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HANS E K M A N

Från Gryningsröster till Aftonunderhållning

Studier i Johannes Edfelts ungdom sdiktning

I
Det har länge stått klart, att Johannes Edfelts diktning utgör en viktig insats 
i den svenska 1900-talslyrikens utveckling. Åtskilliga smärre undersökningar 
och uppsatser har ägnats olika sidor av hans mogna konstnärskap, och alla har 
de mer eller mindre bidragit till att skapa bilden av en »formell fanatiker», 
»frän ironiker», »behärskad tidsanalytiker», för att citera Erik Hjalmar Linders 
ord i Fyra decennier av nittonhundratalet. I nämnda verk, där Edfelt som så 
många andra fått sin litteraturhistoriska position så att säga officiellt bestämd, 
betecknas han också som »den kanske mest målmedvetna exponenten för den 
lyrikens koncentration som kom till stånd under tjugo- och trettiotalen».1 Lägger 
man härtill ytterligare det av såväl Linder som andra kritiker framhävda sam
bandet med den tyska mellankrigspoesien, torde man ha angivit de väsentliga 
dragen i den allmänna uppfattningen av Edfelts lyrik.

Gentemot denna uppfattning finns måhända inte så mycket att invända. Det 
är emellertid att märka, att de angivna bestämningarna grundar sig på lyriken 
från och med samlingen Högmässa, och att före denna ligger en lång konstnär
lig utvecklingsprocess, som avsatt inte mindre än fyra diktsamlingar. I den mån 
dessa behandlats, har det skett tämligen summariskt. De har i stort sett betrak
tats som förberedande stilövningar, så även av Linder, som förklarar, att »först 
med Högmässa (1934) är poeten Edfelt färdig och övertygande».2 Nu är natur
ligtvis en stor poets ungdomsdiktning, hur osjälvständig den än må synas, aldrig 
ointressant för forskningen, men Edfelts tidiga samlingar erbjuder åtskilligt av 
alldeles speciellt litteraturhistoriskt intresse. Det är först och främst märkligt att 
iaktta de metamorfoser, som denna diktning genomgår och som på ett påfal
lande sätt avspeglar viktiga sidor av lyrikens allmänna förändringar under tjugo
talets lopp — sidor, som har mycket litet gemensamt med den ovan berörda 
ironien och tidsanalysen. Men samtidigt kan vi också skymta motiv och stäm
ningar, som sedan kommer att nå sin fulla utveckling i Edfelts mogna lyrik. 
Vidare blir det uppenbart, att diktarens orientering inte varit så ensidigt tysk, 
som många kommit att tro. Slutligen torde också ett noggrannare studium av 
dessa tidiga diktsamlingar ge vid handen, att diktaren redan här nått vissa poe
tiskt övertygande resultat.

Denna uppsats utgör en omarbetning av en 1 E. Hj. Linder, Fyra decennier av nitton- 
3-betygsuppsats, som ventilerats på litteratur- hundratalet 1958, s. 616. 
historiska proseminariet vid Stockholms uni- 2 E. Hj. Linder, a. a., s. 618. 
versitet 1959.
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2

Om den miljö, som präglade Johannes Edfelts uppväxt, må här endast nämnas, 
att den var den mellansvenska småstadens. Han gick i gymnasium i Skara läro
verk, i vars litterära gymnasistförening Idun han var livligt verksam, först som 
sekreterare och sedan som ordförande. Germund Michanek har fastslagit, att 
först »med Johannes Edfelts verksamhet i Idun får en modernare litteratur 
hemortsrätt där».3 Vi möter redan här den vakenhet inför samtida litterära 
strömningar, som kommer att få ett så markant uttryck i de förvandlingar, som 
hans tjugotalslyrik genomgår. Michanek har i Iduns protokoll också funnit an
teckningar om Edfelts framträdanden som musiker — han var hängiven violi
nist. Musiken kom allt framgent att spela en central roll i hans liv, och den 
formlidelse, som så många kritiker funnit i hans lyrik och som ibland frestat 
dem till psykologiserande utläggningar, får nog till en inte oväsentlig del ses 
mot bakgrunden av hans tidiga och djupa förtrogenhet med musikens formspråk. 
Fenomenet har i så fall många motsvarigheter — det må räcka med att på
minna om diktare som Elmer Diktonius och Erik Lindegren.

I några självbiografiska uppsatser har Edfelt berättat om hur han i femton- 
årsåldern för första gången upplevde »poesiens oerhörda, rena njutning».4 Upp
levelsen förmedlades av Bo Bergmans Valda dikter (1919); under det överväldi
gande intrycket av denna lyrik tillkom hans egna dikter. »De strömmade snart 
fram oemotståndligt», säger han.5 De litterära försöken mötte sympati och upp
muntran från en av lärarna i gymnasiet, Hugo Swensson, som ju senare själv 
skulle framträda som författare. Några dikter från slutet av skoltiden, tillkomna 
på våren 1923 strax innan författaren avlade studentexamen, befanns värdiga 
att ingå i debutsamlingen. De flesta dikterna i denna skrevs dock under som
maren samma år.

Debutsamlingen Gryningsröster utkom hösten 1923, då Edfelt var inskriven 
vid Lunds universitet. Han rörde sig där i clartéistiska kretsar, och även om 
;detta umgänge torde ha lagt grunden till en radikal inriktning, kom det att 
dröja, innan denna avsatte spår i hans diktning. Några direkta antydningar om 
en sådan utveckling är det också ganska svårt att utläsa ur debutverket. Det är 
dikter, skrivna av en adertonåring, och det är självklart, att de brister i konst
närlig mognad. Det råder å andra sidan inget tvivel om att de betydligt höjer 
sig över ordinär gymnasistpoesi. Själva det ungdomliga känsloläget har många 
gånger fått så äkta uttryck, att de inte kan undgå att gripa, och friheten från 
överdrivna pretentioner i framträdandet verkar välgörande. Vad det sistnämnda 
draget beträffar, kan man nog redan i valet av motto för samlingen utläsa bl. a. 
en avbön för denna tidiga debut. Det utgörs av inledningsstrofen i Franz W er
fels dikt Ich hin ]a noch ein Kind — dessa ord, som ger intrycket av en något 
urskuldande attityd, ingår i mottot, men i sin helhet är detta på ett djupare sätt 
betecknande för den unge Edfelt.6 Birgitta Österlund har i en symbolundersök
ning fäst sig vid det »ödmjuka och triumferande ’W ir sind! », som avslutar

3 G. Michanek, Johannes Edfelt och Idun, 5 J. Edfelt, Mitt möte med dikten, AvB
Skaradjäknen 1953, nr 2, s. 10. i 95i> s. 353.

* J. Edfelt, Den första poesien, Horisont vå- 6 F. Werfel, Gedichte aus dreissig Jahren,
ren 1946, s. 78. Sthlm 1939, s. 70.
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strofen i fråga, och sammanställt detta med långt senare uttryck i Edfelts pro
duktion för djup »känsla av gemenskap och solidaritet med de skapade varel
serna och tingen».7 En sådan känsla kommer också till uttryck i Gryningsröster, 
det skall inte förnekas. Men det kan vara värdefullt att i dess helhet ta del av 
Werfels dikt, som uppenbarligen djupt gripit Edfelt. Den grundläggande struk
turen i Werfels Ich bin ja noch ein Kind bygger på spänningen mellan diktarens 
brist på personlig erfarenhet av livets otaliga former av lidande och hans rent 
intellektuella insikt om dessa. Ur denna spänning stiger en flammande längtan 
efter nedbrytning av jagets gränser, koncentrerad i det också i mottot förekom
mande utropet »Oh Herr, zerreisse mich!». Att just denna lidelsefulla bön, som 
har en så speciell innebörd hos Werfel, får inleda Edfelts första diktsamling, 
är signifikativt och kastar ett klart ljus över drivkrafterna bakom hans tidiga 
poesi.

Det werfelska utropet står nämligen för ett huvudmotiv i samlingen: dik
tarens ungdomliga främlingskap inför livet och hans otåliga längtan efter att 
få ingå i detta, som en del i helheten. Men denna längtan är inte så vag, stäm- 
ningsbetonad, drömsk, som den brukar vara hos mycket unga poeter. Den är 
tvärtom klart viljemässig, i så hög grad, att den kan få något av programkarak
tär över sig. Viljan till handling får mångfaldiga uttryck, vilket ett axplock 
citat kan antyda: »Jag måste vårda var minut / på denna sidan döden» (Gäs
ten)', »Du får knyta handen hårt, / hårt, som gällde det ditt blod / och ur allting 
tungt och svårt / skapa lugn och manligt mod» (Till en yngre bror); »Jag 
träder som man in i livets hus» (.Ångesten II); ». . .  vill jag / . . .  hjälpa någon 
hemlös, / fattig mänskotrasa» {Bön); »giva sig bort och dö: det är allt» {Du I); 
»Lugn, förklarad här jag kan / som en man min plikt se an» {Pä skäret). 
Rader som de här citerade kan trots sin knapphet ge en komplettering av Harry 
Martinsons (av Linder anförda) summariska karakteristik av Gr yningsr öster som 
liknande »en provskrivning i ångest och tro».8 Martinsons beskrivning torde i 
inte ringa utsträckning ha inspirerats av rena diktrubriker som Ångesten, Bikt, 
Bön, Evangelium. Den uppmärksamme läsaren upplever som samlingens grund
läggande drag just begäret efter handling, och —  det måste påpekas — det är 
fråga om ett handlingskrav, som har klart etiska förtecken. I första hand bottnar 
detta naturligtvis i den unga människans längtan att få gripa in i livet och bli 
delaktig av det, men det kan antas, att denna inställning fått ytterligare näring 
och klarare konturering genom bekantskapen med Werfels utpräglat etiska 
diktning.

