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har framställt honom som en högst excentrisk person. Hans ovanliga talang i den ko
miska och skräckkomiska genren fungerade mot en mörk och tragisk bakgrund av 
ångest och depressioner. Den initierade filmvärlden, som följde hans konstnärliga presta
tioner med skräckblandad beundran, förvånades över hur han under så många år kunde 
förena dem med svåra alkoholexcesser. Vid tiden för Bergmans vistelse i Hollywood 
1923 stod han på höjden av sin bana. —  Barrymore var känd för sina egenartade 
bostadsvanor. I pressen skrev man om hans jättelika bungalows, som han låtit förse 
med bisarra lyxinredningar, och om hans avancerade hortikulturella experiment. På 
sina turnéer, som han f. ö. ofta nyckfullt avbröt till de stora filmsyndikatens för
tvivlan, hade han vanan att medföra olika slags djur, s. k. »pets» som han ömt vårdade, 
bl. a. apor. Tidvis vårdades han på sinnessjukhus. En av hans glansroller erbjöd den 
film, som år 1927 gavs i Sverige under namnet Gycklarnas konung. Barrymore genom
gick en rad svåra äktenskapskriser, flitigt omskrivna i den amerikanska skvallerpressen. 
Han dog 1942, utbrunnen och sinnessjuk.

Det har antytts, att Clownen Jac skulle kunna handla om en hel rad kända gycklare 
i konstens värld, förutom naturligtvis Bergman själv den man, till vilken boken är 
dedicerad, Gösta Ekman, vidare Charlie Chaplin, Mack Sennet och andra. Men om man 
tar i betraktande, att den utspelar sig i Amerika och av vissa formuleringar att döma 
handlar om en filmskådespelare, är det kanske inte helt orimligt att tänka sig, att ett 
stycke verklighetsunderlag också kan ha hämtats från den skräckkomikens mästare på 
filmduken, som amerikanerna rätt och slätt brukade kalla Jac.

Thure Stenström

KJELL ESPMARK: Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och med 
Vit man. Akad. avh. Stockholm 1964.

Den litteraturhistoriska forskningen har ännu i mycket ringa utsträckning ägnat något 
intresse åt den rikssvenska modernistiska lyriken och dess framväxt. Den forskning som 
på senare tid har börjat komma i gång har som regel ännu inte nått trycket, och det 
är därför en pionjärgärning som Kjell Espmark har gjort med sin avhandling om den 
unge Artur Lundkvist. Hans bok innebär rentav en sådan tidsmässig framryckning att 
den litteraturhistoriska forskningen på några punkter har lämnat honom i sticket, där 
den borde ha givit honom sitt stöd. Så är till exempel fallet vad beträffar två modernis
tiska föregångsmän som varit av betydelse för den unge Lundkvist, nämligen Pär Lager
kvist och Elmer Diktonius. Ingen av dem kan ännu sägas ha fått sin litteraturhistoriska 
position tillräckligt tydligt angiven, och Espmark har därför tvingats till vissa hypote
tiska resonemang. Som en pionjärinsats måste man också beteckna den omfattande för
teckning som han har upprättat över Lundkvists produktion i tidningar och tidskrifter 
fram till och med 1932. Denna mycket värdefulla bibliografi, som vid kontroll har visat 
sig vara ytterst pålitlig, innehåller en rad viktiga fynd och har gett framställningen en 
fast, väldokumenterad grund i ett rikt källmaterial.

Framställningen har koncentrerats till det i Lundkvists utveckling relativt klart av
gränsade skedet från och med 1927 till och med 1932, sex år under vilka Lundkvist 
utgav lika många böcker, nämligen de fyra diktsamlingarna Glöd (1928), Naket liv 
(1929), Svart stad (1930) och Vit man (1932), samt därutöver en volym lyriska prosa
stycken, Jordisk prosa (1930), och en essäsamling, Atlantvind (1932). Efter att inled
ningsvis ha karakteriserat den unge Lundkvists livsdyrkan som ett hänfört bejakande av 
det ständigt strömmande livet i alla dess former och —  negativt, med Lundkvists egna 
ord —  som ett nej till »dessa avlagrade former, som hämmar, förlamar, förstelnar», 
preciserar Espmark vad Lundkvist lägger in i det flertydiga begreppet modernism och 
behandlar därefter hans möte med den moderna diktningen i vid mening. Särskilt be
tydelsefull visar sig en vår vintermånad 1925 ha varit, då nittonåringen i sällskap med 
poeten och journalisten Gordon Lindh under fyrtio dagar vistades i Köpenhamn och 
lärde känna W alt W hitman, Johannes V. Jensen, W hitmanlärjungen och »futuristen» 
Emil Bpnnelycke samt stiftade bekantskap med Nietzsches författarskap. Den finlands
svenska modernismen kan han ha börjat intressera sig för redan före flyttningen till
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Stockholm hösten 1926, då han påbörjade en ettårskurs vid Birkagårdens folkhögskola; 
i alla händelser fördjupade han sig snabbt i den efter ankomsten till Stockholm och 
presenterade den i utförliga artiklar i dagspressen. Samtidigt utbyggde han sina kunska
per om den amerikanska modernismen, med utgångspunkt i Whitmans Leaves of Grass 
och fortsättning i Edgar Lee Masters, Carl Sandburgs men även Sherwood Andersons 
diktning.

