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Verskultur hindurchgeschritten ist. Und vielleicht 
ist nichts charakteristischer für den neuen lyri
schen Stil als das sichtbare Bestreben, gewisse Zu
sammenhänge mit der naturalistischen Lyrik der 
achtziger Jahre wieder aufzunehmen.» Det cyni
ska och groteska element som präglar vissa av 
Georg Heyms dikter, återfinns inte hos Stadier 
själv. Thomkes analys av Stadlers och Werfels 
stilutveckling är på flera sätt förebildlig och denna 
»habilitationsskrift» borde kunna tjäna som ett 
mönster bland andra för tyskkunniga svenska 
doktorander med besläktade ämnen. Kjell Esp- 
mark och andra i all ära, men annars har man tyd
ligen i Schweiz och Västtyskland utbildat en mer 
avancerad teknik beträffande lyrisk stilanalys än vi 
gjort här hemma.

Till en tredje bok avser jag att återkomma. Det 
är Silvio Viettas och Hans-Georg Kempers Expres
sionismus, band 3 av Deutsche Literatur im 20. 
Jahrhundert, »litteraturvetenskapliga arbetsböc
ker» som till ett antal av fjorton utges av Lothar 
Köhn och Klaus-Peter Philippi (Uni-Taschen
bücher). (Band 1, Naturalismus, behandlar jag i 
min uppsats ovan.) Jag noterar att Wolfgang 
Rothes väldiga volym stämplas mest som »Addi
tion monographischer Artikel» och förs till en 
tidigare, i främsta rummet idéhistoriskt orienterad 
expressionismforskning. I stället vill Vietta/Kem- 
per nu själva utgå från en noggrann textanalys 
med koncentration på de texter, »in denen die 
Einsicht in Grundprobleme und Komplexität der 
Epoche am Besten repräsentiert ist. [ .. .]  Es ging 
uns — dem Charakter dieser Reihe entsprechend 
-  um den problemgeschichtlichen und an exem
plarischen Texten zu vermittelnden Einblick in 
Grundstrukturen der Epoche, nicht um eine alle 
Autoren und Texte gleichermassen berücksichti
gende literaturgeschichtliche Darstellung. Wir 
haben versucht, diese Grundstrukturen gerade an 
den schwierigsten Autoren und Texten und in 
ihrer disparatesten Ausprägung sichtbar zu 
machen, so dass sie auch eine Vielzahl der hier 
nicht weiter berüchsichtigten, zur Epoche ge
hörenden Autoren unter dem in diesem Band 
entwickelten Koordinatensystem begreifen lässt.» 
Man utnyttjar således den verkimmanenta littera
turforskningens landvinningar och metodik, »zwar 
nicht in Sinne einer nachträglichen mechanischen 
Verknüpfung immanenter Interpretationsergeb
nisse mit allgemeinen ökonomischen, psychologi
schen, philosophischen, politischen Kategorien, 
sondern so, dass der allgemeine Fragehorizont in 
der Einzelanalyse und die Einzelanalyse auf den 
allgemeinen Fragehorizont hin wechselseitig sich 
erschliessen.» Hur man har lyckats med att för
verkliga dessa vackra ambitioner — uttryckta på 
modernaste tyska litteraturvetenskapliga jargong 
(»Fragehorizont» är ett nytt modeord) — finns det

alla skäl att närmare ta del av, ty det är säkert 
vida mer på stil- än idéplanet som de stora upp
gifterna ännu väntar inom expressionismforsk
ningen.

U lf  Wittrock

Bengt Landgren: H jalm ar G ullberg och beredskaps- 
litteraturen. Studier i  svensk d ikt och politisk  debatt 
t 9 3 3 - i 9 4 2 .  (Acta Universitatis Upsaliensis. 
Historia litterarum 6.) Uppsala 1975.

Den s. k. beredskapsdiktningen, dvs. i stort sett 
den dikt i neutralistisk eller allmänt nationell anda 
som skrevs under det andra världskrigets första år 
av diktare som Hjalmar Gullberg, Pär Lagerkvist 
och Karl Ragnar Gierow, har länge åtnjutit ett re
lativt ringa anseende. Den har kommit att betrak
tas som ett slags brukspoesi; den hade möjligen 
ett visst värde för stunden i det att den kanske 
stärkte den andliga beredskapen, men genom att 
den var så fast rotad i en speciell situation och 
genom att den i många fall hade karaktären av 
beställningsarbeten har dess poetiska kvaliteter 
inte ansetts höra evigheten till. Den kom ju också 
att i det allmänna medvetandet snabbt överflyglas 
av det breda fyrtiotalistiska genombrottet åren 
1944-45, och det är en långt in i handböckerna 
vedertagen sanning att den fyruotalistiska ström
ningen inte minst kan betraktas som en reaktion 
mot just beredskapstiden käckt manande pa
roller.