Inflytandet från Werfel får å andra sidan inte överbetonas. Visserligen var 
Edfelts beläsenhet redan under gymnasiståren av alla tecken att döma ganska 
betydande, men själv nämner han bland sin tidiga ungdoms litterära husgudar 
endast svenska diktare. Emy Ek ser i mottot till Gryningsröster ett belägg för 
att Edfelt redan tidigt haft kontakt med utländsk litteratur, men det finns därför 
ingen anledning att anta, att denna kontakt varit av större omfattning vid 
tiden för tillkomsten av Gryningsr öster? Enligt vad Edfelt själv uppgivit i sam

7 Birgitta Österlund, Symboler i Johannes 0 Emy Ek, Johannes Edfelts lyrik, En bok 
Edfelts lyrik, Nysvenska studier 1954, s. 95 f. till Johannes Edfelt 1954, s. 32.

8 H. Martinson, Johannes Edfelts lyrik. En 
studie, BLM 1941, s. 781.
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tal med förf., stiftade han bekantskap med Werfels lyrik först på sensommaren 
I 9 23? da åtminstone drygt hälften av de dikter, som ingår i Gryningsröster, 
redan var skrivna. Otvetydig påverkan från Werfel föreligger dock i dikten 
Bland människorna, som är ett gott exempel på den inre släktskapen mellan den 
unge svenske diktaren och den tyske expressionisten. Dikten fångar ett par av 
de viktigaste motiven i samlingen och kan därför förtjäna särskild uppmärksam
het. Redan diktens inledningsrad »Min själ har del av alla andras själ» uttrycker 
en åtminstone momentan befrielse från den ungdomliga ensamhetskänslan och 
anknyter uppenbart till liknande uttryck hos Werfel för en mystisk helhetsupp
levelse av världen. Raderna »Min ensamhet jag bjuder nu farväl, / ty jag är 
vän med människorna nu» rymmer säkerligen också minnen från dikter i Der 
Welt freund som t. ex. Ich habe eine gute Tat getan med sitt jubelrop: »Nun 
bin ich nicht mehr einsam», som återkommer och varieras genom hela dikten, 
omväxlande med uttryck för »Wie mich alles liebt, / Weil ich alles liebe!».1 
Tredje strofens »Jag ville stå en mänskospillra bi / och ge min hand åt den, 
som modigt sorgen bär» är en vekare och skyggare variant av rader som 
»Tausend gute Taten will ich tun!» i Werfels nyss citerade dikt eller »Ja, ich 
habe mich dazu entschlossen: / Liebreich sein, wohlwollend, unverdrossen, / Sei 
mein künftiger Wahlspruch» i dikten Der alte Weltfreund.2 Tonen från Werfel 
kommer, som vi senare skall märka, att klinga vidare i Edfelts diktning — fastän 
omformad på ett mera personligt sätt. Det råder intet tvivel om att den första 
avgörande impulsen till den djupa medkänsla med människorna, som är ett led
motiv i hans lyrik, är att söka i upplevelsen av Werfel. Det är en känsla, som 
kommer att djupna med åren. I Gryningsröster är dess uttryck ännu trevande 
och har ibland, som antytts, prägeln av Lesefrüchte, men beaktansvärt är, att den 
alltid är förenad med en medveten vilja att övervinna den egna ungdomliga ego
centriciteten.

Dikten Bland människorna är värd att uppmärksammas också i formellt av
seende. Den sista strofen är identisk med den första. Konstgreppet, som bidrar 
till en sluten, fast sammanhållen form, är ju i och för sig föga originellt och 
har ofta lockat musikaliskt lagda diktare. Hos Werfel förekommer det någon 
enstaka gång i modifierad form, och tekniken kan också iakttas hos Edfelts 
förste poetiske impulsgivare, Bo Bergman. I ovanligt hög grad utnyttjas emel
lertid denna kompositionsprincip av en vid denna tid uppmärksammad svensk 
diktare, som stod i början av sin bana, nämligen den unge Pär Lagerkvist. Man 
behöver bara bläddra igenom diktsamlingar som Ångest, I stället för tro och 
Den lyckliges väg för att finna otaliga exempel på upprepnings- eller varia- 
tionsteknik av just detta slag. Det förefaller högst troligt, att Edfelt lärt sig detta 
grepp hos Pär Lagerkvist, vars inflytande satt så tydliga spår i Gryningsröster, 
att det här inte kan förbigås. Förhållandet har redan iakttagits i en artikel i 
Skara Tidning 7.12.1949, författad av signaturen N:son.3 Det påpekades där 
utan någon närmare analys, att Lagerkvist formellt efterbildats i den av artikel
författaren citerade andra strofen av Ångesten II, vilken dikt härnedan återges 
i sin helhet:

1 F. Werfel, a. a., s. 39. hannes Edfelts Skaraår, Skara Tidning 7.12.
2 F. Werfel, a. a., s. 38. 1949·
3 N:son, En skald i Skara. Något om Jo-
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Min mörka ångest blir till ljus. —
Snart är allt fullbordat.
Jag träder som man in i livets hus, 
där mörkret ligger jordat.

Jag tackar andäktigt för allt, för allt, 
ty allt måste med i mitt hjärta.
Emot min förvissning i högre gestalt 
jag bär mitt skälvande hjärta.

Det är uppenbart, att artikelns påpekande är riktigt —  dikten har ju närmast 
karaktären av en Lagerkvist-parafras, och det gäller lika mycket om den första 
strofen som om den i artikeln citerade. En närmare granskning av dikten kan 
emellertid ge en intressant belysning av vilka drag hos Lagerkvist som Edfelt 
tog fasta på. Den sista versraden visar en påtaglig reminiscens från den kända 
dikten Jag här mitt hjärta i min hand i Lagerkvists Ångest (1916), men grund
stämningen i Edfelts dikt är den som återfinns i Den lyckliges väg (1921). Det 
är den Lagerkvist, som övervunnit sin ångest, som den unge Edfelt ansluter sig 
till —  med den första strofen i ovan citerade dikt kan lämpligen jämföras en 
strof av Lagerkvist som denna ur den sistnämnda samlingen:

Ej ser du en gräns för ditt väsens ljus, 
ej skymtar du främmande stjärna, 
stark stiger du in i ditt väldiga hus 
att ljuset mot mörkret värna.

Exemplet torde räcka för att klargöra släktskapen i stämning och tonfall, 
liksom den likartade användningen av mörker-ljussymbolen. Edfelts vers »Jag 
träder som man in i livets hus» torde också rymma en verbal reminiscens från 
Lagerkvists »Träd ut, du frie man, ur livets fängsel». Den något tillkämpade 
manliga attityd, som skymtar här liksom på flera andra ställen i Gryningsröster, 
är ju naturlig för den ålder, i vilken diktaren befinner sig, men har uppenbar
ligen också inspirerats av den hyllning till den ädelt enkla, manliga gärningen, 
som är ett framträdande motiv i Den lyckliges väg. En analogi till Ångesten l l  
erbjuder — från den här anlagda synpunkten —  en dikt som Vä skäret. Också 
här föreligger en reminiscens från Lagerkvists Ångest. Hos Edfelt heter det:

här tar livet
hårt ett tag om strupen.

Man förnimmer ekot av Lagerkvists ord:
Aldrig glömmer jag dig, o liv,
sen den natt då du grep mig om strupen!

Du grep mig så hårt om strupen!

Men i Edfelts dikt besegras snabbt ångesten, »sorg och alla kval», och det 
hela utmynnar i en stämning, besläktad med det ovan antydda draget i Den
lyckliges väg:

Lugn, förklarad här jag kan 
som en man min plikt se an.
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Edfelt kan alltså låna uttryckssätt från Lagerkvists tidiga, ångesthetsade dikt- 
ning, men i känslo- och idémässigt avseende hämtar han det mesta från ljusare, 
mera positiva faser av den svenske expressionistens lyrik. I själva verket kan 
man nog utan alltför stor djärvhet utläsa en direkt protest mot den livsåskåd- 
ning, som kommer till uttryck i Lagerkvists Ångest, ur en dikt som Du I. Den 
utgör ett av samlingens ytterst fåtaliga prov på kärlekslyrik. Diktens båda stro
fer börjar på samma sätt: »Kärlek är allt. — Du är mitt allt.» Det ljuder 
onekligen som en uttrycklig invändning mot Lagerkvists »Kärleken är intet. 
Ångesten är allt.» Intrycket av ett samband mellan de båda dikterna förstärks 
vid en närmare jämförelse. I båda ställs ångesten och glädjen vid sidan av var
andra, men medan Lagerkvist våldsamt stöter ifrån sig glädjen och liksom i 
desperation klamrar sig fast vid ångesten som det enda vissa och påtagliga, ingår 
de båda motsatserna hos Edfelt en förening. Ångesten uppgår och neutraliseras 
i glädje — segrande kvarstår bilden av den älskade, skänkande »ljus och värme 
bland mörker och kallt».

Den »ångest», som möter i Gryningsröster, har ännu inte fått uttryck, som 
kan övertyga läsaren om dess allvar; dess prägel är litterärt färgad, låt oss säga 
gymnasial. Som framgår av vad ovan sagts, glider den snabbt över i en, måhända 
något ansträngd, beslutsamhet, en ungdomlig handlingsberedskap inför livet. 
Edfelt torde helt enkelt ännu vara för ung för att på djupet kunna gripas av 
den våldsamma upprivenheten i Lagerkvists Ångest — han håller fast vid en 
trots-allt-stämning. När han i Sång till livet formulerar sitt credo, sker det i 
uppenbar anslutning till de ryktbara ord, som bildar krönet på Det eviga leen
det —  »Jag erkänner dig, kära liv, såsom det enda tänkbara bland allt som inte 
kan tänkas». Edfelt uttrycker det på följande sätt:

Blott du, o liv, är visst och är det enda, 
vi veta och oss kunna trygga till!