Den modernistiske lyrikern Artur Lundkvist framträdde första gången, har Espmark 
funnit, med orimmade dikter i Konsumentbladet hösten 1926, och under 1927 lyckades 
han placera en rik lyrisk produktion i den radikala vänsterpressen. De borgerliga tid
ningarna visade sig mera kallsinniga, och detta motstånd —  liksom en refus från Bon
niers —  vill Espmark se som en av orsakerna till Lundkvists kontaktsökande, vilket så 
småningom ledde fram till antologin 5 unga. Ingvar Holm har i sin Martinsonbok 
energiskt hävdat att »de fem unga» inte utgjorde någon fast sammanhållen krets, utan 
att det berodde på slumpartade tillfälligheter att »gruppen gick in i allmänhetens med
vetande som en enhet» (s. 45). Med stöd främst i en bevarad brevväxling mellan de 
berörda har Espmark kunnat ge en mera nyanserad bild. Sandgren gav uttryck åt vissa 
betänkligheter mot en gruppbeteckning och vacklade mellan en modernistisk och en 
mera traditionell form, medan Martinson i viss mån intog en särställning genom sitt 
beroende av äldre litterära föredömen; men avståndet från den inre stockholmskretsen 
—  dvs. Lundkvist, Asklund och Kjellgren —  och till landsortsledamöterna Sandgren 
och Martinson visar sig ha varit betydligt mindre än till exempel Clartéförfattare som 
Arvidson och Ljungdal, eller arbetarförfattare som Värnlund och Johnson. Om de fem 
unga inte utgjorde någon alldeles enhetlig grupp, var konstellationen således långtifrån 
tillfällig. Av Espmarks undersökning framgår det också, trots vissa luckor i det honom 
tillgängliga brevmaterialet, att Lundkvist spelat en ledande och i modernistisk riktning 
aktiverande roll inom gruppen. De flesta initiativen var hans och det var han som 
skötte förhandlingarna med förlaget, såväl 1928, då en antologi 6 unga var aktuell, som 
1929 i september, då den definitiva antologin 5 unga antogs. Det var också Lundkvist 
som svarade för de flesta av de många modernistiska programartiklarna under de närmast 
följande åren, då de fem ungas modernistiska front konsoliderades.

I Lundkvists programartiklar och litteraturanmälningar urskiljer Espmark två huvud
tankar, dels idén om den modernistiska versen som sönderbruten prosa, upplyft till konst 
»genom sin energi och sammanpressade kraft», dels idén om en ny litteraturform orga
niskt anpassad till en ny ständigt förändrad livsupplevelse. Den första tanken, kompres- 
sionsprincipen, vill Espmark med goda skäl ställa i relation till Diktonius expressionis
tiskt komprimerade lyrik samt till det stränga koncentrationskravet hos imagisterna, me
dan idén om den organiskt anpassade litteraturformen återförts till den hos de finlands
svenska modernisterna vanliga identifikationen mellan form och innehåll samt till Berg
sons lära om nuflödet, la durée. Hos Bergson heter det i Den skapande utvecklingen, 
som Lundkvist i översättning läste under det första Stockholmsåret: »Livet är i verklig
heten rörelse», och själv använder Lundkvist talande uttryck som »livets väsen är rörlig
het», »det allrörliga livets flöde» och »det vitala livsflödet» (avh. s. 57). Några citat i 
Brandells Svensk litteratur 1900—1950 gör det troligt att denne lagt märke till likheten 
mellan Bergsons livsflödesfilosofi och Lundkvists dynamiska vitalism, men det tillhör av
handlingens väsentliga nyvinningar att den klart påvisar Bergsons betydelse för centrala 
tankegångar hos Lundkvist.

Lundkvists sociala bakgrund, det »bygdeproletära ursprunget», utreds i det andra kapit
let liksom hans tidiga kontakter med de socialistiska rörelserna. Den tidigt bortgångne 
Gordon Lindh tycks här ha spelat en betydelsefull roll —  bland annat introducerade 
han Lundkvist i en kommunistisk krets i Köpenhamn —  och det är därför beklagligt 
att Espmark inte fått tillgång till Lindhs efterlämnade papper. Men annat källmaterial 
kompenserar i någon mån denna lucka. Lundkvists sena uttalanden om tidiga socialis
tiska sympatier bekräftas av hans tidigaste bidrag i de kommunistiska, ungsocialistiska 
och socialdemokratiska tidningarna, och avhandlingsförfattaren har kunnat konstatera att 
han 1926—27 hyllar den proletära revolutionen. Däremot har det inte gått att binda 
honom vid någon bestämd fraktion inom arbetarrörelsen. Den viktigaste av hans revolu
tionära dikter, Handlingens stund, vittnar om en symbios mellan drömmen om en vita-
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listisk omstörtning och idén om proletariatets revolution. I Naket liv gör han arbetarna 
till bärare av ett vitalistiskt evangelium.