Bengt Landgrens arbete, som även om det har 
sin tyngdpunkt förlagd till Hjalmar Gullberg ändå 
behandlar ett tiotal andra diktare, utgör knappast 
heller någon äreräddning av beredskapsdikten. 
Landgren refererar och kommenterar lojalt och 
tålmodigt sitt material, och det är knappast hans 
fel att genomgången inte alltid känns så stimule
rande. Orsaken torde i stället vara den rätt ena
handa poesi som är föremål för granskning, vävd 
som den är av ädla och respektabla känslor och ett 
mycket begränsat antal tankar.

Det har redan framgått att Landgrens bok går 
långt utanför Gullbergs diktning och redan under
titeln pekar mot en väsentlig vidgning av uppgif
ten. Enligt inledningen är också ett av verkets syf
ten att beskriva relationerna mellan regeringspoli
tik, opinionsbildning och politiskt engagerad lit
teratur under de aktuella åren. Dispositionsmäs- 
sigt har Landgren löst denna sin uppgift så att bo
kens första och tredje kapitel innehåller de ut
lovade studierna i den politiska debatten och 
opinionsbildningen, det fjärde kapitlet redogör 
för de första krigsårens lyriska stämningar, medan 
resten, dvs. ungefär halva boken ägnas Hjalmar
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Gullbergs reaktioner med stark koncentration på 
Fem kornbröd och två fiskar, författarens »ur 
politisk och ideologisk synvinkel viktigaste bok».

I det första kapitlet redovisas i huvudsak press
kommentarer till händelserna i Tyskland fran 
1933 till 1939 samt det spanska inbördeskriget. 
Landgren följer en höger-vänsters kala och börjar 
sålunda med Svenska Dagbladet och Fredrik Böök 
för att sedan vandra vidare via G H T och Torgny 
Segerstedt, DN och Johannes Wickman, Social- 
Demokraten och Fredrik Ström för att till slut 
hamna i Clarté, företrädd av Stellan Arvidson och 
Erik Blomberg. Vidare uppmärksammas de soli- 
daritetsförklaringar till den kämpande spanska re
publiken, Till Madrid (1937) och I dag Spanien 
(1939), som samlade bidrag från en stor skara 
svenska författare och bildkonstnärer. I det tredje 
kapitlet som behandlar den svenska opinionen och 
litteraturen sedan världskriget brutit ut poängterar 
Landgren framför allt de följder censuren och den 
skärpta tryckfrihetslagstiftningen medförde. I öv
rigt intresserar sig författaren i synnerhet för Fin- 
landsdebatten och opinionsyttringarna för Norge.

Landgrens referat och sammanställningar är så 
vitt jag kan bedöma i allmänhet korrekta och på
litliga, vilket inte hindrar att det finns ett och annat 
i hans framställning som kan ifrågasättas. Den all
varligaste invändningen förefaller mig vara att för
fattaren inte någonstans redovisar sina urvals
principer, bara meddelar att han gjort ett urval av 
debattämnen, opinionsorgan och texter. Man kan 
tänka sig att Landgren velat redovisa vad som kan 
ha varit relevant för Gullberg, men i så fall torde 
urvalet vara alldeles för brett; sålunda var knappast 
Gullberg någon ivrig läsare av tidskriften Clarté. 

Har avsikten å andra sidan varit att redovisa 
så många skiftande opinioner som möjligt är ur
valet alldeles för magert, eftersom viktiga me
ningsyttringar saknas i Landgrens redovisning. 
Man kan t. ex. fråga sig varför författaren gör 
halt vid Clarté, f. ö. materialets enda tidskrift, och 
lämnar såväl den kommunistiska pressen (Ny 
Dag, Folkets Dagblad) som den syndikalistiska 
(Arbetaren) utanför. Speciellt vad gäller kriget 
i Spanien skulle man säkerligen där finna opinio
ner, som inte finns företrädda i materialet i övrigt.

Samma invändning kan riktas mot Landgrens 
behandling av det finsk-sovjetiska vinterkriget. I 
inledningen utlovas utan reservationer att debat
ten i Finlandsfrågan ska belysas, men i redovis
ningen saknas en så uppmärksammad -  och apart 
-  röst som Erik Blombergs. Gentemot en till sy
nes kompakt majoritet drev denne en linje som 
var starkt kritisk mot finlandsaktivismen och som 
yppade viss förståelse för den sovjetiska håll
ningen. I sin bok Demokratin och kriget (1945) lät 
Blomberg trycka om sina viktigaste debattinlägg, 
däribland ett under rubriken Fortsatt fredsbered-
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skap som ursprungligen publicerades i Arbetet
30.3.1940.

