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Apologier og populærlitteratur

I danske kredse og ikke mindst i danske Bachtin-kredse er Anders Öhman især kendt for sin bog om den 
sociale eventyrroman - Äventyrets tid. Den sociala äventyrromanen i Sverige 1841-1859 (1990). Han har 
siden denne udgivelse primært publiceret en lang række artikler og essays, men nu foreligger ikke mindre 
end to bøger - APOLOGIER. En linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von 
Krusenstjerna (2001) og Populärlitteratur. De populære genrernas estetik och historia (2002) - fra Öhmans 
hånd. Et oplagt spørgsmål - det var i hvert fald min første tanke - er dog, hvad den sociale eventyrsroman, 
apologier og populærfiktion har tilfælles? Ikke fordi der nødvendigvis skal være en kontinuitet i en 
forfatters udgivelser, men omvendt er det ofte tilfældet. Og Öhman redegør da også selv for 
forbindelseslinjerne. Apologierne, en særlig variant inden for den selvbiografiske roman, blev fra 
1880'erne den dominerende genre og dermed 'afløser' af den ellers fremherskende sociale eventyrroman i 
Sverige (årerne mellem 1860 og 1880 var, ifølge Öhman, fattige på romaner), og samtidig omformedes den 
sociale eventyrroman til populærlitteratur, ikke mindst, viser Öhman, i skikkelse af detektivgenrens 
udvikling. Således er der en litteraturhistorisk ræson bag Öhmans valg, men dette skal dog ikke skjule det 
faktum, at der er tale om to bøger, hvis emner er vidt forskellige.

Apologier
Med APOLOGIER vil Öhman altså undersøge en særlig variant af den selvbiografiske roman, eller mere 
præcist - således som han skriver i sin indledende historiske og teoretiske præsentation - han vil 
undersøge apologien som en "kompleks retorisk strategi inden for selvbiografiens og den selvbiografiske 
romans genre" (s.22).

Det som kendetegner apologien som retorisk strategi er, at den udgør en bekendelse - og derfor hører 
inden for selvbiografien/den selvbiografisk roman - og det er en bekendelse af det indre og private for 
offentligheden. Öhman påpeger, at denne bekendelse oftest er forbundet med skam og skyld, men til tider 
også en vis lyst eller et direkte behov for at bekende, for gennem bekendelsen kan man opnå 
skyldsforladelse - offentligheden, læserne, bliver vidner og dommer, og apologien er netop et forsøg på at 
forsvare ens handlinger og valg. Hermed - og det er en pointe Öhman især krediterer Gutman for - bliver 
apologien også en måde, hvorpå man kan stå frem i offentligheden og derved adskille sig fra den: 
apologien handler altså først og fremmest om en identitetsdannelse, en bekræftelse af ens eget jeg som 
noget unikt og særligt i forhold til andre. Og videre: ved at apologien tillader en iscenesættelse, hvor man 
skal forsvare sig - eksemplarisk f.eks. i retsalen, jvf. Sokrates' forsvartale - muliggør den samtidig, at man 
kan anklage og tage hævn over dem, som anklager én - dét Öhman kalder apologiens brug af 
"undskyldningens retorik" (s.17) og som ikke mindst genereres af installeringen af en overordnet position, 
der kendetegner det sande og rigtige. Öhman bruger her Bachtins begreb om superadressaten til at 
betegne denne overordnede position, og det er en spændende udvidelse af Bachtins begreb, for Öhman 
mener ikke kun, at denne position kan være Gud (selvom det er det mest oplagte), men også den sande 
kærlighed, den ideale kvinde, retfærdigheden osv. Eller kort sagt: gennem superadressaten får apologien 
en undskyldning for at bekende, at forsvare, at anklage og tage hævn og gennem dette kan dens forfatter 
bekræfte sin egen identitet.

