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Wikströms ”Fallet vattenfall. Om styrdokument, el-
produktion vid Lule älv och Lars Wilhelm Svonnis 
Överskrida gränser”, läses Svonnis roman om ett fik-
tivt terrorattentat mot ett kraftverk i Lule älv jäm-
sides med Vattenfalls policytexter. Problematiken 
med vattenkraften – till exempel exploateringen av 
vattnet, det koloniala utnyttjandet av en landsdels 
resurser och störningen av djur- och växtliv – ham-
nar lätt i skymundan för dess fördelar, något som 
med Bruno Latour kallas blackboxing. Wikström vi-
sar att detta i de texter hon undersöker tar sig olika 
uttryck, som dock båda innebär att älven tar egen 
agens, ”det fallande vattnet får politisk handlings-
kraft”, som hon säger (168). Gustav Borsgård skriver 
i sin artikel ” ’Jag vill inte åka’. Theodor W. Adorno 
och Vi hade i alla fall tur med vädret” om Kjell Sund-
valls TV-film från 1980, som blivit närmast ikonisk 
när det gäller skildringen av svensk campingsemes-
ter med tillhörande komplikationer i familjerelatio-
nerna. Analysen utifrån Adorno pekar på svårighe-
ten i att söka naturupplevelser i det senkapitalistiska 
samhälle där naturen främst betraktas som en vara 
i turistindustrin, och ställer i förlängningen frågan 
om det är möjligt att avhjälpa exempelvis klimat-
krisen inifrån ett kapitalistiskt system. Sofia Wijk-
mark skriver slutligen, i antologins sista bidrag, be-
titlat ”Stefan Spjuts Stallo som ekogotisk norrlands-
skildring”, om Spjuts roman från 2012. Hon sätter 
in den i ett sammanhang där olika kliché artade bil-
der av Norrland visas i en skräckspegel. Det är ett 
Norrland som den sista utposten för äldre tiders 
folktro och dess väsen – i det här fallet troll – som 
visas, jämsides med en turistindustri representerad 
av krimskrams, souvenirer och vykortsbilder. Den 
ekogotiska läsningen, med bland andra Timothy 
Mortons idéer som teoretiskt avstamp, kopplar sam-
man den gotiska skräckskildringen och rädslan för 
monstren/trollen med ångesten inför det komplexa 
sambandet mellan människa, djur och natur.

Som påpekades inledningsvis, och som jag hop-
pas har framkommit i sammanfattningen av inne-
hållet i Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv, 
är detta en antologi där spännvidden är stor, både 
när det gäller författare och texter och när det gäl-
ler teoretiska perspektiv. Detta måste ses som en 
styrka. Artiklarna visar på olika sätt att närma sig 
ekokritiska frågeställningar och olika sätt att läsa 
litterära texter från skilda tider. Men resultatet blir 
ändå inte spretigt eller fragmentariskt. Tvärtom är 
det, precis som redaktörerna önskade i antologins 
inledning, en komplex bild av den norrländska lit-
teraturen och dess förhållande till natur och miljö 

som träder fram. De olika artiklarnas skilda ämnen 
och teoretiska utgångspunkter till trots, så är det 
kopplingarna mellan dem som ger kanske störst be-
hållning. Också detta är ett uttalat mål med boken, 
att läsaren själv ska finna förbindelserna mellan ar-
tiklarna. Även om dessa inte explicit går i dialog 
med varandra så finns här återkommande frågor 
som behandlas i flera av dem, om än ur varierande 
perspektiv. Ett exempel på detta är hur flertalet tex-
ter i antologin förhåller sig till en bild av Norrland, 
en bild som är ytlig och romantiserande och som 
därmed döljer en komplicerad verklighet av makt-
relationer och följdenlig exploatering av miljön. 
Flera författare i antologin visar hur den litteratur 
de behandlar förhåller sig till denna ambivalenta 
inställning till platsen. Det kan handla om ett tex-
tuellt exploaterande, som i Fredrika Bremers verk-
lighetsfrämmande skildring av artonhundratalets 
Skellefteå, eller om oron inför ett högst verkligt ut-
nyttjande av naturen, som i turistreklamtexterna, 
hos Selander eller i såväl fiktiv som politisk skild-
ring av vattenkraft. Det finns också andra förbin-
delser mellan tider och texter som blir tydliga när 
antologin läses som en helhet, även om varje en-
skild artikel förstås står sig väl i egen rätt. Samman-
taget ger Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv 
alltså både en förnyad bild av litteratur från Norr-
land och en uppfattning om ekokritikens produk-
tivitet i dagens svenska litteraturforskning.

