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borgerliga grupperna i samhället, intog däremot en 
kritisk hållning till de moderna idéerna. Borgerlig-
heten var inte längre som vid sekelskiftet 1900 mo-
dernitetens försvare utan hade nu blivit dess kriti-
ker. Kvinnan, bunden av sitt moderskap, stod för 
kontinuitet och stabilitet, ansåg man. Hos många 
kvinnliga författare kan man dock märka en ambi-
valent hållning. De vacklade mellan den moderna 
nya livsstilen och tidigare rådande normer. Men 
ofta framhölls hemmet som en trygg och fredad 
plats, och i flera romaner framskymtar en oro för 
hemmets fortbestånd. Det framväxande folkhem-
met hade inte alltid en så modern framtoning som 
man ibland gjort gällande, anser Jonsson. Även 
om kvinnorna i sina romaner gärna skildrade det 
moderna livet och dess konsekvenser, förmedlade 
deras verk huvudsakligen en antimodern livshåll-
ning. Det gäller både emancipationsromanen, som 
i tidigare forskning fått ganska stor uppmärksam-
het, och hembygds- eller bygderomanen, som inte 
studerats i samma utsträckning. Inställningen till 
denna genre var under trettiotalet kluven. Anmärk-
ningsvärt är dock att i båda dessa romantyper lov-
ordades ursprunget i landsbygden. Släkten och byg-
den hyllades, d.v.s. blodet och jorden för att an-
knyta till studiens titel med dess koppling till na-
zismens slagord Blut und Boden.

Jonsson visar hur många av de ideal som de 
kvinnliga författarna gav uttryck för låg i linje med 
nazisternas uppfattningar, särskilt beträffande sy-
nen på kvinnan, moderskapet och hemmet. Därav 
följer inte nödvändigtvis att de var nazister. Jonsson 
är föredömligt noga med att hålla i sär nazism och 
en allmänt protysk hållning. Men det fanns dock 
olika grader av införståddhet med nazismens ideo-
logi. Många författare med uttalade nazistsympa-
tier, t.ex. Annie Åkerhielm, hörde inte till debutan-
terna. Debutant var däremot Birgit Lange, gift med 
juristen Karl Olivecrona vid Lunds universitet och 
medlem av Riksföreningen Sverige-Tyskland. Lange 
hade på 1920-talet skrivit några flickböcker, men de-
buterade 1935 som romanförfattare. Jonssons studie 
innehåller en fyllig redogörelse för nazismens kvin-
nosyn, för dess utbredning i Sverige och dess olika 
nätverk och organisationer. Hon diskuterar även de 
förutfattade meningar som florerat i historieskriv-
ningen rörande Karin Boyes, Agnes von Krusens-
tjernas och Elin Wägners förhållande till nazismen. 
Man har alltför lättvindigt associerat en antimodern 
hållning med nazistiska sympatier. Ett annat mycket 
läsvärt avsnitt i boken är Jonssons skildring av hur 
judarna framställdes i periodens romaner.

Bibi Jonsson presenterar sitt rikhaltiga stoff på 
ett lättläst och spänstigt skrivet sätt. Hon har över-
blick över den aktuella forskningen och går ofta 
i polemik med tidigare forskning, bl.a. vad gäller 
diskussionen om moderniteten, modernismen och 
det antimoderna under trettiotalet. Hon visar att 
dessa begrepp inte alltid är så entydiga. Ett antimo-
dernt förhållningssätt kan i vissa avseenden fram-
stå som radikalt. Detta blir särskilt tydligt i fallet 
Elin Wägner. Trots att denna bl.a. i sin hemutopi 
kan uppfattas som konservativ och antimodern, 
går det inte att enbart se henne som motståndare 
till moderniteten. Jag anser dock att Elin Wägner 
fått alltför stort utrymme i Jonssons undersökning, 
särskilt med tanke på att hon inte hör till de förfat-
tare som debuterade under trettiotalet.