Werfels »mystiska vision av världens enhet»4 och den försoning med livet, 
som Lagerkvist nått fram till vid tjugotalets början, är tydligen de inspirations
källor, som i första hand utformat attityden hos Gryningsrösters diktare. Det 
är en diktning, som ligger honom nära i tiden, och han kommer också i fort
sättningen att nära följa skiftningarna i det litterära klimatet. Hans ungdoms
diktning kommer därmed att genomgå en successiv omvandling, samtidigt som 
hans personliga egenart allt tydligare framträder.

Någon personlig diktion har Edfelt knappast förvärvat på detta stadium. De 
flesta dikterna är avfattade i en enkel, vardaglig stil, som hör till tidens poetiska 
språkbruk och i vilken det är svårt att urskilja eventuella bidragsgivare. Att 
Lagerkvist spelat en roll även formellt och inte bara idémässigt, kan utläsas av 
vad ovan sagts och bekräftas av diktaren själv i uppsatsen Ungdomsår i en skol- 
stad, i vilken han säger, att Lagerkvist väl var den »som i formellt avseende allt
mer kom att sätta sin prägel på min ungdoms lyriska bikter».5 Men även Bo 
Bergman, som åstadkom den första utlösningen av Edfelts slumrande poetiska 
krafter, har säkerligen fått bidraga vid utformningen av dessa tidiga försök. I

4 J. Edfelt, Tysk litteratur, Europas littera- 5 J. Edfelt, Utblick 1958, s. 204. 
turhistoria 1918-1939, red. av A. Lundkvist 
1947, s. 567.
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den ovan refererade artikeln i Skara Tidning påpekas, att dikten Gästen inne
håller en rad, som i oförändrat skick upptagits från Bo Bergmans Månsken på 
strömmen: »en snabbt förrunnen dröm». Överhuvud torde det skenbart enkla, 
okonstlade i Bo Bergmans stil höra till förutsättningarna för formspråket i Gry- 
ningsröster, även om den yngre diktaren inte nått upp till mästarens förening av 
pregnans och fjärilslätt raffinemang. Inte minst det stora antalet överklivningar 
visar släktskap med Bo Bergmans diktion. Som exempel härpå kan nämnas en 
dikt som Tillägnan, i vars sexradiga andra strof de udda verserna har ett genom
gående rim, uppburet av ett genitivattribut med huvudordet i följande vers. 
Detta trefaldigt upprepade enjambement spänner luftiga broar mellan versra
derna och ger strofen en sjungande, hymnartad ton, som verkningsfullt under
stryker dess funktion i dikten. Omedveten om diktens formella sida har Edfelt 
uppenbarligen inte varit, även om han ännu så länge trevat sig fram i olika 
riktningar. Av exempel på just det här berörda stildraget överflödar samlingen 
— man känner lätt igen melodiken från versbindningens obestridde mästare 
Bo Bergman. Men det är också signifikativt, att det är den formella sidan av 
Bo Bergmans lyrik, som Edfelt stannat inför. Den frusna melankoli, som är så 
utmärkande för den äldre diktaren, har inte fått någon plats i Gryningsröster. 
Där härskar, som tidigare understrukits, hopp, förtröstan, vilja.

Med Franz Werfel, Pär Lagerkvist och Bo Bergman har man angivit de vik
tigaste namnen i den st järnkonstellation, under vilken Gryningsr öster tillkom
mit. Den poetiska sensibiliteten hos den unge diktaren är inte att ta miste på, 
men ännu har han inte förmått helt omsätta de litterära intrycken i ett eget per
sonligt språk. Den naturliga bristen på erfarenhet och mognad kan knappast 
heller väntas resultera i annat än det abstrakta, en aning verklighetsfrämmande 
drag, som vilar över det mesta i samlingen. Ett markant undantag härifrån är 
dock att notera, nämligen den avslutande diktcykeln En sjukhussång. Här har 
diktaren nått en koncentration och pregnans i uttrycket, som visar framåt mot 
ett långt senare stadium i hans produktion. Själva sjukhusmotivet är skickligt 
utnyttjat; dess symboliska slagkraft föregriper på ett förbluffande sätt den sjuk
hussymbolik, som möter i t. ex. en dikt som Vintern är lång i diktsamlingen 
med samma namn av år 1941. Dödsmotivet, som tangerats tidigare i samlingen, 
gestaltas här med större kraft än eljest — även formen har fått en större skärpa. 
I sistnämnda avseende är framför allt cykelns andra dikt av intresse, speciellt 
första strofen:

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 påfallande rimordet »kloroform» är som en föraning om Edfelts senare 
utnyttjande av nyktert sakliga termer, gärna av främmande ursprung, i chock
artade rimställningar. Såväl denna detalj som den klart genomförda uppbyggna
den av cykeln som helhet visar, att ett frö till Edfelts senare formspråk fanns 
redan på detta tidiga stadium.

3
Efter terminen i Lund förläde Edfelt sina studier till Uppsala universitet. Under 
de år, han vistades där, utgav han två diktsamlingar. Den första av dem var
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Unga dagar, som utkom 1925 men som hade insänts till Bonniers förlag redan 
föregående år. Först efter ett års förlopp fick Edfelt meddelande om att för
laget bestämt sig för att ge ut boken. Underrättelsen kom honom tillhanda, 
medan han fullgjorde sin värnplikt i Karlsborg, och den gjorde honom högst 
överraskad — själv hade han nämligen för länge sedan uppgivit allt hopp om 
att samlingen skulle bli antagen.

Den första avdelningen i Unga dagar bär namnet Barndomen. Titeln är be
tecknande, inte bara för en viktig motivkrets hos Edfelt själv utan även för 
hela den tid, vid vilken dikterna tillkommit. Flertalet dikter i Unga dagar an
sluter sig nämligen tydligt till en vid 1920-talets början högst livskraftig genre. 
Det är fråga om en lyrik, som har en stark dragning till idyllen, som gärna 
drömmer sig tillbaka till barndomens trygga och oskuldsfulla tid och det älskade 
hemlandskapet och som odlar en enkel, vardaglig stil. Som strömningens klas
siska verk kan räknas Österlings Idyllernas bok från 1917. Mer eller mindre 
till denna krets hör också treklövern Karl Asplund, Sten Selander och Gunnar 
Mascoll Silfverstolpe, som Erik Hjalmar Linder inordnar under rubriken »De 
lyriska intimisterna».6 Ett studium av Unga dagar visar, att Edfelt nu mottagit 
impulser från dessa håll. De ger hans dikt ett nytt utseende, samtidigt som vissa 
drag i debutsamlingen kvarstår, ehuru i omformad gestalt. Lagerkvist har i stort 
sett spelat ut sin roll som förebild för den unge diktaren, men förbindelserna 
med den tyska expressionismen i Werfels gestalt är ännu inte brutna. Den eng
elska orientering, som är så framträdande i fråga om den ovannämnda diktar
skolan, har också lämnat vissa spår i Unga dagar, om också inflytandet från 
engelsk poesi inte varit lika avgörande för Edfelt som för dessa hans svenska 
samtida. I Unga dagar kan vi också tydligare än i Gryningsröster skönja en 
självständig diktarprofil.

Redan samlingens inledningsdikt, Till någon, som läser detta, visar, att tonen 
från Gryningsröster förändrats. I den första samlingen vilar ett drag av anonymi
tet över diktaren själv — i den mån han riktar sina ord till medmänniskorna, 
gör han det i allmänna vändningar; han tycks inte kunna konkret ange, vad 
som förenar honom och dem. Här vågar han däremot framträda med ett person
ligare tonfall —  han riktar sig direkt till läsaren och kräver dennes uppmärk
samhet med de på en gång vädjande och uppfordrande orden: »Du har en barn
dom liksom jag.» Ett påtagligt förhållande etableras mellan diktaren och läsa
ren, och det byggs upp på faktiska ting, som båda parter förutsätts ha gemensam 
erfarenhet av. I första strofens avslutningsrader får detta erfarenhetsmaterial 
form av en uppräkning:

en leksak, lampans sken, ett rum, en sky,
en gatas vår, en sommarvind kring pannan.

Citatet visar, med vilken konstnärlig medvetenhet Edfelt nu arbetar. Den ena 
bilden föder den andra: det är, som om blicken höjs från det närmaste konkreta 
tinget, leksaken, går genom rummet och glider ut i det fria; samtidigt med att 
synfältet successivt vidgas, blir bilderna alltmera avmaterialiserade för att slut
ligen tona bort i den luftiga sommarvinden. Ingenstädes i debutsamlingen har

6 3

E. Hj. Linder, a. a., s. 239.
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Edfelt förmått att med skenbart så enkla medel fånga ett så förtätat lyriskt 
innehåll.

Att den inriktning på barndomen, som vi här möter, var ett typiskt fenomen 
i den samtida svenska lyriken, har redan framhållits, och att Edfelt tagit intryck 
härav, torde stå över allt tvivel. Men medan detta drag i allmänhet var förenat 
med ett markant inflytande från engelsk poesi, får det hos Edfelt en speciell 
färg genom hans anknytning till tysk diktning. Att barndomen skulle stå i en 
förklarad dager för en expressionistisk livsmystiker som Werfel, är ju inte något 
förvånande, och Edfelts här behandlade inledningsdikt har en hel del gemensamt 
med Werfels An den Leser, som inleder samlingen Der Weltfreund.1 Också 
Werfel vädjar till läsaren och vill väcka hans känsla av samhörighet på samma 
sätt som Edfelt, fastän den tyske diktaren har en mycket hetare puls och en 
större spännvidd. Liksom Edfelt söker Werfel en gemensam anknytningspunkt 
i barndomsupplevelserna (även om han vidrör dessa mera i förbigående än 
Edfelt, för vilken de blir huvudmotivet):

Trugst du als Kind auch ein Gewehr in grüner Armschlinge?
W enn es losging, entflog ein angebundener Stöpsel dem Lauf.

