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motsatsen till övermänniskan. Det jag finner in
tressant här är, återigen, inte den verbala eller 
motiviska överensstämmelsen i och för sig utan 
den inriktning på det naket och utrerat existen
tiella som Lagerkvist har gemensam med de tyska 
expressionisterna och som han i likhet med dem 
kan i någon mån ha stimulerats till av Nietzsche. 
Det gäller därvid inte bara siktet på de stora exis
tentiella frågorna; också satsningen på det över
individuella är en gemensam angelägenhet. 
Nietzsche strävade att övervinna individuations- 
principen redan i Geburt der Tragödie. Linjen kan 
följas framåt.

Det är lite synd att Urpu-Liisa Karahka begrän
sar den nietzscheanska horisonten till Sålunda ta
lade Zarathustra. Jag tror mycket hade varit att 
vinna på att utsträcka diskussionen till Tragediens 
födelse. På s. i io står författarinnan frågande in
för ett väsentligt problem. Det gäller Lagerkvists 
lovprisning av den konst som tränger in i »tingens 
själva innersta väsen» eller når »det innersta i 
tingen». På goda grunder avvisas en tidigare fors
kares uppfattning att dessa tankar kommit från 
Apollinaire. Men avhandlingen stannar vid ett frå
getecken: »På vad sätt Lagerkvist kommit i kon
takt med dessa tankar är fortfarande höljt i dunkel, 
men att de fanns redan i hans första programskrift 
från 1912 vet vi nu.» Det sägs nämligen att dikten 
skall »tränga djupare och hänsynslösare in i det
fördolda — a n a d e ------- ». Min hypotes är att
Lagerkvist tagit intryck av Tragediens födelse, där 
den dionysiska människan sägs kasta en »blick in i 
tingens väsen» (Stockholm 1902, 53). Den la- 
gerkvistska konst som tränger in i »tingens själva 
innersta väsen» befinner sig just på den linjen 
dock utan den dionysiska yran. Men konstellatio
nen bär kanske längre än så. Möjligen har Lager
kvist haft stöd av legeringen av det apollinska 
och det dionysiska när han utbildar sin syntetiska 
konstuppfattning av år 1916; han ser då i den 
nya konsten »en stark strävan till klassisk bunden
het och renhet i formen — men på samma gång en 
romantisk, ohejdad yra i ingivelsen» (avh, 197). Vi 
ställs också inför den viktiga frågan vad Tragediens 
födelse och Nietzsches senare variationer av det 
dionysiska evangeliet kan ha betytt för Lagerkvists 
livstro.

Längs bl. a. dessa linjer kunde bilden av den 
tidigare Lagerkvist sannolikt byggas ut ett gott 
stycke. Men den trygga utgångspunkten för ett 
sådant arbete är Urpu-Liisa Karahkas Jaget och 
ismerna.

Kjell Espmark

Bill Romefors: Expressionisten Elmer Diktonius. En 
studie i hans lyrik 1921-1930. Akademilitteratur. 
Sthlm 1978.

Med Bill Romefors doktorsavhandling om expres
sionisten Elmer Diktonius har en av de viktigaste 
portalfigurerna i den svenskspråkiga modernistis
ka diktningen äntligen fått sin egen akademiskt 
grundliga belysning. Diktonius var visserligen fö
remål för behandling också i Thomas Henrikssons 
doktorsavhandling år 1971, men icke som huvud
person, vilket framgick både av att tidsgränsen där 
sattes till år 1921, som är Diktonius debutår, och 
av att hans namn förekom först som i2:e ord i 
avh:s långa titel: Romantik och marxism. Estetik 
och politik hos Otto Ville Kuusinen och Dikto
nius till och med 1921.

Bill Romefors har däremot i sin avh. om Dikto
nius koncentrerat sig på diktaren-författaren, lik
som Louise Ekelund gjorde i sin avh. Rabbe 
Enckell. Modernism och klassicism (1974) och Bo 
Carpelan i avh:en Studier i Gunnar Björlings dikt
ning 1922-1933 (1960), och långt dessförinnan 
O lof Enckell i avh:en Esteticism och nietzschea- 
nism i Edith Södergrans lyrik (1949). Beträffande 
människan Diktonius och hans liv är vi dock fort
farande hänvisade till vad O lof Enckell år 1946 
hade att redovisa i den digra och insiktsfulla mo
nografin Den unge Diktonius, och jämte de tillägg 
Thomas Henriksson kom med år 1971 står sig i 
dessa hänseenden Enckells bok fortfarande, tills vi 
någon dag i framtiden far den fullständiga Dikto- 
niu s-biografin.

