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U R P U - L I I S A  K A RA HK A

Studier i Johannes Edfelts stilutveckling 
från Gryningsröster till Högmässa

Johannes Edfelt har i en rad uppsatser berättat om sina läsupplevelser i ung
domen och om sina första diktförsök.1 Han berättar om första gången han 
vaknade »till medvetande om litteraturen som verkligt livsvärde [...]». Det 
skedde i 14-15-årsåldern. Edfelt fick i sin hand Bo Bergmans Valda dikter. »Och 
för första gången upplevde jag poesiens oerhörda, rena njutning. Rytmens för
trollning, melodiens svårmodiga sötma smög sig in i det unga sinnet. Många av 
dessa verser kunde jag snart utantill; ingen kunde beröva mig den hemliga 
glädjen över denna grace och skönhet.» Läsningen väckte längtan att själv för
söka skriva. »I femtonårsåldern började också mina första trevande och ytter
ligt valhänta försök att i verser uttrycka en gryende längtan efter form och 
skönhet: ars longa, vita brevis.. .2

En av hans lärare, med vilken han fick diskutera livsfrågor, litteratur och 
konst, granskade hans diktförsök och uppmuntrade honom.3

Syftet med denna uppsats är att försöka beskriva den utveckling Johannes 
Edfelts stil genomgått från de första trevande försöken i Gryningsröster (1923) 
genom Unga dagar (1925), Ansikten (1929) och Aftonunderhållning (1932) 
till det färdiga mästerverket Högmässa (1934). Behandlingen har koncentrerats 
till ordvalet, allusionerna och bildspråket. Uppsatsen är övervägande deskriptiv; 
orsakssammanhang har jag dock försökt antyda där så varit möjligt. Frågan om 
litterära influenser har behandlats ytterst kortfattat. Samspelet mellan innehåll 
och form, stoff och struktur, material och teknik har setts som den mest givande 
utgångspunkten för belysningen av Edfelts poetiska stil.

O rdvale t

Johannes Edfelts ungdomsdikter var ett försök att »överföra i versmelodier allt 
det kaotiska och jäsande, som brände och bubblade i mig under denna bryt-

Denna undersökning är en omarbetad tre
betygsuppsats i litteraturhistoria, ventilerad i 
Stockholm vårterminen 1965. Om Edfelts 
diktsamlingar används följ. förkortningar: 
Gryningsröster = GR, Unga dagar = UD, An
sikten = A, Aftonunderhållning = AU, Hög
mässa = HM.

Recensioner fr. o. m. U n ga  dagar  finns i 
Bonniers arkiv.

Uppgifter om utkomstdata och upplagesiff

ror finns i Å. Runnquist, Johannes E d fe lts  
böcker, Bokvännen nr 4/1947, s. 147 f.

1 Förutom den här citerade upps. se M itt  
fö rs ta  m ö te  m e d  d ik te n , Poesi 4/1950, s. 16- 
17; M itt  m ö te  m e d  d ik te n , AvB 5/1951, s. 
353—357, U n g d o m så r i  en  sk o ls ta d , Vinterga
tan 1942, s. 40-50. Något omarb. omtryckt i
J. Edfelt, U tb lic k , 1958, s. 191-206.

2 D e n  fö rs ta  p o es ien , Vintergatan 1946, s. 
77- 79·

3 U n g d o m s å r . . . ,  U tb lick  s. 202.
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ningstid, pubertetens år».4 Gryningsröster innehåller dikter om livet och döden. 
Förgängelsekänslan, enligt Edfel t själv »så typisk för all ungdomslyrik, ja kanske 
ett kriterium på dess äkthet»5 är starkt märkbar i dessa dikter. Men också posi
tiva och tillitsfulla tongångar märks. Dikterna pendlar mellan livstro och livs
ångest. Harry Martinson tror i sin Edfelt-studie6 inte på äktheten i den unge 
poetens känslor:

H a n  slå r  id e lig e n  p å  de  b å d a  s tr ä n g a rn a  å n g e s t o ch  t r o  u ta n  a t t  få  n å g o t p e r s o n l ig t  
u r  d em , ty  h a n  g å r  ä n n u  i å n g es t-  o ch  tro sk o la n , d ä r  d e n  en a  k u l tu rk a te d e rn  lä r  a t t  m a n  
m å s te  h a  å n g e s t fö r  a t t  in te  v a ra  y tlig , o ch  d e n  a n d ra  a t t  m a n  m ås te  h a  tr o  fö r  a t t  in te  
ty n g a  s i t t  o ch  a n d ra s  s in n e n  ö v e rh ö v a n ; a lltså  e tt  s n ä llt  o ch  k o n v e n t io n e l l t  b a la n s fö rh å l
la n d e  m e lla n  d e n  p å b ju d n a  so rg en s  o ch  d e n  p å b ju d n a  g lä d je n s  s le n tr ia n e r . D e n n a  d e b u t 
sa m lin g  l ik n a r  en  p ro v s k r iv n in g  i å n g e s t o ch  tro .

Jag anser Martinsons uppfattning alltför hård. Låt vara att dikterna i Gry
ningsröster ofta är osäkra och trevande, allvaret och upplevelseintensiteten bakom 
tycker jag dock inte man kan betvivla. Att resultatet inte är poetiskt fullgånget 
behöver ju inte innebära att alltihop är långods. Pär Lagerkvist är väl den dik
tare som betytt mest för stilen i Gryningsröster,7 och samlingen uppvisar både 
motiviska och stilistiska likheter med hans dikter.8 Bo Bergman är ett annat 
namn som bör nämnas, även om hans inflytande nog märks mer i de formellt 
mera tuktade poemen i Unga dagar.

Det är naturligt att det genomgående är »stora ord» som återkommer i debut
bokens dikter. Några av nyckelorden är livet, döden, jorden, världen, människa, 
hjärta, själ, ångest, öde, evig [het], mod, lugn, plikt; ljus och mörker kontrasteras 
ofta. De traditionellt poetiska orden överväger alltså. Typisk är t. ex. dikten 
Uppgörelse (s. 59):

J a g  m ö tte  t id ig t  liv e ts  s to ra  b lick .
In  i m in  s jä l e t t  s tä n k  d ä ra v  jag  fick .
I å n g e s t fö r  d e t a l l t fö r  s to ra  m å n g e n  n a tt  
i e n s a m h e t ja g  v re d  m ig  s tö n a n d e  o ch  m a tt.

M e n  in g e n , in g e n  s tu n d  v il l  ja g  fö r lo ra  
d e n  t id  ja g  le v e r  h ä r  b la n d  a l l t  d e t sto ra! 
V a re n d a  s tu n d  av  å n g e s t e lle r  lycka  
ja g  v il l  b e ja k a n d e  t i l l  h jä r ta t  try ck a .

De stora orden används med ett högtidligt allvar och en vördnad, som stundom 
blir patetiska. Det gäller också Sång till livet (s. 56) med dess grubbel över livs
gåtorna. Oftare råder dock en enkel och innerlig ton. Som exempel kan nämnas 
dikten Vardagsting (s. 43).

Dikterna handlar oftast om skaldens egna känslor, om det som rör sig i hans 
eget hjärta och hans egen själ. Döden är ständigt närvarande; människorna synes 
leva ett skuggliv. I En sjukhussång I (s. 63) uttrycks dessa tankar med enkla

4 Mitt möte med dikten, s. 353.
5 Edfelt, Nattens tröst. Några ord om Her

mann Hes ses lyrik till diktarens sextioårsdag 
den 2 juli 1937. BLM 6/1937, s. 468. Omtr. i 
Edfelt, Strövtåg, 1941, s. 44-54.

6 H. Martinson, Johannes Edfelts lyrik, En
s tu d ie BLM 10/1941, s. 781. Delvis omarb. i
En bok till Johannes Edfelt, 1954..

7 Edfelt, Utblick, s. 204.
8 Se sign. N:son, En skald i Skara. Något 

om J. E:s Skaraår, Skara tidning 7.12.1949, 
och H. Ekman, Från Gryningsröster till Afton
underhållning. Studier i J. E:s ungdomsdikt
ning. Litt.-hist. prosem. vid Sthlms Högskola, 
ht 1959, s. 6 ff.
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ord och ett allvar och en behärskning som gör intryck. Formellt tillhör dikten 
de mest lyckade i debutsamlingen. I En sjukhussång II (s. 65) förekommer bo
kens enda inslag ur en annan ordkrets än den traditionellt poetiska:

Jag känner stora, skumma sjukhussalar, 
med spår av liv, som mist sin rätta form.
Där döden står på lur och livet dalar 
i doft av kloroform.

Det känns som ett förebud om vad som senare skulle bli ett av de utmärkande 
dragen för Edfelts lyrik.9 Dikten slutar med en strof där ordvalet är originellt, 
uttrycksfullt, paradoxalt: »Ni bröder, som gå havande med döden [...].» Motivet 
med »de före döden döda» återkommer senare i Edfelts lyrik.1

Ordvalet i Unga dagar sträcker sig över ett vidare fält än i Gryningsröster, 
men fortfarande visar Edfelt en förkärlek för rätt allmänpoetiska ord. Dikterna 
handlar om barndoms- och ungdomsminnen, sedda i ett romantiskt skimmer, om 
kärleken och om döden. Tonen är vemodig och elegisk eller lätt, lekfull, öm. 
Till nyckelorden hör barn[dom], ung[dom], gosse och pojke, samt åter jord, 
evighet, människa, hjärta, själ, liv, död (det mest frekventa ordet); vidare vår, 
vind, lycka, längtan, dröm, minnen, hemlighet och kärlek.

Stilen i Unga dagar är samstämd med den samtida svenska lyrikens lyriska 
intimism: Asplund, Selander, Silfverstolpe, Lindorm. Även utländska inspira
törer finns —  Hans Ekman har visat på Rupert Brookes betydelse.2

I Döda kamrater (s. 60) förenas extatiska uttryck för glädjen över att finnas 
till med en vemodig betraktelse över livets korthet:

Jag ropar er, som äro döda unga.
Men bara vinden svarar era namn.
. . .  Och för mig själv —  hur länge skall det sjunga, 
det liv, jag trycker hårt och hett i famn?
Snart skall jag dö. Och ingen minns mitt namn.

Skaldens personliga upplevelser och känslor dominerar fortfarande dikterna. Men 
man märker en strävan efter större konkretion — en hel del konkreta ting 
nämns, ibland i uppräkningar som i koncentrerad form ger en miljö eller upp
levelse.3 Interiörer och exteriörer ur barndomens ljusa värld tecknas i snabba, 
impressionistiska drag. Som exempel på sådana nominalsatser kan citeras en strof 
ur inledningsdikten:

Du har en barndom liksom jag.
Din värld var ny
en dag, en sällsam dag,
som var som sedan ingen, ingen annan:
en leksak, lampans sken, ett rum, en sky,
en gatas vår, en sommarvind kring pannan.

Dikten Pojkår (s. 15) är uppbyggd av sådana uppräkningar. Strävan efter kon
kretion märks också i Begravning (s. 16), en dikt om en död kamrat, där dik
taren i ordvalet anknyter till barnets föreställningsvärld.

ö Påpekat av N:son, En sk a ld  i  Skara. 2 Se Ekman, a. a .f s. 13 ff.
1 S ö n d a g sfr id  i V in te rn  är lå n g , M än n iska  i 3 A . a., s. 15 f.

Sång fö r  resk a m ra te r , D e  fö re  d ö d en  d ö d a  i 
E lden  och k ly f ta n .

i i 7
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I Unga dagar finns också exempel på dikter, där en mera lätt ton får göra 
sig gällande även när det är fråga om »stora» begrepp, så t. ex. i kärleksdikten 
Väntan (s. 36):

M it t  h jä r ta ,  ä r  d e t ej p å  to k ?
D u  f la x a r  o ch  d u  b a n k a r .
N ä r  b lir  d u  lu g n , n ä r  b l i r  d u  k lo k  
o ch  b l i r  p å  a n d ra  ta n k a r?

