ=
Çáâíë~ãäáåÖ=
diktsamling é™=
på Éíí=
ett ëã™Ñ∏êä~Ö=
småförlag ìí~å=
utan Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=
föregående íáÇëâêáÑíëÇÉÄìí=
tidskriftsdebut çÅÜ=
och Éå=
en Öêìéé=
grupp ëçã=
som
Ñ∏êÄÉêÉÇÇÉ=ÄçâÇÉÄìíÉå=ÖÉåçã=Éíí=ÉääÉê=ÑäÉê=ëâ∏åäáííÉê®ê~=ÄáÇê~Ö=á=Éå=Éí~ÄäÉê~Ç=íáÇJ
förberedde bokdebuten genom ett eller ﬂer skönlitterära bidrag i en etablerad tidëâêáÑí=çÅÜ=ëçã=ëÉÇ~å=âçã=ìí=é™=Éíí=ëíçêí=Ñ∏êä~ÖK=c∏êìíçã=ÇÉåå~=ÅÉåíêìãJéÉêáÑÉêá=
skrift och som sedan kom ut på ett stort förlag. Förutom denna centrum-periferi
çééçëáíáçå=Ñ~ååë=ÇÉí=®îÉå=Éå=ãçíë®ííåáåÖ=ãÉää~å=®äÇêÉ=çÅÜ=åó~=çÉí~ÄäÉê~ÇÉ=ìíÖáîJ
opposition fanns det även en motsättning mellan äldre och nya oetablerade utgivåáåÖëë®ííI=ãÉää~å=î~Ç=ëçã=ëâìääÉ=âìåå~=â~ää~ë=Éå=Ñçäâê∏êÉäëÉéçä=çÅÜ=Éå=ëíÉåÅáäéçäK=
ningssätt, mellan vad som skulle kunna kallas en folkrörelsepol och en stencilpol.
Å
ü=Éå~=ëáÇ~å=ÑçêãÉê~ÇÉë=Éå=Öêìéé=ãÉÇ=ÇÉÄìí=á=Éå=íáÇëâêáÑí=ëçã=íáääÜ∏êÇÉ=~êÄÉí~êê∏J
ena sidan formerades en grupp med debut i en tidskrift som tillhörde arbetarrörelsens kulturella institutioner och en därpå följande bokdebut på ett dito förlag
êÉäëÉåë=âìäíìêÉää~=áåëíáíìíáçåÉê=çÅÜ=Éå=Ç®êé™=Ñ∏äà~åÇÉ=ÄçâÇÉÄìí=é™=Éíí=Çáíç=Ñ∏êä~Ö=
Eo~Ä¨å=
(Rabén C=
öc pà∏ÖêÉåFI=
Sjögren), ™=
å ÇÉå=
den ~åÇê~=
andra ëáÇ~å=
sidan Éå=
en Öêìéé=
grupp ëçã=
som Ñ∏êëí=
först éìÄäáÅÉê~ÇÉ=
publicerade ëáÖ=
sig á=i Éå=
en
ëíÉåÅáäíáÇëâêáÑí=çÅÜ=ëçã=ëÉÇ~å=Ö~î=ìí=Éå=ÇÉÄìíë~ãäáåÖ=é™=Éíí=ëíÉåÅáäÑ∏êä~ÖK=
stenciltidskrift och som sedan gav ut en debutsamling på ett stencilförlag.
sáÇ=~å~äóëÉå=~î=ÇÉí=äáííÉê®ê~=áåíê®ÇÉí=Ñê~ãíê®ÇÇÉ=îáÇ=ëáÇ~å=~î=ÇÉå=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=
Vid
analysen av det litterära inträdet framträdde vid sidan av den föregående
íáÇëâêáÑíëÇÉÄìíÉå=Üçë=ÇÉã=ëçã=îÉêâäáÖÉå=îÉêâ~ÇÉ=ÉÑíÉêëíê®î~=Éå=éçëáíáçå=á=ÇÉí=äáííÉJ
tidskriftsdebuten hos dem som verkligen verkade eftersträva en position i det litteê®ê~=Ñ®äíÉí=óííÉêäáÖ~êÉ=íî™=áåÇáâ~íçêÉê=é™=ëâ∏åäáííÉê®êí=~ääî~êI=å®ãäáÖÉå=ãÉÇîÉêâ~å=á=
rära fältet ytterligare två indikatorer på skönlitterärt allvar, nämligen medverkan i
Éå=dêìééJ~åíçäçÖá=çÅÜ=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=ÇÉÄìí~åíâìêëÉå=é™=_áëâçéëJ^êå∏K=ûîÉå=ìåJ
en Grupp-antologi och deltagande i debutantkursen på Biskops-Arnö. Även unÇÉêë∏âåáåÖÉå=~î=ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=Ñçêíë~íí~=Ä~åçê=îáë~ÇÉ=~íí=å®êî~êçå=á=Ñ®äíÉí=âê®îÇÉ=
dersökningen av debutanternas fortsatta banor visade att närvaron i fältet krävde
Ñ®äíëéÉÅáÑáâ~=áåîÉëíÉêáåÖ~êI=ë™î®ä=éêáã®ê~=Eëâ∏åäáííÉê®ê=éêçÇìâíáçå=á=ÄçâÑçêãI=ãÉå=
fältspecifika investeringar, såväl primära (skönlitterär produktion i bokform, men
çÅâë™=á=íáÇëâêáÑíÉêF=ëçã=ëÉâìåÇ®ê~=EÉëë®áëíáëâ=éêçÇìâíáçåI=âêáíáâÉêîÉêâë~ãÜÉíI=êÉJ
också i tidskrifter) som sekundära (essäistisk produktion, kritikerverksamhet, reradikalisering çÅÜ=
Ç~âí∏êëâ~éI=
daktörskap, íçäâåáåÖFK=
tolkning). qêçíë=
Trots Ç™íáÇÉåë=
dåtidens âìäíìêÉää~=
kulturella ê~Çáâ~äáëÉêáåÖ=
och åó~=
nya äÉÖáíáãÉJ
legitimeêáåÖëÑ∏êë∏â=ëçã=ÄóÖÖÇÉ=é™=ÇÉå=éçäáíáëâ~=âä~êëóåÉå=EÒê∏Ç=ãÉå=áåíÉ=ÉñéÉêíÒ=ë™ëçã=
ringsförsök som byggde på den politiska klarsynen (”röd men inte expert” såsom
Broady och Palme sammanfattar det) visar det sig att erövrandet av en position
_êç~Çó=çÅÜ=m~äãÉ=ë~ãã~åÑ~íí~ê=ÇÉíF=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=Éê∏îê~åÇÉí=~î=Éå=éçëáíáçå=
Ñ∏êëí=âìåÇÉ=ëâÉ=ÉÑíÉê=çÅÜ=í~Åâ=î~êÉ=EáåíÉåëáîF=ë~íëåáåÖ=é™=Ñ®äíëéÉÅáÑáâ~=~âíáîáíÉíÉê=Ó=
först kunde ske efter och tack vare (intensiv) satsning på fältspecifika aktiviteter éçëáíáçåÉê=ëçã=ëÉÇ~å=çÅâë™=ÄÉâê®Ñí~ÇÉë=~î=Ñ®äíëéÉÅáÑáâ~=íÉÅâÉåI=ëçã=ãÉÇäÉãëâ~é=á=
positioner som sedan också bekräftades av fältspecifika tecken, som medlemskap i
Författarförbundet, stipendier och kritikeruppmärksamhet.