Om Lundkvist i viss mån gick arbetarrörelsens sociala krav till mötes i sin dikt, 
stöttes han och de övriga fyra snabbt bort av den opposition som de mötte dels från en 
politiskt rättrogen kommunistisk kritik (främste talesman Arnold Ljungdal) och dels från 
den estetiskt konservativa falangen inom arbetarrörelsen (främste förespråkare Ture Ner- 
man). »För mig har revolutionär känsla i och för sig ingenting med partipolitik att 
göra. Den består helt enkelt av en dynamisk livsinställning, en lidelse för ständig för
nyelse, en evigt fortgående evolution», yttrade Lundkvist vid debatten i Klara Folkets 
Hus 1931, föranledd av Nermans angrepp på Martinsons Nomad, och tog därmed farväl 
av de proletära revolutionsparollerna (avh. s. 99). För den vitalistiske »acceptanten» av 
livet på gott och ont blev det i längden omöjligt att fungera som det kämpande pro
letariatets diktare.

Espmark vidrör förbindelsen bakåt från Lundkvists livsdyrkan till Lagerkvists fromma 
livstro och Erik Blombergs socialt betonade nya livskänsla, men hävdar energiskt en 
annan källa som den viktigaste till det extatiska inslaget i det vitalistiska programmet, 
nämligen Nietzsche. Det dionysiska inslaget i Glöd beror inte på något tillfälligt sam
band. »Det visar sig tvärtom», skriver författaren på sid. 113L, »att livskänslan i den 
tidiga lyriken till väsentlig del kan inordnas, direkt eller indirekt, i en dionysisk tradi
tion, som utgår från Nietzsche och skär igenom ett av tidens största litterära samman
hang, expressionismen», och denna tes, avhandlingens kanske viktigaste, styrker författa
ren med en rad textparelleller. Nietzscheinslaget i Lundkvists vitalism har tidigare rönt 
mycket liten uppmärksamhet och det tillhör avhandlingsförfattarens nya och väsentliga 
forskningsresultat att ha påvisat det. Det avvägs för övrigt med försiktighet mot im
pulser från andra håll, inte minst från Whitman. Det förtjänar också nämnas att Espmark 
på ett förtjänstfullt sätt drar fram det mörka draget i skedets långtifrån ensidigt jub
lande livsglädje. Livsberusningen är till inte oväsentlig del viljeinriktad, en reaktion 
m ot tendenser till ångest och missmod. Att så verkligen är fallet framgår av samtida 
uttalanden i den för kännedomen om den unge Lundkvist lika omfattande som ovärder
liga korrespondensen med Stina Aronson, som författaren haft den stora förmånen att 
kunna utnyttja.

I det fjärde kapitlet diskuteras vad som med en otillräckligt definierad och därför 
missvisande term har kallats Lundkvists primitivism. Det finns visserligen hos den unge 
Lundkvist ett inslag av bonderousseauism och en inte oviktig guldåldersdröm, men det 
avgörande är att hans predikan om det nakna livet är riktad mot en utopisk framtid 
då människan lyckats återanknyta till »de starka, ursprungliga drifterna och det primärt 
mänskliga» (Atlantvind, s. 223). Det är alltså inte frågan om en återgång till naturen, 
utan om en evolutionstro, en primitivism som avhandlingsförfattaren i anslutning till 
forskarteamet Lovejoy och Boas definierar som en variant av »the theory of decline 
and future restoration». Termer som renhet och oskuld spelar en viktig roll i den nya 
läran, vars idéhistoriska bakgrund Espmark vill se i impulser från Nietzsches Also 
sprach Zarathustra, Frödings En morgondröm, Diktonius, den ungsocialistiska miljön med 
dess antiborgerliga nya sexualmoral, Whitmans vitalistiska evangelium, Freud och psyko
analysen, Sherwood Anderson och mot slutet av det behandlade skedet också D. H. Law
rence. Belysande är att Lundkvists idealmänniska från 1927, beskriven i anslutning till 
Nietzsche som ett ungt blont djur, mot skedets slut har förvandlats till den svarte bro
dern som han reser till Afrika för att uppsöka, en paradoxal transformering som blivit 
möjlig genom att ingendera formeln har något med ras att göra utan betecknar animalisk 
kraft, lusta och livsglädje, kontakt med de ursprungliga källorna.

Lundkvists besvär att förena sin vitalism med fabriksarbetets verklighet får en rolig 
belysning i ett välfunnet citat från 1927 (s. 164), där motstridiga synsätt ryms inom 
ett par rader. Maskin- och stadsromantiken (kap. V) tar emellertid överhanden under 
inflytande från Bpnnelycke, Sandburg, den nya sov jetlitteraturen och filmkonsten, funk- 
tionalismen och den nya bildkonsten. Karakteristiskt för Lundkvists variant av den 
svenska maskinromantiken kring 1930 är hans betoning av besjälningens betydelse. Ett 
annat drag, som han dock delar med Martinson, är tanken på en förening av teknik 
och natur, fabriker och grönska, en dröm om en pastoral utopi, där tysta maskiner
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»omedvetet och lekfullt lätt» skapar allt människan behöver. Det centrala begreppet 
1 hans estetik vid denna tid är syntes, och drömmen om de tysta maskinerna omgivna 
av grönska har därför i avhandlingen fått beteckningen Den stora syntesen.