Och i dikten Det var en gång (s. 46 ff.) finns i anslaget ett tillkämpat lätt grepp 
på kärleksbesvikelsen, som kan föra tankarna till Heine. Minnena av den lyck
liga tiden presenteras i mera drömmande och romantiska tonfall, men de slås 
bort som med en axelryckning (s. 48). Vi märker i denna dikt också hur mera 
vardagligt nonchalanta uttryck används — ett drag som pekar framåt i Edfelts 
lyrik.

Den långa dikten Resan hem är byggd på antiteser. Två världar kontrasteras 
mot varandra —- barndomens ljuvliga trakt och dess »goda, vackra mänskor» 
som skildras i lyriska tonfall, och världen utanför denna och de människor som 
befolkar den.4 Tonfallet i den inledande skildringen av medpassagerarna på skal
dens resa hem är ironiskt. Vardagligt slarviga uttryck, ja t. o. m. kraftuttryck, 
och drastiska liknelser används i karakteriseringen. Om medpassagerarna sägs: 
»Gunås, de likna nästan smolk / i mänsklighetens mjölk [...].» Också om 
skalden själv används ett ganska fränt uttryck: »min än ej döda kropp...» 
(s. 21). En helt annan stil märks i de avsnitt av dikten som beskriver resans mål: 
»O, gamla klätt / där gräset saligt drömögt ler!» (s. 23). Inte ens romantikens 
älva och silver sorl saknas. En lantlig idyll utmålas i fortsättningen (s. 24). Skal
den längtar från folk som är »surare än kart» till denna skönhet fylld av minnen, 
till »mänskor, jord och salighet» (s. 26). Detta sätt att kontrastera olika ord
kretsar mot varandra blir så småningom ett utmärkande drag för Edfelts poe
tiska stil.

Dikterna i Ansikten är grupperade i tre avdelningar, Den vuxne, som handlar 
om ungdomsminnen, Den sjuka, som skildrar skaldens relationer till en kvinnlig 
kamrat, och De döda. I Ansikten kan man inte urskilja något nyckelord som man 
kunde i de båda föregående böckerna. Nya ordvalsprinciper dominerar. Käns
lorna maskeras under vardagliga eller fräna uttryckssätt. Edfelt skrev i ett brev 
till Klara Johanson under arbetet med diktsamlingen: »Vad angår mina este
tiska intentioner —  ack, alltför sällan förverkligade —  må jag bara understryka 
vad Ni redan konstaterat:5 jag väljer ett torrt, ja kanske torftigt uttryck hällre 
än ett, som kan ha smak av tårar. En phobi och en suggestion.»6

Den uppmjukning i attityden till de stora begreppen — livet, döden, själen 
osv. —  som började märkas så smått redan i Unga dagar har förstärkts i An
sikten. En lätt, nonchalant ton råder här i de allra flesta dikterna. Själen t. ex. 
kan skildras poängterat oromantiskt som »en skiva / för någon grammofon» 
(s. 66). Den unge Edfelt anropade i Gryningsröster livet i högstämda ordalag.

4 Jfr a. a., s. 25, där den antitetiska upp
byggnaden antyds. Ekman har i dikten funnit
spår av Sten Selander och Rupert Brooke, 
s. 23 f.

I svar på det brev, där Edfelt (12.1.28)

skickade henne fem dikter och bad om ett ut
låtande.

0 Brev från J. E. till Klara Johanson 24.1 
28. K. J:s papper 4, KB.
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I Ansikten tilltalas livet på ett helt annat sätt t. ex. i Vigilier IX (s. 70). Det
samma gäller ångesten (s. 73). Även lyckan och sorgen behandlas i lätt ton 
(s. 85):

O m  ly ck an  ej som  g åv a  
b ö r  önskas? S n ick  o ch  snack.
M e n  so rg en  b ö r m a n  lova  
k a n h ä n d a  och  g e  tack .

De poetiska och vackra orden spelar en obetydlig roll i Ansikten. Undantag 
finns naturligtvis i enstaka liknelser och metaforer och i några dikter, bl. a. 
Fönsterkorset, Vigilier XII och XIV, Fågelkvitter och framför allt i Gräset.

D o f t  a v  g rä s , vars sö tm a  söver, 
sv äv ar ä n n u  i d in  d rö m : 
p å  e tt  näs, vars sp ä d a  k lö v e r 
v a g g a r öv er å ren s s trö m , 
ty st d u  v ila r. M in n s  och  göm .

Det är ovanligt att Edfelt i sin tidiga lyrik skriver rent naturlyriska dikter. 
Oftast finns naturen med endast i detaljer: i enstaka bilder och liknelser, som 
stämningsanslag. Dessa detaljer kan dock vara uttrycksfulla och konkreta, upp
levda med alla sinnen. Ljudeffekter förekommer ofta, likaså, som i denna dikt, 
dofter. Edfelt har i en sen prosadikt talat om det förflutna som »en labyrint, 
fylld av dofter».7

Gräset har fått ett mycket positivt omdöme av Harry Martinson, annars så 
kritiskt inställd till Edfelts ungdomslyrik:8

E d fe lts  d i t t i l l s  b ä s ta  d ik t  ’G rä se t’, s ä k e rt en  av  v år n a tu r ly rik s  v ack ras te  d ik te r , e n  u t 
sö k t l i te n  sk a p e lse  o m  m in n e n a s  h e m lä n g ta n  t i l l  en  ev ig  ju n i. D e n n a  ä r  E d fe lts  ly c k 
lig a s te  d ik t , ö m s in t  f ra m ly ssn a d  lik so m  u r  v in d  och  ta la n d e  lik so m  u r  v in d .

Vardagligt språk, slitna fraser och jargong dominerar ordvalet i Ansikten. 
Bland fraserna lägger man märke till dubbeluttryck som »punkt och slut» 
(s. 96), »ditt och datt» (s. 10). Denna typ av ordförknippning förekommer i 
ökande utsträckning i de fem samlingar som undersökts. Det gäller alltså fasta 
ordsammanställningar (oftast av substantiv), ofta med allitteration, assonans eller 
rim. Denna bildningstyp är mycket gammal, många sådana uttryck finns redan 
i fornsvenskan. I bibelns språk är de mycket vanliga och många av de här ak
tuella uttrycken har sitt ursprung i bibeln. Som stilmedel tjänar de hos Edfelt 
två syften —  dels komprimerar de uttrycket till kärnfull korthet, dels skapar de 
en vardaglig ton genom att de är så allmänt använda fraser.9 I GR förekommer 
endast tre uttryck av denna typ, i UD finns fem, i A 14, i AU 11 och i HM 13.

Man märker också hos Edfelt en stark förkärlek för detta syntaktiska grepp 
även i fall där ingen fast sammaställning existerar. Edfelt sammanställer gärna 
två ord med bindeord. Denna allmänna syntaktiska tendens är märkbar i alla 
fem böckerna. Det finns över två hundra exempel sammanlagt. I GR förekom
mer exempel på antitetiska sammanställningar — de båda orden utgör mot
satser, t. ex. »livets lust och möda» (s. 14) »födelsen och döden» (s. 55). I de

7 Labyrin t av do fter i U nder Saturnus, 0 Gunnar Helén har påpekat att allittere-
s. 45. rande substantivförknippningar är vanliga hos

8 M artinson , a. a., s. 781. En strukturanalys Karlfeldt, Birger Sjöbergs K riser och Kransar
av dikten i Ekman, a. a., s. 52. i  stilh istorisk belysn ing , diss. 1946, s. 141.

1 1 9
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allra flesta fallen i GR och i samtliga fall i de följande böckerna har dock or
den samma eller varandra närstående betydelse. De utgör alltså exempel på va
rierad upprepning, t. ex. »tungt och svårt» (GR s. 16, 48), »darra och bäva» 
(UD s. 11), »flott och pampigt» (A s. 17), »vank och brist» (AU s. 19), »nåd 
och amnesti» (HM s. 51).

Om den vardagligt nonchalanta jargongen i framför allt Ansikten ger Mar
tinson mycket hårda omdömen i sin essä i BLM:1

T id e n  ä r  k an sk e  ä n n u  in te  in n e  fö r  e n  s tila n a ly s  av  e f te rk r ig s t id e n s  p o e tja rg o n g e r , 
m e n  r e d a n  n u  k a n  v ä l sägas a t t  d e  h ö ll  p å  a t t  b l i  ly r ik e n s  dö d . O f ta  b ib e h ö ll  m a n  d e n  
fa s ta  fo rm e n , m e d a n  k ä n s lo in n e h å l le t  —  d ä r  d e t fa n n s  —  [AV!] d e n a tu re ra d e s  t i l l  j a r 
g o n g  [ . . . ] .  K a m p e n  m o t d e  v ack ra  o rd e n  v a r  p å  m o d e t, m e n  d e t v isa d e  sig  s n a r t  a t t  
m a n  k a s ta t u t  b a rn e t  m e d  b a d v a ttn e t.

Betydligt mera positiv var Nils Svanberg i sin recension av Ansikten. Han på
pekar ordvalets kärvhet och karakteriserar stilen som »flärdfritt uttrycksfull. De 
stämningar, som tolkas passa väl till en personlig stil av antydd art.» Han an
ser att »Edfelt gör ett intryck av äkthet, som blir starkare ju mer man läser 
honom», och att han »handskas originellt och säkert med sin vers [.. .].»1 2

Denna stilprincip, att dölja känslorna under oberördhetens mask och jar
gongens skydd kan väl ses som ett uttryck för den distansskapande faktor i 
Edfelts personlighet, som en studiekamrat omtalat.3

Dikterna i Aftonunderhållning handlar inte längre om diktarens rent person
liga känslor och upplevelser —  de har vunnit i allmängiltighet. Från att i Gry- 
ningsröster, Unga dagar och även Ansikten ha varit en tämligen introvert dik
tare, har Edfelt i Aftonunderhållning blivit mera extrovert, han har ett budskap 
han vill framföra. Aftonunderhållning och ännu mera Högmässa och de när
mast följande böckerna är tidsdikt. Om den känslomässiga bakgrunden har Ed
felt berättat i Marginalia.4 Han skriver där om sin uppgift som tidsdiktare:

Den tryckande känslan av radikalt hot förtätades hos mig i början av 1930-talet. Med 
många av mina dikter har jag framför allt haft en varnande avsikt. För att inpränta 
vad jag och många med mig kände som en annalkande fara, ett växande åskmoln över 
hela vår kulturkrets, väjde jag ofta nog inte för de krassa orden, de stingande och vassa —  
i den tron att vill man mana människor ur aningslöshetens tillstånd, väcka dem till med
vetande om något oerhört och ödesdigert, kan det ofta vara berättigat att måla hin på 
väggen. Ja, det är i grund och botten ett nödvändigt tillvägagångssätt.

De »krassa orden, de stingande och vassa» har Edfelt inte skytt i Aftonunder
hållning och Högmässa.

