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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-
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ses än mer formativa. Med Boyes erfarenheter som 
utgångspunkt lyckas Svedjedal här erbjuda en hel 
liten rundmålning av universitetsstadens sociala 
och kulturella liv under första hälften av nitton-
hundratalet. En lika rik framställning får de stock-
holmska författarkretsar i vilka Boye etablerar sig 
efter studentexamen. Persongalleriet runt Boye är 
stort och en stor del av mellankrigstidens kultur-
elit skymtar förbi. Här kommer Svedjedals littera-
tursociologiska kompetens väl till pass. När han fo-
kuserar på de materiella och sociala utgångspunk-
terna för Boyes framgångar på den svenska litterära 
marknaden blir skildringen både konkret, detalje-
rad och dynamisk.

De historiskt sett mest dramatiska inslagen i 
Boyes liv – hennes internationella kontakter samt 
hennes sexualitet – får också stort utrymme i bio-
grafin, och de fungerar som utmärkta konkreta 
exempel på två komplexa ideologiska samman-
hang. Boyes intryck från Sovjetunionen säger en 
hel del om den svenska intellektuella vänsterns re-
lation till den internationella storpolitiken, och 
hennes omfattande erfarenheter av 1930-talets 
Berlin illustrerar den tyskspråkigt orienterade hu-
manistens maktlöshet inför Nationalsocialismens 
unkna ansikte. Att Boye framförallt rörde sig i den 
tyska huvudstadens homosexuella kretsar gjorde 
inte sammanhanget mindre komplicerat, och när 
hennes partner, judiska Margot Hanel, lämnade 
Hitlers Berlin och flyttade ihop med Boye i Stock-
holm försvann förstås inte komplikationerna. Vill-
koren för samkönad kärlek var inte de bästa i Sve-
rige heller.

Boyes litterära verksamhet då, får inte den nå-
got utrymme? Jodå, alla hennes betydelsefulla tex-
ter ges en rik personhistorisk kontext och beskrivs 
ingående. Men dikterna, romanerna och novellerna 
utgör inte framställningens utgångspunkt. Det är 
livet som kommer i första rummet. De litterära ver-
ken – de tidiga försöken såväl som de stora titlarna 
på 1930-talet – tas upp när den biografiska berät-
telsen tillåter. Svedjedals biografi skriver härmed in 
sig i den väl beprövade life-and-letters-traditionen: 
de litterära verken betraktas som produkter av per-
sonliga erfarenheter.

Som litteraturvetenskaplig studie är framställ-
ningen med andra ord högst traditionell. Ja, för 
vissa i branschen kan den nog rentav ge ett arkaiskt 
intryck. Här presenteras inga teoretiska förutsätt-
ningar för hur Svedjedal ser på relationen mellan 
liv och verk, och här ges inga beskrivningar av den 
biografiska metod han uppenbarligen tar i bruk för 

att belysa Boyes författarskap. Nej, här presenteras 
inte heller någon teoretisk reflektion över vad det 
innebär att rekonstruera en människas liv utifrån 
olika sorters bevarade skriftliga källor. Sådana aka-
demiska funderingar har Svedjedal publicerat på 
annat håll. I Den nya dagen gryr är det endast fö-
remålet för boken som framträder, inte de medel 
som författaren använder för att få det att fram-
träda. Men trots avsaknaden av teoretiska och me-
todologiska inslag blir inte undersökningen det 
minsta spekulativ eller opålitlig. Istället för att eta-
bleras uttryckligen i ett enskilt avsnitt som stakar ut 
studiens förutsättningar, återfinns stabiliteten och 
transparensen i Svedjedals konkreta utförande – i 
sättet på vilket han resonerar kring olika händelser 
i Boyes liv, sätter in dem i större sammanhang, samt 
kopplar dem till varandra och till hennes utveckling 
som skönlitterär författare. Här är han systematisk, 
noggrann och aldrig någonsin otydlig.