De båda dikterna slutar också i en likartad stämning. Liksom Edfelt under 
intrycket av vad som förenar honom och läsaren säger:

. . .  I namn
av detta allt
jag räcker dig min famn

— så utbrister Werfel på liknande sätt:
Oh könnte es einmal geschehn,
Dass wir uns, Bruder, in die Arme fallen!

Att linjen från Werfel osökt anslöt sig till denna motivkrets, framgår kanske 
ännu tydligare av en annan dikt i avdelningen Barndomen, nämligen Pojkår. Den 
innehåller en uppräkning av barndomsminnen, i vilken man kan höra ett eko 
från Werfels Der Knabenanzug,8 Edfelt talar med ett förälskat tonfall om

. . .  mina gamla blåa sjömanskläder!
Och skolkamrater; feriers salighet!
Å, pappersdrakar; kulspel, vårslaskväder;
och gamla märken i min skolpulpet!

I Der Knabenanzug fladdrar på samma sätt en rad minnesbilder förbi — där 
saknas varken »Mein alter Matrosenanzug, in dem ich noch farbige Spielkugeln 
fand» eller »die grüne Bank, in die ich ein Loch geschnitten hab!».

Det torde framför allt vara inflytandet från Werfel, som gör, att Edfelts 
dikter om barndomen gärna får ett inslag av mystik, av en dröm om barnet 
som levande i djup enhet med naturen-alltet. Tydligt kommer detta till uttryck 
i en dikt som Ett barn blev mött av våren . . där barnet ingår ett mystiskt för
bund med »nakenboren» jord, »blom och jorddoftdrucken vind». Denna dikt 
är emellertid av stort intresse ur ytterligare en synpunkt. Den ger nämligen be
lägg för att Edfelt, trots sin orientering mot Werfel, långt ifrån stått främmande

7 F. Werfel, a. a., s. i i . 8 F. Werfel, a. a., s. 15.
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för de starka anglosaxiska strömningarna i den dåtida litteraturen. Den diktare, 
som härvidlag närmast kommer i fråga, är Rupert Brooke, vars lyrik Edfelt 
just vid denna tid varit djupt engagerad av. Edfelts Ett barn blev mött av
våren . . .  står i ett så uppenbart beroei 
att det kan vara skäl att här återge de
Ett barn blev mött av våren, 
av blom och jorddoftdrucken vind, 
och lenhänt rörde kåren 
fladdrande hår och kind; 
lekande, smekande allt, fördrömt, 
skön som en dröm om en Gud —  
böjde sig och kysste ömt 
jord och hud —

Där barnet mötte våren, 
är jorden ännu famntagshet 
och darrar, nakenboren, 
ljuv av sin hemlighet; 
slösande, ösande blom och doft, 
leende långvägs från gråt —  
den som väter minnets stoft 
efteråt —

de av Brookes dikt Beauty and Beauty, 
båda dikterna parallellt:9

W hen Beauty and Beauty meet 
All naked, fair to fair,
The earth is crying-sweet,
And scattering-bright the air,
Eddying, dizzying, closing round,
W ith soft and drunken laughter;
Veiling all that may befall 
After —  after —

Where Beauty and Beauty met,
Earth’s still a-tremble there,
And winds are scented yet,
And memory-soft the air,
Bosoming, folding glints of light,
And shreds of shadowy laughter;
Not the tears that fill the years 
After —  after —

De rent verbala överensstämmelserna är som synes inte så få, och även rytm 
och strofbyggnad är till stor del gemensamma.1 Det kan inte betvivlas, att 
Brookes dikt fängslat Edfelt så djupt, att han inte kunnat frigöra sig från dess 
klanger. Men samtidigt är också olikheterna påtagliga. De båda dikterna rör 
sig på helt olika plan; själva kärnan i Edfelts dikt, barnet och dess mystiska 
möte med den vårliga naturen, saknar motsvarighet hos Brooke. Det engelska 
inflytandet har hos den unge svenske diktaren ingått en organisk förening med 
impulserna från Werfel och hans egen poetiska hållning till den aktuella motiv
kretsen.2

Till diktsviten Barndomen ansluter sig motiviskt den långa dikten Resan hem, 
som bildar en särskild avdelning i samlingen. Den sträcker sig över hela åtta 
sidor och är redan genom sin längd unik i Edfelts produktion. Diktens jag är 
stadd på en tågresa till sin hemort, och i otålig längtan målar han i förväg upp

9 R. Brooke, Collected Poems of Rupert 
Brooke, London 1919, s. 44.

1 I en artikel i Soc.-dem. 13.11.1938 näm
ner Karl Ragnar Eriksson bland de stildrag, 
som enligt honom utmärker Unga dagar, 
»adjektiv, bildade på det gamla stiernhielmska 
maneret», och framhåller som exempel härpå 
»jorddoftdrucken vind», som ju tagits från 
Ett barn blev mött av våren. »Stildraget» 
i fråga är praktiskt taget helt begränsat till 
denna dikt (de andra adjektiv, som kan komma 
i fråga, skulle då vara »famntagshet» och »na
kenboren»). Det är inte på något sätt typiskt 
för samlingen som helhet, och att man finner 
det just här, beror uppenbarligen på anslut
ning till sammansatta adjektiv av typen »cry- 
ing-sweet», »scattering-bright» och »memory- 
soft» i Rupert Brookes Beauty and Beauty.
5 - 6 7 4 3 1 4  Samlaren 1967

2 Rupert Brookes lyrik hade redan 1916 
presenterats för svenska läsare genom några 
översättningar av Sigrid Elmblad (OoB 1916, 
s. 649 f.) och en artikel av Estrid Linder (Ru
pert Brooke, OoB 1916, s. 654 ff.). Att han 
var aktuell här hemma vid tjugotalets början, 
framgår bl. a. av att Anders Österling ägnat 
honom en essä i Dagens gärning 1921 och att 
Gunnar Mascoll Silfverstolpe bidragit med 
Brooke-översättningar till de båda översätt- 
ningssamlingar, som han och Karl Asplund 
gav ut under titeln Vers från väster 1922, 
1924. Den litteraturhistoriska betydelsen av 
Vers från väster har vidrörts av E. Hj. Lin
der {a. a ., s. 253).
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en idyllisk bild av denna, medan han med avsmak betraktar de övriga passage
rarna i kupén. Det hörde till tiden, att hemlandskapet omfattades med samma 
idealiserande svärmeri som barndomen — Gunnar Mascoll Silfverstolpes Dags
ljus överflödar av exempel härpå. Också den lättflytande, fyrfotade jambiska 
vers, som Edfelt här använder, återfinns i en mängd samtida dikter av berättande 
karaktär. Själva den kåserande, nonchalanta stil, som diktaren här anlagt och 
som egentligen inte passar honom, leder emellertid tankarna till en särskild 
diktare bland »de lyriska intimisterna», nämligen Sten Selander. Det är svårt 
att värja sig mot intrycket, att Selanders år 1923 utkomna diktsamling Vår 
Herres hage —  med den talande underrubriken Kåserier på vers —  spelat en 
viss roll för Edfelts Resan hem. Den nämnda samlingen utgörs just av rese- 
kåserier, som också de till större delen är avfattade på flödande fyrfotad jamb. 
»Vardagligheten, vårdslösheten har här blivit program», säger Linder i sin ka
rakteristik.3 När Edfelt gör en snabbskiss av sina medresenärer i följande orda
lag:

. . .  en fet
och öldäst man med ansiktssvett, 
som gott kan vara (ja, vem vet?) 
en resande i tran och fett; 
en ramsvart dam, som bak sitt flor 
tycks njuta av sitt eget krax, 
och en, som glor så stint som k o r . . .

— då erinras man osökt om liknande avsnitt i Vår Herres hage, t. ex. dikten 
Nizza, där Sten Selander granskar publiken på Savoys terrass:

en norrman, redan vid sin fine 
och yankees med benrangelshänder 
och goggles och förgyllda tänder, 
en spansk spanjor med jättehatt 
och sammetsblick och tandvitt skratt, 
ett sällskap feta rastaquoérer . . .

Även om anknytningen till Selander skulle kunna diskuteras, finns det emel
lertid en annan inspirationskälla till Resan hem, om vars betydelse intet tvivel 
kan råda. Också här gör sig nämligen Rupert Brookes inflytande tydligt gäl
lande —■ bakom Edfelts dikt skönjer man Brookes The Old Vicarage, Grant- 
chester.4 Det är en dikt, som visar Brooke från en annan sida än den tidigare 
återgivna Beatity and Beauty. Den engelske diktaren sitter på Café des Westens 
i Berlin, marterad av hemlängtan. På samma versmått som i Resan hem och 
på ett analogt sätt kontrasteras här diktjagets aktuella situation mot minnena av 
hemtrakten med alla dess härligheter. Minnesbilderna, som här och var tydligt 
återklingar hos Edfelt, tecknas med en glittrande uppsluppenhet, som ibland 
tangerar det spexmässiga. Det skulle föra alltför långt att här i detalj påvisa 
alla likheter mellan de båda dikterna. Det må räcka med att som det kanske 
mest påfallande exemplet framhålla, att den älva, som Edfelt i Resan hem låter 
uppträda som fädernebygdens genius loci och vars uppdykande i dikten onek
ligen kommer en aning oförmedlat, har sin tydliga förebild [The  Old Vicarage. 
Det heter hos Edfelt:

3 E. Hj. Linder, a. a., s. 246. 4 R. Brooke, a. a., s. 53 ff.
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Och man har sagt, att någonstans 
i denna trakt har visat sig 
en älva med en lövad krans, 
som dansat på en solig stig.

Jag har ej sett d e t. . .

Brooke är litet mera generös i fråga om naturväsen:
And elever modern men have seen 
A Faun a-peeping through the green,
And felt the Classics were not dead,
To glimpse a Naiad’s reedy head,
Or hear the Goat-foot piping low: . . .
But these are things I do not know.

