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484 · Övriga recensioner

Bengt Landgren, Den hotade idyllen. Gunnar Mas-
coll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen 
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-
mien. Handlingar. Filologisk-filosofiska serien 22). 
Stockholm 2008.

Om Bengt Landgrens lärdom och flit finns bara en 
mening. Inom ramen för sitt projekt ”Mellan 90-tal 
och modernism” har ämnets ambitiösaste sakkun-
nige och uthålligaste prefekt kunnat skriva på lite 
rimligare villkor. Det har avsatt en studie över Sten 
Selander och en annan över hans nära vän Gunnar 
Mascoll Silfverstolpe.

Att studien över Silfverstolpe är både läsvärd, in-
tressant och användbar kan jag intyga med utgångs-
punkt från mitt eget pågående arbete om Anders 
österlings insats som litteraturmänniska. Silfver-
stolpe och österling kom varandra nära. Den ett 
decennium yngre vännen kunde välkomna öster-
ling när han 1936 flyttade över från Svenska Dag-
bladet till Stockholms-Tidningen. Silfverstolpe hade 
då verkat som kritiker där i halvtannat decennium 
och uppehöll sig framför allt vid att skriva om lyrik. 
I sin tredelade gärning som lyriker, överintendent 
för Kungl. Husgerådskammaren och kritiker upp-
fattade han sig som en person med tur. Han triv-
des med sina besök i Klara: ”Blir jag gammal och får 
tillfälle att dra mig undan världen kommer jag, det 
vet jag, att söka mig tillbaka med tanken till redak-
tionen i Klarakvarteret med den Jenny Nyströms-
rara klockan i hörnet. Dit kom man med sitt manu-
skript kvällar, då skrivmaskinerna smattrade ettrigt 
i alla rum och telefonerna ringde oupphörligen.”

Men i motsats till vännen österling blev han inte 
gammal. Född 1893 hade han vid sin död 1942 inte 
hunnit fylla 50 år. Men Silfverstolpe hann skriva 
en införstådd essä om österlings lyrik (1941), och 
när han sände den till redaktören för Svensk Litte-
raturtidskrift Olle Holmberg, framställde han sig 
som ”Anders österlings mest rättrogne lärjunge” 
– vid sidan av Gabriel Jönsson. När Silfverstolpe, 
invald i Svenska Akademien 1941, dog året därpå, 
skrev österling med stor värme om vännen.

Gunnar Mascoll Silfverstolpe uppfattades gärna 
som ett söndagsbarn. Barndomshemmet Stora 
Åsbo i Västmanland var en given fond. Han avbil-
dades gärna med konstföremål i handen: en Silf-
verstolpe med silverbägare. Han pekades ut som 
landets ”mest stjärnprydde och guldsmidde skald”.

En rad diktsamlingar utkom – genomgående 
med korta och avdramatiserade titlar som Ar-
vet (1919), Dagsljus (1923), Vardag (1926), Efteråt 

(1932), Hemland (1940 och han anlitades som för-
fattare till kantater.

Av de lyriska intimisterna som en gång hade en 
så stark ställning har den tidigt bortgångne Silfver-
stolpe sjunkit djupare i glömska än Selander. Även 
Karl Asplund, som också kommer med i boken om 
Silfverstolpe, har haft en längre överlevnad både 
som diktare och översättare. Något av detta för-
klaras av att ett enstaka paradnummer som ”Hjäl-
tarna” blivit som en signaturmelodi för honom. I 
denna dikt skildras de män som överlät sina platser 
i Titanics livbåtar till kvinnor och barn och gav en 
generation lyrikläsare en ny bild av heroism: ”De 
buro ej kaskar och vapenrock”.

Den mångsidige Selander hade hela tiden över-
taget och drog uppmärksamheten till sig, alltifrån 
det att han tog över efter Fredrik Böök som borger-
lighetens litterära ombud. Fallet blev därför större, 
när han av Stig Ahlgren och Karl Vennberg gjor-
des till syndabock under 1940-talet. Som vi minns 
överlevde han – inte som lyriker men som fjällflo-
rans kännare och som ekologisk värnare om na-
turen.

Landgren klarar ut Silfverstolpes passionerade 
förhållande till Finland mellan inbördes- och vin-
terkrig. Han granskar hans kritik i Stockholms-Tid-
ningen och finner att skönanden inte bara slår vakt 
om skönheten utan också vill värja humanismen i 
en världsskymning som nådde ända in på redak-
tionen.

Landgren, som i sin bok om Gunnar Tideström 
skildrat de centrala dragen i framväxten av Lyrisk 
tidsspegel visar här att hanteringen av Silfverstolpe 
1947 blev något av ett vägskäl. ”En augustikväll”, 
inledningsdikten i den tredje diktsamlingen Var-
dag, utgiven samma år (1926) som Kriser och kran-
sar, framställdes i analysen i Lyrisk tidsspegel som 
”extremt idyllisk” och klassmässigt avgränsad. Den 
inleds så här:

Hon hade stått och vinkat på perrongen,
tills vagnarna försvunnit i en krök.
Mot spåret drev ett ulligt moln av rök.
Så reste barnen bort för första gången.

Och avslutas på följande sätt:

Och stege deras vägar än så branta
och blåste åren för dem våldsamt hän
– de skulle längta till det välbekanta,
till gamla rum och sus av gamla trän.

Dikten stämplades lite okänsligt för att vara allt-
för hjärtnupen och sötaktig ända fram till slutet.
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Vid det laget var också Silverstolpe borta sedan 
fem år tillbaka. Den uthålligare österling som själv 
kände sig snävt behandlad protesterade.