c∏êÑ~íí~êÑ∏êÄìåÇÉíI=ëíáéÉåÇáÉê=çÅÜ=âêáíáâÉêìééã®êâë~ãÜÉíK=
aÉå=Ñçêíë~íí~=ë~íëåáåÖÉå=ëâÉÇÇÉI=ëçã=Ñê~ãÖáÅâ=~î=Éå=~å~äóë=~î=ÇÉí=áåëíáíìíáçJ
Den fortsatta satsningen skedde, som framgick av en analys av det institutioåÉää~=êìã=ëçã=éçéìä~íáçåÉå=ê∏êÇÉ=ëáÖ=á=ÉÑíÉê=ÇÉÄìíÉåI=á=ã™åÖí=çÅÜ=ãóÅâÉí=é™=
nella rum som populationen rörde sig i efter debuten, i mångt och mycket på
Éíí=
ett ë®íí=
sätt ëçã=
som äáâå~ÇÉ=
liknade ÇÉå=
den ÉÖÉåíäáÖ~=
egentliga ÇÉÄìíÉåK=
debuten. bÖÉåëâ~éÉêå~=
Egenskaperna ëçã=
som ã®ííÉ=
mätte Ñçêíë~íí=
fortsatt
litterär ~âíáîáíÉí=
ett êìã=
aktivitet Ñ∏êÇÉä~ÇÉ=
fördelade ëáÖ=
sig á=i Éíí=
rum ëçã=
som â~ê~âíÉêáëÉê~ÇÉë=
karakteriserades ~î=
av Éå=
en ÜìîìÇãçíJ
huvudmotäáííÉê®ê=
ë®ííåáåÖ=ãÉää~å=å®êî~êç=ÉääÉê=Ñê™åî~êç=á=ÇÉ=Éí~ÄäÉê~=íáÇëâêáÑíÉêå~=™=Éå~=ëáÇ~åI=çÅÜ=
sättning mellan närvaro eller frånvaro i de etablera tidskrifterna å ena sidan, och
™=
å ÇÉå=
den ~åÇê~=
andra Éå=
en ãçíë®ííåáåÖ=
motsättning ãÉää~å=
mellan íî™=
två éçäÉê=
poler ëçã=
som êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=
representerade Éå=
en éêÉÑÉêÉåë=
preferens
för íî™=
två çäáâ~=
olika íóéÉê=
typer ~î=
av íáÇëâêáÑíÉêI=
tidskrifter, ëíÉåÅáäíáÇëâêáÑíÉê=
stenciltidskrifter êÉëéÉâíáîÉ=
respektive Ñ~ÅâÑ∏êÄìåÇëíáÇJ
fackförbundstidÑ∏ê=
skrifter. Även
existera Éíí=
mellan ÇÉÄìíÉå=
ëâêáÑíÉêK=
ûîÉå= çã=
îáë~ÇÉ= ëáÖ=
om ÇÉí=
det visade
sig ÉñáëíÉê~=
ett ÇáêÉâí=
direkt Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=
förhållande ãÉää~å=
debuten
och den fortsatta författarbanan var detta förhållande inte alls statiskt och exkluçÅÜ=ÇÉå=Ñçêíë~íí~=Ñ∏êÑ~íí~êÄ~å~å=î~ê=ÇÉíí~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=áåíÉ=~ääë=ëí~íáëâí=çÅÜ=ÉñâäìJ
sivt tvingande, utan debutanterna kunde - och vissa gjorde så - röra sig i olika
ëáîí=íîáåÖ~åÇÉI=ìí~å=ÇÉÄìí~åíÉêå~=âìåÇÉ=Ó=çÅÜ=îáëë~=ÖàçêÇÉ=ë™=Ó=ê∏ê~=ëáÖ=á=çäáâ~=
riktningar Eçã=
êáâíåáåÖ~ê=
(om ®å=
än á=
i çà®ãå=
ojämn í~âíFK=
takt). aÉíí~=
Detta Ö®ääÇÉ=
gällde ë®êëâáäí=
särskilt Ñ∏ê=
för ÇÉÄìí~åíÉêå~=
debutanterna ëçã=
som
UQ=
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Ö®êå~=
gärna ìééÉÜ∏ää=
uppehöll ëáÖ=
sig á=
i ëíÉåÅáäéçäÉå=
stencilpolen EêÉëéÉâíáîÉ=
(respektive Ñçäâê∏êÉäëÉéçäÉåFI=
folkrörelsepolen), ãÉå=
men ëçã=
som çÅâë™=
också
ÑáÅâ=
till ÇÉ=
fick êáâí~=
rikta ëáÖ=
sig íáää=
de éêÉëíáÖÉÑóääÇ~=
prestigefyllda áåëíáíìíáçåÉêå~=
institutionerna EÇÉå=
(den Ñ∏êÄ~åå~ÇÉ=
förbannade âìäíìêÉäáíÉå=
kultureliten
ÉåäáÖí=Éíí=íáÇëíóéáëâí=ìííêóÅâFI=î~êÉ=ëáÖ=ÇÉ=îáääÉ=ÉääÉê=áåíÉ=Ó=ÉääÉê=ëå~ê~êÉW=çã=ÇÉ=åì=
enligt ett tidstypiskt uttryck), vare sig de ville eller inte - eller snarare: om de nu
îáääÉ=âçãã~=íáää=í~äë=çÅÜ=Ääá=Ü∏êÇ~=á=ÇÉí=äáííÉê®ê~=Ñ®äíÉíK=c∏ê=~íí=Ääá=Ü∏êÇ=ÑáÅâ=ã~å=
ville
komma till tals och bli hörda i det litterära fältet. För att bli hörd fick man
~ääíë™=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=ÑêÉâîÉåíÉê~=ÇÉí=ÒÉí~ÄäÉê~ÇÉÒ=êìããÉíI=Ç®ê=~ää~=ëçã=ÉñáëíÉJ
alltså mer eller mindre frekventera det ”etablerade” rummet, där alla som existerade var ”tvungna” att vistas, oavsett om de hade sin ”naturliga” plats där eller
ê~ÇÉ=î~ê=ÒíîìåÖå~Ò=~íí=îáëí~ëI=ç~îëÉíí=çã=ÇÉ=Ü~ÇÉ=ëáå=Òå~íìêäáÖ~Ò=éä~íë=Ç®ê=ÉääÉê=
áåíÉ=Ó=îáäâÉí=â~å=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=®ååì=Éíí=íÉÅâÉå=é™=Ñ®äíÉíë=~ìíçåçã~=ëí~íìëK=
inte - vilket kan betraktas som ännu ett tecken på fältets autonoma status.
aÉíí~=
som ÇÉÄìí~åíÉêå~=
får å~íìêäáÖíîáë=
Detta áåëíáíìíáçåÉää~=
institutionella êìã=
rum ëçã=
rörde ëáÖ=
sig á=i Ñ™ê=
naturligtvis áåíÉ=
inte
debutanterna ê∏êÇÉ=
ÄÉíê~âí~ë=ëçã=å™Öçå=åÉìíê~ä=ëíêìâíìê=~î=áÇÉåíáëâ~=éìÄäáÅÉêáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉêI=ìí~å=
betraktas som någon neutral struktur av identiska publiceringsmöjligheter, utan
ÇÉëë~=
î~ê= ë~ãíáÇáÖí=
i ÇÉí=
dessa çäáâ~=
olika éçëáíáçåÉê=
positioner var
samtidigt Ä®ê~êÉ=
bärare ~î=
av ãçíë®ííåáåÖ~ê=
motsättningar á=
det ëóãÄçäáëâ~=
symboliska
êìããÉíK=aÉíí~=êìã=~î=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉå=Ü~ê=à~Ö=~å~äóëÉê~í=ÖÉåçã=
rummet. Detta rum av ställningstaganden har jag analyserat genom Éå=ìåÇÉêJ
en underë∏âåáåÖ=~î=Üìê=êÉÅÉåëÉåíÉêå~=â~ê~âíÉêáëÉê~ÇÉ=ÇÉ=çäáâ~=Ñ∏êÑ~íí~êëâ~éÉå=Ó=Éå=~å~J
sökning av hur recensenterna karakteriserade de olika författarskapen - en anaäóë=ëçã=ãóÅâÉí=êáâíáÖí=âä~êÖàçêÇÉ=~íí=êìããÉí=~î=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉå=çÅÜ=ÇÉí=áåJ
lys som mycket riktigt klargjorde att rummet av ställningstaganden och det inëíáíìíáçåÉää~=
rummet ëíêìâíìêÉê~ÇÉë=
