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sig bortom det givna, vilket förstås är tacknäm-
ligt i konstnärliga sammanhang.

Hitom himlen förespråkar alltså varken mo-
dernitet eller förmodernitet, menar Nilsson 
Skåve, utan laddas med ambivalens, mångty-
dighet, motsättningar och konflikter. Nilsson 
Skåve visar förtjänstfullt fram allt detta, men 
det är trots allt fråga om det gamla mynt jag 
inledningsvis talade om, det vill säga den klas-
siska analysen av modernitetens janusansikte 
med civilisationskritisk udd. Visst inbjuder Hi-
tom himlen till den typen av läsning, men jag 
hade gärna sett en motvallsläsning som från 
grunden innefattat kritik av de etablerade mo-
dernitetsteoretikerna och gjort något radikalt 
annat utifrån till exempel kvinnoemancipatio-
nens historia. Genom att på detta sätt ta moder-
nitetens politiska konsekvenser på allvar skulle 
plötsligt könskomplementaritetens tankefigur 
framstå som en effekt av den sociala och kultu-
rella turbulens som skapades av kvinnors kamp 
för rätten till medborgarskap, och med den 
typen av klangbotten tror jag att avhandlings-
sången hade ljudit både högre och starkare  
rentav befriad.
FD Kristina Fjelkestam, Södertörns högskola

Svensk Science Fiction
Jerry Määttä, Raketsommar: 
 Science fiction i Sverige 1950–1968 
Lund, Ellerströms förlag, 2006, 607 s. (diss. Uppsala)

Den stora förtjänsten med Jerry Määttäs av-
handling Raketsommar: Science fiction i Sve-
rige 1950–1968 är att den torde vara mycket 
användbar inte bara i den akademiska världen 
utan även för en sf-intresserad allmänhet. I den-
na bok står, såvitt jag kan bedöma, verkligen allt 
som är värt att veta om lanseringen i Sverige av 
litterär science fiction – eller »faktasiromaner« 
eller »vetsagor« eller »teknovisioner« (ja, Määt-
tä redovisar förstås de svenska namnförslag på 
genren som lanserades vid olika tillfällen). Ra-
ketsommar formar sig sålunda till en i många 

stycken imponerande översikt över en genres 
introduktion, blygsamma uppsving och kan-
ske något märkliga brist på genomslag i svensk 
litterär offentlighet. Det märks att författaren 
verkligen vill kommunicera sina rön – under-
sökningen drivs av en smittsam entusiasm och 
överlag är boken också mycket välskriven.

Jag menar naturligtvis att detta är berömvär-
da egenskaper – få avhandlingar besitter sådana 
kvaliteter. Om något skulle hindra textens till-
gänglighet så är det möjligen det i mina ögon 
oerhörda (drygt 600 sidor!) omfånget, och en 
emellanåt alltför nitisk och ibland förbryllande 
tilltro till statistik. Och även om TFL:s läsare nog 
känner sig tämligen bekanta med de litteratur-
sociologiska (läs: bourdieuska) resonemangen, 
kan de för den sf-intresserade lekmannen kan-
ske te sig lite mer gåtfulla. Detta till trots: som 
referensverk är jag övertygad om att Raketsom-
mar kommer att finna sina användare, såväl inn-
anför som utanför vår del av akademin. 

Ovanstående beröm ropar, enligt genrens 
konventioner, på ett »men«. I fallet med Jerry 
Määttäas avhandling är mina detaljfrågor få. 
Mina funderingar kring Raketsommar befinner 
sig snarare på en metodologisk och teoretisk 
nivå. Määttä genomför, det ska slås fast från 
början, i allt väsentligt den arbetsuppgift han 
förelagt sig på ett konsekvent och kompetent 
sätt. Det som kommer diskuteras nedan är pro-
blem som dels har med skrivsättet att göra, dels 
med den bourdieuska terminologin.