Och Brookes dikt mynnar ut i en lång rad ivriga frågor, huruvida det och 
det ännu finns kvar där hemma — på samma sätt som Resan hem.

Vad som är av intresse i detta sammanhang är, att Edfelt experimenterar med 
en just vid denna tid aktuell vardagsstil. Han har tydligen känt ett behov av att 
komma bort från stilen i Gryningsr öst er, som visserligen var enkel men som 
samtidigt hade en tendens att glida över i en viss monoton högtidlighet och 
som överhuvud var ganska färglös. Själva ämnet i Resan hem inbjuder ju lätt 
till sentimentala tonfall, och diktaren är uppenbart medveten om den fara, som 
här lurar —  han söker sin räddning i den lätta, kåserande tonen. Resultatet har 
väl inte blivit helt lyckat. Den distans, som stilen kräver, har Edfeldt inte lyckats 
upprätthålla. Det gäller såväl skildringen av själva hemlandskapet, som är 
ganska vag och konturlös, som de två »förlupna mänskobarn» och deras nattliga 
svärmeri, som beskrivs i dikten och som inte verkar mera övertygande än älvan 
med den lövade kransen. Men ändå kan vi i Resan hem se ett förebud till den 
demonstrativt vardagliga, »antipoetiska» stil, som medvetet odlas i den följande 
diktsamlingen, Ansikten — fastän stildraget där kommer att fördjupas och få 
en så mycket bittrare innebörd. Värda att notera är också de tvära kastningarna 
mellan å ena sidan realistiska inslag som den ovan citerade, litet arroganta 
skildringen av ressällskapet och å andra sidan lyriskt hållna partier som be
skrivningen av den pastorala hembygden. Här återfinns in nuce den stilbryt- 
ningsteknik, som Edfelt sedan vidareutvecklar och som till slut når sin konstnär
liga fulländning i Högmässa.

Efter Resan hem följer i samlingen en avdelning kärleksdikter. De är ganska 
bleka —  av den intensitet, som är så utmärkande för Edfelts senare erotiska 
diktning, märks föga eller intet. Ännu förmår diktaren knappast ge några per
sonliga uttryck åt en kärleksupplevelse, och det är uppenbart, att äldre skalder 
fått ge mönster för gestaltningen. Här må endast en av dessa dikter nämnas, 
därför att den bestyrker iakttagelsen av Rupert Brookes betydelse för Edfelt vid 
denna tid. Det gäller Det stora harnet, där ekot från Brookes There’s Wisdom 
in Women är omisskännligt.5 I båda dikterna talar en ung kvinna med barnsligt 
oskuldsfullt tonfall om hur lätt kärleken förgår — hos Brooke säger hon: »Oh 
love is fair, and love is rare . . .  But love goes lightly over», hos Edfelt: »Ja,

5 R. Brooke, a. a., s. 24.
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kärleken försvinner lätt / och dör med tiden rätt och slätt.» Båda dikternas 
poäng ligger i att hon talar helt utan erfarenhet, endast rent intuitivt och ändå 
träffar rätt. Liksom det i Brookes dikt heter, att »...  there’s wisdom in women, 
of more than they have known, / And thoughts go blowing through them, are 
wiser then their own», så talar kvinnan hos Edfel t ».. .  som ett barn, som 
knappast vet, / var orden komma från» och får diktaren att utbrista: »Åh, kvin
nor äro kloka, mer / än tusen män förstå!». Den bittra slutsatsen blir i båda 
fallen densamma, den manlige partnern ger kvinnan rätt i sitt hjärta — Brooke 
förvånas över, att hon kunnat uttala sig »with so true a tongue», Edfelt konsta
terar: »barn, du talte alltför rätt». Som antytts, tjänar jämförelsen i här före
liggande sammanhang endast till att understryka Rupert Brookes inflytande 
genom att visa, att det kan spåras i helt olika motivkretsar hos Edfelt.

Den sista avdelningen i Unga dagar har helt enkelt rubricerats Andra dikter. 
I själva verket är den betydligt mera enhetlig än titeln låter ana. Alla dikterna 
kretsar nämligen kring tanken på döden. Motsatsparet liv-död möter redan i 
debutsamlingen Gryningsröster, men här har det fått en betydligt rikare ut- 
gestaltning. Framför allt är det uppenbart, att diktarens dödsmedvetande för
djupats, och i och med det anslås ett tema, som med oförminskad styrka skall 
komma att ljuda genom Edfelts senare diktning. Titeln Andra dikter har uppen
bart bibetydelsen »andra slags dikter» — tonen i denna avdelning är en annan, 
allvarligare, på sätt och vis mognare än i samlingen för övrigt. Här märker 
man mindre av den tidstypiska dragning till idyllen, som trots personliga avvi
kelser kännetecknar så mycket i avdelningarna Barndomen och Resan hem, och 
tonfallen verkar personligare. För dessa avslutande dikter spelar de litterära 
mönstren inte längre samma roll.

Svitens första dikt, Samlaren, ger en god bild av den förändring, som motivet 
livet kontra döden genomgått sedan Gryningsröster. I debutsamlingen säger dik
taren, att han ».. .  måste vårda var minut / på denna sidan döden», och hur han 
tänker sig detta, får vi också veta:

Dessa korta stunder 
som jag äger livets under, 
låt mig varmt och stilla lysa 
ibland mänskor, 
som för frysa!

Nu heter det emellertid i Samlaren:
jag samlar ljus och vind, som far, 
jag samlar njugga dar 
med heta händer.
Med mun mot jordens moderhud 
jag diar allt det friska, 
som lyser. . .  Säg, vems var det bud, 
som lågmält i mitt öra ljöd?
Dig var det, gamle Död, 
jag hörde viska . . .

Den ungdomliga idealismen i Gryningsröster har avlösts av en het livshunger, 
som röjer en hemlig ångest —  bakom ligger ett intensivare medvetande om 
dödens ständiga närvaro. Det senare får ett verkningsfullt uttryck i den närmast
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ovan citerade strofen med den plötsliga pausen i tredje raden — Dödens visk
ning mitt i livsglädjen. Här möter man den skald, som långt senare skall låta 
dödens dova understämma tona under kärlekslyriken i Högmässa och som ännu 
vid femtiotalets mitt inleder en bekännelsedikt med orden: »Märk, hur vår 
skugga · · · märk, hur media vita / in morte sumus.»6 Motivet kan nu också av
locka språket en pregnans, som den unge diktaren vid denna tid annars sällan 
når upp till. Det torde framgå av den expressiva första strofen i den här be
handlade dikten:

Den stora natten nalkas tyst.
Det är, som om den droge 
intill sig allt, som den har kysst 
och vigt med stela läppars val 
och kramat fast med smal 
och girig knoge.

Det är betecknande, att knappast någon av de i samlingen ingående dikterna 
om barndomen och absolut ingen av kärleksdikterna kan uppvisa en motsvarig
het till den sammanpressade konkretionen i de två sista citerade raderna.

De övriga dikterna i avdelningen varierar dödsmotivet på olika sätt. Det ge
mensamma för de flesta av dem är, att förintelsens mörker får tjäna som bak
grund för att ge ökad lyskraft åt snabba glimtar av livets ljuvhet. De senare 
får ofta karaktären av ett slags »minnen från jorden» — lätta luftiga natur
bilder i vår- eller sommarljus. De är besläktade med barndomsminnena i sam
lingens början men skuggas av det bittra medvetandet om det slutliga målet för 
allt liv — det ger dikterna en spänningsrikedom, som Edfelt nu kunnat ge en 
konstnärlig utformning, som vida överstiger vad han förmått åstadkomma i 
Gryningsröster. Detta gäller inte minst om den dikt, som bildar samlingens slut
vinjett, Till nägon, som lever om hundra är. Det kan ur flera synpunkter vara 
värt att ett ögonblick stanna inför denna.

Till nagon, som lever om hundra är anknyter uppenbart till den tidigare be
handlade inledningsdikten Till nägon, som läser detta. Det är inte bara rubri
kerna, som slår en bro mellan de båda dikterna, även det tekniska greppet är 
detsamma, och bilderna i avslutningsdikten är av samma slag som barndoms
minnena i den första avdelningen. Likaså är den anslutning till samtida »inti
mis tisk» lyrik av t. ex. Gunnar Mascoll Silfverstolpes märke, som vi tidigare 
kunnat skönja, märkbar även i avslutningsdikten. Till dess utformning har näm
ligen utan tvivel Silfverstolpes Om hundra är i Dagsljus fått bidraga. Denna 
börjar med raden »Du, som lever här om hundra år» — jämförelsen med titeln 
på Edfelts dikt ger sig själv, och de båda dikterna utvecklar sig på likartat sätt. 
Men medan Silfverstolpe använder greppet att vända sig till en sentida efter
kommande huvudsakligen för att få tillfälle att rada upp minnesbilder från sitt 
barndomslandskap, tillkommer hos Edfelt utöver detta en innerlig längtan att 
uppleva en mystisk kontakt med denne »någon, som lever om hundra år»:

Ur tid och rum, som sova, 
min hälsning måste hasta 
att möta ur det dova 
och täta mörkret dig

6 J. Edfelt, Stanser vid en korsväg, Under Saturnus 1956, s. 73.
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och inte rasta 
på töcknig stig.

Dikten har på så sätt fått en djupdimension, till vilken utan tvivel inflytan
det från Werfels lyrik bidragit, liksom fallet var i den korresponderande inled- 
ningsdikten. Även de ansatser till en mera konkret och expressiv stil, som ti
digare noterats och som kan ha haft en av sina källor i en djupare förtrogenhet 
med Werfels form, röjs här —  som ett exempel kan nämnas orden om hur 
våren blev »strypt av hösten / i lungsjukt flämt och holkad, / förtröttad, lam 
och lytt».