Ett ledmotiv i framställningen är Lundkvists expressionism, och det sjätte kapitlet 
ägnas hans förhållande till det expressionistiska konstprogrammet. Det framgår där att 
kan tidigt var orienterad i expressionismen och att han anslöt sig till den. När det hos 
Lundkvist heter att den expressionistiske diktaren är »ett subjekt som uppfattar och upp
lever verkligheten, omsmälter den och sedan skapar den på nytt utur sig själv» (avh. 
s. 192), så överensstämmer formuleringen väl med den expressionistiske teoretikern 
Edschmieds tidiga kodifiering av programmet. Hos Lundkvist tar sig den antinaturalis- 
tiska tendensen tidigast uttryck i en sträng stilisering, sannolikt till en del i anslutning 
till Lagerkvists ångestdiktning, medan stilen sedan får ökad expressivitet under infly
tande av van Gogh och Diktonius, för att sedan under tjugotalets sista år, under in
verkan av W hitman och Sandburg, modifieras till ett lugnare flöde, förenande en myll
rande konkretion med sammanfattande syn. Vid utbildandet av denna syntetiska stil bör 
vidare, hävdar Espmark, filmen ha varit av en viss betydelse, i synnerhet den ryska 
med dess avancerade montageteknik.

Den unge Lundkvists kolossala receptivitet är påfallande, men Espmark understryker 
genomgående hans självständighet, hur han lånar för sina egna syften och sedan rör 
sig vidare framåt. Det förmodligen konstitutiva i hans läggning, själva rörelseriktningen 
i hans strävanden och åsiktsbildning lämnas aldrig ur sikte i framställningen. Särskilt 
tydligt framgår detta i det sjunde kapitlet, som påvisar hur den personligt fattade sur
realismen och missmodet i Nattens broar (1936) sträcker sina rötter ett gott stycke ner 
i den tidiga diktningen. Espmark har funnit att Jungs uppsats Psychology and poetry, 
i vilken denne utvecklar sin lära om det kollektivt omedvetna, varit aktuell för Lund
kvist redan 1930 och sannolikt satt vissa spår redan då. Viktigt är också att mötet 
med surrealismen kunnat dateras så tidigt som till hösten 1930. Lundkvist presenterar 
den kortfattat i Fönstret i dec. 1930, och i Vit man har han tagit med en svit Dröm- 
boksblad av klart surrealistisk och freudiansk karaktär. Däremot anser Espmark att Law- 
rences betydelse har övervärderats. Lundkvist lärde känna Lawrence alltför sent, väsent
ligen 1931, för att denne skulle kunna ge honom något i sträng mening nytt. Lawrence 
kom snarast att förstärka Junginflytandet. Längst bort på vägen mot Nattens broar be
finner sig Vit mans författare i drömmen »om en elementär, öververklig kvinna» av 
kosmiska dimensioner. Men också till denna surrealistiska och mystiska kvinnogestalt 
har avhandlingsförfattaren lyckats finna trådar i den tidiga diktningen.

Kontinuiteten i den unge Lundkvists utveckling understryks således i avhandlingens 
olika kapitel, medan den personliga profilen bakom diktens pendelrörelser tecknas i 
slutkapitlets avrundande porträttskiss.

*

Trots att avhandlingsförfattaren i inledningen försynt uppger sin målsättning ha varit 
att presentera »en rad begränsade studier av företrädesvis idé- och stilhistorisk inrikt
ning», behandlas i framställningen de flesta av de för ämnet väsentliga problemen. 
Detta har blivit möjligt, trots textsidornas relativt ringa antal (263), genom författarens 
visserligen eleganta men också osedvanligt komprimerade skrivsätt, samt genom en ovan
ligt precis citatteknik. Citaten är väl valda, men snålt tillmätta, plockade med pincett, 
vilket läsaren många gånger har anledning att beklaga, särskilt som de flesta texterna 
är svåråtkomliga. Därtill kommer att notapparaten nog måste sägas vara överdimensio
nerad i förhållande till texten, i synnerhet i de första kapitlen. Tillsammantaget har detta 
gjort texten svårforcerad. Den disposition som valts är förmodlingen den bästa möjliga, 
men trots detta inte helt lyckad. Förhållandet till Diktonius och Nietzsche, men framför 
allt Lagerkvist, har splittrats på olika avsnitt, och man frågar sig om inte en mera 
samlad framställning trots allt varit möjlig. En annan olägenhet är att de stationer på 
vägen som diktsamlingarna utgör alldeles har kommit bort. Listan med kronologiska 
hållpunkter (s. 339) utgör här en mager ersättning.

Espmarks källredovisning är omsorgsfull, vilket också gäller de upplysningar som han
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fått genom en serie intervjuer med Lundkvist. Detta unika och värdefulla källmaterial 
är prudentligt redovisat, och Espmark har lagt ner stor möda på att kontrollera Lund
kvists uppgifter. Dennes minnesgodhet har därigenom kunnat vidimeras, vilket borgar 
gott för de upplysningar som inte varit möjliga att kontrollera. Risken med den Esp- 
markska intervjumetoden synes därför inte ligga så mycket i eventuella minnesfel hos* 
Lundkvist som i att denne inte spontant lämnat viktiga upplysningar som intervjuaren 
aldrig kommit på tanken att efterfråga. (Detta konfirmerades vid disputationen extra, 
ordinem av Lundkvist, som beklagade att intervjuerna inte varit ännu flera och mera 
systematiska.)