Määttä inleder sin undersökning med att re-
dovisa sina litteratursociologiska utgångspunk-
ter – begrepp som symboliskt kapital, fält och 
delfält lanseras. Därefter följer ett avsnitt med 
några av de väsentligare stipulationerna, där i 
synnerhet begreppsparet kategoriserad respek-
tive okategoriserad sf visar sig vara användbart 
– till kategoriserad sf hör texter som utger sig 
för att vara, och redan från början lanseras som, 
science fiction; till den okategoriserade sf-lit-
teraturen räknas texter som inte primärt klas-
sats som science fiction, men av olika skäl så 
småningom kommit att associeras med genren. 

Jonas Ingvarsson
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Detta gäller oftast verk som tillkommit före 
genrens framväxt, t.ex. klassiker som Franken-
stein och »Der Sandmann«, och i synnerhet pi-
onjärer som Jules Verne och H. G. Wells.

Avhandlingen är härefter en i princip kro-
nologisk undersökning av sf-rörelsens och sf-
litteraturens försök till etablering under 1950- 
och 60-talen. Förlagens utgivningar granskas, 
enskilda entusiaster presenteras, debatter och 
kritik redovisas. Längre avsnitt ägnas de domi-
nerande sf-magasinen Häpna! och Galaxy. Ett 
kapitel ägnas »konsekrationen av Ray Bradbu-
ry« och redovisar (på ett sätt som påminner om 
Magnus Perssons receptionsstudie i Kampen 
om högt och lågt, 2002) den ambivalens varmed 
kulturkritiken hanterade begreppet science fic-
tion i samband med den respekterade Bradbury. 
Dispositionen är relativt hanterbar för läsaren 
även om jag går lite vilse i årtalen under ge-
nomgången av de olika tidskrifterna. Jag förstår 
dock avhandlingsförfattarens överväganden.

Fram växer en bild av svensk sf, där man 
med viss framgång och stor optimism försöker 
lansera genren under 50-talet – »framgång« här 
mätt i att några förlag satsar på utgivning, att 
en månatlig tidskrift etableras, att genren, om 
än kritiskt, uppmärksammas i t.ex. BLM och att 
fenomenet får en viss medial uppmärksamhet. 

Att Määttäs bok, liksom ett antal besläkta-
de avhandlingar de senaste åren (Gedin 2004, 
524 s.; Furuland 2007, 655 s.) har ett så be-
tydande omfång i sidantal räknat är inte minst 
frukten av att litteratursociologin tycks ha axlat 
rollen som vår tids empiriska gren av littera-
turvetenskapen. Undersökningarna beledsagas 
av staplar, diagram, statistiska uträkningar och 
ofta appendix med dokumentation över insam-
lat material. Det ger ett elegant sken av veten-
skaplighet (något som litteraturvetenskapen ju 
faktiskt tycks ropa efter); litteratursociologin 
uppehåller sig gärna och på goda grunder vid 
produktionstal, förläggarstatistik, läsarunder-
sökningar, ja, en rad katalogiserbara faktorer 
som på olika sätt kan bidra till att sortera in 
en litterär företeelse i de kategorier som under-

söks. Det finns uppenbara fördelar med denna 
empiriska nit: läsaren serveras annars svårtill-
gänglig statistik, ett visst område, som kanske 
är tillgängligt endast vid ett givet ögonblick i 
historien (som t.ex. i Johan Svedjedals The Li-
terary Web), kan ringas in och bli tillgängligt 
för framtida historiska undersökningar. Litte-
ratursociologin som den oftast ser ut i Sverige 
är alltså synnerligen serviceinriktad, vilket är 
en utmärkt egenskap även om just denna ser-
vicenit emellanåt kanske lägger sordin på läs-
upplevelsen.