I Aftonunderhållning fortsätter användandet av vardagliga uttryck och fra
ser, exakta sakord, modernismer och andra ord av traditionellt opoetisk art. To
nen är ännu mera ironisk, jargongen ännu mera nonchalant än tidigare. Fort
farande handlar dikterna om livet och döden men »de stora begreppen» be
handlas helt annorlunda än i debutsamlingen. Dikten Ungdomsskeppet tar till 
ett nonchalant och fränt grepp för att skildra livet. Vardagsvokabulär utnyttjas 
här (s. 46). Torftiga uttryck får också karakterisera själen i Domaredans (s. 16),

1 M artinson, a. a., s. 782. 4 Edfelt, M a rg in a lia , i Horisont våren 1943,
2 N . Svanberg, OoB 1932, s. 234. s. 32.
3 W . Fischer, / .  E. i  2 0 -ta le ts  U p p sa la , i En

b o k  o m  J. £., 1960, s. 78.
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och världen skildras oromantiskt som Världshotellet (s. 67). Lyckan är ett annat 
av de urpoetiska begrepp som i denna diktsamling till synes väger lätt (s. 46):

Lyckan kommer, lyckan går.
Ha vi sett vår lycka?
Ha vi haft äran trycka 
den till vårt bröst en vår?

Den formellt artiga vändningen är värd att lägga märke till. Hélène Apéria har 
i en uppsats framhållit att Aftonunderhållning kännetecknas av den vuxne 
poetens »lyriska gentlemannaattityd», som kommer till uttryck i »avmätta, be
härskade tonfall [...]. Diktaren använder i sitt umgänge med läsekretsen pro
noncerat hövliga och diskreta vändningar [.. .].»5 I manuskriptet till Högmässa 
har för övrigt Edfelt som underrubrik till en dikt Ur gentlemannaförfattaren 
P. J. Andersons efterlämnade papper.6

Inslag av en mera genomfört lyrisk ton finns t. ex. i Jordisk kris (s. 18). 
Även Nocturne (s. 20) har en ton av stilla lyssnande och rofylld undran som 
bättre överensstämmer med avdelningsrubriken Andliga sånger — den blir här 
inte ironisk. Kärleksdikterna i avdelningen Humoresk är som titeln antyder 
hållna i lätt ton, men nr 5 (s. 43) meddelar dock en aning om något djupare, 
en nästan mystisk upplevelse, som förebådar de stora kärleksdikterna i Högmässa 
och I denna natt. Här döljer sig Edfelt inte bakom jargongens mask.

Vanligt är i Aftonunderhållning kontrasterandet av vardagliga och poetiska 
uttryckssätt, spänningen mellan olika ordkretsar. Exempel på detta erbjuder dik
ten Grön lyser åter kullen (s. 11). Redan inledningsraderna rymmer kontrast
effekter: det gröna växandet ställs mot blod och strid. Tonen är dock enhetlig. 
Mot dessa rader bryter de följande med sina uttryck ur modernt vardagsliv och 
sina ironiska karakteristiker: »Här skall var flitig myra, / som saknar pietet, / i 
stacken hyra / sig lägenhet.» En något nonchalant ton gör sig gällande också i 
följande strof: »Som om här inte varit / riskabelt nog för sång / i vilda år som 
farit, / natur, du går din gång.» Så följer ett par natur lyriska rader: »sångfåglar 
skola häcka / i kullens mjuka lä», där stämningen chockartat bryts av det föl
jande fränt föraktfulla: »och ägg skall kläcka / vart fjäderfä.» Slutstrofen bju
der inte på stilistiska kontraster, men väl på innehållsliga.

I Astronomi (s. 13) kontrasteras likaså två ordkretsar mot varandra. Vackra, 
poetiska ord ställs mot ironiska uttryck. Och om man betraktar dikten som hel
het kan man konstatera den starka spänningen mellan inledningsstrofens lant
ligt fridfulla idyll med en betande djur flock i det gula vetet, och det kosmiska 
perspektivet.

I Högmässa fullföljs den utveckling som redan Aftonunderhållning pekade 
på. Den mångordiga, svallande stilen i ungdomsdikterna har här koncentrerats 
till effektfull knapphet. Rabbe Enkell skriver:7

Med Högmässa tar Edfelt ett jättekliv framåt i tolkningen av sin uppgift, han ser sig 
som en generations och en tids diktare. I sin form vill han nå den hamrade sentensens 
tveklösa fastslagan. Kallets ansvar ger den varnande, profetiska tonen. Det gäller att i

5 Hélène Apéria, J. E. En studie i hans ly- 7 R. Enckell, J. E:s lyrik, i En hok om
rik. Folklig kultur 1938, s. 174 f. J. E., s. 21.

0 Ef ter skrift, daterad 27.12.32.
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d id a k tisk t  sy fte  in sk ä rp a  d e n  o fö rb lo m m e ra d e  sa n n in g e n . D e n  su b je k tiv a  b e k ä n n e ls e n  
fa lle r  u ta n fö r  sy fte t o ch  lä m n a s  å s id o  [ . . . ] .

Bruket av vardagliga ord och uttryckssätt fortsätter i Högmässa, men är i 
denna samling något mindre påfallande än tidigare. En mera moderat ton är 
på väg. Dessa ord försvinner så småningom ur Edfelts poetiska språk. Dock bju
der Högmässa ännu rikligt med exempel. Så t. ex. i Student 23 med dess spexiga 
uttryckssätt. Likheterna med Kästners Jahrgang 1899 —  som Edfelt f. ö. över
satt8 — har flera gånger påpekats.9 Kraftuttryck och vardagsfraser dominerar 
också ordvalet i Vad ska en fattig flicka göra? Denna dikt och den närmast 
följande, Tryggare kan ingen vara . . .  har i manuskriptet sammanförts under 
rubriken Tiggaropera. Rubriken har dock överkorsats och har inte vunnit till
träde till den färdiga diktsamlingen. Brechts Tolvskillingsopera hade spelats i 
Stockholm 1929.

Livet och människorna, själen och andra av ungdomsdikternas stora begrepp 
behandlas i lätt ton t. ex. i dikten Decembergata. Värt att lägga märke till är 
ordvalet i Vinterord. »Ung» var ett ofta återkommande ord i de tidiga sam
lingarna. Här är ordvalet utpräglat sakligt: »Jag lyssnade som minderårig / till 
dina sträva andedrag: / November [...].» En formellt artig ton präglar uttrycken 
i' följande strof; här är det åter »gentlemannaförfattarens» attityd som fram
träder.

Heiliger Dankgesang skildrar i lovsångens form livet och döden med lätta 
tonfall och vardags jargong. Trivialiteter och livsgåtor blandas i dikten. Moder
nismer utnyttjas för att chockera. Döden kallas »Renhållningskarlen, / Döden». 
Efter sådana uttryck kommer avslutningsordet »Amen» som en väl insatt chock. 
Kontraster mellan olika ordkretsar utnyttjas även i Missa Solemnis. Solot är 
mörkt och dystert, med ord som ger associationer till äldre tider men också till 
»A. D. 1933». Diktaren själv är »liturg i vargatider» —  ett välfunnet och ofta 
citerat uttryck (i ms stod först »Ett barn, ett barn av brytningstider», —  en ord
upprepning i ungdomslyrikens stil). Till samma ordkrets av klerikal färg hör 
förutom titeln och avdelningsrubrikerna Solo, Kör och Recitativ också »koral», 
»ritual», »ordensbroder», »syndafloder», »kantor», »filosof», »katedral». Mot 
denna ordkrets kontrasterar en del vardagsuttryck och modernismer. Diktaren- 
liturgen »är hemma i din ritual». Dit hör väl också ett uttryck som »vän till 
dem, som föreskrevos / en existens på undantag». I Recitativets första strof är 
brytningarna tydliga. »Kör (av fördettingar» och bankruttörer)» är ett i sam
manhanget chockerande modernt uttryckssätt med klang av Tolvskillingsoperan 
och i själva körpartiet finns också ord som bryter stilen.

Kärleksdikterna i avdelningen Sakrament har av eniga kritiker ansetts tillhöra 
de vackraste i svensk kärlekslyrik. I dessa dikter råder en ton av upphöjdhet och 
allvar. De vardagliga fraserna och de nonchalanta uttrycken saknas. De religiösa 
orden gör här inte ett hädiskt intryck, utan understryker tonen av sublimitet: 
Förklaringsberg, Husandakt, Altartjänst, Sakrament. Linder kallar förkunnel-

8 I samlingen Från G eo rg e  t i l l  K ä s tn e r , 
tills. m. B. Malmberg och Irma Nordvang, 
1 9 3 4 .

9 Av bl. a. Linder, Fyra d ecen n ie r  a v  n i t 

to n h u n d ra ta le t, 3 uppl., 1958, s. 618, samt I. 
Lundevall, T id s d ik ta re n  J. E. 1932—1936, 
Litt.-hist. prosem. vid Sthlms Univ. ht 1964, 
s. 21.
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sen i Högmässa »en högtidlig variation av sexualmystiken».1 Lawrence var ak
tuell vid denna tid. I ett tal för uppsalastudenterna har Edfelt berättat om »hus
gudarna» under hans studentår: »Hos David Herbert Lawrence mötte flera bland 
oss instinktlivets, den livgivande erotiska kontaktens evangelium, en sorts mo
dern rousseauanism som var en viktig komponent i ’den öppna livsstilen’.»1 2 
Samma blodsmystik som hos Lawrence möter vi t. ex. i Imago.3

Den värmevåg från obekanta sfärer, 
som härligt böljat genom hjärtats rum, 
o, den var blod ur skapelsens artärer, 
hemvist för anden och mysterium!

Det sakliga ordvalet i tidsdikterna har fått vika för den extatiska förkunnelsen 
av kärleken som religion.

I de tidiga diktsamlingarna finns realistiska naturbilder, som ger verklighets- 
anknytning. Sinnesintryck registreras — synbilder, hörselintryck, dofter. I Afton
underhållning och framför allt i Högmässa får naturskildringen ibland en helt 
annan karaktär. Här skildras overkliga, övernaturliga ljud, själens och andens 
ångestrop, novembers andedrag och universums gråt. Det ljus som i Grynings- 
röster och Unga dagar så ofta användes för att symbolisera allt ungt och lyck
ligt, kan i Högmässa ibland ses som ett kallt och fientligt ljus: »I ljuset, som sve
per decemberkalit / kring disiga gatustråk.» (Decembergata. Se även Orosfågel.) 
Naturen skildras ofta som ett kosmiskt landskap, man skulle vilja kalla det sur
realistiskt. Exempel bjuder bl. a. Demaskering. Denna dikt exemplifierar på ett 
utomordentligt sätt den uttryckets täthet som Edfelt i Högmässa nått. Den är 
klar, knapp, koncis och in i minsta detalj slipad. Utvecklingen har gått mot 
allt större medvetenhet i ordvalet, ett vägande av varje ords värde. Resultatet 
är en pregnant lyrik, där varje ord är insatt med osvikligt konstnärskap och inte 
ett ord är överflödigt.

Ett utmärkande drag för den mångordiga stilen i Gryningsröster är de talrika 
upprepningarna. Ordförrådet är som vi sett enhetligt och begränsat till de tradi
tionellt poetiska ordkretsarna. Dessa centrala ord upprepas på olika sätt. Orden 
kan upprepas omedelbart, så t. ex. i Ångesten: »Men aldrig, aldrig jag förnekar 
livet» (s. 23). Sådana upprepningar är utmärkande för Lagerkvists lyrik och 
prosa. Man kan citera t. ex. ur inledningsdikten i Ångest: »Ångest, ångest är min 
arvedel [...].» Det finns hos Lagerkvist mängder av exempel.4 Ytterligare exem
pel i Gryningsröster finns t. ex. på sid. 18, 24 och 54. Sven Mpller Kristensen 
skriver om detta stildrag: »Den umiddelbare gentagelse af et ord, i stilistiken 
kaldet epizeuxis, antyder fplelsens eller oplevelsens styrke: ’stakkels stakkels 
mand!’»5 Karakteristiken förefaller tillämpbar på Gryningsröster. Upprepning
arna bidrar till att ge dikterna deras intryck av stark känslointensitet, deras ton 
av något andlöst flämtande.