På sid. 31 nämns att Lundkvist sagt sig ha fått uppmärksamheten fäst på de nyare 
amerikanska poeterna genom Diktonius Ungt hav, samt att Ljungdal i ST april 1927 
gav en kort översikt av Amerikas moderna lyrik, således våren före den sommar Lund
kvist fördjupade sig i Sandburgs och Masters lyrik. Till vindriktningen västerifrån i 
tiden bidrog emellertid också Ruben G:son Bergs bok Moderna amerikaner, som saknas 
i litteraturförteckningen. Den bär tryckåret 1925 och bör ha återverkat i tiden, om 
inte annat så genom recensionsomnämnanden i pressen. Ett kapitel behandlar Masters 
med talrika översättningsprov —  således två år före Gripenbergs översättningar — , ett 
annat presenterar Dreiser och Sherwood Anderson. Sandburg saknas, men nämns i Bergs 
förord främst bland dem som »på grund av bristande litteraturtillgång» måst ute
lämnas.

En amerikan som får en alltför summarisk behandling är Cummings. I ett sent u t
talande '(s. 24) har Lundkvist omvittnat att W hitman och Sandburg blev av betydelse 
för honom, »något senare även i viss mån Eliot, Pound, Cummings och andra». Om 
Eliot och Pound skrev Lundkvist tämligen kritiskt under den aktuella perioden. Lite 
annorlunda förhåller det sig med Cummings, som han berör inte bara i sin otryckta 
essä Amerikanska poeter från 1929 utan också har översatt. Två dikter av denne i 
Lundkvists översättning trycktes i Quosego 1928; den ena, Impression, tog Lundkvist 
unikt nog med också i Naket liv, vilket tyder på att Cummings varit av betydelse för 
honom 1928—29. På ett ställe (avh. s. 23) skymtar Cummings namn och teknik att 
»strö ut orden på sidorna som bitar av ett puzzle» (orden är Lundkvists, Våra Nöjen 
31.5.1929), och uppmaningen att jämföra beskrivningen med dikten Kontorsflickor i 
Naket liv tyder på att avhandlingsförfattaren anser den senare vara influerad av Cum
mings teknik. I Naket liv präglas inte mindre än tre stora dikter av den Cummingska 
typografin, nämligen Vårstycke, Kontorsflickor och Gatans kvinnor. Tillsammans med 
Impression hela 13 sidor, varför förhållandet måste anses alltför viktigt för att förbigås 
med en kort hänvisning. Särskilt det sinnligt berusade vårstycket ger vid handen att 
impulsgivaren bör ha varit Cummings och inte den av Lundkvist 1929 också nämnde 
Apollinaire. Det impressionistiska inslaget från Cummings faller utanför den av förfat
taren konstruerade motsättningen mellan abstrakt koncentration och expansiv konkretion 
hos Lundkvist vid den här tiden. (Min åsikt att saken borde ha utretts kvarstår efter 
Lundkvists disputationsinlägg. Hans uppgift att den diskuterade typografin härstammar 
främst från Majakovskij, som han sade sig ha tagit del av i utländska tidskrifter med 
typografiskt trogna tolkningar, har av kronologiska skäl inte övertygat mig, eftersom 
det av brev till Aronson framgår att han ingående studerade Majakovskij —  sannolikt 
på franska —  först under Parisvistelsen 1930.)

Den svenska lyriska modernismen har en lång förhistoria (Lagerkvists Ordkonst och 
bildkonst, Ekelunds lyrik, Sjöbergs Kriser och kransar), men det kan anses motiverat 
att utpeka Glöds utgivningsår som en vändpunkt och ett genombrott. Det är från Glöd 
som traditionen är obruten och det är i den som den finlandssvenska modernismen 
vinner insteg på svensk mark. Men även Glöd har en förhistoria, och här lämnar Esp
mark problem obesvarade. Bland annat prioritetsfrågan. Han anser det möjligt att fin
landssvenskarnas förekomst i Clarté 1925 och 26 bidragit till att Lundkvist fått upp 
ögonen för den finlandssvenska modernismen. Det är inte helt uteslutet, men de fem 
unga betraktade Clarté som socialismens hovkrets, vilket tyder på att intresset för deras 
tidning varit svalt. Att Diktonius bidrag i Clartés majnummer 1925, revolutionsdikten 
Den stora flyttningsdagen, verkat som en kraftig stöt i modernistisk riktning på Ljung
dal torde däremot vara klart. I oktobernumret publicerar han en dikt som bär tydliga
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Diktoniusdrag, i julinumret finner man ett återfall i en traditionalistisk formgivning, 
.men redan i aug. 1926 (nr 8) finner man titeldikten i Fanorna, Ljungdals bortsett från 
en enda dikt helt modernistiska diktsamling från 1928. (Lundkvists lyriska debut skedde 
som nämnts i oktober 1926.) Det föreligger alltså starka skäl att utpeka Clartés maj
nummer 1925 (med Hagar Olssons presentation av Södergran och Diktonius revolu- 
tionsdikt) som den första budkavle österifrån som togs emot på den här sidan Botten
havet. Kort därefter kom Hagar Olssons Ny generation, och den tog Lundkvist hand 
om. Exakt när har Espmark inte kunnat konstatera, men att Lundkvist och Ljungdal 
oberoende av varandra inspirerats av Diktonius föredöme torde vara svårt att komma 
ifrån. Draget av oförsonlighet i Ljungdals kritik av Naket liv var utan tvivel politiskt 
motiverat, men det kan ha förstärkts av det faktum att han hade prioriteten på sin 
.sida men ändå fick se Lundkvist före sig i det modernistiska ledet. (Lundkvist nämnde 
1 sitt inlägg att han i det småländska skogslandet 1925 inte hade haft tillgång till 
'Clarté och att han först vid disputationsakten hade hört talas om majnumret. »Vintern 
1927 beställde jag Diktonius böcker från Nordiska Bokhandeln —  det minns jag exakt», 
sade han.)