Ett problem i Raketsommar uppstår när den-
na materialredovisning, som för det mesta är 
klargörande och lättillgänglig, ska kopplas till 
undersökningens teoretiska kategorier. Bour-
dieus sociologiska teorier handlar i hög grad 
om aktörer (t.ex. författare, kritiker, bokförlag) 
som med symboliskt och ekonomiskt kapital 
(d.v.s. cred respektive kredit) agerar på olika 
offentliga (kultursidor, tidskrifter) eller semi-
offentliga (konvent, fanzines) arenor, vilka till-
sammans kan konstituera ett »fält«. I Määttäs 
undersökning tycks positioneringen av dessa 
aktörer avläsas mest med hjälp av – gissning-
ar. Ett av avhandlingstextens vanligaste reto-
riska grepp är nämligen formuleringar av ty-
pen »möjligen«, »tyder på«, »bör ha« och »kan 
man anta«, eller passager som denna:

Det är därför svårt att värja sig för misstanken att 
fansen, med sin avvikande smak, sina umgäng-
esformer, sina publikationer och sin interna kod 
kan ha uppfattats som ett smärre hot mot rådande 
normer, varför man tog avstånd från rörelsen eller 
rentav försökte oskadliggöra den genom att förlöj-
liga anhängarna. (s. 195 f., min kurs.)

Med detta skrivsätt blandas i samma mening 
rena – om än kvalificerade – gissningar med ett 
konstaterande som har sin grund i ett redovi-
sande av några raljerande artiklar om sf-rörel-
sen. Ett faktum »bevisas« av en spekulation. Ett 
annat exempel på detta är resonemanget kring 
Karl Vennbergs symboliska kapital. Määttä på-
pekar att i samband med mottagandet av Folke 
Fridells roman Äldst i världen
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är det återigen nästan endast i Karl Vennbergs 
mycket positiva recension i Aftonbladet som gen-
rebeteckningen [sf, JI ] nämns, när Vennberg – som 
i egenskap av kulturredaktör […] knappast bör ha 
riskerat att förlora i anseende på att nämna genren 
och ge sken av att vara påläst inom den – menade 
att Fridells roman delvis kretsar kring »ett hälso- 
och åldersexperiment år 1980 i ett pensionärshem 
av måttfull science-fictionkaraktär»[…]. (s. 335, 
min kurs)

Några sidor längre fram har denna gissning bli-
vit en del av argumentationen: 

Karl Vennberg och Bengt Holmqvist räknas till 
verkliga giganterna inom 1900-talets svenska 
dagskritik, och deras uttalanden medförde antag-
ligen mycket liten risk att förlora i anseende eller 
position i fältet […]. (s. 346, min kurs)

Den okritiske läsaren köper gissningen som ett 
bevis; den misstänksamme läsaren känner grun-
den för hela resonemanget vackla och ifrågasät-
ter i värsta fall även det redovisade faktaunder-
laget. Alla teoretiska perspektiv begränsar ju 
– kanske är detta teoriernas viktigaste funktion 
– men ovanstående visar hur den bourdieuska 
matrisen ibland skärmar synfältet i Määttäs un-
dersökning på ett mindre lyckat sätt. Det tas för 
givet att en acceptans av »fältet sf« är ett risk-
tagande som endast ett fåtal etablerade kritiker 
»har råd med«. Kan man inte, frågar jag mig, 
lika gärna »anta« att kritiker av Vennbergs och 
Holmqvists kaliber erhållit sina positioner just 
på grund av att de varit så öppna och vidsynta 
och skaffat sig en bred repertoar, och därmed 
respekt inom en rad olika kulturella områden?

I rättvisans namn ska sägas att Määttä be-
handlar sitt material på ett sätt som gör att jag 
i allt väsentligt delar hans spekulationer. Men 
skrivsättet skapar ändå en vaghet som såvitt jag 
kan förstå uppstår i författarens ambition att få 
ihop undersökningens empiri med den sociolo-
giska teoriapparaten. 

Fallet Vennberg sätter fingret på ytterligare 
en bourdieusk detalj i Määttäs avhandling: det-
ta med »kampen«. Att aktörer strider om infly-
tande och symboliskt kapital på fältet är numera 