1 Linder, a. a., s. 676. 4 Se Lagerkvist, D ik ter , 1955, s. 7, 13, 18,
2 Ett vårfesttal, i Å rens spegel, 1963, s. 88. 21, 30, 46, 52, 73, 77, m .
3 Påpekat av A. Kjellén, D iktaren och ha- 5 S. Möller Kristensen, D igtn ingens teori,

vet. D rift- och dröm sym bolik  i svenskspråkig 2 uppl. 1958, s. 68.
lyrik  1 8 8 0 -1 9 4 0 , diss. 1957, s. 188 f.
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Samma intensivt känsloladdade intryck gör också upprepningarna av nyckel
orden i dikterna, också detta ett typiskt Lagerkvistdrag. Som exempel kan näm
nas Gästen (s. 9), där upplevelsen av livets förgänglighet understryks av upprep
ningen av ordet tid.

I Bland människorna (s. 32) upprepas begynnelsestrofen i diktens slut. Cirkel
komposition är ett grepp som Edfelt senare ganska ofta utnyttjar.

Direkta ordupprepningar förekommer även i Unga dagar, dock mera sparsamt 
och använda med större konstnärlig säkerhet, t. ex. i Hemligheter (s. 31), där 
slutraden på ett effektfullt sätt skänker emfas och tvingar till långsammare läs
ning än motsvarande rad i de föregående stroferna.
Ett rytmiskt grepp som Edfelt prövar i Unga dagar är upprepning av slutorden 
i näst sista raden av en strof, ett slags ekoeffekt (s. 13):

Hav, hur du brusade i min dröm, 
fylld av de gränslösa viddernas sång!
Djupt i m itt väsen var din ström.
Djupen doftade salt och tån g . . .  
salt och tång.

Denna ekoeffekt förekommer också i dikten Konsert (s. 11). Detta experiment 
har Edfelt inte senare tagit upp.

I Ansikten utnyttjas omkvädesteknik i dikten Snipp, snapp, snorum (s. 16), 
som i ton och rytm erinrar om Karlfeldt. Ordupprepning förekommer i endast 
två dikter, Fågelkvitter (s. 90) och Vigilier XIV (s. 80). Den senare tycks for
mad med en äldre dikt i minnet — vissa verbala överensstämmelser med Musik 
i GR kan noteras —  och det är väl detta som har konserverat ett stilgrepp som 
Edfelt inte längre använder i någon större utsträckning.

Ordförrådet i Gryningsröster och Unga dagar utgörs genomgående av in
hemska ord. I Ansikten möter vi för första gången i Edfelts lyrik främmande ord 
använda som stilmedel, ett drag som ökar i frekvens i de följande samlingarna. 
I I denna natt är stildraget ännu rikligt företrätt, därefter modifieras bruket. 
Mycket ofta används de främmande orden i rimställning, varigenom de starkt 
framhävs — en rimlek som också Gullberg ägnat sig åt. De främmande orden 
kontrasterar ibland mot diktens i övrigt till ursprunget enhetliga ordförråd, vilket 
kan ge en stark effekt. Detta är speciellt vanligt i rimställning. Folke Isaksson 
påpekar att lånorden för Edfelt tycks ha kvar sin ursprungliga magi och att han 
vet att utnyttja dem.6 Ragnar Oldberg är mera kritiskt inställd till detta stilmedel. 
Han anser att Edfelt har »en —  poetiskt inte alltid lycklig —  benägenhet att 
ta till främmande, ovanliga ord fast det stått goda svenska motsvarigheter till 
buds [...]».'7 Exempel på sådana rim är t. ex. pietet -  lägenhet (AU s. 11), 
vänster -  gespenster (AU s. 18), maskopi -  ångestskri (HM: Missa Solemnis). 
Edfelt rimmar horisonten med Hellesponten (AU s. 26) och uppnår vitsig chock
verkan genom rimleken i Getsemanegränd (HM ):

O Gud, låt det plötsligt bli sant.
Låt världen, som spelat dåre

0 F. Isaksson, H e m lig a  sla g fä lt. En s tu d ie  i  ta re , 1944, s. 186. Se äv. N u tid s fö r fa tta re , 
/ .  E:s d ik tn in g , BLM 5/1960, s. 388. s. 69.

7 Oldberg, N å g ra  m o d ern a  sven sk a  fö rfa t-
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och hittills skött sig briljant, 
få göra sorti con amore.

Ofta använder Edfelt främmande ord i dikttitlar och avdel ningsrubriker. Talrika 
exempel finns i AU och HM.

A llusionerna

Allusionen som stilmedel uppträder i Edfelts lyrik i och med diktsamlingen An
sikten. Allusionerna är av fyra huvudtyper: bibelallusioner, litterära allusioner, 
allusioner till antiken och till allmänt kända sånger, psalmer, böner och andra 
texter. Genomgående gäller om Edfelts allusioner att de är lätta att känna 
igen —  de kräver ingen omfattande lärdom, bara allmänbildning. Häri skiljer 
de sig alltså från t. ex. Eliots och Pounds allusioner. Däremot påminner de om 
Birger Sjöbergs, vilka likaledes syftar på allmänt kända texter. Man kan säkert 
anta en influens från Sjöberg när det gäller bruket av allusionen som stilmedel.

Edfelts allusioner till allmänt kända texter får naturligtvis ses i samband med 
hans flitiga bruk av allmänt använda fraser och uttryckssätt och hans vardagliga 
språkbruk.

Nedan skall ges exempel på olika slags allusioner hos Edfelt. En fullständig 
förteckning är inte avsedd.

En känd dansvisa återklingar i Väderleksutsikter (AU s. 15), ironiskt turnerad. 
Kontrasten är skärande:

Bedagade damer, ingen 
skall ta er ömt om hand 
—  men flickan skall gå i ringen 
som förr med röda gullband.

Helt i enlighet med den kärva stämningen i Aftonunderhållning har sagans 
Fågel Blå bytts ut mot »en rörlig, / beskäftig och ferm Fågel Grå» (s. 71). Lån 
ur böner möter man flera gånger. Ett uttryck ur Fader vår utnyttjas i en dikt i 
Ansikten (s. 37). Högtidligheten är neutraliserad:

När folk av bättre slag 
med mod ta den sorts nöd, 
då må jag, tänkte jag, 
lugnt tugga dagligt bröd.

Samma bön har lämnat material till dikten om november: »Ja, makten, äran, 
härligheten / ska läggas för din kungastol» (Vinterord, HM). I Dagsnyheter (AU 
s. 10) är tonen frän. Allusionen till barnbönen låter nästan hädisk. En besk ironi 
rymmer också dikten Tryggare kan ingen vara. . .  (HM).

Att Edfelts dikter ofta har en rytm som kommer psalmens nära har flera 
gånger påpekats.8 Örjan Lindberger nämner dikten Numen adest i HM, som 
rytmiskt är en efterbildning av Wallins psalm Nu tystne de klagande ljuden, 
vilken i sin tur går tillbaka till Prudentius.9 Dikten innehåller även ett psalmcitat: 
»Vad ljus över griften!»

8 M artinson, a. a ., s. 783, A. Lundkvist, 0 Ö. Lindberger, V a ria tio n er ö ver  e tt  tem a
J. E., Tiden 1943. a v  P ru d en tiu s , Samlaren 1963, s. 5-25·
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De litterära allusionerna är inte heller särskilt exklusiva. De åsyftar rätt väl
kända verk. I Ansikten finns inga litterära allusioner, inte heller antika. Domare
dans (AU s. 17) alluderar till Shakespeares Hamlet i Hagbergs översättning: 
»Eftertankens kranka, / sköna stund är slagen», och Gavott till Stormen. Skal
den anropar Ariel att avlösa Caliban och »Slå Hekate med död». Hekate före
kommer i Macbeth, men är egentligen att hänföra till den antika mytologien. 
Ännu ett lån har Shakespeare givit, i The rest is silence i HM.

Dante har också fått bidraga. Rabbe Enckell nämner raden »En ropade mig 
eldfängt an och sade:» (AU s. 30), som »är som direkt hämtad ur Inferno. En 
medveten allusion?»1 Medveten är i varje fall allusionen i inledningsdikten till 
HM: »Du som går in, låt inte hoppet fara [...].» Också senare i Edfelts lyrik 
återkommer Dante.

Goethe är långivare i Önskestund (HM), där Faust anropas, och Viktor Ryd
bergs idealistiska ord används i Protokoll (HM) med bitter självinsikt:

S u m m e ra r  ja g  n u , v ad  d a g e n  sk ä n k t, 
så f in n e r  ja g  m y ck e t fö rfe la t.
D e t  ä r  m in im a l t ,  v ad  r ä t t  ja g  tä n k t  
o ch  v ad  ja g  i k ä r le k  vela t.

Edfelts anknytning till den antika föreställningsvärlden har bl. a. Artur Lund
kvist påpekat.2 I AU och HM finns talrika anspelningar på antikens mytologi 
och kultur. Birgitta Österlund skriver: »Den antika världen lever i Edfelts dikt 
i intimt samband med den moderna.» Hon anser det klart »att de antika gu
domligheterna och mytiska gestalterna måste organiskt ingå i skaldens medve
tande, och att de blivit de självklara och giltiga symbolerna för det som händer 
nu och som alltid hänt».3

Till antikens historia anknyter Löftet (AU s. 26). I Livets ångest (AU s. 56) 
talas om livets »grå dirigent» —  »En underlig Orfeus: från Hades / han hämtar 
blott skuggor och skam.» Antikt och modernt blandas i denna dikt som så ofta 
hos Edfelt. Livsbilden i Limbo (AU s. 69) uttrycks genom en allusion till antik 
mytologi: »Så kallt är det första mötet / med livet, med dig, Medusa», och till 
antikens filosofi hänsyftar Världsordningen (HM). Associationer till antikens 
byggnadskonst utnyttjas i Faderlös (HM) med för Edfelt typisk konkretion:

R es d u  d in  k o lo n n a d , m in  bäs te .
B y g g  d o r isk t  s trä n g t, b y g g  fa s t och  tu n g t!
—  O  s jä l, d u  sa k n a r  ä n d å  fäste : 
v a r  ä r  d in  a rk im e d e sp u n k t?

Dikten Det ondas blommor (AU s. 65) är ett utmärkt exempel på hur raf
finerat Edfelt kan utnyttja allusionstekniken. De fleurs du mal som skördefolket 
får skörda —  vilken skärande ironi ligger det inte i kontrasten mellan ordet 
»skördefolket», som för tanken till lantlig ro, och skörden: »giftig orkidé / i en 
förhäxad skog». Laster i blomgestalt och folkvisans trohjärtade »Kom, hjärtans- 
fröjd!» osv. erbjuder åter en raffinerad kontrast. Raden »Nu segla vi till Pafos’ ö» 
för väl närmast tankarna till Bellmans värld. Och avslutningens bibelallusion är

* Enckell, a. a., s. 20. 3 Birgitta Österlund, Symboler i J. E:s ly-
2 Lundkvist, a. a. rik, Nysv. St. nr 34/1954, s. 68 resp. 70.
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ju snudd på ordlek: allt kött är hö, och alla blommor vissnar — till hö. Baude- 
laire apostroferas direkt i dikten, men knappast helt korrekt:4

Ja , a l l t  d u  d rö m t om , B a u d e la ire , 
i avsky och  i sk räck  e n  g ån g , 
d e t k a n  d u  å te r f in n a  h ä r , 
d ä r  v ä r ld e n  h a r  s in  g ån g .

Edfelt överför nog här sina egna känslor av avsky och skräck vid läsningen av 
Baudelaire på denne själv. Dennes fascination inför det lastbara hör ju också med 
i bilden.

Dikten trycktes först i BLM nr 7 1932 och sattes »helt smart»5 på samma 
uppslag som en debattartikel om prostitutionen.