Även andra invändningar kan riktas mot fram
ställningen av tidningsdebatten, bl. a. att Landgren 
då och då uttrycker sig en aning eufemistiskt. På 
s. 38 konstateras det att SvD:s, AB:s och NDA:s 
sympatier i fråga om Spanien stundom tenderar 
»att gravitera åt Francosidan». Vad som åsyftas är 
uttryck som de följande ur N D A  1.8 .1936 : »ett 
rött skräckregemente», »dessa mördare», »den 
systematiska utrotningen av den bildade spanska 
klassen», »de röda banditligorna». Frågan är dess
utom om inte Landgren skulle ha nått fram till be
stämdare och för de berörda tidningarna mer 
generande slutsatser om han fäst större avseende 
vid deras nyhetsvärdering. Frågan berörs på s. 38 
men släpps mycket hastigt. Dessförinnan har dock 
läsaren hunnit få reda på att SvD sommaren 1936 
så gott som dagligen införde rapporter om påståd
da grymheter från folkfrontens sida men inte med 
ett ord på ledarplats kommenterade bombningen 
av Guernica. Redan en så kortfattad upplysning 
ger vid handen att ledarmaterialet inte är tillfyllest 
för att bestämma en tidnings position.

Den del av Landgrens bok som är ägnad Hjal
mar Gullberg inleds med ett kapitel benämnt En
gagemang och kvietism, i vilket diskuteras poli
tiska inslag och allusioner i Kärlek i tjugonde sek
let (1933) och Att övervinna världen (1937). Bl. a. 
analyseras dikterna Det heliga fyrverkeriet och 
Nu stundar förföljelsens månad. De två poler i 
Gullbergs tidsupplevelse som Landgren vill åter
finna framgår av kapitelrubriken. Det antinazistis- 
ka engagemanget är otvetydigt och Landgren fin
ner stora likheter mellan Gullbergs bedömning av 
nazismen och Segerstedts; båda har t. ex. en ten
dens att se nazismen som ett regressionsfenomen. 
Vad som ger Gullberg hans särprägel — och som 
skiljer honom från bl. a. Segerstedt -  är den andra 
polen: det som Landgren benämner kvietism och 
som i det här sammanhanget betyder en flykt 
undan denna världens ondska hän mot någon form 
av religiös gemenskap. Bl. a. fäster Landgren upp
märksamheten på slutstrofen i Nu stundar förföl
jelsens månad, där denna tendens får ett klart ut
tryck. Utan tvivel har Landgren här på ett lyhört 
sätt frilagt en viktig ingrediens i Gullbergs tids
upplevelse och han kunde rentav ha stöttat under 
sin tes än effektivare om han observerat att Nu 
stundar förföljelsens månad i diktsamlingen om
ges av Ordensregel (en dikt om att gå in i sig själv) 
och av Fjärran (en dikt om en längtan av mystisk 
art).

De sista kapitlen ägnas som nämnts åt Fem 
kornbröd och två fiskar, den diktsamling som 
definitivt etablerade Gullberg som den svenska 
beredskapens poeta laureatus. Begreppen engage
mang och kvietism är fortfarande aktuella och
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Landgren visar att den kvietistiska hållningen fort
farande kan urskiljas. Dock är nu — mitt under 
brinnande krig — det politiska och nationella en
gagemanget påtagligare än tidigare och Landgren 
har inga svårigheter att visa hur nära Gullberg an
knyter till officiell svensk retorik och hur han i 
sina dikter varierar beredskapsdiktningens schablo
ner. Inte minst har Gullberg bidragit till den de 
apokalyptiska motivens och stämningarnas renäs
sans som Fehrman i en uppsats pekat på. Parad
exemplet, som utförligt analyseras av Landgren, är 
naturligtvis Uppenbarelseboken i skyddsrummet, 
skriven i september 1940 med utgångspunkt i de 
tyska bombningarna av London. Mycket stor 
uppmärksamhet ägnar Landgren också åt den re
lativt komplicerade Om änglarnas liv och åt Hymn 
till ett evakuerat Nationalmuseum. Speciellt 
genomgången av den förstnämnda är givande, 
något som delvis sammanhänger med att källäget 
på denna punkt är ovanligt gott. I behåll finns två 
manuskript från olika tidpunkter, vilka gör det 
möjligt att följa diktens framväxt, jämte karto- 
tekskort där Gullberg gjort anteckningar om Bi
belns och den patristiska litteraturens änglaföre- 
ställningar. Framför allt tycks Gullberg ha intres
serat sig för Dionysios Areopagitas De coelesri 
hierarchia. Men, som Landgren visar under upp
bådande av stora angelologiska och religionshisto- 
riska insikter, hör dikten också hemma i den vörd
nadsbjudande tradition som representeras av bl. a. 
Dante, Milton och Stagnelius.