vardagsspråk. (Nu har vi dessutom ett par kul-
turarbetargenerationer som växt upp med Bour-
dieu, och hans terminologi har därmed fått nå-
got självbekräftande över sig – istället för att bli 
beskriven i bourdieuska termer, så agerar man 
i enlighet med hans analyser, man skaffar sig 
kulturellt kapital, reflekterar över sin egen habi-
tus, etc. – eller så förläser man sig på Bourdieu 
och konstruerar ett kulturkapitalistiskt fält av en 
ideell tidskrift.) Denna taxonomi är försåtlig för 
att den i viss mån fungerar som ett cirkelbevis: 
man benämner ett (slag)fält, anger sedan vilka 
som slåss på detta fält, och har därmed »bevi-
sat« fältets existens. Återigen: Määttä beskriver 
sf-rörelsens företeelser och aktörer på ett infor-
mativt och trovärdigt sätt ända tills taxonomin 
kopplas på: den till antalet deltagare ganska 
blygsamma svenska sf-rörelsen beskrivs t.ex. 
som ett delfält där »en ständig kamp« råder om 
hur fältet ska avgränsas och definieras:

Sf-delfältets specifika symboliska kapital bestod i 
kunskaper, kontakter och aktiviteter förknippade 
med genren och dess fankultur. [– – –] Detta kapi-
tal, som i likhet med allt symboliskt kapital tjänar 
till att skänka makt, prestige och en aktad posi-
tion i det fält eller delfält där kapitalet tillerkänns 
värde, skiljer sig dock från det kulturella kapitalet 
[…] genom att det, eftersom de sanktionerade kar-
riärvägarna varit betydligt färre, endast till viss del 
var möjligt att växla till ekonomiskt kapital. Vad 
detta kapital sedan användes till är inte heller helt 
uppenbart, då mycket tyder på att kampen inom 
delfältet under åtminstone dess första tid inte lika 
mycket handlade om makten att definiera föremå-
let för intresset, att lansera tolkningsperspektiv 
eller värdera olika berättelsetyper och/eller förfat-
tarskap, som om själva formerna för rörelsen och 
kontrollen över diskussions- och publiceringsfora. 
(s. 177 f., min kurs)

Här har vi en förträfflig katalog över den bour-
dieuska terminologin. Flera iakttagelser i ovan-
stående (och liknande) resonemang är lätta att 
instämma i: fanzine-skribenter och utövare av 
subkultur kan inte omsätta sin verksamhet i lika 
mycket pengar som en aktad kulturskribent. Men 
någon kamp om »kontrollen över diskussions- 
och publiceringsfora« har jag svårt att se. Det 
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handlar, som Määttä själv förtjänstfullt redovi-
sar, om en handfull driftiga aktörer varav några 
ger ut egna fanzines samtidigt som de medver-
kar i andra; några få får skriva på kultursidorna; 
flera träffas på ett antal sf-konvent; några lyckas 
och några misslyckas. Men någon kamp om 
kontrollen…? I avhandlingens slutdiskussion 
heter det också: »I dessa egna fora – klubbarna, 
fanzinen, kongresserna och Häpna! – tävlade 
fansen om anseende och makt« (s. 400). 

Denna krigs- och tävlingsmetaforik rimmar 
illa med den bild av rörelsen som Määttä själv 
målar upp: möjligen försöker man överträffa 
varandra i argument för att sf-litteraturen ska 
få det anseende man tycker den förtjänar – men 
det förefaller vara ett arbete för alla sf-entusias-
ters bästa. En »kamp« som man möjligen kan 
utläsa är försöken att värva läsare från en an-
nan populärlitterär genre, nämligen kriminal-
litteraturen. I Raketsommar framgår att denna 
strid var ojämn; kriminallitteraturen tappade 
aldrig sitt grepp om fritidsläsaren. Till syvende 
og sidst är ändå den »strid« avhandlingsförfat-
taren beskriver i själva verket en strid mellan 
sf-kommuniteten och det finlitterära kretslop-
pet. Määttä ägnar också stort utrymme till att i 
olika sammanhang redovisa hur »finkulturen« 
hanterat sf-genren. I dessa avsnitt finns flera 
läsvärda stycken, och kapitlet om Bradbury-
 receptionen framstår i det sammanhanget som 
ett av avhandlingens intressantaste.

