
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 131 2010

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Otto Fischer (uppsatser) och Petra Söderlund (recensioner)

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till info@svelitt.se. 
Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2011 och för recensioner  
1 september 2011. Den som sänder in material till Samlaren anses medge digital publicering.
 Uppsatsförfattarna erhåller digitalt underlag för särtryck i form av en pdf-fil.

Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till förfo-
gande som bedömare av inkomna manuskript.

Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.

Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978-91-87666–28-5
issn 0348-6133

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2011



488 · Övriga recensioner

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 



Övriga recensioner · 489

inom ett par år kommer att föreligga i och vet att de 
krävt tre decenniers arbete och ett väldigt arbetslag 
måste man än en gång imponeras över Landquists 
bravad. Med sina vackra band kommer de 55 säkert 
att stå kvar vid sidan av de 72.

Någon filosofisk karriär blev det alltså inte för 
Landquist. I somligt kan han påminna om Hans 
Ruin – även han för övrigt aktualiserad i serien av 
”Svenska lärde”. Han fick visserligen en professur i 
filosofi i Åbo, men likheten består i att de två kände 
främlingskap för utvecklingen inom filosofiämnet. 
Både Landquist och Ruin hamnade i Lund och fick 
sina tjänster i andra ämnen, Ruin i estetik, Land-
quist i psykologi och pedagogik. Det ligger natur-
ligtvis något befriande i att man på detta sätt kunde 
byta ämne för att ta vara på andra sidor av sin be-
gåvning. Men sannolikt går det inte längre, ens i 
detta Lund.

John Landquist hamnade inte alltid rätt. Något 
av det går kanske tillbaka på att han i så hög grad 
skred över gränser och utmanade dem som vak-
tade reviren. Den kritik som Böök riktade mot ho-
nom för hans översättning av Un plaidoyer d’un fou 
gjorde honom inte rättvisa. Han har också fått klä 
skott för sin hantering av det egna språket; det är 
oftast ett effektivt instrument, men det är inte blän-
dande som andra guldåldersskribenters. Han irri-
terade på ett positivare sätt genom att introducera 
nya tänkare och nya idéer. Utöver Bergson har han 
en avgörande inteckning i den svenska introduk-
tionen av Freud. Att ha en stor andel i två så stora 
namns introduktion visar på rörlighet och aptit på 
nya idéer som inte överlag har präglat de lärda mil-
jöer i vilka han verkat.

Hållningen till nazismen är svårare att förstå 
och förlåta. Tidningsmiljön var inte utan faror, 
och Torsten Kreugers två tidningar Stockholms-
Tidningen och Aftonbladet satte betänkliga krafter 
i spel under andra världskrigets första år. Per Gus-
taf Peterson, PGP, den framgångsrike förvandlaren 
av kvällstidningen, har hänvisat till Landquist som 
en garant för tidningens hållning. Ingemar Nilsson 
dömer numera inte lika strängt som Staffan Björck 
gjorde i Svenskt biografiskt lexikon och menar att 
Landquist slapp undan en del av förvillelserna ge-
nom att bryta upp från tidningen för professuren 
i Lund, en stad som dock inte var utan nazistiska 
medlöpare. Land quist kan heller inte fritas från att 
ha försvarat tyskarnas sätt att se och handla i skräm-
mande hög grad, särskilt med tanke på de möjlig-
heter han hade att genomskå da den totalitära re-
toriken. Han gick knappast lika långt som Fredrik 

Böök men till en tid ändå för långt. Att han visade 
större förståelse för den onda makten än för den 
goda – han förstod Hitler och missförstod Pippi 
Långstrump – är skrämmande också för vad det sä-
ger om intellektuella miljöers handlingsberedskap.

Sina viktigaste vetenskapliga insatser gjorde 
Landquist i studiet av litteraturen – så ligger det 
nära till hands att döma för en litteraturvetare. 
Han har satt avgörande spår i bilden av tre högst 
olikartade genier, Geijer, Strindberg och Fröding. 
Han skrev uppslagsrikt om diktens psykologiska 
förut sätt ningar i Människokunskap. Och som ut-
hållig kritiker hade han ofta känslig slagruta och 
kom inte alltför ofta att hugga i sten trots att han 
vågat visa humör.

Ingemar Nilsson har gjort en enorm arbetspres-
tation. Han har en avundsvärd kringsyn. Han skri-
ver väl. Han är en ytterst medveten biograf och har 
säkert gjort sig många tankar om hur han skulle 
forma John Landquists liv. Jag gissar att han un-
der arbetets gång prövat olika sätt att disponera 
sitt överväldi gande stoff. När hans val nu förelig-
ger av trycket är det som vanligt lätt att peka på 
en annan lösning. Nilsson menar sig ha skrivit en 
”idéhisto riskt orienterad bio grafi”, men på någon 
punkt tycks det ha begränsat ho nom. Syste ma tiken 
får, som jag ser det, över huvud taget ta över alltför 
mycket från krono login i upplägg ningen. Det må 
vara ett begripligt uttryck för den bredd som före-
målet har att vi får separata kapitel om ”Samfun-
det De Nio”, om människokunskapen och psyko lo-
gin. Men ett liv har med födelse, inskolning, verk-
samhet, kärlek och död ändå sitt självklara krono-
logiska mönster. Det sticker särskilt i ögonen när 
biografen buntar ihop de sex kvinnor som John 
hade förhållanden med i ett enda kapitel. För det 
märkliga med det liv som John Land quist ge nom-
levde var naturligtvis att han hela tiden förenade 
sina olika sysslor.

Per Rydén

Litteraturens offentligheter. Red. Torbjörn Forslid 
& Anders Ohlsson. Studentlitteratur. Lund 2009.

Få har väl kunnat undgå de litterära debatter som 
blossade upp i samband med att Maja Lundgrens 
Myggor och tigrar och Lars Noréns En dramatikers 
dagbok gavs ut för ett par år sedan. Likt molotov-
cocktails satte dessa självbiografiska verk det offent-
liga samtalet i brand, mycket på grund av att förfat-