AnnaCarin Billing

Thure Stenström, Den glömde Gyllensten. Artos & 
Norma bokförlag. Skellefteå 2018.

Lars Gyllensten var något så ovanligt i svensk lit-
teratur som en intellektuell författare. Med sin ve-
tenskapliga bakgrund utvecklade han en icke-dog-
matisk, prövande och analytisk inställning, fylld av 
öppenhet och förundran livet igenom. Han läste 
och samtalade med antikens klassiker, medeltidens 
kyrkofäder och nutida intellektuella. Som Thure 
Stenström skriver i Den glömde Gyllensten hörde 
han därmed egentligen bäst hemma ute i Europa 
med dess korsdrag mellan dessa storheter, onekligen 
ett annat klimat än det trängre svenska, där enstaka 
sanningar hellre avlöser varandra i stället för att leva 
i korsdrag. Hade han skrivit på ett världsspråk hade 
uppmärksamheten förmodligen blivit större.

Redan titeln anger att Gyllensten blev glömd. 
Att författare blir ”glömda” är något ganska vanligt, 
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men frågan är av vilka och varför de blir glömda; 
det vore ett intressant ämne för undersökningar. 
Historien upprepar sig: samhällsklimatet föränd-
ras, nya generationer av författare etablerar sig ge-
nom att ta avstånd från tidigare litterära ideal. Den 
som lyckas härbärgera mer än en sanning åt gången 
har måhända större benägenhet att tränga igenom 
glömskans ibland barmhärtiga slöja.

Varför blev Gyllensten glömd, om han blev och 
är glömd? Stenström menar att förgrundsgestalten 
och elitisten Gyllensten blev alltmer marginalise-
rad och misstänkliggjord, när vänstervindar bör-
jade blåsa vid slutet av 1960-talet och krävde folk-
lig realism, nyenkelhet eller politisk dikt. Han blev 
helt enkelt varken politiskt eller litterärt korrekt. 
Till glömskan kan också ha bidragit att Gyllensten 
var en ständigt prövande och ifrågasättande skep-
tiker. Som sådan blev han ”avskydd för sin high 
brow-elitism och sin intellektuella skärpa och fruk-
tad för sin satiriska talang och dräpande kvickhet” 
(102). Begreppet ”trolöshet” kom att häfta vid ho-
nom och han blev föremål för attacker från både 
höger genom Sven Stolpe och vänster genom Gö-
ran Therborn, medan Gyllensten själv tappert klar-
gjorde att det gällde fördomsfrihet, intellektuell 
rörlighet och obundenhet vid ideologiska system, 
vilket inte hindrade att Gyllensten mer än de flesta 
tog ställning i samtida moraliska frågor. Stenström 
visar övertygande att Gyllensten inte bara var en 
disciplinerad intellektuell utan också en engage-
rad sådan, ”Behärskning var inte vad som mest ut-
märkte honom”(151), bara ilskan styrdes av förnuft.

Sett i efterhand är det således något paradox-
alt att Gyllensten blev kritiserad för brist på po-
litiskt engagemang, men det räckte väl inte med 
hans stora produktion av artiklar och essäer mot 
till exempel privatbilism, betongförstäder och för-
störelse av fina stadsmiljöer, den ökade klyftan mel-
lan fattiga och rika länder eller samröret mellan po-
litik och kommersialism. Han slogs mot en över-
makt och var i flera avseenden snarast före sin tid. 
Han stod på insynens och demokratins sida och 
hade mer vänster- än högersympatier. Sedan vän-
stervågen lagt sig återupptäcktes han delvis, främst 
genom sin fördomsfria syn på religionernas språk-
världar.