Avsaknaden av akademiskt metaspråk bidrar 
starkt till att göra biografin läsvärd för många, även 
utanför universitetens osynliga murar. För det är 
just den framgångsrika balansen mellan litteratur-
vetenskaplig stringens och bred målgrupp som är 
biografins största styrka. På en lättillgänglig och 
elegant prosa presenteras Boyes liv och verk utan 
att författaren gör minsta avkall på källtransparen-
sens akademiska dygder. Här kan den litteraturhis-
toriska lekmannen utan möda låta sig svepas med i 
det personhistoriska skeendet samtidigt som fors-
karen kan hämta trovärdigt genomlyst stoff för vi-
dare undersökningar, inte bara om Boye utan om 
hur den svenska litteraturen i stort fungerade under 
nittonhundratalets första hälft. Bokens förtjänster 
avslöjar – liksom flera av Svedjedals tidigare stu-
dier – att det svenska offentliga samtalets svaga 
litteraturhistoriska förankring ingalunda bara be-
ror på en brist hos förläggare och kulturjournalis-
ter, utan kanske framförallt kastar en föga smick-
rande skugga över den svenska litteraturvetenska-
pen. Man kan bara hoppas att Svedjedals empi-
riska utgångspunkt och retoriska konkretion blir 
en förebild för många forskare och forskarstude-
rande framöver.

All litteraturvetenskap behöver naturligtvis inte 
utvecklas i Svedjedals riktning, men studien visar 
att hans grundläggande ambition – att bedriva lit-
teraturvetenskap som kulturhistoria – har mycket 
fog för sig. Det biografiska perspektivet framstår 
som högst vägvinnande, inte minst eftersom Sved-
jedal tar Boye på orden och läser hennes lyrik och 
flera av hennes prosatexter som uttryck för hen-
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nes egna erfarenheter. Så mycket ny information 
erbjuds inte i undersökningen. Den som kan sin 
Boye kommer inte att häpna över några revolutio-
nerande fynd som författaren har grävt fram, men 
den samlade bild som Svedjedal vaskar fram ur sitt 
breda källmaterial kommer att utgöra en standard-
syn på författarskapet under lång tid framöver, en 
helhetstolkning att bygga vidare på, nyansera eller 
ifrågasätta. Studiens grundläggande utgångspunkt 
– dess tes, om man så vill – är lika enkel som förnuf-
tig: Boyes självmord i april 1941 var inte ett ofrån-
komligt resultat som allt i hennes liv och livshåll-
ning pekade fram mot, och bör därför inte dik-
tera uppfattningen om allt hon skrev och var med 
om. Den rika och mångfasetterade kronologiska 
framställningen av de olikartade sammanhang 
som Boye deltog i – från barndomens Huddinge 
via Uppsala, Stockholm och Berlin ända till de sista 
månaderna vid sidan av hennes döende vän Anita 
Nathorst i Alingsås – blir i sig ett starkt argument 
för motsatsen: Boyes liv var, precis som de flesta 
andras, fullt av nyanser och präglades lika mycket 
av glädjeämnen och framgångar som av frustration 
och ångest.

Att Svedjedals framställning är både rik och väl-
behövlig gör den dock inte fri från brister. Även om 
biografin har ambitionen att vara heltäckande be-
tonas vissa aspekter av Boyes liv och verk på bekost-
nad av andra. I fokus står författarens ekonomiska 
vardag, livsåskådning och sexuella erfarenheter, vil-
ket gör att hennes litterära betydelse blir mindre 
belyst. Framförallt hamnar Boyes poesi i skuggan. 
De fyra diktsamlingar som hon gav ut under sin 
livstid ägnas goda tematiska beskrivningar, men 
dess poetiska stilgrepp kommenteras knappt alls. 
Att dikten ”I rörelse” tidigt fick en stark genom-
slagskraft och sedan har behållit sin status genom 
decennierna som en av den svenska lyrikens mest 
närvarande dikter har ju inte bara att göra med vad 
den handlar om, utan i hög grad också om hur den 
hanterar temat med hjälp av komposition, rytm 
och bildspråk. Detsamma gäller det framgångsrika 
antologinumret ”Ja visst gör det ont”. För många 
läsare genom åren är Boye i första hand poet, men 
när Svedjedal värjer sig mot att gå nära hennes ly-
riska formspråk missar han en uppenbar chans att 
axla rollen som vägvisare i poesins verkningsme-
del och dess betydelse i den svenska poesins histo-
ria. Inför prosaverken uppvisar författaren ingen 
motsvarande beröringsskräck – romanerna Kris 
och Kallocain får inte bara tematiska utan också 
utförliga berättartekniska kommentarer – vilket 

gör att Svedjedals Karin Boye delvis blir en annan 
än många läsares Karin Boye.