Vidare finner jag det problematiskt att Jonsson 
så sällan fördjupar sig i något av debutanternas för-
fattarskap eller i något av alla de verk som nu har en 
tendens att bara flimra förbi på boksidorna. Det gör 
att det blir svårt att urskilja teser och huvudlinjer 
i framställningen. Många intressanta iakttagelser 
försvinner i mängden av detaljer. Samma författare 
återkommer litet för ofta på ett flertal ställen i del-
vis nya sammanhang, vilket ger ett splittrat intryck 
och tyder på att dispositionen är mindre lyckad. 
Det finns även många upprepningar som borde ha 
rensats bort. Jag skulle ha önskat att Jonsson gett sig 
tid att stanna upp vid några författarskap som typ-
exempel, och att en och annan roman analyserats 
litet grundligare. Nu får läsaren nöja sig med bitvis 
ganska katalogartade redogörelser. Trots dessa in-
vändningar vill jag dock understryka att Bibi Jons-
sons studie är ett fängslande arbete, som utgör en 
viktig pusselbit i kartläggningen av det litterära tret-
tiotalet. De många mindre kända författarskap som 
presenteras bidrar till att ge en fördjupad bild av pe-
rioden. Framförallt den antimoderna strömningen 
får nu sin rättmätiga plats i 1930-talets litteraturhis-
toria, tack vare Bibi Jonssons undersökning.

Lena Kåreland

Bengt Landgren, Sten Selander. Lyrik och litteratur-
kritik 1916–1957. Gidlunds förlag. Hedemora 2009.

Etablerad, auktoritativ, professionell, självmedve-
ten är ord som säkert många kunnat använda för 
att karakterisera Sten Selander. De motsatta epite-
ten, Sten Selanders drag av utanförskap, uppbrott, 
mångsidighet, ambivalens är de som tydligare och 
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intresseväckande exponeras i Bengt Landgrens nya 
bok om hans författarskap, tid och liv.

Bengt Landgren har skrivit en bok om, så lyder 
också undertiteln, Sten Selanders ”Lyrik och litte-
raturkritik 1916–1957”. Den undertiteln tycker jag 
är blygsam i överkant. Bengt Landgren har näm-
ligen trängt mycket djupare in i Selanders liv och 
vardag än någon annan. Skickligt har han utnytt-
jat de efterlämnade otryckta källorna, ibland har 
han som en Sherlock Holmes funnit nya vittnes-
börd eller förmått avtvinga det i sammanhanget 
till synes ovidkommande högst relevant informa-
tion. Det har gett mig många tankeväckande in-
tressanta aha-upplevelser att med Bengt Landgrens 
hjälp plötsligt förstå överväganden och ageranden 
genom vetskapen om Selanders vardagsliv på re-
daktionerna på DN eller SvD, hans äventyrlighe-
ter med förlagen, hans privatekonomiska inkom-
petens eller ständigt återkommande depressioner 
och känslor av otillräcklighet.

Likaledes är Bengt Landgrens studie tveklöst 
den som bäst och mest konsekvent behandlar inte 
bara Selanders lyrik och prosatexter utan också 
hans essäer och hans kritik som estetiska objekt. 
Han klargör hur Selander estetiskt organiserar sin 
fiktions- och facklitteratur, med vilka stilgrepp han 
arbetar, hur texterna förhåller sig till tradition och 
förebilder. Viktigt visar det sig vara att påvisa hur 
Selander med- och omedvetet brukar vissa fasta 
stilgrepp i sina recensioner, inte minst då han vill 
utveckla sin ambivalens inför modernisterna.

I Sten Selander får läsaren också gedigna in-
blickar i receptionen av Selanders produktion och 
hans roll som kritiker genomlyses. Hur Selander 
tecknas och porträtteras i dagspressen är onekligen 
en fängslande historia som Landgren gör mycket av, 
och den selanderska personan förefaller lika svår-
fångad som hans person. Bilden av kritikern Selan-
der förändras kanske inte så mycket efter läsningen, 
men blir å andra sidan fylligare och konsekventare 
exemplifierad än tidigare. Själv menar jag dock att 
Selanders kritik med åren vilar på en fastare grund-
val – explicit och implicit uttryckt – än vad Bengt 
Landgren anser, och att denna hans estetik hänger 
samman med Selanders ökande tro att vår civilisa-
tion är vid vägs ände. Alltså med övertygelsen att 
vi lever i en tid då vi inte har råd med alltför vid-
lyftiga estetiska experiment, som kan skymma det 
nödvändiga upplysningsföretaget. Efterkrigstiden 
krävde menade en Lindegren nya former, en Selan-
der snarare en ny litterär beredskap då hotet från 
Hitler ersatts av hotet från en nemesis naturalis.