Nietzscheavsnitten är solitt underbyggda, men när det heter (s. 126) att Lundkvist 
i bilden av de »av livsfröjd besatta städerna» ger livsanammelsen »en brutalt sinnlig 
karaktär, som går långt utöver vad Nietzsche säger», så innebär detta en överdrift. 
Början av Tragediens födelse —  som Espmark antar ha influerat Lundkvist —  har en 
tämligen brutal sinnlig färgläggning. Den outtalade utgångspunkten för Nietzsches re
sonemang är ju Aristoteles påstående om tragedins ursprung i satyrspelet, och Nietzsche 
kallar sin Dionysosgestalt »den vise och hänryckte satyren». Skildringen av de orgiastiska 
folkfesterna understryker det erotiska draget, och med positiva förtecken talar Nietzsche 
om »de dionysiska svärmarnes glödande lif» (s. 14 f., kurs. här). Det hade också kunnat 
påpekas att symboldjuret i Lundkvists ofta citerade tigerdikt i Glöd har en motsvarighet 
i den tiger som jämte pantern framskrider under Dionysosvagnens ok i Tragediens 
födelse.

Den nietzscheanska förkunnelsen nådde Lundkvist emellertid också på indirekta vägar, 
idén om de blonda djuren genom Jack Londons förmedling, och man får räkna med 
impulser också från Frödings En morgondröm (avh. s. 152). Men den viktigaste in
direkta källan behandlas inte, nämligen Knut Hamsun, som ägnas ett minst sagt för
strött intresse i avhandlingen. Några rader på sid. 27 om läsningen av Sult 1925 samt 
-en hänvisning till recensionen av Landstrykere 1927 (i not 12 på sid. 271 och not 34 
på sid. 314) är allt signifikativt som står om Hamsun, frånsett ett par antydningar om 
hans betydelse för det vagantromantiska ’tidsmodets’ nedslag i Lundkvists tidiga bonde- 
novellistik (s. 261, 310). Espmark har inte ens dechiffrerat uppgifterna om Hamsun- 
läsningen i Landstrykare-artikeln, där utom den nya romanen inte mindre än sju olika 
verk omnämns. När Lundkvist, med ord lånade från Pan, i artikeln beskriver Hamsuns 
hjälte som »en övermänniska, utanför och ovanför vardagens människor, en naturmän
niska med en stolt och skygg och vild djurblick i ögonen», så är det inte frågan om 
en subjektiv association. Berenson anför redan 1927 i sin tyska Hamsunbok ett utta
lande av Thomas Mann, där denne säger sig tidigt ha insett att Nietzsche inte inom 
sitt eget land efterlämnat en lärjunge av samma rang som Hamsun, och sambandet fram
hålls av Hamsun själv i ett uttalande från 1929, här citerat efter Winsnes: »ingen har 
i mine yngre Dager gjort det Indtryk paa mig som Dostojevski, Nietzsche og Strind
berg» (Norsk literaturhistorie V, 1961, s. 268). Om Nagel, huvudpersonen i Mysterier, 
en roman som Lundkvist läst, skriver Winsnes att denne »gått i skole hos Nietzsche» 
(s. 274), och han placerar in Hamsun i en i det här sammanhanget intressant tradition: 
»Hans åndelige slektninger er Dostojevskij, Nietzsche, Bergson og senere D. H. Law
rence» (s. 466).

Det finns gott om tecken på Hamsuns betydelse för Lundkvist ganska långt fram i 
tiden. Den samling skisser och berättelser som han i april 1926 sände till Bonniers bar 
först titeln Ungskog (sedan ändrad till De unga ögonen), och det är väl inte alltför 
■djärvt att anta att den första titeln är en översättning av Kratskog, titeln på en samling 
skisser och berättelser av Hamsun. Prosadikten Ett prosapoem, tryckt 5.2.1928, handlar 
om  en kvinna, en jägare och hans hund och pekar direkt på romanen Pan. I början
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av Landstrykare-artikeln förekommer det centrala begreppet glöd i förbindelse med Ham 
sun, likaså i brev till Aronson 16.7.1929. I samma brev uppger han Hamsun vara »en 
av dem som jag inte kunnat komma förbi —  alltid storveies» (avh. s. 258, 272). N är 
Espmark (s. 127) framhåller: »Livsberusningens primära förutsättningar har vi anled
ning söka på det personliga planet, och draget av ung yra kan följas tillbaka till en 
tid, då varken Nietzsche eller hans finlandssvenska lärjungar torde ha spelat någon roll 
för Lundkvist», så är det förmodligen helt riktigt, men Hamsun måste tas med i ekva
tionen för att den skall kunna anses löst.

