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på skrivandet som de har sina rötter i. Samtidigt kan
Sjöblad också som ett gemensamt drag notera att själva
skrivandet för dessa skrivande 1700-talskvinnor succes-
sivt får ett egenvärde som det ofta inte hade när dag-
boken påbörjades – ett drag som i varje fall underteck-
nad skulle vilja tolka som ett tecken på en ökande indi-
vidualisering. Dessa kvinnor upptäcker, skriver Sjöblad,
under sitt skrivande ”de möjligheter till självkännedom
som ligger i formulerandet” så att ”dagboken blir en del
av jaget, bilden av det inre, det sanna jaget.”

Stina Hansson

Göran Lundstedt, Till bords med de bästa. Om kritikern
Knut Jaensson. Ellerströms, Lund 1997.

Knut Jaensson (1893–1958) brukar beskrivas som en av
nittonhundratalets mest betydelsefulla och inXytelserika
svenska litteraturkritiker. Någon inträngande akade-
misk analys av Jaenssons insats som litterär bedömare
och centralgestalt i svensk litteratur under trettio-, fyr-
tio- och femtiotalen har dock ännu inte förärats honom.
En viss förändring av detta missförhållande har ändå
åstadkommits sedan Göran Lundstedt – själv i många år
recensent främst i Sydsvenska Dagbladet – i en liten bok
kallad Till bords med de bästa (Ellerströms förlag) samlat
material kring Jaensson som kritiker. Lundstedt har
umgåtts med Knut Jaensson länge. I en samlingsvolym
med Jaensson-essäer kallad Eftertankar (1984), som
Lundstedt svarat för urvalet till, skrev han en efterskrift
som utgör stommen i den nya boken.

Lundstedt skriver i sitt förord att hans bok om Jaens-
son inte främst ska betraktas som en litteraturhistorisk
undersökning, utan som ”en beskrivning av hur littera-
turen kan vara en väg till självförståelse och på ett livs-
avgörande sätt forma en människas utveckling” (s. 9).
Lundstedt har också lagt tyngdpunkten vid att visa hur
Jaenssons förhållande till litteraturen verkligen gått
utöver de rent estetiska aspekterna. Materialet som
Lundstedt bygger sina beskrivningar på består i första
hand av Jaenssons recensioner och essäer samt hans kor-
respondens med framför allt Margit Abenius.

Efter en inledande biograWsk översikt är boken tema-
tiskt upplagd i ett par korta kapitel som tematiskt be-
handlar Jaenssons estetiska grundhållning och hans re-
lationer till verk och författare. Exempelvis framkom-
mer hur Jaensson menade att en författares personlighet
och karaktär återspeglas i det konstnärliga resultatet.
Om André Gide skrev Jaensson: ”Han är en stor förfat-
tare, helt enkelt för att han är en stor personlighet.” (s.
36) Lundstedt konstaterar att för Jaensson blev stilfrå-
gan en fråga om livsstil.

Över huvud taget tycks Jaensson ha ogillat allt som
luktade manér och tillgjordhet. Det äkta, ursprungliga

och lågmälda var egenskaper han sökte och uppskattade
hos såväl författare som i deras litterära verk. Denna
Jaenssons hållning kommer till uttryck i hans höga vär-
dering av folkligt berättande och av olika typer av sym-
bolkonst, exempelvis saga och myt som den används av
Almqvist eller Hjalmar Bergman. Han gillade även en-
kelt utförda romaner, som exempelvis Tage Aurells Skil-
lingtryck, utan konstruerad intrig och där analysen inte
hade den mest framträdande rollen.

Som utgångspunkt i sitt sökande efter det enkla åter-
vände Jaensson ständigt till Vilhelm Ekelund. I Eke-
lunds aforismer fann han stöd för sin egen syn på littera-
turen och förhållandet mellan liv och konst. Lundstedt
menar att den Ekelundska traditionen lever vidare än
idag och pekar på den linje som går från Ekelund via
Jaensson fram till Sven Lindqvist.

Lundstedt visar även hur Jaensson, som av Teddy
Brunius förts fram som en av de tongivande fyrtiotals-
kritikerna, förvisso var en av det decenniets viktigaste
recensenter av nyutkommen svensk skönlitteratur, men
att han knappast tillhörde den modernistiska 40-talism-
ens ivrigaste tillskyndare. Därtemot understryker
Lundstedt vilken betydelse Jaensson hade privat för Xera
av de mer namnkunniga författarna under trettio- och
fyrtiotalen. Harry Martinson, Gunnar Ekelöf och Erik
Lindegren prövade alla nyskrivna texter på Jaensson och
lyssnade noga till hans kommentarer inför det fortsatta
arbetet.

Till bords med de bästa ger på mindre än hundra sidor
en god bild av Knut Jaenssons estetiska grundhållning
och vilken inXytelserik person, både oVentligt och pri-
vat, han var i det litterära samhället. I sitt koncentrerade
format har boken dock inte givit utrymme för några
mer djupgående analyser. De många recensions- och
brevcitaten lämnas emellanåt att tala för sig själva. Man
saknar kanske ett samlande grepp, där Lundstedt skulle
ha kunnat peka på hur de många olika beståndsdelarna i
Jaenssons estetik alla passar in i ett mönster, i grunden
faktiskt ett slags ärkeromantisk originalitetsestetik. Det
pusslet får läsaren nu lägga själv. Det går också att
ifrågasätta om boken verkligen säger något om hur
Jaensson genom litteraturen nått en större självförståel-
se. För detta ändamål bör man ha hans essäer som bred-
vidläsning. Lundstedts bok är emellertid en utmärkt
introduktion till Jaenssons litteraturkritiska gärning, där
Lundstedt lyckas med en av de viktigaste uppgifterna
för en introduktör av ett författarskap: att locka till vi-
dare läsning av den behandlade författarens texter.

Erik Peurell