I Romefors avh. är det den expressionistiske 
lyrikern Diktonius som står i centrum, och vad 
Romefors är ute för att undersöka är hur den unge 
Diktonius med kopiös läs- och studieiver suger åt 
sig allehanda skönlitteratur och teoretiska skrifter 
samt hur han omskapar och omsmälter detta rika 
och skiftande stoff till en personligt präglad ex
pressionistisk diktning. Det skall genast sägas ifrån 
att avh .förf. på ett grundligt och skickligt sätt ge
nomfört den uppgift han förelagt sig.

I ett första kapitel ges en bakgrundsteckning där 
bl. a. en insiktsfull orientering ges om tysk expres
sionism i dess många skiftningar, och där några 
viktiga expressionistiska vägar in i Finland och till 
Diktonius kartläggs och diskuteras. Kap. 2, avh:s 
längsta och tyngsta, formar sig till en grundlig 
genomgång av framförallt Nietzsches betydelse, 
dels för tyska expressionistiska författare, dels och 
främst för den unge Diktonius. Det är en genom
gång som fortsätter och fördjupar den undersök
ning av impulser från skilda håll som tidigare fors
kare, främst Enckell, Henriksson och Kjell Esp
mark, påbörjat. Romefors ser främst till den dio
nysiska livskänslan sådan den i fyra väsentliga hu
vuddrag speglar sig i Diktonius lyrik: som »trium
ferande livskänsla», »dynamisk rörlighet», »intui
tion och irrationalism» samt »kosmisk expan
sion», och hans genomgång i dessa kapitlets un
deravdelningar utgör ett väsentligt inslag i avh:en.
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I de båda resterande kapitlen belyses andra viktiga 
inslag i Diktonius expressionism. I kap. 3, under 
rubriken Striden för broderskapet, skildras hur 
Diktonius diktning under 20-talet, delvis genom 
inverkan av nya litterära impulser, alltmer öppnas 
för humanistiskt betingade och livsbejakande 
drag. Och i kap. 4, under rubriken Så livet. Så 
konsten, diskuteras mer ingående konstnär- 
ligt-estetiska aspekter på Diktonius expressionis
tiska lyrik. Avh. avslutas med en kortfattad krono
logisk översikt av Diktonius diktning samt med ett 
appendix, där en kort biografisk skiss tecknas och 
en finskspråkig artikel från tidskriften Ultra år 
1922 avtrycks, tyvärr dock utan bifogad svensk 
översättning.

Angående avh:s tidsgräns fastslår Romefors i 
inledningskapitlet Forskningsläge och målsättning 
att det är »huvudsakligen utvecklingsgången Min 
dikt (1921) t. o.m. Stark men mörk (1930) som 
ställs i centrum för avhandlingen, men vissa linjer 
fram till den sista diktsamlingen, Novembervår 
1951, åtminstone antyds». Av ett par uttalanden, 
bl. a. på s. 177 och 188, framgår att anledningen 
till att tidsgränsen satts år 1930 är att Diktonius 
expressionism då ebbar ut. Men å andra sidan 
framskymtar det på några ställen i avh., t. ex. på s. 
77 och 80, att expressionistiska inslag förekom
mer även senare i Diktonius lyrik. Det hade varit 
önskvärt att Romefors i sin avh. behandlat även 
diktsamlingarna efter 1930 mer ingående, så att 
skillnaderna mellan Diktonius före och efter Stark 
men mörk blivit ordentligt belysta.