I kap. Vägen till Nattens broar, där Lundkvists förhållande till surrealism och psyko
analys behandlas, borde också den tidiga Hamsunläsningen ha tagits upp. Sannolikt har 
Hamsun, genom sina skildringar av det omedvetna själslivets manifestationer, med sitt 
sinne för det spontana och överraskande, berett vägen för psykoanalysen hos honom. 
Hamsuns intentioner är ju, framför allt i Mysterier, att »åpne for sjaelens eget spontane 
liv». Men det är inte bara Hamsun som hade bort vara med vid kartläggningen av den 
nya fasens framväxt, utan också Nietzsche. Freud kan mycket väl ha verkat som en 
bekräftelse på Lundkvists selektiva läsning av Nietzsche, vars lära i Tragediens födelse 
uppvisar en rad föregripanden av freudianska idéer. Att Nietzsche hör till den psyko
analytiska idébakgrunden har f. ö. nu börjat bli klarlagt (jfr Branded, Vid seklets källor, 
s. 129, 135).

Vad brevmaterialet beträffar, så är det beklagligt att Espmark inte haft tillgång till 
mer än ett fåtal av de viktiga breven till Sandgren och i övrigt, liksom tidigare Holm, 
måst förlita sig på citaten i Sandgrens BLM-artikel 1951. (Där de återgivna partierna 
inte är korrekt citerade.) Dessbättre innehåller de återfunna breven ingenting som direkt 
kullkastar Espmarks forskningsresultat, däremot en rad upplysningar av vikt för hans 
resonemang. Breven är inalles tio stycken, fördelade på fyra från 1928, två från vardera 
1929 och 1930 samt ett från vardera 1932 och 1936. De ger en livfull bild av den 
modernistiske propagandisten Lundkvist, som förmanar och uppmuntrar; »glöm inte att 
dina ord skall ha ’mull på nosen’ (Diktonius)», skriver han 2.2.1928. I samtliga de 
tre första breven våren 1928 apostroferar han Hamsun; i det tredje känner han således 
igen Suit och Mysterier i något Sandgren skrivit, och i presentationsbrevet 4.1.1928 
heter det: »Jag har förstås läst en del av dej —  tycker nog du har en liten lejonklo 
i tassen! Något av det Hamsunska vagabondhumöret, den vilda fröjden över livet. D u 
föraktar ju den blodlösa svenska litteraturen (riktigt!) och ämnar skriva något tusan- 
jävligt —  alltså har du intentioner! Jag räcker dig härmed handen —  jag sympatiserar 
med dej. Också jag drömmer om det tusanjäkla. Drömmer —  för mycket. Har form
ligen samvetskval för att jag inte kommer mig för att producera mera. Och så böckerna 
—  jag läser bort dagar och nätter, läser mig väl halvgalen till sist, blir förgiftad. Men 
man skall läsa. Läsa sig till vämjelse inför allt vad litteratur heter —  sen kan man 
kanske själv skriva något som är läsvärt.» Ett av de viktiga läsintrycken redovisar han 
den 2.2., i samma stycke som han berättar att han håller på att slutredigera Glöd. »Jag 
har just gjort ett manus färdigt, samlat mina diktstumpar. Skall nu gå till Bonnier 
endera dagen. Har inga illusioner just. Dock: en möjlighet. Även förläggare kan väl 
få anfall av galenskap. Håller på att läsa Vilh. Ekelunds sista. En härlig ande! Hög 
ren klar guldskimrande rymd!» Efter den upplysningen —  som alltså avser Passioner 
emellan —  frågar man sig onekligen: hur mycket av det nietzscheanska i Glöd här
stammar från Ekelund? Brevet den 2.3.1928 lämnar dock en ovärderlig information 
som bekräftar att Lundkvist intervjuuppgift att hans huvudsakliga Nietzscheläsning 
måste förläggas till Stockholmstiden är riktig. Han skriver nämligen: »Emellanåt tar 
man ett renande bad i Nietzsche. Den som är musiker har väl läst (betyder: upplevt) 
Tragediens födelse. Dunkelt geni med glimmer och glöd på bottnen!»

(Vid disputationen upplyste Lundkvist bland annat om att han hade läst Hamsun 
redan före Köpenhamnsresan. Han hade i sin ägo haft en volym innehållande Pan, 
Suit och Victoria. Panmotivet i sin lyrik ansåg han inspirerat inte bara av Hamsun 
utan även av grekiska vasmålningar, som han sett i reproduktion.)