Från och med Ansikten förekommer i Edfelts lyrik talrika bibelallusioner.6 
Dikten Fönsterkorset (s. 51) har en allvarligare stämning än de flesta andra dik
terna i Ansikten. Skalden vakar i ett sjukrum och upplever ett »månskensunder»:

Se, ru m m e t b lir  en  /  h u v u d sk a lle p la ts  
m e d  en s i sk e n e t /  av  en  u td ö d  sol!
I  sä n g e n s  s tä lle  /  h a r  ju  k o rse t sa tts ,
o ch  k lo c k a n  slog , som  /  so rg en s h a n e  g o l . . .

Huvudskalleplatsen förekommer ungefär samtidigt hos Gullberg.7 Korsfästelse
motivet återkommer i en av dikterna i sviten Vigilier (s. 78), också den all
varlig, utan den jargongens mask som Edfelt så ofta döljer känslorna under i 
dessa dikter om den sjuka.

I Vigilier XV (s. 83) alluderas på den barmhärtige samariten: »Jag följer 
dig en bit / med olja och med linne, / fast skral som samarit.» Tonen är mera 
respektlös, ordvalet medvetet vårdslöst. I Vigilier XVII (s. 86) används bibel
allusionerna nonchalant som ett led i den frasmättade, jargongartade, osentimen
tala stilen i dikten. Även i Dagsnyheter i Aftonunderhållning (s. 10) behandlas 
allusionen till de tio budorden utstuderat nonchalant, likaså bibelallusionen i den 
följande strofen om »Kains släkte».

En vacker Kristusbild möter vi i Jordisk kris (AU s. 19).8 Bibliska namn före
kommer ibland: »Var är vårt Eden, var vårt hem och land [...]» (AU s. 27), 
»Har inte tillräckligt Guds gissel / i dagens Gehenna vi känt?» (AU s. 56).

I Högmässa är det i många fall fråga om samma bibelställen som tidigare. 
Också här varierar sättet att använda dem mellan allvar och ironi. I Missa So- 
lemnis understryks katastrofstämningen genom anspelningen på syndafloden. I 
Askonsdag kontrasterar bibelallusionen mot diktens fräna helhetston.

I kärleksdikterna används de religiösa orden och bibelallusionerna för att 
skänka högtidlighet och allvar åt skildringen av kärleksupplevelsen. Kärleken 
blir för tvivlaren Edfelt en religion, vars frälsande makt han helt och fullt kan 
tro på. Så t. ex. i Sakrament:9

4 Påpekat för mig av doc. Inge Jonsson.
5 Tidskriftens dåvarande red. G. Svensson, 

E d fe lt och B L M , i En h ok t i l l  J. £., 1954, 
s. 182.

6 Edfelts bibelallusioner har behandlats av
K. G. Hildebrand, B ib e ln  i  n u tid a  sven sk  ly 
r ik , 1939, s. 183-188.

7 Dikten I  en  frä m m a n d e  s tad  i diktsaml. 
m. samma namn, 1927.

8 Se Hildebrand, a. a., s. 186.
9 Här citerad efter den ursprungliga ver

sionen i H ögm ässa  1934. Strofen är utesluten 
i senare upplagor.
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O fta  n ä r vi dela t sakram entet, 
ha r du  skänk t fö rtro en d e  och tröst 
å t m itt främ lingskap ; och jag  ha r k än t det, 
a tt den  m akt, som  d rog  m ig  til l  d itt  bröst, 
var en om otstånd lig , in re  röst.

Bibel- och psalmallusioner är inte de enda religiösa inslagen i Edfelts lyrik. 
Redan i Aftonunderhållning hade en avdelning rubriken Andliga sånger, och 
kompositionen av Högmässa följer helt den kristna gudstjänstritualen. Studier 
av manuskriptet till HM1 visar att det konsekventa genomförandet av dessa ri
tuella titlar bör ha skett på ett relativt sent stadium. Högmässa var ursprung
ligen rubrik för den avdelning som senare fick titeln Gravpsalm. De tre dik
terna är skrivna 1933. Det framgår dock inte av ms om rubriken är lika tidig. 
Äldst är tydligen dikten Sakrament (dat. 28.5.33). ^ en hade först titeln Imago, 
med andra rubrikförslag skrivna över: Kärleksmåltid, Bröd och vin, Natt
vards [ofullst.] och Sakrament. Heiliger Dankgesang är en ursprunglig titel, dock 
daterad så pass sent som april 34. Preludium (odaterad) hette från början Inled
ning och Introduktion. Kalla koraler hade i första versionen två titelförslag, 
Hustavlor, med ett ev. framför och Kalla kantater. Enligt Bertil Malmberg 
föddes den slutgiltiga titeln våren 34.1 2 Dagens evangelium hade först den pro
fana titeln Dagens lag (dikterna från 1933) och Betraktelser hette Krönikebok. 
Fromma önskningar och Altartjänst är sena (9 resp. 10 maj 34), likaså Hus
andakt (27 maj 34), som först hade titeln Förbund, sedan Andakt. Edfelt hade 
våren 1934 en intensiv period av produktivitet,3 och antagligen har den slut
giltiga kompositionen och rubriksättningen gjorts under denna tid.

Att Edfelt tidigt upphörde att betrakta sig som kristen framgår av hans utta
lande i en minnesuppsats, där han berättar om sin barndoms västgötska land
skap och om sin mor, vars religiositet »var ett barns förtröstan på en god Fa
der». Han skriver: »Med tiden blev det så att jag inte kunde dela hennes tro 
på någon övervärldslig ledning. Jag opponerade mot en sådan tro; och detta 
måste ha vållat henne djupare sorg än jag i mina brytningsår anade och för
stod.»4

Till Edfelts läsning under gymnasieårens bokslukartid hörde bl. a. Bo Berg
man, Lagerkvist, Hjalmar Söderbergs Martin Birck och Strindbergs självbiogra
fiska böcker5 —  läsning som säkert kan ha påverkat honom i antikristlig rikt
ning. Och från den första studentterminen i Lund minns hans särskilt umgänget 
med clartéistiska kretsar.6

Edfelts användning av kristna uttryck har diskuterats. Hildebrand påpekar att 
det är »uppenbart att den bibliska färgen icke vill uttrycka — icke ens vill, så
som hos Gullberg, närma sig —  en bibliskt färgad tro.»7 Birgitta Österlund fram
håller spänningen mellan symbolorden och dikternas innehåll.8

1 Manuskriptet finns i Universitetsbibliote
ket, Uppsala.

2 B. Malmberg, V ä x e lså n g  i  M a r ie fred , i E tt 
fö r fa tta r liv , 1952, s. 46 f.

3 Brev till förf. 1.10.64.
4 B u k o lisk  b i ld , i Å ren s sp e g e l, s. 105 f.
5 U n g d o m så r i  en  sko lstad .
6 M. Rying, J. E. b erä tta r , RiR 33/1950,

samt brev till förf.

7 Hildebrand, a. a., s. 185.
8 Österlund, a. a., s. 65 och 66 f. Se även 

Margit Abenius, S ån g fö r  re sk a m ra te r , BLM 
9/1936, s. 710; C. E. af Geijerstam, E örkla- 
r in g s b e rg , i L yrisk  t id s s p e g e l, 3 uppl., 1953, 
s. 211, samt Emy Ek, /. E:s ly r ik , i En b o k  t i l l  
/. R, s. 43.
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En bekräftelse på att han haft ett ironiskt syfte med den rituella uppställ
ningen av Högmässa ger Edfelt i en tidningsintervju sommaren 1934: HM 
»skulle kanske kunna tydas som ett vittnesbörd att jag blivit kristen. Men så är 
icke fallet. Samlingen är visserligen komponerad efter mönster av en högmässa, 
men det har skett snarare som en lätt ironi än såsom resultatet av någon om
vändelse.»9

B ildspråket

Bildspråkets centrala betydelse som poetiskt uttrycksmedel har Edfelt flera 
gånger framhållit. I Marginalia skriver han: »Dikten har mer än ett sugges- 
tionsmedel, men då det är fråga om poetisk metod, står för mig bildspråket i 
förgrunden. I diktningens natur ligger att den måste verka genom omskrivning, 
genom indirekta medel; och denna omskrivning åstadkommes genom bilden, 
symbolen.»1

I uppsatsen Lyrisk stil2 citerar Edfelt tre uttalanden om metaforer för att 
poängtera dessas betydelse, belyst i Birger Sjöbergs »metodiska stil» i Kriser 
och Kransar:

»Osmyckat tal är i grund och botten missvisande. Det är bara genom nya metaforer 
det kan göras precist» (T. E. Hulme).

»Jag tror, att endast metaforen kan ge stilen ett slags evighet» (Marcel Proust).
»Försök vara exakt —  och du är tvungen att använda metaforer» (J. Middleton Murry) 

(s. 87).

Edfelt framhåller i fortsättningen av samma uppsats hur 20-talets dominerande 
lyriska stilideal, som »byggde på spontana känslokvaliteter, på känslans egen
värde, på innerlighet, bildlöshet, vardaglig ton, intimitet» så småningom efter
träddes av ett annat »som byggde på symbolen, bilden, metaforen, på metod och 
expressivitet» (s. 93). »Man tycktes», skriver Edfelt, »under ett föregående skede 
ha förvisat till skräpkammaren det mytiska skiktet i vårt medvetande, själva 
bildtänkandet, som likväl när allt kommer omkring aldrig utan risker kan bort
opereras från poesien. Det har här varit min avsikt att visa, hur detta bild- 
tänkande upplevt en renässans inom svensk lyrik» (s. 94).

Den traditionella indelningen av bilderna ur formell synpunkt skiljer mellan 
liknelser och metaforer.3 I liknelsen är jämförelseordet utsatt mellan de båda 
leden, i metaforen saknas jämförelseord. Denna rent formella indelning, som 
härstammar från antikens retoriker, vilka alltså betraktade metaforen som en 
förkortad liknelse, har dock ifrågasatts av senare poetikförfattare, som hävdar 
att metaforen och liknelsen till själva sitt grundväsen är artskilda och har helt 
olika tillblivelseprocesser. En översikt över diskussionen kan läsas i Karl Åke 
Kärnells avhandling Strindbergs bildspråk (s. 27 ff.). Kärnell diskuterar också 
frågan vilkendera av de båda huvudformerna som estetiskt är mest verknings-

9 Sign. Lillman, Blixtintervju i Mariefred 
med J. E., Eskilstuna-Kurirens lördagsbilaga 
23.6.34. Flera av recensenterna reagerade ne
gativt på den rituella uppställningen och fann 
den smaklös, bl. a. Silfverstolpe (ST 6.10.34) 
och Selander (DN 2.10.34).

1 Marginalia, s. 33.
9  -  654179 Samlaren 1965

2 Lyrisk stil, i Poeter om poesi, 1947, tidi
gare version i Tiden 1941.

3 Se t. ex. E. Wellander, Riktig svenska, 
3 uppl. 1959, s. 79. Se även K. Å. Kärnell, 
Strindbergs bildspråk. En studie i prosastil, 
diss. 1962, s. 27.
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full. Den nyare forskningen kan i stort sett sägas värdera metaforen högre än den 
tidigare. Kärnell karakteriserar metaforen som »den spontanare, djärvare, mera 
chockerande och överraskande formen» med ett hastigt tempo, medan han ser 
liknelsen som »den försiktigare, mera reserverade» med ett mera dröjande, be
tänksamt tempo, men påpekar att man inte av detta utan vidare kan dra slut
satsen att metaforen är den överlägsna formen (s. 31).

Jag har i det följande inte konsekvent skilt mellan metaforer och liknelser 
utan behandlar dem tillsammans.

