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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-
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ler håller mestadels fast i tyglarna och presenterar 
klart och redigt de frågor som styrt hans analyser. 
Rubrikerna – både kapitelrubrikerna och rubri-
kerna inom kapitlen – ger omedelbart besked om 
innehållet, vilket minsann inte alltid är vanligt i lit-
teraturvetenskaplig forskning. Därmed kan läsaren 
smidigt orientera sig i boken. Den som intresserar 
sig för något särskilt verk, exempelvis Bödeln eller 
Dvärgen hittar snabbt fram till de relevanta avsnit-
ten. Självklart finns också ett verkindex. Skapandet 
av en författaridentitet, kampen för att förhöja den 
och för att vidga den, och inte minst viktigt, viljan 
att sätta den under omvandling (successiv justering 
talar Möller om) är det centrala. Tillkomsten, utgiv-
ningen och mottagandet av programskriften Ord-
konst och bildkonst (kap. III) är en given hållpunkt, 
liksom 1930-talets tidsdikt (”Det rätta ögonblick-
ets diktare”), utgivningen och receptionen av Bö-
deln (kap. V), föreningen av mästerverk och pu-
bliksuccé med Barabbas samt, naturligtvis, motta-
gandet av Nobelpriset i litteratur 1951 (kap. VII).

För denna receptionsorienterade studie ter sig 
Pierre Bourdieus fältteori som en naturlig bas, men 
Möller markerar tydligt att han främst använder be-
greppet det symboliska kapitalet, dvs. ”olika typer 
av tillgångar som en individ eller en institution kan 
tillägna sig och förvalta och som av omgivningen 
tillerkänns värde” (s. 14 f ). Lagerkvist är, menar 
Möller försiktigtvis, ”ett intressant exempel på hur 
svårfixerad en enskild författare studerad över en 
längre period kan vara i fältet mellan polerna litte-
rär/konstnärlig framgång (omfattande symboliskt/
litterärt kapital) och publik/ekonomisk framgång 
(omfattande ekonomiskt och ytterst begränsat 
symboliskt kapital).” Det är det inte svårt att hålla 
med om, och man styrks mer än väl i den uppfatt-
ningen under läsningen av de sammanlagt åtta, kro-
nologiskt anlagda kapitlen, från utgångspunkten 
(kap. I) i analysen av femtonåringens framtidsdröm 
i ”En författares saga” (1906) till sista kapitlets dis-
kuterande – och mycket intressanta – genomgång 
av antologiseringen av Lagerkvists lyrik (kap. VIII). 
Diskussionen om kanon, doxa och urval kan gälla 
för fler författare än just Lagerkvist. Vilken ”my-
tografi” (här refereras till Atle Kittang) är det som 
anammas av litteraturhistorieskrivningen och på 
vilka grunder? Kapitlet analyserar exempelvis Gun-
nar Tideströms och Erik Hörnströms betydelse för 
introduktionen av ett nytt Lagerkvisturval (Tide-
ströms Lyrik från vår egen tid, och analyserna i Ly-
risk tidsspegel) i mitten på 1940-talet. Det var först 
då som ”Ångest, ångest är min arvedel” kom in på 

antologiernas repertoar, den dikt som för genera-
tioner av svenska gymnasister blev synonym med 
lyrikern Lagerkvist. Möller tar också upp frekven-
sen av Lagerkvist i radions Dagens dikt. Något han 
inte berör i sammanhanget är hur ofta Lagerkvist-
dikter (eller fragment av dem), exempelvis ”Det är 
vackrast när det skymmer” eller ”Oroas ej. Räds ej 
i uppbrottstimman” citeras i dödsannonser. Feno-
menet hade varit värt några rader. Användningen av 
dikten är också en form av kanonisering.