Den unge Lundkvists förhållande till de många konstnärliga ismerna kring 1930 är 
ett komplicerat och stort ämne, där Espmarks framställning inte kan betraktas som det 
sista ordet. Att Lundkvist uttrycker sig förklenande om den fascistiske Marinetti hindrar
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honom inte från att i ett flertal sammanhang (Joyce, Virginia Woolf, filmen) tala in
tresserat om futurismen, och i ett brev till Sandgren (2.3.1928) omtalar han som sitt
närmaste arbetsfält »den modernistiska dikten [-------------] samt dramat i ny form, kanske
delvis futuristisk». Hans förhållande till den expressionistiska bildkonsten (Bror Hjorth,, 
Griinewald, Matisse) behöver likaså utredas närmare, och i ännu högre grad gäller detta 
hans relation till Lagerkvists kubism, ja Lagerkvist över huvud.

Avhandlingens disposition har medfört att Lagerkvists roll för Lundkvists tidiga dikt
ning har råkat i kläm i framställningen. Läsaren får själv, i flera fall ur notapparaten 
(t. ex. s. 271, 285, 293, 295), ställa samman de knapphändiga upplysningarna, utan att 
helhetsbilden ändå blir särskilt klar. Espmark kan meddela att Lundkvist tror sig ha ägt 
Motiv redan under Toarpstiden och han noterar att samlingen De unga ögonen refusera
des av Bonniers i juli 1926 med motiveringen: »Ni är direkt påverkad av Pär Lager
kvist i så hög grad att en del av Edra saker nästan skulle kunna rubriceras som plagiat»; 
men han är trots detta i stort sett »inte beredd att tillskriva kubismen med dess intellek
tuella hållning någon större betydelse för Lundkvists stiliserande teknik. Där författaren 
till Ordkonst och bildkonst med kubistisk accent kunde tala om att ’konstruera’, kommer
Lundkvist närmare expressionistens vilja att [-------------·] ’flöda över’» (s. 25, 197). Detta
håller emellertid inte streck beträffande Lundkvists diktning 1926—27, vilket visar sig; 
om man försöker rekonstruera vad som kan ha ingått i De unga ögonen. I tidningar 
och tidskrifter från den aktuella tiden finns det nämligen flera miniatyrberättelser, eller 
bättre prosadikter, som får anses vara Lagerkvistinfluerade än de tre som utpekats av 
Espmark (s. 270 f., 293). Deras karaktär av prosadikter markeras inte alltid i biblio
grafin. En sådan heter I banhallen (Bevingad jul, 1926) och är lika hårt kubistiskt stili
serad som Lagerkvists prosadikter i Motiv. (Jfr Lundkvists karakteristik av Lagerkvists 
kubism, Atlantvind s. 201 f.) Viktigast i detta sammanhang är emellertid tre omfattande 
sviter med prosadikter, Flisor (FDP 2.4.1927), Skärvor av tillvaron (Stormklockan 7.5. 
1927), där en radikal nystavning pekar på Ordkonst och bildkonst, och Natten och. 
morgonen (FDP 20.8.1927). Ur alla tre har Lundkvist hämtat material till Glöd, men 
bara den tredje kan Espmark sägas ha flitigt utnyttjat.

Såvitt jag har kunnat finna inträffar Lundkvists läsning av Diktonius och Sandburg 
sommaren 1927, men han hade då redan sin lyriska stil i det väsentliga riktningsbe- 
stämd genom främst sin Lagerkvistläsning. När han karakteriserar den modernistiska dik
ten som »sönderbrutna prosarader», så beskriver han ganska exakt vad han själv gjort 
med ett par egna prosadikter för att få dem att stämma med katalogstilen hos W hitman 
och Sandburg (jfr avh. s. 61—63). Dikten på s. 16 i Glöd har han således fogat samman 
av tre olika prosadikter, Natten och morgonen 7 och 3 samt Flisor III. Det genom 
Lagerkvist väckta intresset för prosadikten följer honom under hela den av Espmark 
behandlade tidsperioden. I brev till Sandgren uppger han sig sträva »till en syntes av 
prosa och vers, mesta möjliga koncentrerad, expressiv» (2.3.1928), och i samlingen Jor
disk prosa markeras intresset ytterligare genom de många prosalyriska stycken som den 
innehåller. Flera recensenter påpekade likheten med Baudelaires och Lagerkvists prosa
dikter, t. ex. Knut Jaensson och Ivan Pauli, och både Erik Blomberg och Stellan Arvid- 
son fann närgångna paralleller till de inlagda berättelserna (kvarnepisoden!) i Det eviga 
leendet. Den frodiga sinnligheten i Lagerkvists kvarnnovell går f. ö. igen i dikten Kvarn 
och fabrik i Vit man.

Den prosalyriska, »lagerkvistska» linjen i Lundkvists tidiga lyrik förefaller mig väsent
lig, och värdet av Espmarks avhandling hade ökats om han funnit plats för en systema
tisk undersökning av den. (Beträffande Lagerkvist sade Lundkvist, att Motiv och Det 
eviga leendet var de böcker han hade tagit intryck av.) Men att det finns ett par vita 
fläckar på Espmarks kartbild över den unge Lundkvists lyrik måste bedömas mot bak
grunden av att hans arbete är banbrytande inom sitt område. Det rymmer en mängd 
värdefulla iakttagelser och skarpsinniga slutledningar, och det kommer utan tvekan att 
bli den självklara utgångspunkten för den vidare Lundkvistforskningen.

Reidar Ekner.