Det er denne komplekse retoriske strategi Öhman undersøger i en række selvbiografiske romaner, og 
selvom undertitlen på hans bog lokaliserer undersøgelsesfeltet fra Strindberg til Krusenstjerna, dvs. fra 
1880'erne til 1930'erne, så tager han i sin epilog fat om et par selvbiografiske romaner fra 1990'erne, især 
Carina Rydbergs Den högsta kasten (1997). Dette åbner op for et interessant perspektiv - og Öhman 
bemærker, at han håber at kunne vende tilbage til den mellemliggende periode, som han her springer 
over. Og uden at foregribe begivenhedernes gang, kan jeg kun tilføje, at det håb deles af nærværende 
anmelder.



Öhman har i sin læsning valgt at rette fokus mod de romanæstetiske og genreteoretiske overvejelser, og 
selvom han indledningsvist gør opmærksom på, at alle de værker, han vil behandle, i høj grad - og vel 
nærmest uundgåeligt - er samtids- og kontekstbundne, så vælger han undervejs at underbetone dette 
aspekt såvel som nogle af de større og mere omfattende historiske og kulturelle udviklingslinjer. Dette er, 
efter min opfattelse, ærgerligt. For disse historisk-kulturelle linjer har indflydelse på genrens udvikling og 
på de temaer som behandles - f.eks. kvindernes position i samfundet, massens sociale betydning, den 
intellektuelles rolle mv. - og det ville have givet Öhmans bog en ekstra dimension at have indreflekteret 
dette. Det historisk-kulturelle aspekt, Öhman lægger mest vægt på, er forandringen af forholdet mellem 
det private og det offentlige - et forhold som bliver afgørende ikke mindst i debatten omkring Rydbergs 
roman - men det er for underbetonet og uudfoldet - særligt set i lyset af, at det har en central rolle i 
netop apologien. Retfærdigvis skal nævnes, at Öhman selv gør opmærksom på denne begrænsning i bogen, 
men det gør naturligvis ikke afsavnet mindre.

Til gengæld har Öhman en rigtig god brede i sin bog, og den er kommet i stand gennem hans valg af 
eksempler. Han har både taget borgerlige romaner og arbejderromaner, både mandlige og kvindlige 
forfattere, og dette gør det muligt for ham at vise, hvor forskelligartet apologiens retoriske strategier 
lader sig anvende. Nogle af hans mest overbevisende analyser finder man i læsningen af Strindbergs En 
dåres försvarstal (opr. skrevet 1887-88), Bernhard Meijers Excelsior! (1888) og K.G. Ossiannilssons 
Barbarskogen (1908). Men det er, efter min opfattelse, ikke de mest interessante. I stedet vil jeg især 
fremhæve læsningen af Victoria Benedictssons Pengar (1885), hvor Öhman er klar over, at der ikke er tale 
om et rent 'apologisk' værk, men hvor vanskeligheden kommer af kvindens position i det patriarkalske 
samfund, der har udelukket hende fra offentligheden og bundet hende til privatsfæren. Og jeg vil 
fremhæve analysen af Ivar Lo-Johanssons Måna är död (1932), hvor Öhmans opsporing af bogens 
anvendelse af apologiens retorik munder ud i et højst interessant spørgsmål, som nok først formuleres i 
analysens slutning, men som synes at have styret den undervejs og reelt åbnet for en ny forståelse af 
romanen. I den anden ende er så slutteligt Öhmans læsning af Agnes von Krusenstjernas Fattigadel (1935-
38), som er en fin udlægning af romanen og en række af dens hovedtemaer, men til gengæld ikke rigtig 
overbevisende hvad angår apologiens rolle.

Sammenfattende må man dog sige, at det ved at hente apologiens retoriske form ind i sin læsning lykkes 
Öhman at åbne op for nye vinkler på den selvbigrafiske romangenre, at tilføje den en ny dimension, og at 
han gør det med stor overbevisning og til tider med overraskende og imponerende resultater. Det kan dog 
- fra en bachtinisk synsvinkel - undre, at Öhman har fravalgt at inddrage Bachtins omfattende overvejelser 
over selvbiografien i Författaren och hjälten i estetiska verksamheten (Anthropos 2000) og alene holde sig 
til Bachtins mere beskedne og kortfattede udtalelser i essayet om kronotopen og i Dostojevskijs poetik. 
Det skal imidlertid ikke lægges Öhman til last - hans bog er skrevet med lige dele inspiration fra Bachtin, 
Gutman, Foucault og Paul de Man - og det er helt klart dette, som er med til at sikre bogens 
nuancerigdom og mangefoldige perspektiver.