Jag blir gripen av hur den dödssjuke Mascoll Sil-
verstolpe fortfarande skoningslöst gör upp med sin 
egen diktning och arbetar med sitt dåliga samvete 
över att inte ha offrat sig för Finland eller hur han 
ångrar sitt dåliga uppförande i berusat tillstånd. Jag 
för min del tror nog mer på biografins möjligheter 
än Bengt Landgren. Därför hade jag kunnat tänka 
mig en mer kronologisk uppläggning av den här 
studien. Men det är viktigt att Gunnar Mascoll Silf-
verstolpes livsverk och historia aktualiseras på nytt.

Om jag skulle invända mot något vad gäller stu-
dien över Silfverstolpe, är det att Landgren inte vå-
gar tro mera på sitt företag. Han konstaterar på ett 
i mitt tycke alltför uppgivet sätt att hans studie har 
historisk inriktning: ”Undersökningen är således 
inriktad på historiska, politiska och kulturella kon-
texter snarare än på estetisk analys av konstnärligt 
organiserad text. Vad jag velat studera är bakgrun-
der, orsaker, reaktioner och funktioner; den litte-
rära formen blir i just detta sammanhang av mera 
marginellt intresse.”

Att beskriva den historiska bakgrunden uppfat-
tar jag som lika viktigt som att tolka texter. Vi har 
säkert lite olika meningar när det gäller proportio-
nerna, och de påverkas förstås också av de författar-
skap vi väljer att studera. Men det är nog vanligare 
att överskatta texternas förmodade aktualitet och 
att anpassa proportionerna i sin framställning efter 
den. Därför är en undersökning som denna av Silf-
verstolpe inte bara nyttig i sig utan rymmer också 
en viktig principiell lärdom. Kretsen av lyriska inti-
mister må stå för gamla ideal både i sin samhällssyn 
och sin diktion. Ändå är de en viktig del av histo-
rien. Historiens segrare i de estetiska kategorierna 
är inte heller alltid så långlivade. Vi måste inse att 
de flesta texter faktiskt är historia de också. Och 
ligger det något så fatalt i det?

Jenny Westerström

Håkan Möller, Pär Lagerkvist. Från författarsaga 
till Nobelpris (Acta Universitatis Upsaliensis, His-
toria litterarum 28). Uppsala 2009.

En stjärna föds kunde titeln varit på Håkan Möl-
lers studie över Pär Lagerkvists väg mot erkän-
nande och småningom också publik berömmelse, 
Pär Lagerkvist. Från författarsaga till Nobelpris (558 

sidor, inklusive register). Stjärna på författarhim-
len ville ju Lagerkvist tidigt bli och det är i ung-
domens drömmar om att bli författare som Möl-
ler (liksom andra lagerkvistforskare före honom) 
börjar. Avsikten är att göra en ”analys av hur en lit-
terär stjärna föds och når Nobelpriszenit” och hu-
vudfrågan att besvara är, med Möllers formulering, 
hur det gick till ”när bangårdsförmannens son blev 
nobelpristagare i litteratur 1951” (s. 12).

Den lagerkvistska författarvandringen var som 
bekant knappast spikrak, men det breda, övergri-
pande och genomgående receptionsorienterade 
perspektiv som Möller anlägger är något nytt. Han 
vill visa det ”historiskt specifika samspelet” mellan 
författaren och viktiga aktörer och institutioner 
inom den litterära kulturen under Lagerkvists för-
fattarkarriär. Att Möller inte syftar till någon för-
fattar- eller författarskapsbiografi (Ingrid Schöiers 
biografi finns ju) är inte mycket att orda om, men 
det kan inte hjälpas att man under läsningen av 
Möllers kunniga analyser av framträdanden, pro-
gramskrivande, profilering, etablering, kamp och 
diktande, triumfatoriska ögonblick m.m. då och då 
skickar en tanke till samspelet inom familjen (jag 
tänker på fruar och barn) runt diktaren, national-
skalden och nobelprisvinnaren Lagerkvist. När so-
nen Ulf Lagerkvist dog sommaren 2010 skrev tvil-
lingbrodern Bengt Lagerkvist en nekrolog och an-
förde några talande rader om fadern med utgångs-
punkt i Ulfs minnesbok Den bortvändes ansikte. 
Den talar nämligen så mycket om ”honom som såg 
sig som ’Guds skrivbiträde på jorden’ och därför 
inte hade så mycket tid över för oss”, skriver Bengt 
Lagerkvist och fortsätter: ”Han som vi förstod var 
något märkvärdigt och samtidigt var rädda för.” 
Men Möller har hållit sådana perspektiv utanför 
sin undersökning. Ulf Lagerkvists bok finns fak-
tiskt inte med i litteraturförteckningen, däremot 
Bengt Lagerkvists bok om den unge Pär.

Vad Möller har eftersträvat är ett ”förutsättnings-
löst arbetssätt” i syfte att belysa stora och/eller av-
görande händelser under författarbanan så allsidigt 
som möjligt. Det är en sympatisk inställning som 
kan ge rik utdelning. Dialogen med tidigare La-
gerkvistforskning är också mer varsam än polemisk 
(främst åberopas Ulla-Britta Lagerroth, Urpu-Liisa 
Karahka, Rolf Yrlid och Ingrid Schöier.) Att inte 
binda sig vid något explicit perspektiv kan tillåta 
materialet – recensioner, brev, anteckningar osv. – 
att tala mer fritt. Samtidigt kan en sådan fri metod 
ge mer av utforskning i betydelsen kartläggning än 
utforskning i betydelsen förtydligande. Men Möl-