I Gryningsröster är bildspråket ännu, i likhet med ordvalet, rätt vagt och all- 
mänpoetiskt. Bilderna kan inte alltid visualiseras, men man märker ändå en 
vilja att konkretisera språket. Motiven hämtas ofta ur naturen, årstiderna, vädret, 
vatten och växtlighet. Formen är oftast den enkla liknelsen eller genitiv
metaforen.

»Jag är förändrad som en mulen himmel / förvandlas utav solens klarhet» (s. 17). 
»[...] vårens stora högtid över världen» (s. 7) och »vårens ljusa blick» (s. 49).

Naturmetaforerna kan användas som symboler, t. ex. i Till en yngre bror (s. 15), 
där livets växlingar på gott och ont skildras i enkla naturbilder. Här möter vi 
även en annan symbol som ofta används av Edfelt, livet som en färd, en resa. 
Andra exempel finner vi i Till (s. 19), Tillägnan (s. 7), Du II (s. 37) och Var
dagsting (s. 43).

Förgängelsekänsla präglar dikten Bön (s. 26), där också växtlighetsmetaforer 
utnyttjas:

Mina korta, snabba år 
som en rök, ett töcken, 
i min levnads . 
den skall ock förgå; 
tung av rikedom

/ skola snart förgå,
/ Sådden, som jag sår 
/  helg och socken,
/  aldrig gro och spira 
/  såsom skörd och blom.

Användningen av metaforerna i denna dikt kan kanske karakteriseras med Kär- 
nells term »associativ bildföring», där den ena metaforen ger upphov till den 
andra.4 Detta förutsätter ett bildtänkande som Edfelt nog får sägas besitta redan 
i debutboken, även om bildspråket inte är särskilt originellt.

Som en följd av strävan efter konkretion kan man väl tolka användningen av 
rums-metaforer för livet, själen, hjärtat: »Jag träder som man in i livets hus, / 
där mörkret ligger jordat» (s. 24), »Havets mullrande koral / brusar i mitt hjär
tas sal [...]» (s. 41). Liknande metaforer möter vi ofta i de följande samlingarna.

I Unga dagar har bildspråket vunnit i konkretion och självständighet. Ed
felt tycks här mera visuell än tidigare, mera åskådlig. Den första avdelningen, 
Barndomen, är inte rik på vare sig metaforer eller liknelser. Konkretion söks 
på andra vägar, framför allt genom den uppräkning av ting och intryck som 
tidigare omtalats. I de följande avdelningarna intar bildspråket en mera bety
delsefull ställning. Liknelser och genitivmetaforer är de former som dominerar 
också i denna samling. Rumsmetaforer förekommer flera gånger t. ex. »rymdens 
rum» (s. 13). I Döda löften (s. 38) konkretiseras och besjälas gamla kärleks- 
löften, bortträngda och instängda bakom hjärtats dörrar. Samma metaforkrets är 
genomförd i hela dikten.

4 Kärnell, a. a ., s. 48 f.
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Resan hem uppvisar starka kontraster i ordvalet och detsamma gäller bild
språket. Vardagliga, drastiska liknelser och metaforer omväxlar med vackra och 
lyriska. Tågkupéns skakningar känns »som en rem på ryggen» (s. 22) och med
passagerarna skildras drastiskt målande. Mot dessa partier kontrasterar en stäm- 
ningsmålande naturbild, där kvällen kommer och »som en slöja, glasigt skör, / en 
druvblå skymning sänker sig [...]» (s. 24). Skildringen fortsätter med ett exem
pel på »associativ bildföring» där en hörselupplevelse bildar utgångspunkten för 
en originell bildräcka. En målande, nästan uppsluppen liknelse ger ett distinkt 
färgintryck. Månen liknas vid »en stor citron, / som speglar sig i bäckens 
damm».5 Man erinras om Karlfeldts »höstmånens röda kastrull».6 Färgord 
används mycket sparsamt i Edfelts ungdomslyrik. Emy Ek har undersökt färg
orden och funnit att grått dominerar. Först i hans senare lyrik blir färgrikedomen 
större.7

I Ansikten intar bildspråket en mera framträdande ställning än tidigare, sam
tidigt som ordvalet blivit djärvare. Edfelts bildtänkande har utvecklats, den asso
ciativa bildföringen är en tydlig stilprincip, tecken på ökad bildmedvetenhet. 
Konkretionen är större, bilderna mera visuella. Det vardagliga och jargongartade 
i ordvalet tar sig uttryck också i valet av bilder. Säkert har läsningen av Kriser 
och Kransar spelat en roll för bildspråkets utveckling.

Dikten Skolkaren (s. 19) ger exempel på konkretion i bildvalet. I inlednings- 
strofen möter vi som så ofta förr en rumsmetafor för själsliga förlopp. Formen 
är åter genitivmetaforen och bilden utförd i flera led. I en följande strof har 
skalden'från vardagsvärlden hämtat metaforer med drastisk konkretion. Skol
karen »Blir ej vidbränd i vredens ugnar, / Blir ej skållad i sorgens kök.» Allit- 
terationerna bidrar till att ge bilderna skärpa. Detta kunde ha stått hos Sjöberg. 
Livets hårdhet uttrycks i en annan dikt med en drastiskt konkret metafor: »Svi
der nu den bula,/ ödets knölpåk gav [...]» (s. 70). Döden utmålas i ett par 
dikter med rumsmetaforer. I Dödsannons talas om »dödens vestibul» (s. 107) 
och i Mysterier frågar skalden: »Är döden en mörk och trång korridor, / som 
går till balkonger i gryning?» (s. 113).

Ett slitet uttryckssätt kan utvecklas till en metafor (s. 62):
Då blev sorgen vid och stor.
Den blev värd en mässa.
Hart när hövligt i dess kor 
sänkte jag min hjässa.

Bilderna kan väljas ur vardagens värld, t. o. m. ur affärslivet. Så t. ex. i Den 
sjuka (s. 47), där valet säkerligen bottnar i den rädsla för att bli sentimental, 
den tillkämpade oberördhet, som hela diktsamlingen Ansikten röjer.

Det drastiskt konkreta och det vardagliga är dominerande tonlägen i bild
språket. Men det förekommer även rent målande metaforer, som förmedlar ett 
starkt skönhetsintryck. I en dikt skildras i en hastig glimt hur »en lykta stänkte / 
sitt gula skum...»  (s. 108). En liknande konkretisering av ett ljusintryck finns i 
Blåst (s. 95): »Omkring dig slår ljuset / nu i klasar ut. / Jag vill stå i suset / —  
bara en minut.» Om musikens läkande makt handlar Vigilier XIV (s. 80).

5 Jfr Ekman, som uppfattar uttrycket som 6 Karlfeldt, Sång efter skördeanden i Frido-
en stiJbrytning, a. a., s. 139. Uns visor.

7 Ek, a. a.

1 3 1
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Tonernas svall upplevs rent sinnligt som en beröring av »själens heta kind» —  
synestesier är annars ovanliga hos Edfelt. Dikten förmedlar en stark upplevelse 
av musikens trolldom hos en skald som också utövade musik.8

Dikterna i Gryningsröster, Unga dagar och Ansikten är mångordigt svallande. 
I Aftonunderhållning och Högmässa har stilen utvecklats mot knapphet och 
koncentration; »lapidarisk» och »stenstil» är uttryck som har använts för att 
karakterisera den. Denna stilens koncentration märks också i bildspråket. Meta
forer hopas inte lika rikligt som i Ansikten, och när de förekommer är också 
de mera koncentrerade. De mera mångordiga liknelserna är få. Rena metaforer 
dominerar, därav fortfarande en stor mängd genitivmetaforer. Oftare än förr 
växer bilderna ut till symboler.

Aftonunderhållning och Högmässa innehåller huvudsakligen tidsdikter, i vilka 
Edfelt följer de principer han senare formulerat, att diktarens uppgift är att mot 
tidens radikala onda »ansvarsfullare än någonsin avge sitt veto, höja sitt ords 
och sin bilds protest».9 Den fräna och bittra tonen i många av dikterna tar sig 
uttryck också i bildspråket. Jorden kallas i en dikt för »cirkustältet» (AU s. 14), 
och i en annan är metaforen ännu mera drastisk: »Gift har såtts till vänster / och 
till höger: jorden / är ett matt gespenster, / är en sjukling vorden» (s. 19).

Rumsmetaforer förekommer också i Aftonunderhållning. Det talas om »nat
tens förstukvist» (s. 9), om hur skalden »famlar i själens tambur» (s. 44), och 
i Höstviolin (s. 70) frågas: »Vem hjälper oss ur vårt eländes / förhäxade, ask
grå rum?»

Tonfallen är dock inte alltid lika negativa, bilderna inte lika kärva. I Nocturne 
(s. 20) är tonen mildare, nattens ankomst skildras med en vacker metafor: »Från 
jord till sky, o kvinna / slår skymningen en bro.» Och i en av kärleksdikterna 
i Humoresk utnyttjas en bild som blir en central symbol i Edfelts kärlekslyrik:1 
»Så sorlade i mig ditt väsens flöde / en eljest öde / och socken dag» (s. 42).

Bilderna är som sagt oftast ganska korta och koncentrerade. Ibland är dock 
bildspråket i en dikt mera genomfört. Man kan kalla det »associativ bildföring» 
liksom tidigare, man kan tala om ett genomfört symbolspråk. Exempel erbjuder 
t. ex. Livets ångest (s. 56) och Världshotellet (s. 67), i vilka resemotiv får sym
bolisk användning.2 I Exercis (s. 47) och Själanöd (s. 63) är det militärt språk 
som utnyttjas symboliskt. Edfelts egen värnpliktstid är inte så avlägsen.3 En strof 
ur Själanöd citeras:

Till svårare värnplikt skall själen 
i livets tumult kommenderas.
Jag avvaktar vördsamt befälen.
Batalj kan gesvint levereras.

Bildspråket i Högmässa är ännu mera sammanpressat, ännu pregnantare for
mulerat än i Aftonunderhållning. Gunnar Brandell har framhållit hur samman
pressat och djärvt Edfelts bildspråk är i 30-talets tidsdikter på ett sätt som »kan 
erinra om Artur Lundkvists eller senare Erik Lindegrens». »Endast en nyfrälst

8 Ungdomsår i en skolstad, Utblick, s. 202.
0 Poeten och samtiden, Horisont våren 

1941, s. 60.
1 Redan i Gryningsröster finns ett exempel 

på en vattensymbol i en kärleksdikt, s. 13.

2 Några av Edfelts vanligaste symboler be
handlas i Österlund, a. a. Se även Lundevall, 
a. a., s. 21 f.

3 Edfelt, I vapenrocken, Vi 5/1960, omtr. i 
Årens spegel.
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modernist kan bedöma ett språk med så hårda ordkollisioner som gammalmo
digt, därför att Edfelt håller fast vid rim och meter.»4

Den ångestfulla känslan av kyla och undergång kan uttryckas med verk
ningsfulla metaforer, visuella och konkreta, så t. ex. i Faderlös: »Av hagelskurar 
sönderrivet / är själens sköra fågelbo», och i Numen adest: »Köld trängde till 
varje tåga / och höljde med isblommor själens / förklarade fönster [...].»5

Konkreta metaforer för abstrakta begrepp präglar genomgående bildspråket. 
Så t. ex. i Förbjuden musik, där skalden drömmer om befrielsen från livets 
ondska, om att »ta avsked av sitt dilemmas / för fäande black och av glasklar 
ro / och evighet översvämmas...» . Altartjänst är en lovsång till kärleken, »vårt 
rätta fosterland», och tacksamhetens offergärd är »en krans av tystnad». Slut
dikten Paus utmålar nattens frid, som bereder en stunds vila åt »fågeln på kvis
ten / och markens djur i hagen» lika väl som åt kontoristen, som somnar »från 
åttatimmarsdagen». Goda väsen övertar makten från dem som hetsat och jagat:

N u torka vi ångestsvetten 
och ty oss till goda gnomer, 
som läka furiebetten 
och skingra skräckens fantomer.