Varför fick sf-litteraturen inte det genomslag 
man kunde ha förväntat sig? Det var ju rymd-
ålder, Sputnikfeber, små gröna män och UFO-
vittnesmål; en allmän teknik- och prylfixering, 
nya fenomen som TV och elektronhjärnor, ja, 
allt detta tycks utgöra en fin mylla för denna 
teknovisionära genre. Määttä levererar sympa-
tiskt nog inga slutgiltiga svar på frågan – den 
information han förser läsaren med utgör ett 
gott underlag för att denne själv ska kunna spe-
kulera vidare. Några hypoteser framkastas och 
förkastas; som att genren på grund av utebliv-
na succéer i den tidiga etableringsfasen skulle 
ha fått »dåligt« rykte, eller att man valde att 

översätta fel titlar (flera av de tidigt översatta 
verken har senare översatts på nytt, och vissa 
rentav fått sf-klassikerstaus); man kan heller 
inte skylla på att genren skulle ha fått bristande 
exponering – sf ägnades inte så liten uppmärk-
samhet under 1950-talet, och även de »finkul-
turella« arenorna tog upp genren till gransk-
ning. Mer plausibel finner Määttä förklaringen 
att det förekom överetableringar – flera sats-
ningar, på t.ex. bokserier, tenderade att sam-
manfalla, man kan ju kalla det dålig tajming. 
Än mer troligt är att genren olyckligtvis kom 
att jämföras med kriminalgenren, och där var 
man, som nämnts ovan, med avseende på po-
pularitet chanslös. Kanske, och Määttä snud-
dar vid detta, beror sf-litteraturens blygsamma 
genomslag på att det svenska folkhemmet hade 
lyckas få fram ett antal egna deckarförfattare 
som var just folkhemska – idenitifikation och 
spänning i mördande förpackning levererades 
av författare som H. K. Rönnblom, Maria Lang 
och Stieg Trenter. Denna identifikation kunde 
sf-genren aldrig konkurrera med.

Jag undrar dock om det verkligen var så att 
sf-genren inte slog igenom!? Mättäa skriver om 
»genren« men behandlar egentligen endast lit-
teratur och jag saknar därför en belysning av en 
såvitt jag kan se fullständigt central aspekt av 
sf: TV och film (och i viss mån även radio). Jag 
hade gärna sett en genomgång av det genomslag 
filmer som Världarnas krig, Triffiderna anfaller 
och andra kultfilmer från 50-och 60-talen hade, 
och hur man inom sf-kommuniteten såg på TV-
serier som Star Trek (om man nu hade tillgång 
till amerikanska serier) och Rymdpatrullen. Det 
förefaller mig vara en nog så angelägen under-
sökning att ställa sig frågan hur sf-proselyterna 
i Sverige såg på olika medier – var gick gränsen 
för den sf man ville sprida till folket? Här infin-
ner sig också ytterligare en delförklaring till sf-
litteraturens blyga genomslagskraft: genren är 
till sin art väldigt visuell, och alla de detaljerade 
beskrivningar av olika tekniska apparater som 
måste ha förekommit i texterna låter sig snabbt 
och tacksamt avbildas på vita duken eller i den 
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flimrande TV-rutan. Att sf-genrens guldålder 
(åtminstone internationellt) sammanfaller med 
TV:ns framväxt är ur denna synvinkel ingen till-
fällighet. Men hur såg sf-litteratörerna på det-
ta? Var TV ett hot, en möjlighet, eller var den 
kanske rentav ett stycke sf i sig själv? Ansågs 
Hollywood förlöjliga en genre med seriösa an-
språk? Raketsommar ger inga svar därvidlag.

