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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.
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Så jag vill ha mer av barn- och ungdomslitte-
raturperspektivet. Ge mig mer om barn och ung-
domslitteraturens motsvarighet till vuxenlitteratu-
rens rapportböcker. Jag vill ha mer av Siv Wider-
berg. Ge mig mer om nyenkel detaljrikedom för 
alla. Här finns viktig kunskap att ta fram som påver-
kar vår kunskap och uppfattning om den svenska 
litteraturen, men också om perioden i sig. Jag läser 
mycket gärna ännu en studie av Lena Kåreland med 
fokus på perioden utifrån ett mer renodlat barn- 
och ungdomslitteraturperspektiv. Där är vi svält-
födda till den grad.

Annika Olsson

Ingemar Nilsson, John Landquist. Filosof, psyko-
log, kritiker. En biografi. Atlantis. Stockholm 2009.

”Svenska lärde” blir allt fler, om man ska döma 
efter Vitterhetsakademiens serie med detta namn. 
I själva verket är det naturligtvis långt flera som 
bör ha plats där, däribland inte minst flera kvin-
nor. Men John Landquist är under alla omständig-
heter ett välkommen rekryt i ledet. Han var med 
så länge. Han hade förhoppningar om att få träda 
in på Svenska Dagbladet efter den hastigt bort-
gångne Oscar Levertin på hösten 1906. Sin sista ar-
tikel pub licerade han som 92-åring den 2 april 1974, 
samma dag som han dog. Han var unikt mångsi-
dig, filosof, psykolog och kritiker men också este-
tiker, litteraturforskare, utgivare och opinionsbil-
dare. Han var enormt flitig och hade ett stort kon-
taktnät. Han var kontroversiell och hamnade också 
i övrigt i skottgluggen. Även för den som ska fånga 
hans liv och verk fordras mångsidighet och uthål-
lighet och omdöme. Lärdomshistorikern Ingemar 
Nilsson har de rätta egenskaperna. Han har tagit 
sig tid. Han har gjort sig möda. Från att ha varit 
halvt glömd av en sen generation placeras nu Lan-
kan bland de levande.

John Landquist var stockholmare och som 
många i sin och en efterföljande generation av lit-
teraturkunniga prästson. Han började ganska nor-
malt genom att bege sig till Uppsala. Väl där var 
han dock snart infogad bland ”De fyra djävlarna”, 
en skrivande krets som därtill rymde bland andra 
Sven Lidman. Landquist valde filosofi som huvud-
ämne och hittade i Paris en vä  sensfrän de i Henri 
Bergson. Det resulterade i den mest om talade av fi-
losofiska av handlingar. Kampen om ”Viljan” stod 
1908 och skulle tjugo år senare skildras av tredje-

opponenten Sigfrid Siwertz i nyckelromanen Jo-
nas och draken. Att försvara den fria viljan gav inte 
någon akademisk framtid, allra minst bland Upp-
salafilosofer. Där emot skulle en krets av skönlitte-
rära författare, de framgångsrika tiotalisterna, följa 
John. Med en av dem, Elin Wägner, var han gift un-
der det viktiga 1910-talet.

”Strindberg har rätt” stod det som rubrik över 
den artikel där Landquist trädde in i Strindbergs-
fejden 1910. Det markerade hans plats några år efter 
det att han förlorat kampen om att ta över efter 
det att han förlorat kampen om den levertinska 
stolen till Fredrik Böök. Den ursprungliga vänska-
pen dem emellan förvandla des till en över decen-
nier utsträckt kamp i spalterna. Båda ingår bland 
de främsta i den krets av gyllene pennor som drog 
nytta av och själva gjorde nytta i de resursstarka 
dagstidningarna. Dit kan man räkna också män 
som Torgny Segerstedt, Anders österling, Torsten 
Fogelqvist och Sten Selander. Deras flit var enastå-
ende stor. I Landquists fall har Ingemar Nilsson 
räknat till och läst fem tusen bidrag. Det är något 
mer än vad Rolf Arvidsson i sin bibliografi bokfört 
för Böök, men något mindre än vad tre bibliografer 
förtecknat för Anders österling, för övrigt vän till 
Landquist från en gemensam Parisvistelse och från 
en upptäcktsresa upp till Norrland. I motsats till 
flera av sina samtida lärde sig Landquist behärska 
skrivmaskinen. Kollegerna på Aftonbladet skänkte 
honom en ny på hans 90-årsdag.

Landquist hör tveklöst hemma i den svenska 
dagspressens guldålder, vars utsträckning i tid man 
kan diskutera – men där man tvingas inse att den 
i vart fall är förbi. Han hade ett temperament som 
var en tillgång i polemiken, men som till en bör-
jan vid sidan av de många vännerna också skapade 
ovänner. Strindbergsfejden blev en generalmönst-
ring av svenska opinionsbildare, men Landquist 
fick inte samma position genom sin insats som 
Böök. Inte heller i Dagens Nyheter fann sig Land-
quist varaktigt tillrätta och kun de ha framstått som 
en stridbar hoppjerka, om han inte därnäst hamnat 
på Aft on bladet.

Men samtidigt som han sörjde för den nya gene-
ration som tog över efter fejden utförde han under 
1910-talet sitt stora arbete på Strindbergs samlade 
skrifter. Visst har det genom åren sagts åtskilligt om 
hans edition, men de 55 banden har ändå varit en 
outtömlig källa för både forskare och andra läsare. 
Nilsson vet berätta att Landquist hade stor hjälp i 
arbetet av Karl Otto Bonnier, men när man jäm-
för med de 72 band som Strindbergs samlade verk 