förhållanden. p™ëçã=
stitutionella êìããÉí=
strukturerades ÉåäáÖí=
enligt äáâ~êí~ÇÉ=
likartade Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåK=
Såsom ÇÉí=
det
institutionella êìããÉí=
áåëíáíìíáçåÉää~=
rummet á=i Ñ∏êëí~=
första Ü~åÇ=
hand éê®Öä~ÇÉë=
präglades ~î=
av Éå=
en ÅÉåíêìãJéÉêáÑÉêá=
centrum-periferi ãçíë®ííJ
motsättåáåÖI=
îÉêâ~ÇÉ=
ning, ~îíÉÅâå~ÇÉ=
avtecknade ëáÖ=
sig ®îÉå=
även á=i êìããÉí=
rummet ~î=
av ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉå=
ställningstaganden Éå=
en éçä=
pol ëçã=
som verkade
êÉéêÉëÉåíÉê~=
îáë~ÇÉ= ëáÖ=
îáÇ=
representera ÇÉ=
de ÒÅÉåíê~ä~Ò=
”centrala” ëóãÄçäáëâ~=
symboliska ÉÖÉåëâ~éÉêå~K=
egenskaperna. aÉåå~=
Denna éçä=
pol visade
sig vid
å®êã~êÉ=
närmare ÄÉíê~âí~åÇÉ=
betraktande çãÑ~íí~=
omfatta íî™=
två ~ëéÉâíÉêI=
aspekter, ÇÉäë=
dels ÇÉí=
det ÅÉåíê~ääóêáëâ~=
centrallyriska çÅÜ=
och ÉëíÉíáëÉJ
estetiserande, ÇÉäë=
ê~åÇÉI=
det ~Äëíê~âí~I=
abstrakta, ãÉí~éçÉíáëâ~I=
metapoetiska, ëéê™ââêáíáëâ~K=
språkkritiska. aÉåå~=
Denna Ü∏Ö~=
höga Öê~Ç=
grad ~î=
av áåJ
indels ÇÉí=
íÉääÉâíì~äáëÉêáåÖ=ëíçÇ=á=Äà®êí=âçåíê~ëí=ãÉÇ=î~Ç=ëçã=ÇÉÑáåáÉê~ÇÉë=ëçã=Òê~âÜÉíÉåëÒ=
tellektualisering stod i bjärt kontrast med vad som deﬁnierades som ”rakhetens”
innebörd, ãÉÇ=
formella çÅÜ=
éçäI=
pol, Ç®ê=
där ÇÉí=
det ê~â~=
raka ÑáÅâ=
fick Éå=
en ÇìÄÄÉä=
dubbel áååÉÄ∏êÇI=
med Ü®åëóå=
hänsyn íáää=
till ÇÉí=
det ÑçêãÉää~=
och
preferensen för det okomplicerade, realistiska uttrycket å ena sidan, och till det
éêÉÑÉêÉåëÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=çâçãéäáÅÉê~ÇÉI=êÉ~äáëíáëâ~=ìííêóÅâÉí=™=Éå~=ëáÇ~åI=çÅÜ=íáää=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~=
tematiska çÅÜ=
och ÇÉí=
det ìíí~ä~í=
uttalat éçäáíáëâ~I=
politiska, ëçÅá~äáëíáëâ~=
socialistiska ÄìÇëâ~éÉí=
budskapet ™=
å ÇÉå=
den ~åÇê~K=
andra. aÉí=
Det
raka, direkta kontrasterades inte bara mot det abstrakta och komplicerade, utan
ê~â~I=ÇáêÉâí~=âçåíê~ëíÉê~ÇÉë=áåíÉ=Ä~ê~=ãçí=ÇÉí=~Äëíê~âí~=çÅÜ=âçãéäáÅÉê~ÇÉI=ìí~å=
çÅâë™=ãçí=ÇÉí=ÄáäÇêáâ~I=Éñéäçëáî~=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ÇÉ=ÇÉå=Ò~å~êâáëíáëâ~Ò=éçäÉåI=
också mot det bildrika, explosiva som kännetecknade den ”anarkistiska” polen,
Éå=éçä=Ç®ê=á=∏îêáÖí=Ñçêã=çÅÜ=áååÉÜ™ääI=äáî=çÅÜ=éçÉëáI=á=ë~åå=~î~åíÖ~êÇáëíáëâ=~åÇ~I=
en pol där i övrigt form och innehåll, liv och poesi, i sann avantgardistisk anda,
îÉêâ~ÇÉ=î~ê~=ë~ãã~åÑä®í~ÇÉK=
verkade
vara sammanﬂätade.
*>l<>l<
GGG=

sÉêâäáÖÜÉíÉå= ëíêìâíìêÉê~ë=
Verkligheten
struktureras áåíÉ=
inte Ä~ê~=
bara ~î=
av çäáâ~=
olika çÄàÉâíáî~=
objektiva Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=
förhållanden ëçã=
som ã~å=
man
â~å=
î~ëâ~= Ñê~ã=
kan vaska
fram ìê=
ur Éíí=
ett ëíçêí=
stort Ç~í~ã~íÉêá~ä=
datamaterial ìí~å=
utan çÅâë™=
också ~î=
av éÉêëçåäáÖ~=
personliga ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=
erfarenheter.
Dylika erfarenheter kommer till uttryck i följande citat som illustrerar hur vissa
aóäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=âçããÉê=íáää=ìííêóÅâ=á=Ñ∏äà~åÇÉ=Åáí~í=ëçã=áääìëíêÉê~ê=Üìê=îáëë~=
~ëéÉâíÉê=
aspekter ~î=
av ÇÉ=
de çÄàÉâíáî~=
objektiva ~å~äóëÉêå~=
analyserna ëçã=
som éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=
presenterades âçêí=
kort çî~å=
ovan ìééäÉîÇÉë=
upplevdes ~î=
av
i ëàìííáçí~äÉíë=
litterära Ñ®äíK=
å™Öê~=
några ëçã=
som Ñ∏êë∏âíÉ=
försökte íê®Ç~=
träda áå=
in á=
sjuttiotalets äáííÉê®ê~=
fält. aÉ=
De ~åçåóã~=
anonyma Åáí~íÉå=
citaten
från çäáâ~=
olika ÇÉÄìí~åíÉê=
som jag
âçããÉê=
à~Ö= áåíÉêîàì~ÇÉX=
î~êàÉ= åóíí=
kommer Ñê™å=
debutanter ëçã=
intervjuade; varje
nytt Åáí~í=
citat ~îëâáäàë=
avskiljs ~î=
av
ÇÉå=ä∏é~åÇÉ=íÉñíÉå=ÉääÉê=~î=Éå=Ää~åâê~ÇK=
den löpande texten eller av en blankrad.
k®ê=
När ÇÉí=
det Ö®ääÉê=
gäller ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=
debutanternas ëçÅá~ä~=
sociala ìêëéêìåÖ=
ursprung ®ê=
är ÇÉí=
det é™Ñ~ää~åÇÉ=
påfallande ~íí=
att éçéìä~J
populahög Öê~Ç=
grad Ñê™å=
íáçåÉå=
tionen êÉâêóíÉê~ÇÉë=
rekryterades á=
i Ü∏Ö=
från ä®ÖêÉ=
lägre ë~ãÜ®ääëâáâíK=
samhällskikt. fåíê®ÇÉí=
Inträdet á=
i ÇÉí=
det äáííÉê®ê~=
litterära
Ñ®äíÉí=î~ê=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=Ñ∏ê=ã™åÖ~=~î=ÇÉÄìí~åíÉêå~=Éíí=áåíê®ÇÉ=á=Éíí=ëçÅá~äí=ìåáJ
fältet var med andra ord för många av debutanterna ett inträde i ett socialt uniîÉêëìã=ëçã=áåíÉ=î~ê=ÇÉê~ëX=ëàìííáçí~äÉíë=é~êçääÉê=çã=Éå=ÑçäâÉíë=âìäíìê=ÑáÅâ=~ääíë™=á=
versum
som inte var deras; sjuttiotalets paroller om en folkets kultur fick alltså i
många av debutanternas fall en nog så bokstavlig tolkning.