Likväl är säkert tidsgränsen 1930 riktigt satt om 
man som Romefors koncentrerar sig helt på Dik
tonius lyrik. Däremot publicerade ju Diktonius år 
1932 träsnittsromanen Janne Kubik och år 1933 
prosasamlingen Opus 12. Musik, och i dessa båda 
prosavolymer lever expressionisten Diktonius i 
allra högsta grad vidare. En undersökning av ex
pressionismen även i Diktonius rika prosaproduk
tion skulle säkert ha varit givande, men bl. a. av 
utrymmesskäl har Romefors valt att studera enbart 
hans lyrik, vilket med beklagande måste accepte
ras. Däremot är det, enligt min uppfattning, omöj
ligt och olämpligt att göra en gränsdragning mellan 
Diktonius aforismer och hans lyrik.

Diktonius aforismer citeras ofta i Romefors 
avh., och han hänvisar i många sammanhang till 
dem, men aforismerna ses genomgående som en
bart uttalanden av författaren Diktonius, och de 
betraktas aldrig som konstnärliga uttryck jämställ
da med en lyrisk dikt. Och ändå tycks Diktonius 
själv ha uppfattat även sina aforismer som just 
dikt. Hans första bok fick också titeln Min dikt — 
men vad består då denna bok av? Jo, av 348 afo
rismer (enligt Jörn Donner i BLM 1958) men av 
blott 14 dikter (inledningsdikten Jaguaren samt 13 
»hårda sånger»). Till yttermera visso lyder en av

de aforismer som ingår i debutsamlingen Min dikt 
(s. 89):

Man skall aldrig skriva om konst.
Man skall dikta.
Aforismer är dikt.

Detta är en aforism som inte citeras i Romefors 
avh.

Jag menar att det skulle ha varit ett fruktbart 
grepp om Romefors betraktat och behandlat Dik
tonius aforismer just som konstverk, som dikt, på 
samma sätt som nu Diktonius lyrik behandlas. Det 
är ju ett intressant faktum att Södergran och Dik
tonius, liksom Mombert och ett antal tyska ex- 
pressionister, influerats i sitt lyriska språkbruk av 
prosaförfattaren Nietzsche — särskilt då dennes 
Zarathustra-verk, som till stora delar består av 
prosalyrik och aforismer. På s. 65 i avh. anknyter 
Romefors till »Nietzsches Zarathustraförkunnel- 
se» och skriver där om Diktonius aforismer: 
»Självfallet är aforismerna inte enbart en produkt 
av Zarathustras i bildform aforistiskt utströdda 
tankar, men då han i en aforism i Min dikt förkla
rar:

Jag tog kraften i min hand. Jag älskar kraften. 
Det blev aforismer.

(135, dat. 20/6 -20)

är det ett slags filosofi med hammaren som kom
mer till uttryck.»

Detta är i och för sig riktigt. Men det är hos 
Diktonius inte fråga om enbart »utströdda tankar» 
vad gäller hans aforismer. De har språkligt och 
formellt bearbetats och knådats av diktaren Dikto
nius i lika hög grad som hans lyrik. Men det är 
symtomatiskt att Romefors inte ens bryr sig om att 
återge den citerade Diktonius-aforismen på det 
sätt som Diktonius själv lät trycka den i Min dikt 
— nämligen uppdelad på tre rader, som en lyrisk 
kortdikt.

I en utförlig not 23, på s. 1981 avh:en, meddelar 
Romefors att Diktonius »lärt sig aforismkonstens 
fördelar också hos Multatuli och Ekelund». Han 
nämner också Kerr, Bernhard Shaw och Oscar 
Wilde och hänvisar till excerpter av bl. a. den sist
nämnde i Diktonius bevarade citatsamling. Men 
Romefors undviker att nämna det stora antal ex
cerpter ur Vilhelm Ekelunds aforistiska prosa som 
finns i denna citatsamling. Jag menar att just Eke
lund har betytt mycket för Diktonius utveckling 
som diktare — han läste dennes verk redan år 
1917 och 1918 — och att det är just prosaförfatta- 
ren-aforistikern Ekelund som Diktonius influerats 
av, både formellt och innehållsligt, före debuten 
1921. Liksom tidigare Olof Enckell och Thomas 
Henriksson har Romefors kommit att bortse från 
Ekelunds betydelse. De har nämligen uteslutande 
sett till vad Ekelunds lyrik betytt för den unge
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Diktonius. Enckell skrev således på s. 123 i sin 
Diktonius-monografi år 1946: »Blott någon en
staka ungdomsstrof av Diktonius företer tonfall, 
som för tanken till Vilhelm Ekelunds melodiska 
naturlyrik från tidiga år.» Detta är riktigt, men det 
är inte den Ekelund som betytt något för Dikto
nius. Henriksson, som i en utförlig not på s. 3761 
sin avh. berör Diktonius Ekelundsläsning, nämner 
enbart vilka lyriksamlingar Diktonius förtecknat. 
Däremot undviker Henriksson, liksom Romefors, 
att nämna att Diktonius i sin läslista också har 
antecknat prosa- och aforismsamlingen Böcker 
och vandringar i början av år 1917. Denna bok 
återkommer, med samma beteckning för »djup 
inlevelse», år 1918, nu tillsammans med Veri Si- 
milia I-II. Och det är ur dessa båda verk av Eke
lund som Diktonius gjort sammanlagt 30 excerp- 
ter i sin bevarade citatsamling — och det är mycket 
det.

