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Bengt Landgren (1942–2012)
Minnestal hållet vid Svenska Litteratursällskapets årsmöte  
18 april 2012
Av L A R S  BU R M A N

På nyåret 2012 avled Bengt Landgren, 69 år gammal. Åren 1992–97 var han Svenska 
litteratursällskapets ordförande. I Samlaren 2011 publicerades en av hans sista skrifter: 
en studie över Rilkes diktsvit Aus dem Nachlaß des Grafen C.W.

Få har som Bengt Landgren hängivet tjänat den svenska litteraturforskningen. Un-
der mer än tjugo år var han prefekt vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 
och han ledde ett tjugotal doktorander till disputation. Publikationslistan upptar om-
kring etthundra tunga vetenskapliga publikationer. Bland dessa finns ett dussin mono-
grafier ägnade diktare som Ekelöf, Edfelt, Gullberg, Selander och Silverstolpe. År 2011 
utkom Mannen från Prag, en bok om Rilkes liv och diktning.

Bengt Landgrens engagemang för ämnet begränsades inte till Uppsala, där han 1982 
blev Gunnar Brandells efterträdare på den så kallade atterbomska professuren. Under 
1970-talet undervisade och forskade han i Lund, Åbo, Umeå och Örebro. Efter det att 
han blev professor i Uppsala var Bengt Landgren aktiv i många nationella lärda säll-
skap och en lång rad forskningsfinansierande organ. Ofta anlitades han som sakkunnig 
i tjänstetillsättningar runt om i landet. Genom sitt envisa hävdande av litteraturforsk-
ningens betydelse har han gjort vårt ämne oöverskådliga tjänster.

Det var inte helt lätt att komma Bengt in på livet. Han höll distans. Samtidigt visste 
man var man hade honom. I såväl akademiska konflikter som vid vetenskapliga semi-
narier var han stridbar och öppenhjärtig, men hans ställningstaganden var alltid tyd-
liga och hans argument väl formulerade. Hans verksamhet betecknades av konsekvent 
uttryckta vetenskapliga värderingar.

Han var en välbekant Uppsalaprofil som trivdes på Carolina Rediviva och vid ett 
skrivbord belamrat med böcker och manuskripthögar. Hans bekanta minns emellertid 
också hans dagliga långsimningar i svenska sommarsjöar – från tidig vår till sen höst. 
Inte heller skall vi glömma hans utpräglade humor. Ingen kunde berätta dråpliga anek-
doter ur svensk litteraturhistoria som Bengt, och trots hans skepsis mot biografisk lit-
teraturforskning kunde få göra honom rangen stridig som kännare av den svenska par-
nassens liv och öden.
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Kanske framstod Bengt Landgren ibland som aningen skrämmande med sina höga 
krav och bestämda åsikter, men där fanns stor värme. Det fick inte minst hans dok-
torander uppleva. Hans engagemang för elever och kolleger kan illustreras av hans 
snabba tack för särtryck eller böcker. Ett tackbrev kom prompt, skrivet för hand med 
Bengts karaktäristiska handstil och fyllt av kommentarer som visade att han genast 
hade satt sig att läsa.

Inte ens den kortaste minnesteckning kan förbigå Bengts ofantliga lärdom och be-
läsenhet. Bland klassiker berömdes hans goda latin, och han var väl hemmastadd i de 
stora europeiska litteraturerna. När det gällde den svenska diktningen och litteratur-
vetenskapen tycktes han ibland ha läst allt. Vid något tillfälle nämnde jag skämtsamt 
för en bekant att Bengt föreföll kunna citera hela den svenska lyriken ur huvudet. Min 
vän svarade att så var det minsann inte – det var bara den svenska 1900-talslyriken 
Bengt kunde helt utantill.

År 1971 disputerade Bengt Landgren i Uppsala för doktorsgraden på avhandlingen 
Ensamheten, döden och drömmarna. Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs 
diktning. Nästan fyra decennier senare, 27 maj 2009, höll Bengt Landgren en minnes-
värd offentlig föreläsning från denna kateder. Detta skedde i samband med hans av-
gång från professuren, och föreläsningen bar titeln ”Istället för memoarer. 38 år med 
litteraturvetenskapen.” Det var en personligt hållen framställning som han inte hade 
för avsikt att trycka. För oss som var där blev det en ämneshistorisk högtidsstund. 
Högt och lågt blandades, liksom anekdoter, stora linjer och frimodiga angrepp på den 
fakultet som inte återbesatte den atterbomska professuren.

Det var inte för inte som Bengt ledde det projekt som i två digra volymer tecknade 
den svenska litteraturforskningens historia 1890–1995. Han kunde sitt ämne. Om den 
atterbomska professuren inte får fler innehavare hade den i varje fall med Bengt Land-
gren en värdig, självständig, passionerad och mångkunnig företrädare för litteraturve-
tenskap och högre undervisning. Han har lämnat en tom stol efter sig.

Lars Burman
Svenska Litteratursällskapets ordförande