Lyrikern Selander då? Det är frestande att säga 
att Selander mognade sent. Bengt Landgren ger 
inte bara litterära exempel på det. Skaldens ung-
domsdiktning är kanske intressantast som doku-
ment över en krigs- och efterkrigsynglings försök 
att erövra en livs- och världsåskådning. Men det blir 
intressantare, visar Bengt Landgren, ju mer Selan-
der vågar tvivla på sig själv, ju tydligare hans känslor 
av otillräcklighet träder till ytan. Dikt av bestående 
värde skriver han sent. Jag tror att Bengt Landgren 
med sin studie – trots traditionens tröghet – kan 
återföra Selanders bästa dikter till vår kanon, må-
hända och gärna på bekostnad av en evergreen som 
”Spela kula”. Typiskt Selander förefaller det mig 
vara att det mest fortsatt läsvärda når publiken först 
efter hans död – i samlingen Avsked.

För mer än tjugo år sedan arbetade jag själv med 
en intellektuell biografi över Selander, del två i en 
trilogi om modernitetens stora frågor speglade ge-
nom svensk litteratur. Då var det högst berättigat 
att kalla boken Den okände Sten Selander (1990). 
Den skrevs i en speciell kontext, kan situeras. Så var 
1980-talet till exempel en tid då tre, på skilda arenor 
förhärskande, tankefigurer börjat krackelera: Den 
teknologiska utvecklingsoptimismen, den konst-
närliga modernismen och idén om de intellektuel-
las självklara politiska vänstertillhörighet. Den ur 
historien utskrivne Sten Selander var det i det läget 
högst rimligt att skriva in igen. Det krävde då för-
hoppningsvis lite mer än idag. Selanders författar-
skap var emellertid som gjort för att belysa fram-
stegstrons, modernismens och vänsterpolitikens 
svarta skuggor, de baksidor av de segrande tankefi-
gurerna som alltför sällan exponerats på begåvade 
sätt. Selander kunde – märkligt tyckte de som av 
skilda anledningar såg Selander som konservatis-
mens inkarnation – i det slutande 1980-talet ana-
lyseras och studeras som en motröst; som en för-
fattare vars repliker var nödvändiga i det offentliga 
samtalet, då de segrande krafterna utan dem riske-
rade urarta i hegemoni och självtillräcklighet. I det 
perspektivet kunde också Selander uppfattas som 
progressiv, som en motståndsman. Han framstod, 
läst så, som en av våra få verkligt betydande borger-
liga modernitetskritiker, han förnyade i teori och 
praktik den svenska miljövården och blev en kata-
lysator för en växande insikt om den litterära mo-
dernismens inre motsägelser.

Bengt Landgrens bok är skriven i en annan tid, 
men jag tycker ändå att dess största svaghet är att 
den saknar detta dialogiska perspektiv (och några 
gånger tycker jag att författaren läst sina kollegor 
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alltför snabbt). För mig var det aldrig intressant hu-
ruvida Selander hade rätt eller fel (personligen de-
lar jag blott några av Selanders övertygelser); det 
spännande var att Selander artikulerade en reflek-
terad motdiskurs, som successivt alltmer margina-
liserades, kom att rutinmässigt karakteriseras som 
obsolet konservativ, men som i viktiga delar långt 
efter Selanders död skulle aktualiseras hos nya ra-
dikaler utan att de själva visste om det: hos miljö-
rörelsen, bland postindustrialismens civilisations-
kritiker och hos de författare och kritiker som ville 
skriva för eller fostra en större publik. Det hela gav 
perspektiv på villkoren i det offentliga samtalet och 
hur kapital på kulturella fält fördelas, förändras, 
förhandlas, förskingras.

Bengt Landgren är mer angelägen om att skriva 
in just dessa tre Selanders hjärtefrågor – moderni-
teten, modernismen, politiken – i en tidsbunden 
kontext, i den tradition han kallar den värdekon-
servativa, ibland den agrarkonservativa. Detta äger 
nog någon riktighet, inte minst när karakteristiken 
gäller den unge Selander. I huvudsaken leder ka-
rakteriseringen dock fel, menar jag; vill man ha det 
blixtbelyst räcker det med att se hur Selander place-
rar sig i förhållande till Bööks utvecklingsoptimism 
och Wägners alarmerande väckarklockebudskap 
eller hur han agerar som medlare mellan skilda ci-
vilisationsintressen som Svenska Naturskyddsför-
eningens ordförande.