En allvarligare kritik rör bristen på litteraturhis-
torisk kontextualisering. Boye placeras utförligt i 
mediala, politiska och idéhistoriska sammanhang, 
men hennes skönlitterära texter är ganska lösryckta 
från större estetiska traditioner och samtidstenden-
ser. Man får liksom ingen syn på det samtida este-
tiska landskap som Boyes diktsamlingar från 1920- 
och 1930-talen och hennes prosaverk från 1930- och 
1940-talen var en del av. Det tidiga inflytandet från 
Vilhelm Ekelund påtalas ett flertal gånger men reds 
inte ut. Vad var det hos Ekelund som Boye spann vi-
dare på, och vilken litteraturhistorisk tendens kan 
de båda poeterna placeras inom? Och vilken var 
Boyes relation till den finlandssvenska modernis-
men, ja, hur förhåller sig hennes dikter och roma-
ner till europeisk och svensk modernism över hu-
vud taget?

Avsaknaden av den här typen av litteraturhis-
toriska sammanhang bottnar i en speciell defini-
tion av förledet i det ord som återfinns i Svedjedals 
underrubrik: ”författarliv”. För Svedjedal avser or-
det författare en yrkesroll präglad av den enskilda 
individens materiella villkor, personliga erfaren-
heter och livsåskådning snarare än en skönlitterär 
skribent som använder, prövar och experimente-
rar med estetiska stilgrepp. Det finns förstås inget 
principiellt fel med en sociologiskt grundad litte-
ratursyn, men i en biografi av detta format och med 
denna ambition hade en lite mer eklektisk inställ-
ning varit lämplig. Ironiskt nog framstår Svedjedals 
undersökning som ett exempel på den sortens lit-
teraturhistoria han tror att Boye kände sig skeptisk 
inför när hon läste i Uppsala: en litteraturunder-
visning som mest ägnade sig åt litteraturens yttre 
omständigheter och sällan satte fokus på dess inre 
verkningsmedel.

Anledningen till att tonvikten i biografin fram-
står som en brist är just det faktum att boken har 
höga heltäckande anspråk. Om Svedjedal hade nöjt 
sig med en tydligt uttalad infallsvinkel till Boyes 
liv och verk och utifrån denna koncentrerat stu-
dien kring det som intresserar honom mest, hade 
ingen saknat de frågor som fallit utanför. Ett sådant 
fokus hade också gett framställningen ett bättre 
flyt. Svedjedals berättarteknik blir lidande när han 
försöker ta upp allt av vikt som hände Boye. Han 
lyckas inte sammanfoga det han vill förmedla till 
en enhetlig berättelse, utan framställningen blir – 
trots den kronologiska riktningen – fragmenterad 
och indelad i många, korta avsnitt med meningsfat-
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tiga rubriker som ”Årsskifte”, ”Problem”, ”En inter-
vju” och ”Tre år”. En hel del av dessa separata avsnitt 
hade kunnat utgå eller sammanfogas till större, re-
sonerande helheter.

Å andra sidan hade en snävare tematik gjort bio-
grafin mindre tilltalande för den breda läsekret-
sen och försämrat möjligheterna för Den nya da-
gen gryr att bli ett slitstarkt standardverk om Boye. 
I sin karakteristik av Abenius Boye-biografi från 
1950 lyfter Svedjedal fram brodern Ulf Boyes kri-
tiska påpekande att boken innehåller ”mer Mar-
git Abenius än Karin”. Faktum är att Den nya da-
gen gryr rymmer ganska mycket Johan Svedjedal. 
Varje biografi uttrycker förstås biografistens egna 
intressen och egen syn på världen, det är oundvik-
ligt och inte nödvändigtvis av ondo. I Svedjedals 
fall är detta grundvillkor tvivelsutan av godo, för 
det leder till ingående gestaltningar av Boyes stu-
denttillvaro i Uppsala, klargörande beskrivningar 
av hennes medverkan i Clarté och i redaktionen för 
tidskriften Spektrum samt djupa inblickar i yrkes-
författarens snöda ekonomiska villkor som bland 
annat innebar att hon motvilligt accepterade det 
otacksamma uppdraget som skattmästare i Sam-
fundet De Nio. Och i dessa omfångsrikt skild-
rade personliga och offentliga sammanhang place-
ras Boyes texter: debattartiklarna, recensionerna, 
presentationsartiklarna, novellerna, romanerna 
och dikterna. Vi får helt enkelt nöja oss med att de 
större litteraturhistoriska sammanhangen just här 
hamnar i skuggan och att framställningen blir lite 
brokig ibland. Det som erbjuds oss är så mycket 
mer än det vi tvingas komplettera på egen hand.