Det skulle säkert ha varit givande om Romefors 
gjort en komparativ undersökning av Ekelund och 
Diktonius, särskilt då vad gäller konsten att skriva 
aforismer — en konst som för båda dessa skalder 
var lika viktig och sjävklar som att uttrycka sig i 
lyrik (för V. Ekelunds del se bl. a. Algot Werins 
monografi Vilhelm Ekelund, del I, s. 408 f.). Det 
är också tänkvärt att konstatera, att det är efter 
läsningen år 1917 av Böcker och vandringar som 
Diktonius första gången möter Nietzsche, och det 
är först efter Ekelundläsningen 1918 som det 
egentliga Nietzsche-studiet tar vid. Och konsten 
att skriva äkta aforismer, och därmed en viktig bit 
av konsten att skriva Min dikt, den började Dik
tonius lära sig av aforistikern-diktaren Ekelund.

På ett ofta övertygande och mycket grundligt 
sätt har däremot Romefors i sin avh. utrett sam
bandet mellan Nietzsche och Diktonius, liksom 
mellan tysk expressionism och Diktonius. Jag har 
svårt att föreställa mig att det efter Romefors klar
läggande genomgång och många exemplifieringar 
kan finnas mycket mer att tillägga här. Både den 
16-sidiga orienteringen om Expressionismen (s. 
16-31) och det 70 sidor långa kapitlet om Den 
dionysiska livskänslan (s. 48-120) innehåller rik
ligt med klargörande och tydliga exempel och re
sonemang kring språkliga, formella och innehålls
liga likheter, förbindelser och samband mellan 
Nietzsche, förexpressionisten Alfred Mombert, 
tysk expressionism och Diktonius. Romefors åda
galägger en grundlig bekantskap med Nietzsches 
och de tyska exp res si o ni s ter nas diktning, liksom 
med teoretiska skrifter och manifest från tiden 
före och efter första världskriget samt med senare 
grundläggande forskning utomlands kring expres
sionismens historia, teorier och uttrycksformer.

Vad gäller mer specifikt språkligt-stili sti ska drag 
inom expressionismen har Romefors bl. a. stött sig 
på Gunter Martens framställning i avh:en Vitalis

mus und Expressionismus (1971). Resultatet har 
blivit en klar och ganska utförlig bild av expressio
nismens språk och stil, främst på s. 23-28, men 
också på andra ställen i avh:en påvisas sambandet 
mellan tyska för- eller högexpressionister och 
Diktonius. Redan Kjell Espmark har ju visat på 
den betydelse som mötet år 1917 med Momberts 
dikter i Der Himmlische Zecher fick för Dikto
nius, och Romefors fastställer ingående Momberts 
betydelse. Han var inspiratör dels språkligt-stilis
tiskt för det kosmiskt-dynamiskt-explosiva i den 
unge Diktonius diktning, dels känslomässigt för 
den allomfattande broderskapskänsla som hos 
Diktonius under 20-talet skulle växa sig allt star
kare, genom ytterligare påverkan från både ameri
kanerna Whitman och Sandburg samt andra tyska 
expressionister, främst Werfel.