Det kan finnas ytterligare en förklaring till glöm-
skan, ehuru inte nämnd som sådan av Stenström. 
Gyllenstens romaner med deras livsåskådningsin-
nehåll kunde och kan av många läsare upplevas som 
svårforcerade, abstrakta och något livlösa; det var 
mer om Människan än om den enskilda männi-

skan, mer om Döden än den enskildes död. Detta 
kommer fram också i de refererade och skiftande 
recensionerna av Gyllenstens memoarbok Minnen, 
bara minnen.

Stenström delar upp sin framställning i tre större 
kapitel: förutom ett om författarprofilen är rubri-
kerna ”Lars Gyllensten och döden” och ”Samtalet 
med de döda”. En utgångspunkt är att forskningen 
hittills med ett tiotal akademiska avhandlingar och 
andra större arbeten i stort sett har stannat vid scha-
blonen den unge Gyllensten och inte mäktat med 
resten. Stenström däremot lägger huvudvikten vid 
det sparsamt behandlade senare författarskapet och 
kompletterar därmed tidigare forskning med en 
värdefull och mer fullständig bild. Han räknar med 
det till synes självklara att författaren under livslop-
pet hinner förändras.

Stenström är inriktad mot idéinnehåll och idé-
historisk påverkan, där påverkande filosofer, teolo-
ger och författare får stort utrymme, och sedan vi-
sas genom beskrivning av innehåll och citering hur 
Gyllensten påverkats av dem avseende centrala te-
man i författarskapet. Vi får ofta utförliga, ibland 
alltför utförliga, men välvalda och belysande citat. 
Enbart genom att läsa dem får man en god inblick 
i Gyllenstens liv och verk.

Stenström, välkänd expert på existentialismen, 
avstår från att genom detaljerad textanalys få fram 
ett svar på frågan om Gyllensten kan kallas existen-
tialist, humanist eller något annat. Det kunde an-
nars vara en metod att välja ut typiska påståenden 
och försöka finna en viss sammanhängande åskåd-
ning, givet att en sådan har fått en acceptabel defi-
nition. Stenström arbetar inte så och undviker där-
med en mängd onödiga problem. Gyllensten är inte 
filosof, inte livsåskådningsanalytiker utan veten-
skapsperson och författare, och Stenström har en 
uppövad förmåga att få fram idéinnehållet utan att 
hamna i definitionsproblematik. Överhuvudtaget 
kommer Stenström sin författare mycket nära i in-
levelse och förståelse utan att förlora sig i uppskatt-
ning och utan att hamna i stereotypa teorier om att 
det är texten, författaren eller det samtida samhället 
och kulturen som ska vara främsta eller enda objekt 
för analysen. I praktiken är det i mycket en idéhis-
torisk påverkansanalys som bedrivs.

Gyllensten var motståndare till att ställa ut sig 
till allmän beskådan och egocentrerade självbekän-
nelser. Även om det finns föga sådant i romanerna 
har Stenström letat fram en del personligt biogra-
fiska upplysningar, inte minst att denne som pojke 
upplevde flera dödsfall i familjen, vilket kan för-
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klara hans uppfattning av döden som något avgö-
rande, något djupt kränkande för människan, givet 
att man – med goda skäl – tror på ett sådant sam-
band mellan liv och verk. I ett över nittiosidigt ka-
pitel framställs Gyllenstens biografi och författar-
profil. Det ges ett utmärkt porträtt av hans skri-
varvardag och oväntade självuppfattningar, hur 
han vankar omkring i sin våning och fyller sin var-
dag med ”improduktivt strunt” (107); likväl är han 
enormt produktiv med 963 poster i bibliografin.

Framför allt döden men också religionen är två 
teman som dominerar i de 389 sidorna. Det första 
stora kapitlet i boken behandlar döden, liksom det 
avslutande ”Samtalet med döda” kretsar kring detta 
tema. Det framgår klart att den tidige Gyllensten 
är närmast besatt av döden. Här försvinner hans 
annars så prövande och ibland lekfulla inställning. 
Vi har alla anledning känna oss kränkta, menar 
han; vi berövas allt herravälde, följden blir despe-
ration och ångest. Men Stenström visar, och det är 
en komplettering av tidigare forskning, att författa-
rens syn på döden förändras i de senare romanerna. 
Det kommer fram en mer försonande syn och kan-
ske till och med en längtan efter förintelse och ett 
modus vivendi: ”Vi lever genom att bejaka det ab-
surda. Så måste vi också leva, om vi överhuvudta-
get ska leva” (83, citat från Gyllensten, Huvudskal-
lebok, 1981, 250 f.). Det gäller att både motsätta sig 
dödens övermakt och välkomna den.