Populærlitteratur
I modsætning til APOLOGIER fokusere Öhman i Populärlitteratur ikke på én genre, men på 6 forskellige 
genrer - detektiv- og thrillerromanen, kærlighedsromanen, skrækromanen, den historiske populærroman, 
fantasy og science fiction - hvis fællesskab netop består i, at de tilhører populærlitteraturen.

Öhmans afsæt er - igen - en kort teoretisk diskussion, denne gang centreret omkring etableringen af 
skellet mellem høj og lav litteratur, den fine og den populære litteratur, således som det kommer i stand i 
løbet af slutningen af 1800-tallet. Öhman betragter denne adskillelse som et udslag af ikke mindst den 
modernistiske æstetik, og med Andreas Huyssen i baglommen viser han, hvorledes det implicerer en 
nedvurdering af populærlitteraturen, hverdagslivets trivialiteter, massen og kvinderne (som 
primærlæserne af populærlitteraturen).

Nedvurderingen synes, ifølge Öhman, at have fungeret helt frem til 1970'erne, men med udviklingen af 
Cultural Studies i 1980-90'erne sætter en anden holdning ind. På fornuftig vis tager Öhman ganske vist 
afstand fra de mest radikale udtryk, f.eks. John Fiske, som (nærmest) kun kan se progressive potentialer i 
populærkulturen, og i stedet følger han den mere besindige del, hvor populærlitteraturen ikke 
nedvurderes eller opvurderes enøjet, men - som Öhman formulerer det i forlængelse af Crista Bürger - i 
stedet betragtes "en anderledes måde at bearbejde sociale og subjektive erfaringer, der mere er rettet 
mod hverdagslige erfaringer" end den modernistiske litteratur (s.15) og hvor vurderingskriteriet ikke er 
værkets karakter af formeksperiment, ny-hed mv., men hvorvidt "det kan knyttes til individernes virkelige 
liv" (s.19).



Hos Öhman bliver denne tilgang til populærlitteraturen - vha. Fredric Jameson - kort forbundet med 
postmodernismen, og selvom den også danner grundlag for hans egen holdning, giver han studiet af 
populærlitteraturen en lille drejning. Det Öhman finder interessant er nemlig at læse populærlitteraturen 
genreteoretisk og genrehistorisk, dvs. han vil se på hvorledes de litterære genrer konstitueres historisk og 
forandres i tidens løb, samtidig med at han finder det helt væsentligt at foretage konkrete analyser af 
enkelte værker, fordi det er i selve værkerne, at den baggrund og ramme eller det perspektiv på verden, 
som genren besidder, indgår i en konkret skildring af mennesket, samfundet og verden.

Denne strategi forfølger Öhman så i sin præsentation af de seks forskellige genrer. Han skitserer - meget 
kort - deres udviklingshistorie, han prøver at lokalisere de centrale træk i genren - eller genremønstret, 
som han på et tidspunkt kalder det - og han giver en række konkrete læsninger af forskellige værker. De 
værker Öhman vælger at præsentere er endvidere udvalgt således, at de dels indikerer en historisk 
forandring, dels indikerer genrens muligheder for at rumme forskellige problematikker - f.eks. læser han 
detektivromanens udvikling fra Poes Dupin over Chandlers Philip Marlowe frem til Sara Paretskys V.I. 
Warshawski (Vic), der viser hvorledes genren går fra at fokusere på geniet over inddragelsen af 
samfundsaspekter til kvindens kamp for at vinde accept i et patriakalsk samfund. Dette giver et godt 
indblik i genren.