Mängden av uppslag och fasetter bidrar också 
starkt till den stämning av kunskapsfest som gärna 
infinner sig när man läser Den nya dagen gryr. Den 
som vill ha en psykologiskt inkännande gestalt-
ning av Boye hänvisas med varm hand till Elisa-
beth Hjorths roman om poetens vänskap med 
Ruth Kjellén-Björkquist, Nattens regn och dagens 
möda från 2017. Den som istället vill försjunka i 
källkritiskt genomlysta biografiska fakta – lätt och 
spänstigt återgivna – har många festliga stunder 
framför sig i sällskap med Svedjedal. Och för den 
som vill forska vidare om Karin Boyes författargär-
ning är hans biografi omistlig.

Förhoppningsvis bidrar Svedjedals biografi till 
att Karin Boyes författarskap behåller sin livskraft 
för nya generationer av läsare, studenter och fors-
kare. Man önskar också att Den nya dagen gryr in-
spirerar till fler litteraturhistoriska insatser med 
ambitionen att göra avtryck långt utanför campus. 

Med författarbiografins genre har litteraturveten-
skapen en möjlighet att nå ut till allmänheten på ett 
sätt som få andra discipliner kan. Låt oss vårda den.

Paul Tenngart

Textkritik som analysmetod. Bidrag till en konferens 
anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilolo-
ger 2–4 oktober 2015. Red. Paula Henriksson, Mats 
Malm & Petra Söderlund. Svenska Vitterhetssam-
fundet. Stockholm 2017.

Vid sin konferens ”Textkritik som analysmetod” 
2015 kunde medlemmarna i Nordiskt Nätverk för 
Editionsfilologi (härefter NNE) blicka tillbaka på 
två decennier av intensiv verksamhet. Johnny Kon-
drup, initiativtagare och förgrundsgestalt, tecknar 
i föreliggande volyms avslutande bidrag ett por-
trätt av ett mycket livaktigt nätverk, helt utan vare 
sig medlemsavgifter eller stadgar, som alltsedan 
bildandet har organiserat konferenser varje eller 
vartannat år, utkommit med konferensvolymer och 
även ordnat doktorandkurser. Nätverket, som sam-
lar textutgivare av tidigmodern och modern nord-
isk litteratur, har huvudsakligen syftat till att vara 
ett forum för idéutbyte och diskussion samt till 
att utveckla och stärka editionsfilologin som ve-
tenskaplig disciplin. Kondrup kan med fog kon-
statera att NNE under sina nu mer än tjugo år har 
haft stor betydelse för att lyfta textkritikens roll i 
Norden. Han betonar nätverkets betydelse både 
som laboratorium för stora pågående editionspro-
jekt och som en introduktör av internationell edi-
tionsfilologisk teori till Norden.

Föredragen från jubileumskonferensen har här 
samlats i en volym som utöver Kondrups reflektion 
över nätverkets historia innehåller ytterligare nio 
bidrag som diskuterar textkritik, filologi och text-
analys. I bokens förord kontextualiserar redaktö-
rerna konferensen och dess titel i tiden såväl som i 
NNE:s historia. I vanlig ordning ges därefter korta 
sammanfattningar av de olika bidragen och deras 
inbördes ordning förklaras. En presentation av för-
fattarna återfinns alldeles före det utmärkta person-
registret som avslutar volymen.

De tjugo år som förflutit sedan nätverket ini-
tierades har inneburit stora omvälvningar inom 
humaniora och inte minst inom editionsfilolo-
gin. Allmänt gäller det förstås de digitala verkty-
gens möjligheter för humanistisk forskning, och 
för textkritiken dessutom den teoretiska och me-