En sista spekulation från min sida efter att 
ha läst Määttäs avhandling är att sf-litteraturens 
blygsamma avtryck i den kulturella offentlighe-
ten kan bero på att man inte lyckades definiera 
sig. Några namntävlingar var kanske det mest 
publika försöket att begreppsbestämma den egna 
verksamheten. Andra stipulationer fördes fram 
av genrens tongivande debattörer, men när det 
kommer till t.ex. Ray Bradbury har, som Määt-
tä utmärkt redovisar, finkulturens kritiker ändå 
ingen tydlig definition att luta sig emot. Möjli-
gen hade en systemteoretisk analys här kunnat 
sätta fingret på hur sf-litteraturen kanske aldrig 
konstituerar ett operativt system, med »insida« 
och »utsida«. Istället för att stirra alltför stint 
på de enskilda aktörerna i »fältet« hade man då 
kunnat ägna uppmärksamheten åt att försöka 
analysera de villkor, händelser och faktorer som 
leder fram till att sf-systemet får det utseende 
som det får. Men det är en annan historia. 

en annan historia: P. O. Sundmans briljanta 
novell »Förhandlingen« från 1963 handlar om 
ett möte mellan en fackföreningsföreträdare 
och den kommunala lönenämndsordföranden. 
Man ses hemma hos den facklige förhandla-
ren för att diskutera ett beting för en städerska. 
Det är många faktorer som ska tas i beaktande: 
Vad är det för typ av sal – lärosal? grupprum? 
sammanträdesrum? Hur stora är fönstren? Hur 
många minuter räknar man för ett fönster? »Man 
mäter upp en skola, beräknar tidsåtgången för 
städning per kvadratmeter golvyta och år.« Pre-
cisionen är hög, och man tvistar om vissa av be-
tingen. När man sedan funnit en siffra man kan 
godta så ska man bestämma »städfrekvensen«: 
hur många dagar städerskan ska arbeta.

Först räknar man alltså med exakta och precisa 
siffror, tiotusendelar av minuter till och med.
Därefter gör man en grov höftning.
 Man dividerar den exakta och precisa summan 
med sex och multiplicerar den därefter med den 
godtyckligt valda siffran två.

Det är lätt att se parallellen mellan Sundmans 
novell och Määttäs undersökning – och man 
kan oförsiktigt också se något raljant i jämförel-
sen. Men det är tydligt i novellen att de exakta 
sifforna behövs, lika väl som den godtyckliga 
siffran. Det som Sundman tillför är medveten-
heten om att det är just så här det går till: hård-
data varvas med höftskott. Men novellen slutar 
inte med denna insikt. Mötet äger rum en kall, 
mörk och stjärnklar vinterkväll 1957. Utanför 
radhuset samlas en liten skara för att spana upp 
mot himlen. Så, efter någon minut:

– Där, sade mannen med klockan och jag kunde 
skymta hans pekande arm.
 Sputniken rörde sig som ett stjärnfall över him-
len från väster mot öster – men mycket långsam-
mare. Den lyste klart sedan man väl fått syn på 
den. Vi stod tysta. Den passerade nästan rätt över 
våra huvuden och gick förlorad i dunkel ungefär 
när vi såg den i fyrtiofem graders vinkel mot vår 
östra horisont – om jag minns rätt.
 – Ryssarna är för jävliga, sade Gunnarsson.
 – De kom först, sade mannen med klockan – 
om det nu var han.
 – Jänkarna mår nog ganska illa just nu.
 – Nästan åtta kilometer i sekunden, sa någon. 
Det var varken mannen med klockan eller Gun-
narsson, det var en kvinnlig röst, kanske bara en 
flicka. Minst fyrahundra kilometer i minuten – vad 
gör det i timmen?
 – Nära trettitusen, sa jag, osäker på om jag 
 räknat rätt.
 Ändå, hastigheten till trots, hade den inte rört 
sig långsamt?
 En synvilla bara.

Ja, de petimäter-beräkningar som äger rum 
ramas in av Sputnik, stjärnhimlen, framtiden, 
rymden, det oändliga (som också det utsätts 
för beräkningsivern). Det uppstår en sällsam 
kontrast mellan radhuset, förhandlingen och 
satelliten, minutberäkningar av beting och 
de hisnande avstånden ovanför. På något sätt 
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fångar Sundmans text vår fascination för rym-
den, samtidigt som den märkligt nog andas 
en respekt för det lilla, gnetande arbetet. Den 
ambivalens som utgör novellens styrka speg-
lar mitt intryck av Määttäs Raketsommar – och 
om denna ambivalens inte i alla stycken utgör 
avhandlingens styrka så utgör gnetandet och 
fascinationen det. »Ni måste försöka förstå: vi 
diskuterade väsentliga ting.«
FD Jonas Ingvarsson, Universitetslektor i litteratur-
vetenskap, Karlstads universitet

Brevromaner
Yvonne Leffler, »Jag har fått 
ett bref …«: Den tidiga svenska 
 brevromanen 1770–1870 
Hedemora, Gidlunds förlag, 2007, 318 s. 