ã™åÖ~=~î=ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=Ñ~ää=Éå=åçÖ=ë™=Äçâëí~îäáÖ=íçäâåáåÖK=
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sá=î~ê=àì=Ñê~ãÑ∏ê=~ääíI=ã~å=â~å=î®ä=ë®Ö~=~íí=îá=î~ê=Ä™ÇÉ=äáííÉê®êí=áåíêÉëëÉê~ÇÉI=äáííÉJ
Vi
var ju framför allt, man kan väl säga att vi var både litterärt intresserade, litteraturen kom ju före politiken, vi hade ju ändå en litterär plattform som vi stod
ê~íìêÉå=âçã=àì=Ñ∏êÉ=éçäáíáâÉåI=îá=Ü~ÇÉ=àì=®åÇ™=Éå=äáííÉê®ê=éä~ííÑçêã=ëçã=îá=ëíçÇ=
é™K=sá=Ü~ÇÉ=àì=ä®ëí=Éå=ÇÉä=Ó=Ñ∏ê=ãáÖ=î~ê=ÇÉí=àì=ë™=á=~ää~=Ñ~ääI=íêçíë=~íí=à~Ö=âçã=Ñê™å=
på. Vi hade ju läst en del - för mig var det ju så i alla fall, trots att jag kom från
Éå=éçäáíáëâ=ê~Çáâ~äI=ãÉå=áåíÉ=éçäáíáëâí=~âíáî=ãáäà∏I=ë™=Ü~ÇÉ=à~Ö=ìåÇÉê=ãáå=ìééî®ñí=
en politisk radikal, men inte politiskt aktiv miljö, så hade jag under min uppväxt
~äÇêáÖ=∏îÉê=ÜìîìÇ=í~ÖÉí=Ü™ääáí=é™=ãÉÇ=éçäáíáâX=ãÉå=ë™=î~ê=ã~å=â~åëâÉ=ãÉê~=áåJ
aldrig över huvud taget hållit på med politik; men så var man kanske mera iníêÉëëÉê~Ç=~î=äáííÉê~íìê=~î=å™Öçå=~åäÉÇåáåÖ=ëçã=à~Ö=áåíÉ=êáâíáÖí=ÄÉÖêáéÉêK=jÉå=ëÉJ
tresserad av litteratur av någon anledning som jag inte riktigt begriper. Men seman âçããÉê=
kommer íáää=
till rééë~ä~I=
mycket ëçã=
Ç~å=
î®äÇáÖí= ãóÅâÉí=
dan å®ê=
när ã~å=
Uppsala, ë™=
så ®ê=
är ÇÉí=
det ë™=
så väldigt
som Ü®åÇÉê=
händer é™=
på
~ää~=ÑêçåíÉêI=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=ãÉÇ=âìäíìê=çÅÜ=ÑáäãI=ã~å=ÑáÅâ=åó~=î®ååÉê=çÅÜ=ÇáëJ
alla fronter, väldigt mycket med kultur och film, man fick nya vänner och diskuterade. Och sedan så kommer det här med ”68, diskussioner och sånt. [...] Jag
âìíÉê~ÇÉK=lÅÜ=ëÉÇ~å=ë™=âçããÉê=ÇÉí=Ü®ê=ãÉÇ=ÛSUI=ÇáëâìëëáçåÉê=çÅÜ=ë™åíK=xKKKz=g~Ö=
minns å®ê=
när jag
kom íáää=
till rééë~ä~I=
Uppsala, ë™=
ãáååë=
à~Ö= âçã=
à~Ö= çÅâë™=
så Ü~ÇÉ=
hade jag
också êÉÖáçå~ä~I=
regionala, å®ëí~å=
nästan Çá~äÉâí~ä~=
dialektala
mindervärdighetskomplex; ã~å=
man Ü~ÇÉ=
hade áåÖÉå=
ingen íÉêãáåçäçÖáK=
terminologi. xKKKz=
ãáåÇÉêî®êÇáÖÜÉíëâçãéäÉñX=
à~Ö=
[...] ÇÉí=
det ëçã=
som íêçê=
tror jag
®åÇ™=ëâáäàÇÉ=çëëI=çÅÜ=ÇÉí=íêçê=à~Ö=ã~å=â~å=í~Åâ~=ëáå=Ä~âÖêìåÇ=Ñ∏êI=ÇÉí=®ê=~íí=îá=
ändå skiljde oss, och det tror jag man kan tacka sin bakgrund för, det är att vi
mycket ãÉê=
mer íáää=
till ÇÉ=
här ãáäà∏Éêå~I=
miljöerna, ÇÉí=
®åÇ™=
ändå â®åÇÉ=
kände ãóÅâÉí=
de Ü®ê=
det Ü®ê=
här ÑçäâÉí=
folket ëçã=
som ÇÉí=
det éê~í~ÇÉë=
pratades
çãK=lã=ã~å=à®ãÑ∏ê=ãÉÇ=ã™åÖ~=~î=ÇÉã=ëçã=á=ëíìÇÉåíêÉîçäíÉå=íçÖ=äÉÇåáåÖÉå=
om. Om man jämför med många av dem som i studentrevolten tog ledningen
çÅÜ=ã~âíÉå=ëçã=âçã=Ñê™å=ÜÉäí=~åÇê~=ãáäà∏ÉêI=ëçã=î~ê=ëà®äîë®âê~I=ëçã=îáëëíÉ=~ääí=
och makten som kom från helt andra miljöer, som var självsäkra, som visste allt
çÅÜ=âìåÇÉ=~ääíI=ëçã=Ü~ÇÉ=ëéê™âÉíI=ÜÉä~=ëà®äîë®âÉêÜÉíÉåK=c∏ê=ÇÉí=î~ê=çÅâë™=ë™=~íí=
och kunde allt, som hade språket, hela självsäkerheten. För det var också så att
man, i de politiska sammanhangen som vi deltog i, i studiecirklar och så där, likã~åI=á=ÇÉ=éçäáíáëâ~=ë~ãã~åÜ~åÖÉå=ëçã=îá=ÇÉäíçÖ=áI=á=ëíìÇáÉÅáêâä~ê=çÅÜ=ë™=Ç®êI=äáâJ
ëçã=
îá= ìíÉëäìíå~=
îá= ëí®ääÇÉ=
îá= Ü~ÇÉ=
kursledaren âçêâ~ÇÉ=
korkade Ñê™ÖçêX=
hade
som ÄäÉî=
blev vi
uteslutna Ñ∏ê=
för ~íí=
att vi
ställde Ñ∏ê=
för âìêëäÉÇ~êÉå=
frågor; vi
Ö™íí=áÖÉåçã=j~ç=wÉÇçåÖë=q~ä=íáää=Ä∏åÇÉêå~=á=gìáÅÜáå=NVPQ=çÅÜ=ëÉÇ~å=ë™=Ñê™Ö~ÇÉ=
gått igenom Mao Zedongs Tal till bönderna ijuichin 1934 och sedan så frågade
à~ÖW=Òåì=å®ê=à~Ö=âçããÉê=ÜÉã=íáää=é™ëâ=é™=ÑÉêáÉ=çÅÜ=ëâ~=í~=âçåí~âí=ãÉÇ=ÑçäâÉíI=
jag:
”nu när jag kommer hem till påsk på ferie och ska ta kontakt med folket,
hur ska jag kunna tillämpa hans analys då när jag kommer hem till Värmland,
Üìê=ëâ~=à~Ö=âìåå~=íáää®ãé~=Ü~åë=~å~äóë=Ç™=å®ê=à~Ö=âçããÉê=ÜÉã=íáää=s®êãä~åÇI=
QM=™ê=ëÉå~êÉ\ÒK=lÅÜ=Ç™=ë~=âìêëäÉÇ~êÉåI=Ñê™Ö~ê=Çì=å™Öçí=ë™=à®îä~=Çìãí=®ê=ÇÉí=äáâ~=
40 år senareP”. Och då sa kursledaren, frågar du något så jävla dumt är det lika
Äê~=~íí=Çì=Ö™ê=Ü®êáÑê™åK=lÅÜ=çã=ã~å=åì=íçÖ=ÇÉ=Ü®ê=ëíìÇáÉêå~=é™=~ääî~êI=ÇÉí=Ü®ê=
bra att du går härifrån. Och om man nu tog de här studierna på allvar, det här
î~ê=â~åëâÉ=äáíÉ=áêçåáëâí=Ñê™Ö~íI=ãÉå=çã=ã~å=åì=íçÖ=ÇÉí=é™=~ääî~êI=ë™=î~ê=ÇÉ=àìëí=
var
kanske lite ironiskt frågat, men om man nu tog det på allvar, så var de just
ë™å~=Ñê™Öçê=ã~å=ëâìääÉ=Ü~=ëí®ääí=ëáÖK=p™=ÇÉí=î~ê=áåíÉ=~ääÇÉäÉë=ëà®äîâä~êí=~íí=ã~å=î~ê=
såna frågor man skulle ha ställt sig. Så det var inte alldeles självklart att man var
ëçã=ÑáëâÉå=á=î~ííåÉí=á=ÇÉ=Ü®ê=ãÉê~=êÉåçÇä~í=éçäáíáëâ~=ë~ãã~åÜ~åÖÉå=ÜÉääÉêK=
som fisken i vattnet i de här mera renodlat politiska sammanhangen heller.