I den bekanta Hymn till ett evakuerat National
museum har Landgren särskilt intresserat sig för 
de tre konstverksbeskrivningarna. Av störst in
tresse är analysen av Näcken, där författaren visar 
hur Gullberg sammanfört element från såväl Ernst 
Josephsons biografi som hans målningar Näcken 
och Strömkarlen. I fråga om Batavernas samman
svärjning uppehåller sig Landgren vid att Gull
berg — liksom konsthistorikerna — fascinerats av 
det hemlighetsfulla ljuset, vars källa är dold för 
betraktaren. Detta föranleder Landgren att på 
s. 234 sammanställa Gullbergs motivinterpreta
tion med Tegnér och Platons grottliknelse, men 
han gör också den viktiga iakttagelsen att Gullberg 
mera accentuerar den positiva aspekten av relatio
nen mellan transcendent och jordiskt. Här borde 
författaren i sina komparativa resonemang fört in 
Wallin. Det förefaller mig mer än sannolikt att de 
av Landgren diskuterade raderna: »Så visar oss en 
sönderslagen målning / ett skönhetsrike under 
aftonskyn. / Det härliga på jorden är en strål
ning: / ljuskällan doldes evigt för vår syn» står i 
skuld till Wallins psalm (Sv. ps 564) Var är den vän 
som överallt jag söker, närmare bestämt till den 
femte strofen: »Ack när så mycket skönt i varje 
åder Av skapelsen och livet sig förråder Hur skön 
då måste själva källan vara, Den evigt klara!» Sam

bandet blir än tydligare om man går till den prosa
skiss som är det första utkastet till dikten: »Evigt 
är ljuskällan dold för vår syn. Ljuvligt är flödet, 
h u r härlig  måste e j källan vara. Vi lever i skimret, 
strålarna, reflexerna, i återskenet.» (Min kursiv.)

Även i övrigt kan det då och då finnas skäl att 
anmäla en annan mening än Landgren, men jag ska 
nöja mig med ett enda litet exempel. Det gäller 
dikten En sommar av nåd, vars reservation mot 
kriget enligt Landgren (s. 169) skulle innefatta 
även de engelska insatserna sommaren 1940. Jag 
kan inte se att det finns något stöd i texten för en 
sådan tolkning, i all synnerhet som Gullberg två 
veckor senare skriver Uppenbarelseboken i 
skyddsrummet. Enligt Landgren (s. 19 1)  bygger 
den på tanken att det är »i kampen om det isole
rade öriket som den västerländska kulturens fram
tid avgörs». Om bägge dessa tolkningar är riktiga 
återstår att förklara hur Gullberg så snabbt kunde 
skifta mening.

De anmärkningar som i det ovanstående riktats 
mot Landgrens arbete bör dock inte få undan
skymma det förhållandet att det är en värdefull 
bok som författaren åstadkommit. Han har be
handlat en hittills försummad sida av Gullbergs 
diktning och han har framför allt ställt den i relief 
genom att se den mot en brett tecknad bakgrund. 
För första gången har den s. k. beredskaps dikt
ningen ägnats en systematisk och utförlig under
sökning, något som är högst lovvärt även om re
sultatet skulle bli att det bara bekräftar den miss
tro vi eventuellt kan ha hyst mot den. En författare 
mer intresserad av ideologikritiska eller sociolo
giska frågeställningar än Landgren hade nog inte 
kunnat låta bli att konstatera att så gott som samt
liga de diktare som figurerar i bokens panorama 
kan rubriceras antingen som »borgerliga» eller 
»opolitiska» och att de nästan alla saknades i mani
festationerna för regeringssidan i Spanien. De 
saknade uppenbarligen också i stor utsträckning 
redskap att analysera den politiska situationen; 
ekonomiska, sociala, ja t. o. m. politiska eller ideo
logiska synpunkter var dem främmande. I stället 
försökte de förstå vad som hände som utslag av 
dödsdrift, som utslag av mänsklighetens inne
boende regressionsdrift eller destruktiva tenden
ser eller som ännu ett kapitel i den eviga romanen 
om kampen mellan gott och ont.

J a n  Stenkvist

Gunnar Tideström, Ombord p ä  A n ia ra . E n  studie i 
H arry M artinsons rymdepos. Aldus. Sthlm 1975.

På de knappt tjugo år som gått sedan Martinsons 
A n ia ra  i sin helhet utkom första gången har inte 
mindre än tre böcker om detta unika versepos i