Författarbanan och dess olika skeden tecknas 
med säker men ibland kanske väl försiktig hand. 
Att ”stridsskriften” Ordkonst och bildkonst var högst 
väsentlig för etableringen, att bli (er)känd, kan i ve-
tenskapstraditionen post-Bourdieu nog ses som en 
självklarhet. Strategierna görs också tydliga i Möl-
lers analys. Det hindrar inte att hans utredning av 
Lagerkvists ständigt medvetna arbete med diktar-
rollen ger kött på benen. Hela detta kapitel är kun-
skapsrik läsning och det gäller också för studien i 
stort. Det här är en bok som förmedlar insikter och 
resultat och som gör det med framgång.

Vad jag funderar över är den syn på författarens 
vilja att bli sedd, erkänd och läst som Möller venti-
lerar i sin inledning. Syftet är inte att kartlägga nå-
gon långsiktig ”karriärplanering”, deklarerar han 
och fortsätter: ”Att en författare som Lagerkvist 
är angelägen om att ta sig fram som författare, att 
han strävar efter att författarskapet ska synliggöras 
och att han bryr sig om hur det mottas och uppfat-
tas ska inte förväxlas med ett beräknande och stra-
tegiskt eller rentav cyniskt planerande.” Vad han 
istället vill beskriva är ”funktioner och inte inten-
tioner i betydelsen kalkylerade avsikter.” (s. 15) Men 
att lansera sig själv, att utöva någon form av strategi 
eller att omfatta intentioner (kalkylerande eller ej) 
behöver med nödvändighet inte vara fult, negativt 
eller cyniskt, inte ens för en framåtsiktande förfat-
tare. Det visar inte minst kapitlet om Ordkonst och 
bildkonst. Forskaren behöver ju inte använda ut-
tryck som ”karriärplanering” för att analysera vil-
jan bakom ett författarskap och bakom en funktion 
finns ofta en intention.

Författarsagan från 1906 talar i vilket fall klar-
text om berömmelsen som drivkraft för den unge 
protagonisten i berättelsen: ”Tänk om han blefve 
en berömd man, hvars namn nämndes öfver hela 
landet! Tänk om han blefve en berömd författare 
och blefve ställd vid sidan af Geijer och Tegnér” (ci-
terat efter Möller, s. 369). I fallet Lagerkvist står det 
genom Möllers gedigna undersökning helt klart att 
”Den oförskräckte marknadsföraren” (som den ta-



Övriga recensioner · 487

lande rubriken på andra kapitlet lyder) visste vad 
han ville och vad han gjorde. Det visar han i sin 
egen dynamiskt genomlevda författarsaga.

Boel Westin

Lena Kåreland, Inga gåbortsföremål. Lekfull litte-
ratur och vidgad kulturdebatt i 1960- och 70-talens 
Sverige. Makadam förlag. Göteborg & Stockholm 
2009.

Det är så att jag vill utropa Äntligen – en bok om 
1960- och 1970-talens Sverige med fokus på barn-
litteraturen eller genom barnlitteraturens perspek-
tiv. Det är inte en dag för tidigt. Som Lena Kå-
reland, författare till studien, upplyser läsaren om 
i sin inledning, har det skrivits åtskilligt om perio-
den. Även om det är de politiska händelserna och 
engagemanget som har stått i fokus inom forsk-
ningen har även den dåtida kulturdebatten och de 
olika konstarternas utveckling behandlats i ett fler-
tal studier. Dock inte i det perspektiv som Kåreland 
intar där hennes ambition är att ”i ett övergripande 
perspektiv belysa utvecklingen under 1960- och 
1970-talen, inte bara inom litteraturen utan även i 
viss mån även inom musik, teater och konst. Barn-
kulturens framväxt och utveckling ses som en del 
av den kulturella utvecklingen.” (s. 14) Därför har 
hon också undersökt författare av både så kallad 
vuxenlitteratur och av barn och ungdomslitteratur. 
Hon vill visa relationerna dem emellan, därav titeln 
där den inledande frasen är hämtad ur Sandro Key-
Åbergs studiematerial Poetisk lek.