Men viktigare, ja intressantare är att moderni-
tets- och civilisationskritik, pastorala ideal, natur- 
och miljöengagemang… också är politiskt hemlösa 
företeelser. Så kan pastorala motreaktioner av Se-
landers typ lika gärna förenas med en Strindbergs 
anarkistiska drömmar som med en Vitalis Nor-
ströms 1800-talskonservatism… Den långa pasto-
rala tanke- och känslotraditionen utmanar djupare 
besedd på ett uppfordrande sätt våra gängse före-
ställningar om vad som är ”modernt”, ”radikalt”, 
”konservativt”, ”borgerligt”, ”progressivt”… De or-
den kan ofta skymma det väsentliga, stundtals bru-
kas som nedsättande etiketter – som av flera av Se-
landers antagonister – för att rycka blicken från 
det avgörande och underlätta möjligheten att fort-
sätta som om ingenting har hänt. Selanders civili-
sationskritik var originell mest därför att han mer 
än sina pastorala kollegor inte främst förankrade 
den i agrarromantik, utan i sin tids vetenskapliga 
auktoriteter från Stuart Chase till William Vogt.

Bengt Landgrens bok må läsas. Inte bara för att 
den är ett stycke central litteraturhistoria och ger 
perspektiv på 1900-talets svenska kultur och poli-

tik. Den har också en existentiell sida som är nog 
så lärorik. Sten Selander är en bok om en man som 
andra ofta såg som etablerad, auktoritativ, professi-
onell, självmedveten. En man som dessutom gärna 
själv hjälpte till att stadfästa denna bild. Men också 
en bok om en man som hela tiden kände sig som 
en annan, och kanske riktigt blommade först när 
han vågade bekänna det: utanförskapet, uppbrot-
ten, mångsidigheten, ambivalensen i hans liv och 
gärning.

Martin Kylhammar

Conny Svensson. Pli på pojkar. Från Dumas till Kar 
de Mumma (Skrifter utgivna av Svenska barnboks-
institutet, 102). Atlantis. Stockholm 2008.

I den massiva forskningen kring flickboken under 
de senaste tjugo åren, inspirerad av den feministiska 
litteraturteorin, har pojkboken kommit i skymun-
dan, på gott och ont. Barn- och ungdomslittera-
turen uppstod som uppbygglig läsning för pojkar 
och unga män, och det var dessa maskulina berät-
telser som länge upptog främsta plats i litteratur-
historieskrivning, medan litteratur ”om flickor för 
flickor” betraktades som mindre värd och ointres-
sant. Därför har det varit nödvändigt med posi-
tiv särbehandling av flickboken. Mary Ørvig var 
en pionjär i Sverige med studier av framförallt ut-
ländska flickboksförfattare. Volymen Om flickor 
för flickor. Den svenska flickboken (1994), redige-
rad av Ying Toijer-Nilsson och Boel Westin, och 
Birgitta Theanders Älskad och förnekad: flickboken 
i Sverige 1945–65 (2006) är två av en mängd stu-
dier, svenska som utländska, ämnade höja flickbo-
kens och dess författares prestige, och det var just i 
denna våg av flickboksstudier som pojkboken för-
svann. Artikelsamlingen Ways of being male: Repre-
senting masculinities in children’s literature and film 
(2002), sammanställd av John Stephens, markerade 
en vändpunkt inom den internationella barnlit-
teraturforskningen, även om maskulinitetsstudier 
i allmänlitteratur och särskilt populärkultur fun-
nits tidigare, just som kontrast till den omfattande 
feministisk litteraturforskning. I Sverige har Ulf 
Boëthius kartläggning av bland annat flygböcker 
uppmärksammat den maskulina genren. Marika 
Andræs avhandling Rött eller grönt? (2001) var ett 
intressant undantag då den fokuserade på pojk- och 
flickböcker i lika stor omfattning. Nu fyller Conny 
Svenssons essäsamling en avsevärd lucka när det 