fåíê®ÇÉí=á=äáííÉê~íìêÉåë=î®êäÇ=îáë~ÇÉ=ëáÖ=î~ê~=Éíí=áåíê®ÇÉ=á=Éå=î®êäÇ=ëçãI=íêçíë=~îë~âJ
Inträdet i litteraturens värld visade sig vara ett inträde i en värld som, trots avsakå~ÇÉå=~î=Éå=ëíêáâí=~êÄÉíëâçåíêçää=çÅÜ=~î=ÑçêãÉää~=âê~î=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Éñ~ãÉåëÄÉîáë=
naden av en strikt arbetskontroll och av formella krav när det gäller examensbevis
eller officiellt godkända kompetensprov, verkade förutsätta höga utbildningsinveÉääÉê=çÑÑáÅáÉääí=ÖçÇâ®åÇ~=âçãéÉíÉåëéêçîI=îÉêâ~ÇÉ=Ñ∏êìíë®íí~=Ü∏Ö~=ìíÄáäÇåáåÖëáåîÉJ
ëíÉêáåÖ~êK=_~ê~=Éå=âå~éé=ÑÉãíÉÇÉä=~î=éçéìä~íáçåÉå=Ü~ÇÉ=áåíÉ=Eé™Ä∏êà~í=ÉääÉêF=~îJ
steringar. Bara en knapp femtedel av populationen hade inte (påbörjat eller) avëäìí~í=
mer ®å=
slutat Öóãå~ëáÉëíìÇáÉêI=
gymnasiestudier, ãÉê=
än Ü®äÑíÉå=
hälften ~î=
av éçéìä~íáçåÉå=
populationen Ü~ÇÉ=
hade Éå=~â~ÇÉãáëâ=
en akademisk Éñ~J
exaãÉåI=Éå=Ñà®êÇÉÇÉä=~î=ÇÉÄìí~åíÉêå~=Ü~ÇÉ=ä®ëí=îáÇ=Éíí=ìåáîÉêëáíÉí=ìí~å=~íí=í~=å™Öçå=
men, en fjärdedel av debutanterna hade läst vid ett universitet utan att ta någon
Éñ~ãÉåK=oÉä~íÉê~ê=ã~å=ìíÄáäÇåáåÖëåáî™å=íáää=ÇÉÄìí~åíÉêå~ë=™äÇÉêI=ëÉê=ã~å=~íí=ÑóêJ
examen. Relaterar man utbildningsnivån till debutanternas ålder, ser man att fyrmed Éñ~ãÉåI=
medan ÑÉãíáçí~äáëíÉêå~=
femtiotalisterna ®ê=
íáçí~äáëíÉêå~=
tiotalisterna ìíÖ∏ê=
utgör ÇÉå=
den ëí∏êëí~=
största ÖêìééÉå=
gruppen ãÉÇ=
examen, ãÉÇ~å=
är
∏îÉêêÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=Ää~åÇ=ÇÉÄìí~åíÉêå~=ãÉÇ=~îÄêìíå~=ëíìÇáÉê=EÖ®êå~=á=äáííÉê~íìêÜáJ
överrepresenterade bland debutanterna med avbrutna studier (gärna i litteraturhiëíçêá~=ÉääÉê=âçåëíÜáëíçêá~FK=aÉëë~=ëâáääå~ÇÉê=îÉêâ~ÇÉ=çÅâë™=ë~ãã~åÑ~ää~=ãÉÇ=çäáâ~=
storia eller konsthistoria). Dessa skillnader verkade också sammanfalla med olika
äáîëëíáä~êI=Ç®ê=ÇÉ=óåÖëí~=ÇÉÄìí~åíÉêå~=Ó=å∏ÇíîìåÖÉíI=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=Ç™íáÇÉåë=âçåJ
livsstilar, där de yngsta debutanterna - nödtvunget, med tanke på dåtidens konàìåâíìêëî®åÖåáåÖ=áåçã=Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇåáåÖÉå\=Ó=çÑí~êÉ=Ñ∏êÉÇêçÖ=ÑêáÜÉíÉå=Ñê~ãÑ∏ê=
junktursvängning
inom högskoleutbildningen? - oftare föredrog friheten framför
ÇÉí=ëçã=ã~å=ìééäÉîÇÉ=ëçã=ÄçêÖÉêäáÖ=âçåÑçêãáëãI=Ç®ê=ã~å=îáääÉ=äÉî~=ÇÉí=çë®âê~=
det som man upplevde som borgerlig konformism, där man ville leva det osäkra
liv ëçã=
som Ñ∏êÑ~íí~êÉ=
äáî=
författare ìí~å=
utan ~íí=
att áåîÉëíÉê~=
investera á=
i ÇÉí=
det ëâóÇÇëå®í=
skyddsnät ëçã=
som Éå=
en ~â~ÇÉãáëâ=
akademisk Éñ~ãÉå=
examen
âìåÇÉ=
utgöra Ó= Éå=
en áåîÉëíÉêáåÖ=
investering ëçã=
som ÇÉëëìíçã=
dessutom â~åëâÉ=
kanske ìééäÉîÇÉë=
upplevdes ëçã=
som çîáÇâçãJ
ovidkomkunde ìíÖ∏ê~=
mande, eller kanske till och med skadlig, för ett dylikt liv.
ã~åÇÉI=ÉääÉê=â~åëâÉ=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=ëâ~ÇäáÖI=Ñ∏ê=Éíí=Çóäáâí=äáîK=
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aì=éäìÖÖ~ÇÉ=Ç™\=
Du pluggade då?
hamnen, é™=
kÉàIÁ=
à~I= ~ääíë™I=
à~ÖI= jag
à~Ö= jobbade
àçÄÄ~ÇÉ= á=i Ü~ãåÉåI=
î~åäáÖí= ëàìâJ
Nej,... ja,
alltså, jag,
på ãÉåí~äëàìâÜìëI=
mentalsjukhus, Vanligt
sjukhus, gjorde påhugg här och Var, och pluggade emellan, eller pluggade och plugÜìëI=ÖàçêÇÉ=é™ÜìÖÖ=Ü®ê=çÅÜ=î~êI=çÅÜ=éäìÖÖ~ÇÉ=ÉãÉää~åI=ÉääÉê=éäìÖÖ~ÇÉ=çÅÜ=éäìÖJ
Ö~ÇÉI=à~Ö=î~ê=áåëâêáîÉå=é™=ìåáîÉêëáíÉíÉíK=g~Ö=íçÖ=Ñ~âíáëâí=Éå=Ñáä=â~åÇI=à~Ö=íêçê=ÇÉí=
gade, jag var inskriven på universitetet. Jag tog faktiskt en fil kand, jag tror det
var
î~ê=TPK=f=Üáëíçêá~I=íêÉ=ÄÉíóÖ=Eëçã=ÇÉí=ÜÉííÉ=é™=ÇÉå=íáÇÉåFI=çÅÜ=íî™=ÄÉíóÖ=á=äáííÉê~J
73. I historia, tre betyg (som det hette på den tiden), och två betyg i litterahade jag
íìêÜáëíçêá~I=
à~Ö= Éíí=
turhistoria, çÅÜ=
och ëÉÇ~å=
sedan Ü~ÇÉ=
ett á=i ~åíêçéçäçÖá=
antropologi çÅÜ=
och Éå=
en ã~ëë~=
massa âçåëíáÖ~=
konstiga ë~âÉêK=
saker.
Nej, men alltså, man ska veta också att på den tiden så, förutom historia som jag
kÉàI=ãÉå=~ääíë™I=ã~å=ëâ~=îÉí~=çÅâë™=~íí=é™=ÇÉå=íáÇÉå=ë™I=Ñ∏êìíçã=Üáëíçêá~=ëçã=à~Ö=
var
menar, é™=
på ÇÉå=
î~ê= áåíêÉëëÉê~Ç=
î~ê= ÇÉí=
à~Ö= ãÉå~êI=
intresserad ~îI=
av, ë™=
så var
det Ñ∏ê=
för ëíìÇáÉä™åÉíë=
studielånets ëâìääX=
skull; jag
den íáÇÉå=
tiden ë™=
så
kunde ã~å=
en ÉÖÉå=
âìåÇÉ=
man Ü~=
ha Éå=
egen ä®ÖÉåÜÉí=
lägenhet çÅÜ=
och éÉåÖ~ê=
pengar çÅÜ=
och ÑÉëí~=
festa çÅÜ=
och Ñäìãã~=
flumma êìåí=
runt é™=
på Éíí=
ett
ëíìÇáÉä™åI=éÉåÖ~êå~=ê®ÅâíÉK=p™=~íí=ã~å=ÖàçêÇÉ=ÇÉí=ëçã=î~ê=å∏Çî®åÇáÖí=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
studielån, pengarna räckte. Så att man gjorde det som var nödvändigt för att få
ìí=éÉåÖ~ê=íáää=å®ëí~=íÉêãáåI=çÅÜ=ëÉÇ~å=àçÄÄ~ÇÉ=ã~å=äáíÉ=á=Ü~ãåÉå=çÅÜ=ë™=Ç®êK=p™=
ut pengar till nästa termin, och sedan jobbade man lite i hamnen och så där. Så
levde ã~å=
enkelt ãÉå=
men ÖçííI=
gott, ã~å=
man Ü~ÇÉ=
hade áåÖÉå=
stereoanläggning ãÉå=
men ã~å=
man Ü~ÇÉ=
hade
äÉîÇÉ=
man ÉåâÉäí=
ingen ëíÉêÉç~åä®ÖÖåáåÖ=
à®ãí=éÉåÖ~êK=jáå=Ñ∏êëí~=ä®ÖÉåÜÉíI=à~Ö=Ñäóíí~ÇÉ=ÜÉãáÑê™å=íáÇáÖí=çãÉÇÉäÄ~êí=å®ê=à~Ö=
jämt
pengar. Min första lägenhet, jag flyttade hemifrån tidigt omedelbart när jag
gick ut från gymnasiet, men min första lägenhet kostade 49 spänn, och då kunde
ÖáÅâ=ìí=Ñê™å=Öóãå~ëáÉíI=ãÉå=ãáå=Ñ∏êëí~=ä®ÖÉåÜÉí=âçëí~ÇÉ=QV=ëé®ååI=çÅÜ=Ç™=âìåÇÉ=
Çì=íà®å~=NSÓNT=ëé®åå=ëçã=ãÉëí=á=Ü~ãåÉå=é™=Éå=å~ííI=é™=∏îÉêíáÇ=Ç™I=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=
du tjäna 16-17 spänn som mest i hamnen på en natt, på övertid då, beroende på
î~Ç=ëä~Öë=Ä™í=ÇÉí=î~êX=~ääíë™=íêÉ=íáãã~ê=Ç™=Ü~ÇÉ=Çì=Çáå=ã™å~ÇëÜóê~I=çÅÜ=Ü∏ÖÖ=Çì=
vad
slags båt det var; alltså tre timmar då hade du din månadshyra, och högg du
é™=Ç™=çÅÜ=íçÖ=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=é~ê=íáãã~ê=é™=ãçêÖçåÉå=Ç®ê=Á=~ääíë™I=ë™=ÇÉí=ê®ÅâíÉ=
på då och tog ytterligare ett par timmar på morgonen där
alltså, så det räckte
çÅÜ=ÄäÉî=∏îÉê=Ñ∏ê=Éå=ã™å~ÇI=î~=íáää=~ääíX=Éå=âçéé=â~ÑÑÉ=âçëí~ÇÉ=Éå=ëé®ååÁ=
och blev över för en månad, va till allt; en kopp kaffe kostade en spänn...