Ett ord som »furiebetten» innebär verkligen en utveckling i formuleringskonst 
från debutsamlingen. Konkretiseringen fullföljs i slutradernas originella meta
forer i denna dikt, som går från jordens detaljer till det kosmiska perspektivet:

Har Han, som hetsar planeten 
till ritt genom eterns sjö, 
i ett bås av evigheten 
ställt undan sporre och spö?

Det råder i dikten en stämning av hoppfullhet, som framför allt kommer till 
uttryck i kärleksdikterna i avdelningen Sakrament, där det konstateras att »en 
Obekant har rubbat ekvationen, / som förut ej bjöd skymten av ett hopp» 
(Imago). Den bistra kylan i bildspråket utbyts här mot en »värmevåg från obe
kanta sfärer, / som härligt böljat genom hjärtats rum» (Imago). Yattensymboler 
utnyttjas flitigt för att uttrycka den mystiska kärleksupplevelsen. I Fromma önsk
ningar heter det:

Gudomlig var ditt väsens källa.
O mörka, bottenlösa brunn, 
dit jag av nåd fick stegen ställa, 
till lovsång tvingar du min mun!

Och i Förklaringsberg vävs bilderna av kvinna och landskap samman till en en
het av stark skönhetsverkan. Själva rytmen har enligt en iakttagare något av 
vattnets egen rörelse.6 I nästa diktsamling, I denna natt, återkommer vatten
symbolerna i nästan alla kärleksdikter. Edfelts och andra samtida författares an
vändning av havet som sexualsymbol kan väl ses mot bakgrunden av Freud och

4 G. Brandell, Svensk litteratur 1 9 0 0 -1 9 5 0 , V inter sym boliken i J. E:s d iktn ing, Litt.-hist.
1958, s. 289 resp. 306 f. prosem. vid Sthlms Högskola vt 1958.

5 Om Edfelts vintersymboler se I. Nyström, 6 Geijerstam, a .a., s. 212.
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psykoanalysen.7 Dikten Getsemanegränd i HM hade för övrigt i manuskriptet 
en underrubrik, »Siegmund Freud herzlichst gewidmet». Dikten börjar med en 
vanlig ångestdröm, som i varianter förekommer i Drömtydning,8 där ju också 
vattensymbolerna utreds. Det är tänkbart att Edfelt läste Landquists översättning 
då den var aktuell, i varje fall kände han naturligtvis väl till verket.

Person ifika tion
Ett stort antal av Edfelts bilder utgörs av besjälningar och personifikationer. 
Det kan naturligtvis diskuteras om man bör skilja ut dem som en särskild grupp. 
De är ju inte alltid lätta att precisera och skilja från andra slag av bilder. Jag 
har valt att behandla dem för sig därför att de uppvisar en speciell utveckling.

I Gryningsröster får besjälning och personifikation en metaforisk användning 
som inte väsentligt skiljer sig från bildspråket i övrigt. De är i allmänhet inte 
särskilt starkt visualiserade, men ger dock språket konkretion. Skalden talar om 
»livets stora blick» (s. 59) i en dikt med lagerkvistsk accent, och i dikten På 
skäret är en bild direkt hämtad från Lagerkvist:9 »Stiget djupt ur djupen / här 
tar livet / hårt ett tag om strupen» (s. 42). Den kanske mest verkningsfulla an
vändningen av detta stilgrepp möter vi i en dikt där minnet skildras som ett djur, 
som bitit sig fast i själen (Minnet, s. 46).

I Unga dagar är personifikationerna ofta lyriskt-romantiska. Så i Ett barn blev 
mött av våren, där jorden är »famntagshet / och darrar, nakenboren, / ljuv av 
sin hemlighet» (s. io ).1 Mera originell är personifikationen i Julferier (s. 17): 
»Mitt hjärta öppnas sakta, och i djupen / stå gångna barndoms jular tyst och 
blicka.» Detsamma gäller Det var en gång (s. 47). En spöklik stämning utmålas 
i Det döda huset genom animering av livlösa ting (s. 66).

I Ansikten används greppet rätt sparsamt, men det har samma karaktär som 
tidigare: »Natten skred på tå» (s. 51). Mera fyndigt i Dödsannons (s. 107):

Tjugu år, det är en nådegåva, 
det är mycket,
det var lagom åt dig —  hör du på?
Det är år, som dansa som Pavlova 
utan trycket
av en surögd sorg, som tynger grå.

I Aftonunderhållning och Högmässa finns dessa typer av personifikation kvar, 
men dessutom uppträder en helt ny, där abstrakta begrepp, egenskaper o. dyl. 
skrivs med stor bokstav som egennamn. I Gavott (AU s. 64) skildras hur »stjär
norna Förfäran / och Ensamhet och Brott / med Vällusten och Äran / ta upp en 
spökgavott». I Själanöd (AU s. 64) finns ett exempel av samma art:

Var skönjas de fanor och tecken, 
som styrka i själanöden?
Där grinade märkbart i vecken 
Försåtet, Begäret och Döden.

7 Sammanställningen havssymboler — Freud 
—Edfelt har gjorts av O. Lagercrantz, Statyer
nas samkväm och förnyelse i havet, En sym-
holhistorisk skiss, i Poeter om poesi, s. 130 ff.,
Kjellén, a. a., s. 182 o. 186 f., samt Lundevall, 
a. a., s. 27 f.

8 Freud, Drömtydning, övers, av J. Land
quist, 1927, I s. 133 o. II s. 194.

0 Se Ekman, a. a., s. 7.
1 Se a. a., s. 19 f. om likheter med en dikt 

av Rupert Brooke.
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Rabbe Enckell kommenterar: »Det finns redan tidigt hos Edfelt en anknytning 
till skolastikens personifierade begrepp [...] En medeltida emblematik i tydlig
hetens intresse!»2 Att litteraturhistorikern Edfelt blickat så långt tillbaka i lit
teraturen är självfallet en fullt rimlig tanke, men man kan nog söka impulserna 
på närmare håll —  denna typ av personifikation är mycket vanlig i Sjöbergs 
Kriser och Kransar. Edfelt använder dock stilgreppet helt självständigt.

I Högmässa finns också exempel på denna nya typ av personifikation, liksom 
även av den tidigare typen. I Orosfågel talas om »en värld, där Slump och 
Skräck ha makten [...]», och i Decembergata betraktar diktaren de mötande 
människorna och tolkar deras uttryck:

Där möter jag Ångest. Där möter jag Frid.
Där fjädrar sig Intressant.
Där möter jag Säkerhet, där På Glid 
och där Galant.

B akgrunden  till stilförnyelsen
I det föregående har visats hur en markant förändring skett i Edfelts lyrik, både 
formellt och innehållsmässigt, från ungdomssamlingarna Gryningsröster och 
Unga dagar till Ansikten, Aftonunderhållning och Högmässa. Idyllens och de 
lätt sentimentala barndoms- och ungdomsminnenas »sötvågskantilena» har fått 
vika för »fränhetens frasfria visa». Var skall man söka orsakerna till denna 
stilistiska nyorientering?

Unga dagar var tidstypisk — den lyriska intimismen, Asplund, Selander, Silf- 
verstolpe, Lindorm, dominerade tjugo talslyriken.3 I Ansikten kan vi avläsa den 
mognande skaldens reaktion mot denna lyrik, som »i många stycken» föreföll 
honom »vattnig och sentimental».4 Denna reaktion är också tidstypisk — lik
nande tendenser uppträder samtidigt på flera olika håll.

Dåtida student jargong utmärktes av en strävan att med varje medel dölja 
känslorna bakom jargongens och vitsens förklädnad — den unga generationen 
var rädd för »stagnation, självupptagenhet, vackra ord».5 Den akademiska bak
grunden är gemensam för Gullberg och Edfelt och har säkert sin del i deras 
kärva poetiska stil. Att den akademiska miljön givit starka impulser till bruket 
av främmmande ord och till rimlekarna är högst sannolikt. Edfelt har i en min- 
nesuppsats om studentåren i Uppsala berättat om det uppskattade spexet Na
poleon, som uppfördes på Västgöta nation. Han spelade själv med, dock i blyg
samma roller som fotfolk, påve och fångvaktare.6 Däremot har Edfelt inte som 
Gullberg medverkat i författandet av studentspex. Edfelt framhåller i uppsatsen 
särskilt de »halsbrytande» rimmen av typen:7

Din mordiska bastiljesnok
tag fram min nordiska familjebok.

Harriet Löwenhjelms dikter kan också tänkas ha inspirerat — hon leker ju 
överdådigt med främmande ord, ofta i rimställning. Att Edfelt under studietiden

2 Enckell, a. a., s. 20. 5 I. Harrie, T jugotalet in m em oriam , 1936,
3 Ekman, a. a., s. 13 f. s. 101, samt Ekman, a. a., s. 35 f.
4 Rying, a. a. 6 Studentm innen , i Å rens spegel, s. 80.

7 A. a.
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var intresserad av hennes dikter och kände kongenialitet med henne, har en 
studiekamrat omtalat.8 Han har också själv i en intervju uttalat sig om hennes 
betydelse.9

Av betydelse för den lågmälda vardagstonen har nog bl. a. anglosaxisk poesi 
varit. I en recension av svensk lyrik 1931 skriver Edfel t om de yngre svenska 
poeternas stil: »Saklighet, common sense, nykter realism kännetecknar större de
len av dagens svenska poesi, och måhända kan man härvidlag tala om ett in
flytande från anglosaxiskt håll. Vad man framför allt synes hysa en sannskyldig 
skräck för, är pomp och prål, retorisk uppblåsthet och ornamental lösaktighet. 
Det är ting, som äro ställda på avskrivning.»1 Namn nämns inte här, men i 
annat sammanhang har Edfelt framhållit A. E. Housman, vars A Shropshire Lad 
han läste under värnpliktstiden,2 och som han presenterade i en essä i Ord och 
bild 1928.3

Den samtida tyska lyriken med namn som Brecht och Kästner visar strävan 
efter »den nya sakligheten». Detta sätt att uttrycka sig låg s. a. s. i tiden. In
flytande från Kästner antyds utan närmare diskussion av Linder4 och Carl 
Magnus von Seth5 samt i flera av recensionerna av Edfelts diktsamlingar. Hans 
Ekman har i sin studie kunnat visa att Kästners betydelse för Edfelts diktning 
betydligt överdrivits.6 Det är först i Högmässa som en direkt Kästnerpåverkan 
kan vara aktuell. Vid denna tid hade Edfelt arbetat med att översätta Kästner.7

Av Edfelts egna uttalanden framgår dock att han visst uppskattade Kästner 
och Brecht: »De två tyska poeternas bittra och fräna refränger fann resonans 
i ett sinne, som var sårigt och splittrat och starkt kände tidens hotfullhet.»8

Ingvar Lundevall har i en seminarieuppsats9 påpekat den symboliska använd
ningen av resemotiv hos Gullberg och Edfelt (i AU). Edfelt kan inte ha över
tagit detta motiv direkt från Kästner som Lundevall anser, men det skulle na
turligtvis kunna tänkas ha kommit indirekt via Gullberg. Dock är det ju fullt 
tänkbart att detta bruk av resesymboler helt spontant uppstått hos flera olika 
diktare. För övrigt finns ju tänkbara föregångare också inom något äldre svensk 
litteratur —  inom prosan Pär Lagerkvists Far och jag och inom lyriken Bo Berg
mans Resan.1

Klart är i varje fall att det i Ansikten ännu inte kan finnas vare sig direkt 
eller indirekt Kästnerpåverkan. Visserligen utkom Ansikten först 1929, alltså 
efter Gullbergs debutsamling 1927. Men i sin första version var Ansikten färdig 
redan 1927.2 Vi vet inte exakt vilka dikter som var med i denna version, men 
bl. a. diktcykeln Den sjuka var det3 och i den finns de stildrag som i diskussionen 
är aktuella.