Yvonne Leffler gav för några år sedan ut det 
banbrytande arbetet I skräckens lustgård. 
Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner. 
Nu har hon följt upp med en stor monografi 
om den svenska brevromanen från 1770 till det 
moderna genombrottet.

Monografin inleds med ett par inledningska-
pitel där den svenska brevromanen och den tidi-
gare, mycket sparsamma forskningen kring den-
na presenteras. Brevromanen blev ute i Europa 
en populär genre under 1700-talet med verk 
som Samuel Richardsons Pamela och Clarissa, 
Jean-Jacques Rousseaus Julie och Johann Wolf-
gang von Goethes Den unge Werthers lidanden. 
Dessa och andra romaner blev i Sverige lästa i 
original eller i svensk översättning ganska ti-
digt efter utgivningen och fick stort genomslag 
i de läsande kretsarna. Så småningom började 
också svenska författare att försöka sig på gen-
ren. Som en av orsakerna till denna popularitet 
pekar Yvonne Leffler på det autentiska brevets 
unika roll som kommunikationsmedel i euro-
peiska kulturer under denna tid, långt före tele-
graf, telefon, e-post och SMS blev uppfunnet. 
Brevet var inte bara viktigt i privat och offent-
lig kommunikation, utan många inhemska tid-

ningar och tidskrifter tryckte till exempel rese-
brev. Tidningarna publicerade också läsarbrev, 
ofta också längre brevväxlingar. Dessa kunde 
lika gärna vara fiktiva som verkliga och var 
ofta av satirisk, samhällskritisk art, eller fung-
erade som ren underhållningslitteratur. Fiktiva 
brev ingick dessutom ofta i undervisnings- och 
uppfostringslitteraturen. Brevet var således en 
utbredd offentlig genre.

Denna kulturhistoriska bakgrund är nyttig 
när Yvonne Leffler härefter går över till att ana-
lysera de utvalda brevromanerna. Först följer, i 
ett kapitel lite för sig, en analys av Hans Ber-
geströms Indianiske bref från 1770. Avhand-
lingens huvuddelar behandlar därefter i tur och 
ordning den monologiska, den dialogiska och 
den polylogiska brevromanen. Slutligen följer 
ett mindre kapitel i vilket Yvonne Leffler hop-
summerar resultaten av sina undersökningar 
och sätter in dem i ett större litteraturhistoriskt 
och genremässigt sammanhang. Presentatio-
nen och diskussionen av alla de fjorton roma-
ner som gavs ut under perioden är utförlig och 
bygger både på en ingående teoretisk kunskap 
om brevromaner och brevgenren i stort, samt 
på god kunskap om skolexemplen på den eu-
ropeiska, särskilt franska, tyska och engelska 
brevromanen.

När Bergeströms Indianiske bref behandlas 
för sig beror det dels på att denna är det allra 
första exemplet på en längre svensk brevberät-
telse, dels för att den skiljer ut sig från de öv-
riga i urvalet. Den är visserligen i likhet med 
många andra brevromaner utformad som en 
serie resebeskrivningar, men den utspelar sig i 
en fantasivärld. Adria skriver till sin vän efter 
tjugo års vistelse i landet Philippinien, en slags 
dystopi, en förvriden och perverterad version 
av det slutande 1700-talets Europa. Adria har 
äntligen lyckats fly till ideallandet Petræa, som 
har lånat drag från Norden, med sin stränga 
lutheranism och sin rättfärdiga lagstiftning. Sti-
len är satirisk, och boken har enligt den fiktive 
utgivaren ett didaktiskt, uppfostrande syfte; 
Yvonne Leffler visar på att författaren kan ha 

Jonas Ingvarsson