Att det är just det lekfulla och perspektivet att 
människan är en homo ludens (en lekande män-
niska) som intar en särställning i studien är följd-
riktigt. Som Kåreland lyfter fram fick just detta 
perspektiv ett enormt genomslag under perioden, 
inte minst i början av 1960-talet. Detta påverkade 
både den så kallade vuxenlitteraturen/kulturen och 
barn- och ungdomslitteraturen/kulturen på flera 
vis: tematiskt, innehållsmässigt, formmässigt men 
också genom att barnen hamnade i fokus som av-
nämare, medskapare, publik, åskådare, läsare, vil-
ket också bidrog till att barnlitteraturen utveckla-
des och lyftes fram. Enligt Kåreland intar också just 
barnlitteraturen en lysande särställning i ett 1960-
tal där skönlitteraturen knappast hade ”någon ly-
sande period” (s. 27) – ett omdöme som kan dis-
kuteras och som självfallet beror på hur god eller 
högkvalitativ skönlitteratur definieras.

Rent formellt består studien av två delar. En in-
ledande del där Kåreland tecknar tidens kulturde-
batt i kapitlen 1) En breddad kulturdebatt, 2) Lit-
teraturen och konsten söker sig nya vägar och 3) 
Dagens Nyheter – debattforum för en ny barnkul-
tur. Därefter följer tre fallstudier eller författarstu-
dier med kapitlen 4) ”Att lära sig dikt är att lära sig 
liv”. Exemplet Sandro Key-Åberg, 5) Att ge ord åt 
barns och ungas erfarenheter. Exemplet Siv Wider-
berg samt 6) Att föra enkelhetens talan. Exemplet 
Lars Bäckström. Studien avslutas med en kortare 
sammanfattande text och ett efterord.

Möjligtvis har det med mina förväntningar och 
min kunskap om perioden att göra, men Kårelands 
studie är som mest intressant och relevant när hon 
borrar sig djupt in i tidens olika trender genom just 
barn- och ungdomslitteraturen. Då framträder nya 
perspektiv. Då framträder också den dominerande 
vuxenlitteraturorienterade litteraturhistorieskriv-
ningen i ett annat ljus. Ny kunskap produceras. Nya 
material och författare och debattörer synliggörs. 
Här kan vi läsa och lära oss om hur Dagens Nyheter 
blir ett forum för barn- och ungdomskulturen och 
om Margareta Strömstedts betydelsefulla roll i den 
utveckling som dagstidningen genomgick under pe-
rioden. Här får vi också en snabbgenomgång av be-
tydelsefulla debatter och kritik, och inte minst en 
belysning av hur väl barn och ungdomslitteraturen 
speglade och producerade tidens ideal och dess rela-
tion till den så viktiga verkligheten. Här får vi också 
möjligheten att möta den så betydelsefulla Siv Wi-
derbergs författarskap i en värdefull genomgång och 
analys som tar fasta på såväl texter som kontexter.

Därför hade jag också önskat att Kåreland hållit 
fast i detta perspektiv och låtit det vara genomgå-
ende och grundläggande. Nu blandas det i den in-
ledande delen upp med partier där historiebeskriv-
ningen fokuserar teman som dokumentarism eller 
öppenhetens estetik utan att beröra barn och ung-
domslitteraturen. Och i den avslutande delen är det 
två ”vuxenförfattare” som står i fokus och en ”barn 
och ungdomsförfattare”. Detta är ju enligt bokens 
titel och målsättning helt logiskt, men jag tycker 
ändå att det är ett problem. Visserligen rör det sig 
om välskrivna och i sig viktiga avsnitt, inte minst 
analyserna av Key-Åberg och Bäckström, som är två 
författare som inte studerats i någon större omfatt-
ning. Men som läsare blir jag dock ändå inte rik-
tigt övertygad av urvalet och greppet att varva och 
blanda. Bränner till gör det när Kåreland diskute-
rar just barn och ungdomsförfattarna, -kritikerna, 
-litteraturen.