sá=Ñ∏êåÉâ~ÇÉ=ÑáäKâ~åÇKJÄÉÖêÉééÉíK=
Vi
förnekade fil.kand.-begreppet.
q®åâíÉ=ã~å=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=é™=å™Öçí=å®ê=ã~å=ÖáÅâ=á=ëâçä~å=é™=SMJí~äÉíI=ë™=î~ê=
Tänkte
man överhuvudtaget på något när man gick i skolan på 6o-talet, så var
ÇÉí=~íí=ÇÉí=Ñ~ååë=àì=ãóÅâÉí=Öçíí=çã=íáÇ=Ñ∏ê=ÇÉí=Ü®ê=ãÉÇ=óêâÉ=çÅÜ=Ñê~ãíáÇI=ÇÉí=î~ê=
det att det fanns ju mycket gott om tid för det här med yrke och framtid, det var
ingenting ëçã=
som ã~å=
man Ü~ÇÉ=
med; ëäìíäáÖÉå=
áåÖÉåíáåÖ=
hade Äê™ííçã=
bråttom ãÉÇX=
slutligen ÄÉëí®ãã~=
bestämma ëáÖ=
sig Ñ∏ê=
för å™ÖçíI=
något, ÇÉí=
det
â~å=ã~å=î®ä=Ö∏ê~=ÉÑíÉê=PMJ™êë™äÇÉêåX=çã=ã~å=áåíÉ=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=~ääíÑ∏ê=àçÄJ
kan man väl göra efter 30-årsåldern; om man inte tyckte att det var alltför jobÄáÖí=~íí=í~=ÇáîÉêëÉ=~êÄÉíÉåI=ÇÉí=î~ê=Éå=Ñê™Ö~=çã=ä®ÖÖåáåÖÉåX=à~Ö=íóÅâíÉ=áåíÉ=ÇÉí=î~ê=
bigt att ta diverse arbeten, det var en fråga om läggningen; jag tyckte inte det var
àçÄÄáÖíI=à~Ö=íóÅâíÉ=ÇÉí=î~ê=êçäáÖí=~íí=àçÄÄ~=é™=êÉëí~ìê~åÖ=çÅÜ=ë™I=å~ííâäìÄÄ~êI=ëçã=
jobbigt,
jag tyckte det var roligt att jobba på restaurang och så, nattklubbar, som
ëÉêîáí∏êI=Çáëâ~êÉI=Ü~åíîÉêâ=á=â∏â=çÅÜ=ë™åí=Ç®êK=iáâ~=ãóÅâÉí=ëçã=à~Ö=àçÄÄ~ÇÉ=á=êÉJ
servitör, diskare, hantverk i kök och sånt där. Lika mycket som jag jobbade i reoch â∏âëãáäà∏Éê=
köksmiljöer ë™=
hamnen; ÇÉí=
hamnjobb
ëí~ìê~åÖJ=
àçÄÄ~ÇÉ= ÇÉ=
staurang- çÅÜ=
så jobbade
de ~åÇê~=
andra á=i Ü~ãåÉåX=
det Ñ~ååë=
fanns Ü~ãåàçÄÄ=
ëçã=ã~å=âìåÇÉ=~åã®ä~=ëáÖ=íáää=íáÇáÖí=é™=ãçêÖçåÉåK=aÉí=î~ê=ÇÉå=íóéÉå=~î=çâî~J
som man kunde anmäla sig till tidigt på morgonen. Det var den typen av okvalificerade jobb där man snabbt fick lön; och sedan så skrev vi våra dikter på var
äáÑáÅÉê~ÇÉ=àçÄÄ=Ç®ê=ã~å=ëå~ÄÄí=ÑáÅâ=ä∏åX=çÅÜ=ëÉÇ~å=ë™=ëâêÉî=îá=î™ê~=ÇáâíÉê=é™=î~ê=
ëáíí=Ü™ää=çÅÜ=ë∏âíÉ=ëíáéÉåÇáìãI=Ñ∏êÑ~íí~êëíáéÉåÇáìãK=
sitt håll och sökte stipendium, författarstipendium.
sá=î~ê=àì=Éå=äáíÉ=®äÇêÉ=ÖÉåÉê~íáçåK=sá=ëäçÖ=çëë=áåíÉ=êáâíáÖí=ä∏ë~=é™=ÇÉí=ë®ííÉí=ÜÉääÉêK=
Vi
var ju en lite äldre generation. Vi slog oss inte riktigt lösa på det sättet heller.
g~Ö=ìééÑ~íí~ÇÉ=î®ä=~íí=å®ê=TMJí~äÉí=Äê∏í=áå=çÅÜ=éä∏íëäáÖí=ë™=Ñ~ååë=ÇÉí=Éíí=~â~ÇÉãáJ
Jag
uppfattade väl att när 7o-talet bröt in och plötsligt så fanns det ett akademikeröverskott, så var det många unga som skrev då, som kanske var under 25, som
âÉê∏îÉêëâçííI=ë™=î~ê=ÇÉí=ã™åÖ~=ìåÖ~=ëçã=ëâêÉî=Ç™I=ëçã=â~åëâÉ=î~ê=ìåÇÉê=ORI=ëçã=
î~ê=Ñ®êÇáÖ~=ãÉÇ=ëáå~=Éñ~ãáå~=çÅÜ=áåíÉ=ÑáÅâ=å™Öçí=àçÄÄ=ÉääÉê=ëçã=áåíÉ=î~ê=Ñ®êÇáÖ~=
var
färdiga med sina examina och inte fick något jobb eller som inte var färdiga
çÅÜ=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=áåÖÉå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ä®ë~=Ñ®êÇáÖí=ìí~å=ã~å=ëâêÉî=á=ëí®ääÉí=Ó=
och tyckte att det var ingen anledning att läsa färdigt utan man skrev i stället çÅÜ=ÇÉí=î~ê=ÑäÉê=~î=ÇÉã=Ç®ê=ëçã=ÄäÉî=Ñ∏êÑ~íí~êÉI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñ~ååë=å™Öçí=
och det var fler av dem där som blev författare, därför att det inte fanns något
karriär, Ç™=âìåÇÉ=ã~å=áåJ
~åå~í=~íí=Ö∏ê~K=jÉÇ~å=á=î™ê=ÖÉåÉê~íáçå=Ó=Éå=äáííÉê®ê=
annat att göra. Medan i vår generation - en litterär â~êêá®êI=
då kunde man inrikta ëáÖ=
sig é™=
bli
êáâí~=
på ~íí=
att Ääá=
bli ä®ê~êÉ=
lärare çÅÜ=
och ëâêáî~=
skriva é™=
på ëçãê~êå~I=
somrarna, çÅÜ=
och ëÉÇ~å=
sedan ë™=
så âìåÇÉ=
kunde ã~å=
man Ääá=
Ñ∏êÑ~íí~êÉ=å®ê=ÇÉí=Ü~ÇÉ=Ä∏êà~í=Ä®ê~=ëáÖ=ë™=~íí=ë®Ö~K=lÅÜ=îá=î~ê=êÉÇ~å=Ñ®êÇáÖ~=ãÉÇ=
författare när det hade börjat bära sig så att säga. Och vi var redan färdiga med
î™ê~=ÖêìåÇÉñ~ãáå~I=îá=Ü~ÇÉ=Ä~êåI=çÅÜ=îá=Ü~ÇÉ=~åå~íX=îá=Ü~åå=áåíÉ=î~ê~=ãÉÇ=êáâJ
våra
grundexamina, vi hade barn, och vi hade annat; vi hann inte vara med riktigt lika mycket och sända in till de andra tidskrifterna.