Likheterna mellan Gullberg och Edfelt har mycket ofta framhållits.4 De har
8 Fischer, a. a., s. 83.
9 Birger Sjöberg som lyrisk inspiratör, Ett 

samtal mellan J. E. och I. Wizelius, i Birger 
Sjöberg Sällskapets årsbok 1964, s. 69.

1 Edfelt, Svensk lyrik, OoB 1931, s. 220.
2 I vapenrocken.
3 OoB 1928, s. 102 ff. J fr  Ekman, a. a., 

s. 33 f-
4 Linder, a. a.y s. 617 f.
5 C. M. von Seth, Hjalmar Gullberg och 

J. E. En studie i parallellitet, OoB 1951, s. 
460.

0 Ekman, a. a., s. 35.
7 I Från G eorge t il l  Kästner.
8 M itt m öte m ed  d ik ten , s. 357. Se äv. 

Rying, a. a.
9 Lundevall, a. a., s. 16—22.
1 Bergman, Elden , 1917, s. 51.
2 Brev till förf. Se äv. von Seth, a. a ., s. 

463.
3 Rying, a. a.
4 Av t. ex. G. Svensson, N. Svanberg, S. 

Stolpe, E. N. Tigerstedt, E. Hj. Linder, samt 
flera dagspressrecensenter.
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alltid betraktats som ett bevis på Edfelts osjälvständighet. En omsorgsfull och 
utförlig undersökning av dessa likheter har utförts av von Seth, som framhåller 
Edfelts egenart.5

Edfelts egen irriterade kommentar i ett privatbrev från 30-talet må avsluta 
denna snabba antydan om en litteraturhistorisk diskussion:6

Min lyriska ton är lika mycket en produkt av ett brustet tidsläge som den är frukten 
av en personlig disharmoni. Den ton, jag har, har jag sannerligen inte ’lånat’ från någon 
annan. Den har spontant vuxit fram inom mig. Stilövningar i annans manér ligger inte 
för mig. Och är min ton lik något man tycker sig ha hört förut, så bör man inte 
monomant och enögt peka på inflytanden från en enskild, nämligen Gullberg. Man kunde 
då lika gärna dra fram Birger Sjöberg, Kästner, Eliot eller Phan och hans mormor. Jag 
är djupt övertygad om existensen av parallellföreteelser inom en tidsepoks andliga ut- 
trycksliv. Den väsentliga skillnaden mellan Gullbergs och min lyriska stil har för övrigt 
Martin Lamm analyserat i ett brev häromdan. Men han är en bland de få som haft panna 
till ett sådant tilltag.

Personligen är jag övertygad om att den viktigaste impulsgivaren på den 
stilförnyelsens väg som Edfelt fr. o. m. Ansikten beträder, är Birger Sjöberg, som 
med Kriser och Kransar 1926 radikalt bröt med den rådande poetiska stilen. 
Om den upplevelse Kriser och Kransar blev för honom har Edfelt flera gånger 
vittnat. I ett brev till Gunnar Helén skrev han: »För Sjöberg hyste jag alltsedan 
’Kriser och Kransar’ beundran, och redan i diktsamlingen ’Ansikten’ av 1929 
kan man nog spåra vissa stilistiska inflytanden från Birger Sjöberg. Överhuvud
taget är det min åsikt, att Sjöbergs inflytande varit betydligt större för efterföl
jande svensk lyrik än man hittills varit benägen att tro.»7 I samtal med Matts 
Rying nämner Edfelt likaså att Sjöbergs bok blev en »ytterst stark upplevelse» 
och anser att stilistiska inflytelser från den kan spåras i Ansikten.8

Det utförligaste vittnesbördet om Sjöbergs betydelse som lyrisk inspiratör läm
nar Edfelt i en intervju i maj 1963.9 Edfelts första kontakt med Sjöberg skedde 
genom Fridas bok, som han hörde talas om då han var gymnasist i Skara. Han 
läste boken någon säsong efter utgivningen, troligen sista terminen i skolan. 
Dikterna gjorde intryck på honom genom den vänligt ironiska skildringen av 
småstadsmiljön. Han uppskattade »det melodiska behaget» i dikterna och hade 
också »en viss blick för dom strömmar av oro som fanns under den idylliska 
ytan» (s. 66). Fridadiktningen trängdes dock i bakgrunden av Kriser och Kran
sar, som Edfelt läste under Uppsalatiden, samma höst som den kom ut. »Det 
var framför allt det expressiva bildspråket i Sjöbergs diktning och i all synner
het i ’Kriser och Kransar’ som fängslade mig» (s. 67). Han anser att man i hans 
egna »diktförsök» från den tiden kanske kan märka ett inflytande från boken. 
»Den ungdomliga oron i den diktsamlingen [o: Ansikten] [...] sökte ännu en 
adekvat form men min sårighet kacherade jag under jargongmässiga uttryck, 
mest studentikos jargong, man ville på så sätt undvika alla intryck av sentimen
talitet . . .  och på den punkten tror jag att också Sjöbergs tidsmässiga och slag
kraftiga bildspråk spelade en roll för mig» (s. 67). Kriser och Kransar hade,

5 OoB 1951, se även Isaksson, a. a., s. 7 Helén, a. a., s. 289, not 10.
383 f. 8 Rying, a. a. Se äv. Edfelt, M itt m öte m ed

6 Edfelt i brev till G. Svensson, cit. i Svens- dikten.
son, a. a., s. 182 f. 9 Birger Sjöberg som  lyrisk inspiratör.
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framhåller Edfelt, betydelse rent litteraturhistoriskt »som motvikt och opposition 
mot tjugotalets idylldiktning [...]» (s. 67) och detta uppror kom vid en tidpunkt 
då Edfelt själv sökte sig bort från sin tidigare mera idyllmässiga lyrik (s. 68).

Det som Edfelt framför allt upplevde som något nytt och slående hos Sjö
berg var alltså hans bildspråk. »Han var ju i sitt bildspråk mycket besläktad med 
den expressionistiska lyriken. Han fann ständigt uttrycksfulla bilder just, bilder 
av lysande visualitet för starkt skiftande själsstämningar och det bröt starkt av 
från den övriga bildfattiga tjugo talslyriken» (s. 69). Han framhåller frodigheten 
och ursprungligheten i Sjöbergs bildspråk, de konkreta bilderna för abstrakta 
begrepp (s. 70).

Upplevelsen av Kriser och Kransar var en av källorna till Edfelts egen stil, 
som var »i ett förstadium åtminstone i ’Aftonunderhållning’. Och sedermera i 
’Högmässa tror jag mig ha funnit den stilen» (s. 71). Han anser att den har 
»en klarare och enklare linje» än Sjöbergs, men att där också finns »en accen- 
tuering av bildens värde, ett slags symboldiktning» i sjöbergsk bemärkelse (s. 71).

Edfelts stil har ofta karakteriserats som grafisk, och detta anser han själv rik
tigt, medan han betraktar Sjöberg som mera målerisk (s. 71). Han framhåller 
vidare aktualiteten i Sjöbergs bildspråk, anknytningen till vardagen (s. 73), som 
bidrog till att ge hans lyrik dess djärvhet. Sjöbergs starka känsla för akustiska 
effekter och hans effektiva rimmetod hör också till det som slagit Edfelt (s. 73). 
Mot tendenserna omkring 1930 att förkasta rimmet framstod Sjöberg för Edfelt 
som »en försvarare utav en mer eller mindre regelbunden vers, en om man så 
vill i yttre avseende traditionell vers» med rim och en fast rytm (s. 74). Detta 
»blev nog för några i min generation ett slags prejudikat» »att »det ännu var 
möjligt att i traditionell form, i regelbundna versformer pressa in vad man kände, 
som modern människa» (s. 75). Sjöberg är för Edfelt »en gripande och suggestiv 
diktare som man inte kommer ifrån [...] en följeslagare i livet...»  (s. 72).

Gunnar Helén anser i sin Sjöberg-avhandling att det råder rätt intima rela
tioner mellan ordvalstekniken i Kriser och Kransar och den man möter i Gull- 
bergs Sonat och Andliga övningar och Edfelts Ansikten, Aftonunderhållning och 
Högmässa. Också hos »vardagstraditionens diktare» —  hos Helén: Bo Bergman, 
Lindorm, Selander, Silfverstolpe —  förekommer facktermer och modernismer, 
men de används inte metaforiskt, vilket däremot sker hos Gullberg och Edfelt.1 
Helén framhåller dock att de båda trettiotalisterna inte övertagit Sjöbergs poe
tiska stoff, deras dikter är självständigt utformade.2

Om vi närmare undersöker de allmänna stildrag som Edfelt har gemensamma 
med Sjöberg, finner vi att de kan indelas i tre grupper: a) stildrag som finns hos 
Edfelt alltifrån debutverket och som inte genomgår någon egentlig förändring 
efter Sjöbergläsningen 1926, b) stildrag som förändrats eller förstärkts efter 
1926, och c) stildrag som uppträder först efter 1926.

Till den första gruppen kan vi hänföra sådana rent yttre drag som en relativt 
bunden form med rim och enhetlig rytm -— hos Sjöberg mindre bunden än hos 
Edfelt. (I GR är formen ännu rätt fri, men fr. o. m. UD är den regelbunden.) 
Båda använder gärna versbindning (överklivning) och versklyvning. Cirkelkom
position används ibland av båda. Allitteration och assonans förekommer inte så

1 H e l é n ,  a. a s.  2 8 9 . A. a s.  2 9 0 .
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sällan hos Edfelt, mycket ofta hos Sjöberg. Båda har också en svaghet för de 
dubbeluttryck som behandlats i avsnittet om ordvalet.

b) Inslag av vardagsord finns hos Edfelt redan i UD, men fr. o. m. A domi
nerar de ordvalet. Ansatser till stilbrytning, kontrastverkan mellan olika ord
kretsar finns likaså redan i UD, men de blir betydligt vanligare fr. o. m. A. Re
dan i Edfelts tidiga diktsamlingar märktes en viss strävan efter konkretion, men 
den är av mera traditionell typ. Efter 1926 blir konkretionen mera i Sjöbergs 
anda. Det gäller framför allt den förening av abstrakt och konkret som är så 
typisk för Sjöberg. Bildspråkets och ordvalets täthet blir större. Personifikationer 
fanns redan i GR, men fr. o. m. AU uppträder en ny typ av personifikation av 
ett hos Sjöberg vanligt slag.

c) Till de nya stildragen hör utnyttjandet av främmande ord och modernis
mer, även om studentspexen nog betytt mera för detta bruk. Användningen av 
slitna fraser, talesätt, ordspråk o. dyl. hör till det nya i A, liksom även allusio
nerna till allmänt kända texter och till bibeln m. m. Ny är också den kärva och 
fräna tonen.

Läsningen av Kriser och Kransar tycks för Edfelt i många avseenden ha inne
burit en förstärkning av stiltendenser som han redan tidigare visat, en bekräftelse 
på att den väg han slagit in på var den rätta. Influenser från andra författare 
är naturligtvis ofrånkomliga för varje författare som inte isolerar sig. De in
fluenser som kan spåras hos den beläste Edfelt, smälter osökt in i hans egen 
lyriska stil.3

3 Jfr Brandell, a. a., s. 306.