De olika tendenserna i Unga dagar sammanförs sålunda i Till någon, som 
lever om hundra år som i en brännpunkt. Återigen möter vi här de minnen 
från barndomen och den tidiga ungdomen, vars gestaltning ursprungligen skett 
under intrycket av Werfel och med tillskott från Rupert Brookes subtila lyrik 
och idylliserande samtidsdiktning i Silfverstolpes stil. På ett personligt, poetiskt 
lyckosamt sätt har de emellertid i denna dikt transponerats till bilder från ett 
längesedan svunnet liv, som framstår med en sällsam ly skr af t:

Förundrat varsam rörde 
jag blom i hagtornsnåren; 
bekrönt av havsskum hörde 
jag luftigt flöjtklar vind.
Så smekte våren 
min mänskokind.

4
Först fyra år efter Unga dagar, alltså 1929, utkom nästa samling, Ansikten. 
Tidsavståndet mellan dikterna är emellertid mindre än vad tryckåren ger vid 
handen. Enligt en intervju med Edfelt av Matts Rying, publicerad i Röster i 
Radio 1950, tillkom större delen av dikterna i Ansikten, bl. a. avdelningen Den 
sjuka, redan 1926-274 Vad Den sjuka beträffar, har Johannes Edfelt själv till 
förf. uppgivit, att den skrivits under hösten 1926 i Uppsala; möjligen daterar 
sig en eller annan dikt i denna avdelning från början av år 1927. Enligt Carl 
Magnus von Seth har en första version av Ansikten redan 1927 insänts till Bon
niers, »varav en del dikter kom att kvarstå i 1929 års utgåva».8

Det ligger således ingen särskilt lång tid mellan de båda diktsamlingarnas 
tillkomst — något som man noterar med en viss förvåning, då man jämför dem 
med varandra. Ansikten betecknar nämligen en radikal förändring av Edfelts 
lyrik. Vad som i första hand faller i ögonen, är formen, som innebär en full
ständig nyorientering. Även om man kunnat märka ansatser till ett mera kon
kret språk och en större koncentration i Unga dagar, är steget i utveckling här
vidlag betydligt större mellan denna samling och Ansikten än mellan Grynings- 
r öst er och Unga dagar. Av den släktskap med idylldiktning och »lyrisk inti- 
mism», som vi i vissa avseenden kunnat konstatera för Unga dagars vidkom
mande, märks knappast några spår i Ansikten. Den tidigare samlingens var
dagston, som pendlade mellan osmyckad enkelhet och kåserande lätthet, har

7 M. Rying, Johannes Edfelt berättar, RiR Johannes Edfelt. En studie i parallellitet, OoB 
1950, nr 33, s. 4. 1951, s. 463.

8 C. M. von Seth, Hjalmar Gullberg och
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nu avlösts av en utmanande fränhet, av inblandning av språkliga vulgarismer 
och av ett djärvt bildval, som uppenbarligen vill verka chockerande — tillsam
mantaget drag, som visar, att Edfelt lämnat sin tidigare poetiska sfär och an
slutit sig till ännu modernare tongångar. I den mån likheter i motiv föreligger 
mellan Unga dagar och Ansikten, utsätts dessa motiv i den senare samlingen 
för en helt annan belysning — tidigare stämningar blir föremål för en ironi, 
vars bittra ton vittnar om en bakomliggande smärtsam frigörelseprocess. Med 
hänsyn härtill har man svårt att kunna instämma i Hélène Apérias konstate
rande, att stämningarna från Unga dagar kvarstår i Ansikten?

I Matts Ryings ovannämnda intervju nämner Edfelt själv vissa företeelser 
inom samtida litteratur, som kan sättas i samband med den här antydda meta
morfosen. Han omtalar där, vilken »ytterst stark upplevelse» Birger Sjöbergs 
Kriser och kransar 1926 innebar för honom, och fortsätter: ».. .  stilistiska in
flytelser från den liksom från en del engelsk lyrik kan spåras i Ansikten»} För 
Kriser och kransars del gör han ett likartat konstaterande i ett samtal med Inge
mar Wizelius, fört i maj 1963 och återgivet i Birger-Sjöberg-sällskapets årsbok 
1964.2 Stilinflytandet från Birger Sjöberg har också uppmärksammats av Urpu- 
Liisa Karahka i hennes uppsats Studier i Johannes Edfelts stilutveckling från 
Gryningsr öster till Högmässa? Sammankopplingen med Birger Sjöberg skedde 
emellertid redan vid samlingens utgivande, vilket framgår av en recension av 
Sten Selander.4 Även de engelska influenserna iakttogs av samtiden — Anders 
Österling påpekade i sin recension av samlingen, att A. E. Housman spelat en 
viss roll för denna.5 Österlings engelska orientering gjorde honom naturligtvis 
speciellt känslig härvidlag; det bör dock anmärkas, att Edfelt själv året före det, 
då diktsamlingen utgavs, klart deklarerat sitt intresse för Housman i en djupt 
engagerad essä om denne i Ord och Bild?

Allmänt kan sägas härom, att Kriser och kransar spelat en större roll för 
Ansikten än vad Housman gjort, även om man får akta sig att överdriva någon- 
deras betydelse i detta avseende. Vad Housman beträffar, är det tydligen dennes 
melankoli och förgängelsekänsla, som attraherat Edfelt, något som framgår av 
den ovannämnda essän; detta har avsatt vissa spår, som skall påpekas nedan, 
men det är inte längre fråga om något så starkt, rent verbalt beroende, som när 
det gällde Brooke för Unga dagars vidkommande. Edfelts poetiska språk fram
träder nu med en allt tydligare särprägel, och detta gäller även förhållandet till 
Sjöbergs Kriser och kransar. Vissa likheter i stilistiska detaljer mellan detta 
verk och Ansikten kan upptäckas, men sambandet ligger framför allt på ett 
djupare och mera svåråtkomligt plan. Kriser och kransars stora betydelse för 
Edfelt ligger i att den tjänstgjort som en katalysator för utlösning av slumrande 
drag i dennes eget väsen. Den har stimulerat honom till en djärvare form
givning och till en strävan att uttrycka mera komplicerade själstillstånd än tidi
gare. Det finns därför ingenting i och för sig att invända mot Linders ord i av-

9 Hélène Apéria, Johannes Edfelt, En studie 
i hans lyrik, Folklig kultur 1938, s. 174.

1 M. Rying, a. a., s. 5.
2 (Ett samtal mellan Johannes Edfelt och 

Ingemar Wizelius), Birger Sjöberg som ly
risk inspiratör, Birger-Sjöberg-sällskapet 1964, 
s. 67.

3 Se Samlaren 1965, s. 115-139.
4 DN  23.12.1929.
5 Sv D 31.10.1929.
6 J. Edfelt, A. E. Housman, OoB 1928, 

s. 102 ff.
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snittet om Birger Sjöberg i Fyra decennier av nittonhundratalet: »I strävandet 
efter exakthet och dubbelbottnade effekter skulle särskilt Gullberg och Edfelt 
komma att gå i Birger Sjöbergs spår.»7

Sammankopplingen av Edfelt och Gullberg i detta yttrande av Linder är emel
lertid värd att uppmärksammas ur en annan synpunkt. I sin karakteristik av 
Ansikten säger nämligen Linder: »Samtidigt tycker man sig märka, att Edfelt 
redan nu känt lynnesfrändskapen med Hjalmar Gullberg, som två år tidigare 
debuterat.. .»8 Detta påstående får en något insinuant ton och kan i alla hän
delser misstolkas, när det sammanställes med vad Linder litet längre fram säger 
om »smått mirakulösa» överensstämmelser mellan Gullbergs diktning och Ed- 
felts Aftonunderhållning (1932). Man kan här finna ett tydligt genljud av 
vissa vanliga tongångar i trettiotalets litteraturkritik. Dessa rörde sig om släkt
skapen mellan Edfelts och Gullbergs diktning och var inte sällan benägna att 
betrakta Edfelt som mer eller mindre influerad av den något äldre diktarkol- 
legan. Det står utan vidare klart, att det råder en viss, någon gång påfallande 
affinitet mellan de båda diktarna, vad deras tidigare produktion beträffar. Den 
har emellertid betydligt överdrivits. Det finns ingen anledning att här närmare 
gå in på förhållandet Gullberg-Edfelt, då det redan 1951 ingående belysts av 
Carl Magnus von Seth; denne har på ett övertygande sätt visat, att Edfelts dikt
ning redan tidigt företer en särprägel och originalitet, som helt skiljer den från 
Gullbergs.9 För närvarande synes ingenting väsentligt vara att tillägga utöver 
von Seths resultat. Vad som är av vikt att här framhålla är endast, att Gullberg 
inte spelat någon roll för nyorienteringen i Ansikten.