Gyllensten började mot slutet av sitt liv alltmer 
att umgås med de döda, vilket han i och för sig gjort 
hela livet, det vill säga de döda som kunde ge mer 
intellektuell och litterär stimulans än de samtida le-
vande. Till dessa döda samtalsvänner hörde fram-
för allt Blaise Pascal, Michel de Montaigne, Sören 
Kierkegaard och Emanuel Swedenborg men sär-
skilt Augustinus. Stenström uppehåller sig ingå-
ende och med omfattande citat vid hur detta um-
gänge har påverkat Gyllenstens skapande. En kan-
ske av Arthur Schopenhauer inspirerad konflikt, 
som går igenom mycket av Gyllenstens romankonst 
och som Stenström behandlat tidigare i boken Gyl-
lensten i hjärtats öken, är den mellan creatura och 
creatio. Människan är fysiologiskt hemfallen åt död 
och undergång, men som skapande kan hon i bästa 
fall spränga kreaturlighetens begränsningar. Det är 
dock Kierkegaard som får sluta cirkeln. Efter att på 
1950-talet ha inlett författarskapet i dennes anda 
och sedan olika möjligheter att svara på Kierke-
gaards tilltal prövats och förkastats finns, skriver 
Stenström: ”ingen plats för provisorier. Nu är va-
let slutgiltigt, det står mellan Nöd och Nåd” (352).

I Gyllenstens samtid förekom att författare och 
kulturmiljöer odlade ett sekulariserat oförstående 
av religion. Inte sällan var det Guds barnbarn som 
frigjort sig från moralistiska miljöer. Gyllensten är 
befriande fri från sådant; han var inte heller pro-
grammatisk ateist eller kämpande humanist. Han 
är som vanligt prövande och skriver att han alltse-
dan tonåren varit fascinerad av religionernas och 
inte minst kristendomens tankevärldar. Han fin-
ner ”ett storslaget nöje att klättra i dessa magni-
fika katedraler av ord och tanke och att försöka få 
en överblick över deras arkitektur” (Stenström 22, 
citat från Gyllensten, Så var det sagt. Essäer, artik-
lar, inlägg [1992] 6) utan att fördenskull hamna i 
en tillhörighet eller speciell tro; han delar denna in-
ställning med Stenström, vilket bidrar till att fram-
ställningen blir fri från förenklingar.

Thure Stenström är en lärd humanist som skriver 
välformulerat, klart och nyanserat. Han har genom 
personlig vänskap och brevväxling eminent insikt i 
Lars Gyllenstens liv och verk men har också ett lad-
dat engagemang i de frågor han behandlar utan att 
förlora den nödvändiga distansen. Kanske kunde 
man påstå att båda förenas i en aldrig avslutad för-
undran över människans villkor, livet och döden, 
en förundran som är en av skapandets främsta käl-
lor, det må gälla vetenskap eller litteratur.

Göran Bexell

Johan Svedjedal, Den nya dagen gryr. Karin Boyes 
författarliv. Wahlström & Widstrand. Stockholm 
2017.

Johan Svedjedals Den nya dagen gryr är den första 
biografin om Karin Boye sedan Margit Abenius 
Drabbad av renhet kom ut 1950. Det tog alltså sex-
tiosju år innan en fackboksförfattare tog möjlig-
heten att på djupet återkomma till denna ikoniska 
kulturpersonlighet. Svedjedals insats kommer med 
andra ord inte ett år för tidigt. Äntligen föreligger 
en gedigen skildring av författaren till några av de 
allra mest lästa och hörda svenska texterna, riktad 
både till de egna akademiska leden och till en kul-
turintresserad allmänhet.

Biografin är strikt kronologiskt upplagd. Läsa-
ren tas först med till födelsestaden Göteborg och 
får sedan en rik beskrivning av familjelivet i barn-
domens Huddinge. Boyes skolgång och erfarenhe-
ter på lärarinneseminariet ägnas stor uppmärksam-
het, men studentåren i Uppsala på 1920-talet an-