Om således Diktonius förhållande till Nietzsche 
och till ett antal tyska för- och högexpressionister 
nu är väl kartlagt, återstår dock några andra kom
parativa uppslag att följa och utveckla. Vilhelm 
Ekelunds betydelse har jag redan pekat på. Eke
lund har troligen också tjänat som förmedlare till 
Dostojevskij, som Diktonius också flitigt studera
de, men trots att Romefors i sin avh. gett en sär
skild underrubrik åt Läromästaren Dostojevskij 
lyckas han inte ge läsaren någon klar uppfattning 
av förhållandet dem emellan. Liksom vad gäller 
Dostojevskij återstår en del att undersöka beträf
fande en annan inspiratör till gemenskaps- och 
broderskapstanken: Walt Whitman. Inte heller här 
anför Romefors något utöver vad tidigare forsk
ning haft att tämligen allmänt peka på, och något 
liknande kan sägas om förhållandet till Fröding 
och Strindberg. Betydligt säkrare har Romefors 
lyckats klargöra Carl Sandburgs betydelse, och re
sonemanget om en eventuell påverkan från Pound 
är lika intressant att följa som resonemangen om 
den betydelse t. ex. Stramm, Heynicke och Werfel 
haft efter mötet med dem år 1922 i Pinthus anto
logi Menschheitsdämmerung.

Romefors vill dock även i sin avh. belysa Dikto
nius egenart som lyriker, och bäst har han kanske 
lyckats lyfta fram dennes storhet och egenart i 
kapi det Expressionistisk känsloekvation (s.
146-154). Trots att kapitlet utgår från och bygger 
på Espmarks skarpsynta iakttagelser i Diktonius- 
kapitlet i Själen i bild (1977) framstår det som en 
självständig och väsentlig utveckling av detta. Här 
finns exempel på övertygande och likväl korta och 
precisa kommentarer till flera Diktonius-dikter. 
Men även här kan man, som på några andra ställen 
i avh:en, finna vissa av Romefors påpekanden och 
slutsatser i diktanalyserna diskutabla. Jag far i 
denna recension nöja mig med ett exempel på 
sådana mindre lyckade tolkningsförslag. Det gäller 
diktsviten Åländsk symfoni (ur samlingen Stark 
men mörk, 1930), av vilken blott dikt nr 4 citeras i
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avh:ens aktuella parti (s. i5of). Romefors påpekar 
här att dikten om motvindsmåsen med säkerhet 
kan tolkas som ett porträtt av Diktonius själv, 
vilket förefaller helt rimligt. Men när han sedan 
skriver att »bilden av motvindsmåsen från 
1928/är/en adekvat känsloekvation för den Dik
tonius som efter ett stormigt 20-tal äntligen nått 
lugn och balans», då tycks han ha läst fel och 
uppfattat situationen annorlunda än vad Diktonius 
avsett. »Lugn och balans» är inte vad denna fjärde, 
avslutande dikt i den av 4 dikter bestående sviten 
Åländsk symfoni speglar. Min uppfattning är att 
hela dikten kan ses som en medveten pendang till 
Jaguaren, inledningsdikten i Min dikt nio år tidiga
re, något som blott vagt antyds av Romefors. För
visso har Romefors rätt i att jaguaren symbolisera
de revoltviljan hos den unge Diktonius, som ju 
själv med sin diktning »slungade sig över granar
nas toppar, (...) som en pil djupt i jordens bröst». 
Motvindsmåsen nio år senare har till synes ganska 
litet av jaguar i sig: den skriar halvkvävd, den 
försöker stå still och kastas av livets vindstötar 
nästan omkull, den sjunker och vingen hotar att 
bräckas — men: Diktonius konstaterar, triumfe
rande: »en saltomortal: den är räddad.»