Linder sammanfattar sin karakteristik av Ansikten med orden: »I allt detta 
finns en dragning till fräna och dystert humoristiska verkningar, vari man antar 
sig kunna spåra reflexer från tysk poesi under tjugotalet, helst Kästner, som 
Edfelt sedermera översatt.»1 Påståendet är ägnat att förvåna och kan inte läm
nas oemotsagt. Erich Kästner debuterade som lyriker med diktsamlingen Herz 
auf Taille, som först år 1927 utkom på Deutsche Verlagsanstalt i Stuttgart. 
Enligt Edfelts tidigare refererade intervjuuttalande av år 1950 tillkom ju större 
delen av dikterna i Ansikten under tiden 1926-27. Redan av kronologiska skäl 
är det således minst sagt osannolikt, att reflexer från Kästner skulle vara ett 
för Ansikten så pass utmärkande drag, som Linder antyder. En jämförelse mellan 
Herz auf Taille och Edfelts diktsamling visar också, att det inte föreligger någon 
som helst släktskap mellan verken. Ironien är visserligen ett för båda diktarna 
gemensamt drag, men den kärva, bittert allvarliga tonen i Edfelts diktsamling 
har ingenting att göra med den på en gång elegant graciösa och överdådigt 
gaminaktiga attityden hos Kästner, för att nu inte tala om de talrika skabrösa 
inslagen i dennes dikter. Linder har tydligen låtit suggerera sig av den hos 
många kritiker vanliga sammanställningen av Kästner och Edfelt. Visserligen 
säger Edfelt själv i den ovannämnda intervjun i Röster i Radio på tal om sina 
stilsträvanden: »Jag tilltalades av den hållning som lyriken tog hos den tyska 
’nya sakligheten’, hos Brecht och Kästner.»2 Det är likväl att märka, att han 
därvid inte ger någon närmare tidsbestämning för sina första kontakter med

7 E. Hj. Linder, a. a., s. 557. 1 E. Hj. Linder, a. a., s. 617.
8 E. Hj. Linder, a. a., s. 616. 2 M. Rying, a. a., s. 5.
9 C. M. von Seth, a. a s. 459 ff.
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dessa diktares produktion. Edfelt har också för förf. bekräftat riktigheten av 
intrycket, att talet om Kästner-påverkan i Ansikten är fullständigt ogrundat. 
Han uppger, att Kästners lyrik var okänd för honom ända till år 1932, då han 
i septembernumret av Bonniers litterära magasin råkade läsa några av dennes 
dikter i översättning av Gunnar Mascoll Silfverstolpe.3 Först i början av år 
I 933  vidgades hans kännedom om Kästners diktning; då anskaffade han enligt 
egna anteckningar för första gången en bok av denne.4

I själva verket behövde inte Edfelt gå utomlands för att inspireras till de 
»fräna och dystert humoristiska verkningar», som Linder påtalar. Han har själv 
intygat för förf., att den ironiska och skenbart oberörda attityden hade hemorts
rätt inom dåtida student jargong. Den var ett fenomen, som i stort sett vuxit 
fram på inhemsk botten, även om den naturligtvis hade en del rötter i den 
allmäneuropeiska förändring av det andliga klimatet, som var en av följdföre
teelserna till första världskriget. I Ryings intervju antyder Edfelt, att både den 
allmänna atmosfären och mer personliga upplevelser får ses som bakgrund till 
den mörkare stämning, som hans lyrik uppvisar fr. o. m. Ansikten\ han talar 
om »ångest, leda och oro», som han sökte dölja »under jargongens och vitsens 
masker».5 Draget är ju ganska tidstypiskt, och Harry Martinson trycker också 
härpå i sin essä om Edfelts lyrik. Med speciell hänsyftning på Ansikten säger 
han: »...  en känsla måste nödvändigtvis uttryckas med något som låg på grän
sen till vitsen. Man sänkte gärna läget ända till plattityden hellre än att erkänna 
sig själv».6 Martinson intar överhuvud en mycket nedlåtande hållning till dessa 
drag, som han tydligen ser som eftergifter för en litterär moderiktning, för vil
ken han själv har föga till övers. Det bör dock påpekas, att samlingen även 
innehåller dikter av ett helt annat slag, t. ex. Utanför, Snölyktan och Gräset. 
Vidare, och det är ur den här anlagda synpunkten viktigast, betecknar just allt 
detta, som Martinson ironiserar över, ett nödvändigt led i frigörelsen från stäm
ningsvärlden i Unga dagar. Tvånget till förnyelse har varit starkt — det har 
tagit sig uttryck i både personlig självuppgörelse och estetisk omvärdering.

Vad den estetiska nyorienteringen beträffar, har vi ett samtida uttalande av 
Edfelt själv härom. I ett brev av den 24.1.1928 till Klara Johanson, som strax 
innan brevledes avgett ett omdöme om några av hans dikter, säger han: »Vad 
angår mina estetiska intentioner — ack, alltför sällan förverkligade — må jag 
bara understryka vad Ni redan konstaterat: jag väljer ett torrt, ja, kanske torf
tigt uttryck hellre än ett, som kan ha smak av tårar. En phobi och en sugges
tion.»7 Edfelt framträder alltså nu med ett eget, klart formulerat konstnärligt 
program. Den utveckling till större medvetenhet om de egna medlens möjlig
heter, som kunnat skönjas i Unga dagar, förefaller blott som svaga ansatser vid 
jämförelse med den koncentration på själva den konstnärliga gestaltningen, som 
är så påfallande i Ansikten. Dess lyriska språk kan emellertid inte helt igenom 
karakteriseras som något »torrt, ja kanske torftigt uttryck» för att använda Ed-

3 BLM, nr 7 sept. 1932, s. 3 ff.
4 När BLM för september 1932 utkom, var

Aftonunderhållning redan under tryckning,
varför det inte heller för denna diktsamling 
kan bli tal om någon direkt Kästner-influens.
En sådan kan spåras först i Högmässa, och det 
gäller då endast dikterna Student 23 och Vad

ska en fattig flicka göra? Överhuvudtaget har 
Kästners betydelse för Edfelts diktning i hög 
grad överbetonats.

5 M. Rying, a. a., s. 5.
0 H. Martinson, a. a., s. 782.
7 Klara Johansons papper 4: Brev till K. J. 

från svenskar (KB).
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felts ord i det citerade brevet. På djupet av hans deklaration torde snarast ligga 
en strävan att objektivisera dikten, att inte som i de tidigare samlingarna låta 
den bli en spontan, ibland måhända något naiv självbekännelse, en spegel för 
okomplicerade privatstämningar. Diktaren har mognat och upplevt tillvarons 
komplikation, och han strävar att konstnärligt bemästra denna med ett på en 
gång fast slutet och associationsladdat formspråk. Själva titeln på samlingen, 
Ansikten, kan betraktas som ett exempel härpå. Medan titlarna Gryningsröster 
och Unga dagar ljuder som en öppen, kanske en smula känslosam vädjan till 
läsaren, gömmer sig diktaren bakom den objektiva beteckningen Ansikten. Den 
anspelar inte bara på inledningsdikten med samma namn utan också på de olika 
ansikten, med vilka skalden uppträder i olika dikter. I ett brev till Klara Johan
son den 8.12.1929 säger Edfelt också på tal om de recensenter, som kritiserat 
hans nyutgivna diktsamling: »De veta inte alls var de ha hr författaren och 
det är ju alltid roligt att leka kurragömma. Jag har tyckt om det sen jag var 
barn.»8

Ansikten har alltså präglats såväl av den radikala, skeptiska andan i tjugo
talets studentmiljö som av den nya revolution inom den svenska diktningen, som 
Birger Sjöbergs Kriser och kransar åstadkom. I Johannes Edfelts författarskap 
bildar samlingen en vändpunkt; i det efterhandsperspektiv, som det må vara 
tillåtet att anlägga, tycker man sig se, hur dess komplicerade struktur pekar 
fram mot den rika polyfonien i Högmässa. Här kan tyvärr endast ett fåtal dik
ter tas upp till närmare behandling. Det är signifikativt, att det därvid inte finns 
så stor anledning som tidigare att söka mönster på annat håll —  Edfelt går nu 
i stort sett sin egen väg.

Diktsamlingens första huvudavdelning bär titeln Den vuxne. Det bör ihåg- 
kommas, att den inledande avdelningen i Unga dagar hette Barndomen —  
kontrasten är utan tvivel avsiktlig. Redan här möter vi något för Ansikten ka
rakteristiskt: den mångtydiga ironien. De flesta av de dikter, som sammanfattas 
under beteckningen Den vuxne, handlar nämligen i själva verket om minnen 
från barndomen och om längtan tillbaka till denna tid —  själva titelvalet inne
bär en självironisk grimas. Men motiven ses nu i ett helt annat ljus än i den 
föregående samlingens »barndomssvit». Klyftan mellan den vuxne och det barn, 
han en gång varit, har blivit oöverstiglig —  diktaren betraktar själv sina försök 
att återuppleva pojkåren med öppet hån.

Den nya inställningen kommer klart till synes, om man jämför dikten Skol
karen med Pojkår i Unga dagar. De två första raderna i Skolkaren ger den nu
varande situationen:

Dörrn är stängd till din önskans kamrar,
rycks ej upp av din längtans blåst.

Diktaren kan visserligen inte låta bli att längtansfullt se tillbaka mot en länge
sedan svunnen tid, men han vet, att det bara är fråga om ett meningslöst flykt
försök, att han »skolkar» från en bister verklighet. Tonen blir bittert hånfull i 
orden om flykten som ett försök att »gå i barndom». Den föraktfulla frasen 
har en polemisk udd, som riktar sig inte blott mot diktaren själv utan även mot 
hela den nostalgiska försjunkenhet i barndomen, som var ett så vanligt drag i 

8 Klara Johansons papper 4: Brev till K. J. från svenskar (KB).
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svensk tjugotalslyrik med Silfverstolpe som den främste företrädaren. För Edfelt 
har det hela blivit ett maskspel — medan han i Pojkår i Unga dagar utropade: 
»Å, mina gamla blåa sjömanskläder!» med en hänförelse, som kunde ge intryck 
av att han andligen inte vuxit ur dessa plagg, heter det nu i Skolkaren, att han 
»låtsar gå i en pojkes blus». Och en jämförelse mellan avslutningsraderna i de 
båda dikterna ger i ett nötskal förskjutningen av känsloläget. Medan Pojkår 
slutade med orden:

Jag är en pojke . . .  Allting återvänder! . . .
Jag är en pojke, blott och bart, på ny tt. . .

så utmynnar Skolkaren i sammanbiten resignation:
Spar din hjärtesuck, tig och gå.
Slut på skolket och tittskåpsfristen!
Kom då dag, om du ock är grå.