íáÖí=äáâ~=ãóÅâÉí=çÅÜ=ë®åÇ~=áå=íáää=ÇÉ=~åÇê~=íáÇëâêáÑíÉêå~K=
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aÉÄìí~åíâìêëÉå=
qáÇáÖ~êÉ= ë™=
Debutantkursen xé™=
Biskops-Arnö] Ü~ê=
[på _áëâçéëJ^êå∏z=
har Ñ∏ê®åÇê~íë=
förändrats ãóÅâÉíK=
mycket. Tidigare
så ë~=
sa ã~å=
man
Òà~I=é™=Éå=ë™å=âìêë=™âÉê=ã~å=Ä~ê~=Ñ∏ê=~íí=ëìé~Ò=çÅÜ=ë™=™âíÉ=ã~å=Çáí=çÅÜ=ÖàçêÇÉ=
”ja, på en sån kurs åker man bara för att supa” och så åkte man dit och gjorde
ÇÉíI=çÅÜ=ÇÉ=é™=ëâçä~åI=î~âíã®ëí~êÉå=çÅÜ=á=â∏âÉíI=ÇÉ=Ñ~ë~ÇÉ=àì=å®ê=ÇÉå=Ü®ê=ÇÉÄìJ
det, och de på skolan, vaktmästaren och i köket, de fasade ju när den här debuí~åíâìêëÉå=ëâìääÉ=î~ê~I=Ñ∏ê=Ç™=îáëëíÉ=ÇÉ=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=î~ê~=ëí∏âáÖí=çÅÜ=Ñçäâ=ëâìääÉ=
tantkursen skulle vara, för då visste de att det skulle Vara stökigt och folk skulle
ligga i buskarna. Och nu så tycker de det är så skönt nu, för nu är det inte så.
äáÖÖ~=á=Äìëâ~êå~K=lÅÜ=åì=ë™=íóÅâÉê=ÇÉ=ÇÉí=®ê=ë™=ëâ∏åí=åìI=Ñ∏ê=åì=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™K=
aÉí=®ê=åçÖ=Éå=ëçêíë=ìíîÉÅâäáåÖI=~íí=ÇÉí=Ç®ê=~íí=ÇÉÄìíÉê~=Ñ∏êìí=ÇÉí=î~ê=Éå=ëä~Öë=áåáJ
Det är nog en sorts utveckling, att det där att debutera förut det Var en slags iniíá~íáçåëêáíI=ëçã=Ü~åÇä~ÇÉ=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=çã=~íí=Ääá=â~êäI=çÅÜ=å®ê=ã~å=Ü~ê=âçåJ
tiationsrit, som handlade väldigt mycket om att bli karl, och när man har konﬁrmerat sig, då får man ta sig en sup, och då måste man göra det snabbt så att
ÑáêãÉê~í=ëáÖI=Ç™=Ñ™ê=ã~å=í~=ëáÖ=Éå=ëìéI=çÅÜ=Ç™=ã™ëíÉ=ã~å=Ö∏ê~=ÇÉí=ëå~ÄÄí=ë™=~íí=
ÇÉí=®ê=ÖàçêíI=Ç™=í~ê=ã~å=ëáå=éä~íë=á=ÇÉí=äáííÉê®ê~=Ñ®äíÉíI=éä∏íëäáÖí=ë™=äóÅâ~ë=ã~åI=ã~å=
det är gjort, då tar man sin plats i det litterära fältet, plötsligt så lyckas man, man
håller på att förbereda sig och ingen lyssnar på vad man säger och så debuterar
Ü™ääÉê=é™=~íí=Ñ∏êÄÉêÉÇ~=ëáÖ=çÅÜ=áåÖÉå=äóëëå~ê=é™=î~Ç=ã~å=ë®ÖÉê=çÅÜ=ë™=ÇÉÄìíÉê~ê=
man, ë™=
så ìåÇê~=
ã~åI=
î®äÇáÖí= ãóÅâÉí=
î~ê= âçééä~í=
undra Ç™=
att ÇÉí=
det Ç™=
då väldigt
mycket var
kopplat íáää=
till Éå=
en ëçêíë=
sorts ìíäÉîÉäëÉI=
utlevelse,
då ~íí=
kallar jag det då; medan nu så uppfattar folk den här kursen som en utbildning,
â~ää~ê=à~Ö=ÇÉí=Ç™X=ãÉÇ~å=åì=ë™=ìééÑ~íí~ê=Ñçäâ=ÇÉå=Ü®ê=âìêëÉå=ëçã=Éå=ìíÄáäÇåáåÖI=
Ñê™å=ìíäÉîÉäëÉ=íáää=ìíÄáäÇåáåÖIÁ=ÇÉí=®ê=Äê~=çã=ã~å=Ñ™ê=ä®ê~=ëáÖ=å™ÖçíI=íê®ÑÑ~=å™Öçå=
från utlevelse till utbildning,. .. det är bra om man får lära sig något, träffa någon
ëçã=ã~å=â~å=ä®ê~=å™åíáåÖ=~îI=ÇÉí=áååÉÄ®ê=áåíÉ=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=î~ê~=Ñìää=ÜÉä~=íáJ
som man kan lära nånting av, det innebär inte att man måste vara full hela tiÇÉåK=xKKKz=aÉí=Ñ~ååë=Éíí=ÄçÜÉãáÇÉ~ä=Ç™=ëçã=äÉîÇÉ=âî~êX=ã~å=ë™Ö=ÇÉí=ëçã=Éíí=íáääJ
den. [...] Det fanns ett bohemideal då som levde kvar; man såg det som ett tillÑ®ääÉ=~íí=ã∏í~=ÇÉ=~åÇê~=çÅÜ=ÉñéäçÇÉê~=é™=å™Öçí=ë®ííK=aÉí=î~ê=Éå=Ç~åëâ=ÇÉÄìí~åí=
fälle att möta de andra och explodera på något sätt. Det var en dansk debutant
ëçã=î~ê=äáííÉê~íìêÑçêëâ~êÉ=ëçã=Ü~ÇÉ=ëâêáîáí=Éå=ëåóÖÖ=çÅÜ=éêóÇäáÖ=åçîÉääë~ãäáåÖI=
som var litteraturforskare som hade skrivit en snygg och prydlig novellsamling,
Ü~å=î~ê=åçÖ=äáíÉ=®äÇêÉI=ëçã=î~ê=Ç®êI=çÅÜ=å®ê=Ü~å=âçã=ÜÉã=ë™=ëâêÉî=Ü~å=Éå=âê∏J
han var nog lite äldre, som var där, och när han kom hem så skrev han en krönika i Politiken vill jag minnas där han berättade om sitt möte med diktarna i
åáâ~=á=mçäáíáâÉå=îáää=à~Ö=ãáåå~ë=Ç®ê=Ü~å=ÄÉê®íí~ÇÉ=çã=ëáíí=ã∏íÉ=ãÉÇ=Çáâí~êå~=á=
pîÉêáÖÉX=
han Ü~ÇÉ=
hade ™âí=
Sverige; Ü~å=
åkt ìéé=
upp íáää=
till pîÉêáÖÉ=
Sverige çÅÜ=
och ã∏íí=
mött Éå=
en ã~ëë~=
massa êáâíáÖ~=
riktiga ÄçÜÉãÉêK=
bohemer. m™=
På
när Ü~å=
han ëâìääÉ=
skulle ™â~=
hem, çÅÜ=
ãçêÖçåÉå=
morgonen ÉÑíÉê=
efter ëáëí~=
sista âî®ääÉå=
kvällen å®ê=
åka ÜÉãI=
och ë™=
så ëâìääÉ=
skulle Ü~å=
han ®í~=
äta ëáå=
sin
Ñêìâçëí=çÅÜ=Ç™=äáÖÖÉê=ÇÉí=Éå=ëâ~äÇ=ãáíí=ìíÉ=é™=Öê®ëéä~åÉå=á=Ö~ëë~åÇÉ=ëçäI=âäçÅâ~å=
frukost och då ligger det en skald mitt ute på gräsplanen i gassande sol, klockan
®ê=àì=Ö~åëâ~=ãóÅâÉíI=ÄÉå=çÅÜ=~êã~ê=ê~âí=ìí=ëçã=Éå=ëçêíë=hêáëíìëI=ãÉÇ=ä™åÖí=Ü™êI=
är ju ganska mycket, ben och armar rakt ut som en sorts Kristus, med långt hår,
ìíëéêáÇÇ=ãáíí=é™=Öê®ëã~íí~åX=çÅÜ=Ü~å=î~ê=~ääíë™=ÑìääI=ëâêÉî=Ü~åI=Ü~å=Ü~ÇÉ=ëçãå~í=
utspridd mitt på gräsmattan; och han var alltså full, skrev han, han hade somnat
Ç®ê=Ä~ê~I=çÅÜ=Ü~å=ÑáÅâ=äáÖÖ~=çÅâë™X=Ü~å=Ñê~ãÜ™ääë=Ç™=ëçã=ÇÉå=ëíçê~=ìééäÉîÉäëÉå=
där bara, och han fick ligga också; han framhålls då som den stora upplevelsen
Ñ∏ê=ÇÉå=Ü®ê=ã~ååÉåI=Ü~å=ÑáÅâ=ëÉ=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ÄçÜÉãÉåK=
för den här mannen, han fick se den svenska bohemen.