Der er på denne måde meget interessant at hente hos Öhman. Han indledende diskussioner af hver af de 6 
forskellige genrers historie og mønster giver et kort indblik i genrehorisonten, og en række af hans 
konkrete analyser er fine og får ikke blot vist, hvorledes der er tale om et værk inden for en genre, men 
også hvordan dette værk udvider genren, fornyer den - også selvom der er tale om populærlitterære 
værker. På denne måde kan bogen anbefales som en rigtig god introduktion til populærlitteraturen.

Men der er naturligvis også en nogle svagheder. For det første finder jeg det kritisabelt, at Öhman er så 
tavs om bogens begrænsninger. Jeg tænker her både på hans valg af de seks genre og hans behandling af 
disse genrer. For der er jo en del populærlittarære genrer, som Öhman ikke behandler - westerns, 
krigsromaner, spion- og agentromaner, erotisk litteratur osv. Og inden for de genrer, han behandler, er der 
mange store undergenrer, som ikke nævnes, f.eks. inden for detektiv- og thrillergenren, hvor Öhman 
udelader den psykologisk krimi, 'kollektiv'-krimien (dvs. hvor det ikke er en detektiv men f.eks. en 
politistation, en politienhed eller lignende som er 'hovedpersonen'), den erotiske thriller mv. Det er 
forståeligt - og naturligvis nødvendigt - at Öhman har måtte foretage en række valg, men hvorfor ikke 
skrive det og begrunde de valg som er foretaget og ind imellem måske blot opremse nogle af de andre 
muligheder, så læseren kan få et indtryk af den givne genres spændevidde og dimensioner? For det andet - 
ligesom i forbindelse med APOLOGIER - ville jeg gerne have en større historisk og kulturel refleksion. Den 
er ikke fraværende, men noget underbetonet, og det betyder, at de fremstillede genrer tenderer mod at 
blive lukket inde i en egenudvikling inden for et rent litterært system - og det går mod de holdninger, 
Öhman ellers præsentere, hvor vægten som nævnt lægges på koblingen mellem litteratur og samfund, det 
litterære værk og læseren. For det tredje bør det også nævnes, at jeg finder nogle af Öhmans litterære 
læsninger for lange, f.eks. fylder udlægningen af Jean M. Auels The Clan of the Cave Bear 
uforholdsmæssigt meget i betragtning af de relativt beskedne pointer, Öhman får hevet ud af denne 
roman.

Til sidst skal nævnes - ikke som kritik, men som en konstatering - at Bachtin ikke optager særligt meget 
plads i denne bog. Han er nævnt hist og her, men det eneste sted, hvor der åbnes op for en interessant 
brug af ham, er i analysen af fantasy-romanernes episke dimensioner. Man skal altså ikke læse denne bog 
ud fra ideen om, at den viser, hvorledes Bachtins teorier kan anvendes inden for populærlitteraturen, men 
kender man Bachtin i forvejen, er det uundgåeligt at bemærke, hvor oplagt den groteske realisme 
forbinder sig med skrækromanerne, hvordan de kronotopiske forhold udgør et af de centrale 
adskillelseskriterier mellem fantasy- og science fiction-genren, hvordan prøvningsromanen forbinder sig 
med den historiske populærroman osv. Så har man lyst til at prøve kræfter med at forbinde Bachtin og 
populærlitteraturen, er Öhmans bog et godt sted at begynde.

*

Selvom APOLOGIER og Populärlitteratur udgør to vidt forskellige bøger hvad deres emne angår, så deler de 
alligevel en række fællestræk. Jeg har undervejs påpeget nogle af de begrænsninger, de besidder - og 
deler - men det skal her til sidst fremhæves, at mens APOLOGIER er utroligt velskrevet og dermed en stor 
fornøjelse at læse, er  Populärlitteratur klar og formidlende i dens sprogbrug. Samtidig undgår Öhman i 
begge bøger en overdrevne brug af fagteminologi,  og han er - som noget af det jeg finder allermest 
sympatisk og givende - befriende udogmatisk i sin tilgang til og brug af det teoretiske stof, han trækker 
ind og anvender. Så selvom der ikke er så meget Bachtin at hente, er det i høj grad anbefalelsesværdige 



bøger.
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