Räddad till vad? Enligt Romefors har den »nått 
lugn och balans», men vad Diktonius utsäger är 
snarare att den räddats till fortsatt motstånd. Mot
vindsmåsen kommer att fortsätta sina saltomorta
ler, skriande, flaxande, djärvt flygande mot vin
den. Ser vi på den 3:e dikten i samma diktsvit visar 
sig också den ge uttryck åt samma vilja och strävan 
hos diktar jaget att fortsätta kampen: havsvinden 
tycks där ha pressat även den högtsträvande gra
nen — vi kan påminna oss granarnas toppar i jagu- 
ardikten — till en tuktad matta. Men, eller 
»dock-dock» med Diktonius ord: »plattbröstad / 
skriar den / med sylvasst barr i vädret / om nya 
nappatag». Det är inte lugn och balans som dikten 
Åländsk symfoni utmynnar i — det är fortsatt 
kamp, trots, självhävdelse och motståndsvilja.

I sin huvudtes har dock avh.förf., liksom tidiga
re forskare och uttolkare av Diktonius diktning, 
rätt. Ett antal dikter i Stark men mörk visar just på 
tilltagande lugn och avspänning, och ett av de kla
raste uttrycken för denna inställning, som hos 
Diktonius genom åren blir allt starkare under på
verkan av samvaron med naturen, återvändandet 
till den egna hembygden, Whitmans och högex
pressionismens broderskapsprogram och Sand- 
burgs enkla kärleksbudskap samt mycket annat 
som Romefors pekar på i sin avh., det möter man 
nog i dikten Havets hand. Den dikten anför också 
Romefors på s. 88 som det klaraste exemplet på 
vägen in mot »vila och avspänning». Här kunde 
han också ha hänvisat till ett brev som Diktonius 
skrev 13 april 1931 till Erik Asklund, som då höll 
på att sammanställa sin antologi Modern lyrik och

bett Diktonius om urvalssynpunkter. I ett hand
skrivet PS framhöll Diktonius att Asklund själv 
måste göra urvalet: »men», envisades han, »börja 
med Jaguaren och sluta med Havets hand. Då syns 
utvecklingen».

Romefors har med sin avh. om lyrikern Dikto
nius utfört ett tungt och väsentligt arbete, som kan 
läggas till grund för fortsatt forskning i Diktonius 
mångsidiga och särartade författarskap. Att det 
finns mer att göra har jag sökt klargöra. Men det 
känns också angeläget att framhålla att Diktonius, 
även efter Romefors ingående genomgång av in
tryck och impulser från många och skilda håll, 
fortfarande framstår som en självständig och ur
sprunglig expressionistisk-modernistisk diktare, 
som haft en egen väg att gå och som vid talrika 
litterära möten fatt bekräftat att han varit på rätt 
väg och styrkts i sin strävan att bana sig vidare.

Gunnar Eidevall
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Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
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Nini Roll Anker (1873-1942) tilhurer den store 
gruppe av innbyrdes hnyst forskjellige dikterindi- 
vidualiteter som fra uiike geografiske og sosiale 
forutsetninger i mellomkrigstiden dyrker den 
bredt skildrende «nyrealistiske» roman. Hver på 
sitt vis har de tatt inntrykk furst av gjennom- 
bruddstidens realisme 1 1870- og 80-årene, så den 
nyromandske, introspektive diktning som ble 
avinst av den nasjonale begeistringsbnlge etter 
1905. Deretter fulgte kravene til en mer nnktern 
virkelighetsorientering, inntil Verdenskrigens 
«Umwertung all er Werte» tvang dem inn i den 
nyorientering som preger deres diktning i 1920- 
årene. Tross uiike religinse og politiske oppfat- 
ninger har de til felles en liberal humanitet, et 
etisk alvor og en sosial ansvarsbevissthet som stil
ler dem solidarisk med de undertrykte og svake.

Nini Roll Anker var som så mange av sine sam- 
tidige en flittig og produktiv skribent, som ved 
siden av sitt store skjnnnlitteraere forfatterskap 
også ofte deltok i den aktuelle pressedebatt, alltid 
på liberal og etterhånden på radikal side. Det vak
te oppsikt at denne forfatterinne som var vokset 
opp i et konservativt embetsmannshjem, som si
den giftet seg med fnrste gang den rike verkseier 
Peter Anker til Rnd herregård, og annen gang med 
båtkonstrukturen Johan Anker, at hun som ferde- 
des i de huyere samfunnskretser og omgikkes med 
de kongelige, også sluttet seg til radikale kunst- 
nerkretser, var kvinnesakskvinne, antiklerikal, an-