fåíê®ÇÉå=
î®êäÇ= ëçã=
î~ê= åó=
Inträden á=
för ã™åÖ~=
och Ñê®ãã~ÇÉI=
främmade,
i ÇÉí=
det äáííÉê®ê~=
litterära Ñ®äíÉíI=
fältet, á=
i Éå=
en värld
som Ñ∏ê=
många var
ny çÅÜ=
ëâÉÇÇÉ=~ääíë™=~î=ÇÉÄìí~åíÉê=ëçã=Ä~ê=ãÉÇ=ëáÖ=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=
skedde alltså av debutanter som bar med sig olika erfarenheter och förutsättningar
Ó=ëâáääå~ÇÉê=ëçã=âçã=íáää=ìííêóÅâ=á=çäáâ~=äáîëëíáä~êI=ë™ëçã=çî~åëí™ÉåÇÉ=Åáí~íÉå=îáë~êK=
skillnader som korn till uttryck i olika livsstilar, såsom ovanstående citaten visar.
pâáääå~ÇÉê=
Skillnader ëçã=
som çÅâë™=
också ÑáÅâ=
fick Éíí=
ett ÒäáííÉê®êíÒ=
”litterärt” ìííêóÅâ=
uttryck á=
i ÇÉ=
de çäáâ~I=
olika, ãçíë~íí~=
motsatta ëí®ääåáåÖëí~J
ställningstaÖ~åÇÉå=ëçã=~å~äóëÉå=âìåÇÉ=ìêëâáäà~=Ó=çÅÜ=ëçã=îáë~ê=~íí=ëàìííáçí~äÉíë=äáííÉê~íìê=î~ê=
ganden som analysen kunde urskilja - och som visar att sjuttiotalets litteratur var
ä™åÖí=ãÉê~=ÄêçâáÖ=®å=ÇÉå=ÄáäÇ=ëçã=îìñáí=Ñê~ã=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=~î=Éå=ÖÉåçãáÇÉçäçÖáëÉJ
långt mera brokig än den bild som vuxit fram i efterhand av en genomideologiserad, förenklad och föga komplicerad socialrealism. Här finns inget utrymme för
ê~ÇI=Ñ∏êÉåâä~Ç=çÅÜ=Ñ∏Ö~=âçãéäáÅÉê~Ç=ëçÅá~äêÉ~äáëãK=e®ê=Ñáååë=áåÖÉí=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=
Éå=å®êã~êÉ=Çáëâìëëáçå=~î=ÇÉëë~=çäáâ~=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉåI=ãÉå=à~Ö=å∏àÉê=ãáÖ=ãÉÇ=
en närmare diskussion av dessa olika ställningstaganden, men jag nöjer mig med
~íí=~îëäìí~=ãÉÇ=Éíí=ëáëí~I=âçêí=Åáí~íI=ëçã=îÉêâ~ê=áääìëíêÉê~=Éå=îáëë=äáîëëíáäI=ãÉå=ëçã=
att avsluta med ett sista, kort citat, som verkar illustrera en viss livsstil, men som
çÅâë™=Ç∏äàÉê=Éíí=ã~êâÉê~í=ÉëíÉíáëâí=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉK=bíí=Åáí~í=ëçã=Ñ™ê=ëáå=Ñìääëí®åJ
också döljer ett markerat estetiskt ställningstagande. Ett citat som får sin fullstänsom áåíÉ=
ÇáÖ~=
betydelse çã=
om çÅâë™=
också ÇÉ=
de çêáÉåíÉêáåÖëéìåâíÉê=
orienteringspunkter ëçã=
inte ~êíáâìäÉê~ë=
artikuleras ÇáêÉâí=
direkt Ü®êI=
här,
diga ÄÉíóÇÉäëÉ=
ãÉå=ëçã=®åÇ™=âä~êí=çÅÜ=íóÇäáÖí=®ê=ìåÇÉêÑ∏êëí™ÇÇ~=á=ÇÉå=çìíí~ä~ÇÉ=~îÉêëáçå=ëçã=
men som ändå klart och tydligt är underförstådda i den outtalade aversion som
kommer till uttryck i det, tas med i betraktelse. (Ett citat som, om man ser det
âçããÉê=íáää=ìííêóÅâ=á=ÇÉíI=í~ë=ãÉÇ=á=ÄÉíê~âíÉäëÉK=Ebíí=Åáí~í=ëçãI=çã=ã~å=ëÉê=ÇÉí=
ìíáÑê™å=Éíí=ãÉí~éÉêëéÉâíáîI=áääìëíêÉê~ê=å∏Çî®åÇáÖÜÉíÉå=~î=Éíí=êÉä~íáçåÉääí=í®åâ~åÇÉI=
utifrån ett metaperspektiv, illustrerar nödvändigheten av ett relationellt tänkande,
Éíí=í®åâ~åÇÉ=ëçã=®ê=áåêáâí~í=é™=~íí=ìåÇÉêë∏â~=ÜáÉê~êâáëÉê~ÇÉ=ÇáÑÑÉêÉåëÉê=Ó=Éíí=í®åJ
ett tänkande som är inriktat på att undersöka hierarkiserade differenser - ett tänkande som med andra ord utgår från fältbegreppet.)
â~åÇÉ=ëçã=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=ìíÖ™ê=Ñê™å=Ñ®äíÄÉÖêÉééÉíKF=
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g~Ö= Ñäóíí~ÇÉ=
^äÑêÉÇ= Jarrys
g~êêóë= açâíçê=
tog ãÉÇ=
med ãáÖ=
mig OP=
23 Éñ=
eX ìí~î=
Jag
flyttade íáää=
till píçÅâÜçäã=
Stockholm çÅÜ=
och íçÖ=
utav Alfred
Doktor
Faustroll och kastade ut dem från fönstret, alla utom ett som jag fortfarande har
c~ìëíêçää=çÅÜ=â~ëí~ÇÉ=ìí=ÇÉã=Ñê™å=Ñ∏åëíêÉíI=~ää~=ìíçã=Éíí=ëçã=à~Ö=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Ü~ê=
âî~êK=g~Ö=â∏éíÉ=~ää~=ëçã=Ñ~ååë=é™=iìåÇÉèìáëíëâ~=_çâÜ~åÇÉäå=á=rééë~ä~I=â~ëí~ÇÉ=
kvar. Jag köpte alla som fanns på Lundequistska Bokhandeln i Uppsala, kastade
ìí=
îá= ë~I=
î~ê= Ñ∏ê=
îá=
ut ÇÉã=
dem íáää=
till ÑçäâÉí=
folket ëçã=
som vi
sa, ëçã=
som ãçíîáâí=
motvikt íáää=
till ~ääí=
allt ~åå~í=
annat ëçã=
som var
för ÑçäâÉíI=
folket, vi
íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=ä®ëíÉ=^äÑêÉÇ=g~êêóK=
tyckte att det var viktigt att de läste Alfred Jarry.
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