Med de orden tar Edfelt avsked från barndomen och idylldiktningen. Det be
höver inte innebära, att man pressar materialet över hövan, då man i det inläser 
ett ställningstagande till en hel litterär strömning i samtiden. På samma gång 
är det ju tydligt, att problematiken i Skolkaren är förknippad med en konflikt 
inom diktaren själv — det vuxna livets krav håller tydligen på att bli honom 
övermäktiga, men försöket till flykt in i barndomens oansvariga värld leder inte 
till någon lösning utan förkastas som omöjligt.

Ytterligare ett representativt exempel på denna torpedering av stämningarna 
i Unga dagar är dikten Tåget, som lämpligen kan ställas upp mot Resan hem 
i den föregående diktsamlingen. Själva resemotivet, vars symbolvärde nu i högre 
grad utnyttjas, har vänts om — färden går inte längre hem utan bort mot det 
okända. I första strofens skildring av hur ett tåg förr for förbi diktarens hem, 
skymtar ännu det yttre och inre landskap, som vi minns från Unga dagar:

Och hjärtat skälvde 
vid visslans skri.
Och rymden välvde 
sig gränslöst fri.

Men den unge fick aldrig något riktigt svar på sin heta fråga om vad färden 
egentligen gällde; livet mötte ännu inte hans undran med något annat än en 
gäckande axelryckning:

—  Då klack det till, 
som sjöng all världen: 
april! april!

Utropet »april! april!» innesluter med sin anspelning på den gamla barnleken 
såväl den ovissa stämningen av vår och uppbrottslängtan som det lurande be
drägeriet; exemplet kan tjäna till att visa Edfelts nya strävan till koncentration 
och »täthet» i stilen. Nu sitter emellertid diktjaget själv på tåget och har inte 
längre några illusioner om den långa resan:

—  Vi lämna fälten 
med morgondagg.
Vi bryta tälten
i sot och slagg.
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Det enda som återstår är ett resignerat accepterande av verkligheten, likt det 
i de ovan citerade slutraderna i Skolkaren:

Det kan ju kvitta 
att mycket dör.
Är det att sitta 
och lipa för?

Diktens sjätte strof, som ger prov på samma fräna diktion, är av intresse 
också ur en annan synpunkt. Den visar nämligen en ganska tydlig anknytning 
till Housman. Orden om hur

—  en man, som än är vaken,
på spänn och inte still,
ett halvtjog andra
kan vara värd,
som slutat vandra,
fått huvudgärd

leder onekligen tankarna till rader av Housman som de följande i dikten nr
XXY i A Shropshire Lad:

A lad that lives and has his will 
Is worth a dozen dead.9

Men en sådan jämförelse visar också, i vilken grad Edfelts uttryckssätt skiljer 
sig från Housmans. Anders Österling konstaterar i sin recension av Ansikten, 
att diktaren tydligen studerat »A. E. Housman, engelsk mästare i lågmäld preci
sion», men man bör härvidlag notera, hur långt expressivi teten och fränheten 
i Edfelts nya poetiska språk står från just denna lågmäldhet hos Housman.1 När 
döden, livsresans mål, i slutet av dikten betecknas som »frist från knog», är 
likheten med Housmans kultiverade brittiska »understatements» av mycket yt
ligt slag; Edfelts talspråksdiktion eftersträvar på ett helt annat sätt än Housmans 
stil en direkt chockverkan.

Ännu tydligare än i Tåget framträder anslutningen till Housman i dikten 
Jag såg en dag din bild ..., som andas samma stålsatta men från alla heroiska 
åthävor befriade resignation. Den ger en situationsbild från ett konstgalleri: 
liksom drabbad av en plötslig insikt hejdar sig diktjaget inför en målning, fram
ställande den helige Sebastians martyrium. I hans tanke utspinner sig en dialog 
med helgonet. Uppslaget är med största sannolikhet att söka i dikten nr LI i 
Housmans A Shropshire Lad: »Loitering with a vacant eye / Along the Grecian 
gallery.»2 I denna är det en klassisk staty, som tilldrar sig betraktarens upp
märksamhet, vilken liksom hos Edfelt i första hand väcks av den talande blic
ken. Motivet utvecklas likartat i båda dikterna: bilden av den starke ensamme 
skänker den från början betryckte åskådaren tillförsikt och styrka. Men sam
tidigt framträder här även, på ett klarare sätt än i föregående fall, den djupa 
inre olikheten mellan de båda diktarna. Där Housman som symbol väljer en 
grekisk marmorskulptur, ställer Edfelt betecknande nog upp bilden av en kris
ten martyr. I den tröst, som Housmans dikt talar om, finns det ett drag av 
stenens kyla:

9 A. E. Housman, The Collected Poems of 1 SvD 31.10. 1929.
A. E. Housman, 9:e uppl. London 1946, s. 40. 2 A. E. Housman, a. a., s. 76.
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And light on me my trouble lay 
And I stept out in flesh and bone 
Manful like the man of stone.

I Edfelts dikt är segern mera dyrköpt — betraktaren identifierar sig mer eller 
mindre med den marterade, vars bröst genomborras av pilar. Konstverkets för
evigande av martyriet får innebörden av ett ständigt upprepat mänskligt öde:

Du sade ungefär, 
att som du kvalts förut, 
blir du skrupensad här, 
och det tar aldrig slut.

Visserligen skänker bilden åskådaren ett slags paradoxal styrka genom att fram
mana en personlig ödmjukhet, men det finns samtidigt en bitter ensamhetskänsla 
i dikten, som objektiviseras i t. ex. följande rader om martyren:

Du stod mot flinets här 
på bilden, som förstod 
du knappt den drift, som där 
drev pilar mot ditt mod.

Vi kan här ana, att diktarens förhållande till människorna blivit mera kompli
cerat än förr. Liksom det tidigare framgått, att de forna förbindelselinjerna 
bakåt till barndomen brutits, så kan man nu också märka, att den allomfattande 
werfelska samhörighetskänslan avlösts av en förnimmelse av motsättning till 
världen och människorna. Man kan hädanefter i Edfelts produktion iakttaga en 
pendling mellan gemenskapskänsla och leda vid det alltför mänskliga, det som 
så ofta blir liktydigt med det undermänskliga. Från den upplevelse, som fixerats 
i bilden av den helige Sebastian, ensam i skaran av flinande bödelsdrängar, kan 
vi dra en linje till den häftiga reaktion mot mänsklig råhet och grymhet, som 
trettiotalets politiska händelser utlöste i Edfelts diktning.

Det är samtidigt naturligt, att denna sinnesförfattning skulle skärpa Edfelts 
blick för de utanförståendes öde. Det kommer till synes i en dikt som Utanför, 
som återger ett minne från barndomen och som har en mjukare diktion än de 
nyss behandlade dikterna. Motivet — den sjuklige, bleke pojken i enkla kläder, 
han som aldrig fick delta i kamraternas lekar — har fått en betydligt mera 
objektiv gestaltning än barndomsminnena i Unga dagar; det är betecknande, att 
medan barndomen i denna diktsamling sågs som en tid av ogrumlad lycka, har 
diktaren nu fått upp ögonen för de mörka sidor, som den kan uppvisa. Med
känslan med de av ödet hårt drabbade blir bestående hos Edfelt. Man kan lägga 
märke till några rader i Utanför:

För längesedan
jag såg din lungsotsblick.
Den förebrår
mig än och dyker opp

I en ett tjugotal år senare dikt, Ruinstad i Bråddjup t eko (1947), återklingar 
de på ett märkligt sätt, nu med den mogne konstnärens hela pregnans i ut
trycket:

Din lungsotsblick, Mathilde, än 
jag som ett sår i bröstet bär
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Ett barndomsminne av annan art möter man i Snölyktan, i vilken den från 
början helt realistiskt uppfattade snölyktan, kring vilken barnen står samlade 
och som utgör deras tröst och tillflykt i vintermörkret, plötsligt får en djup 
symbolisk innebörd. Det brinnande ljuset liknas vid ett mänskligt hjärta; sym
bolfunktionen är helt genomförd i sista strofen, där diktaren känner

ett gensken av det trygga 
min bröstkorgs grotta bränna 
till skydd mot förskräckligt 
med vildare troll —

Det är inte längre som förr fråga om drömmen att få återuppleva barndomens 
oansvarighet. I stället skymtar tanken, att en inre tillflykt trots allt kanske 
bevarats ända från dessa tidiga år, en hemlig tillit, som i och för sig inte är 
bunden till barndomens livsform. Man är här nära den inåtvända mystik, som 
är ett genomgående drag i Edfelts senare diktning. Samtidigt bör man lägga 
märke till jämförelsen mellan snögrottan och diktjagets bröstkorg — den talar 
förstucket om en inre köld, med vilken ljuset har att kämpa.

Tanken att något oförstörbart förs med genom livet, något som kan erbjuda 
en räddning från den yttervärld, som efter vad vi sett börjat utöva ett plågsamt 
tryck på diktaren — den tanken får sitt fulltonigaste uttryck i dikten Gräset. 
Harry Martinson betecknar den som »Edfelts dittills bästa dikt» och »säkert 
en av vår naturlyriks vackraste dikter, en utsökt liten skapelse om minnenas 
hemlängtan till en evig juni».3 Den höga uppskattningen är utan tvivel berät
tigad, men det är att märka, att den djupaste innebörden av Gräset ligger på 
ett annat plan än den vanliga naturlyrikens. Martinsons karakteristik vilar tyd
ligen på den centrala roll, som doften av gräs spelar i dikten. Den fungerar 
som livssymbol; i sista strofen kontrasteras den uttryckligen mot döden. Men 
det är betecknande för Edfelt, att det liv, som den svårgripbara doften av gräs 
symboliserar, inte är i egentlig mening vegetativt. Symbolens djupaste innebörd 
är drömmen om ett liv i tidlösheten, om en själens förlossning från tiden:

Heta stoft, som blott vill nalkas 
dödseld att förtäras styggt —  
denna doft, som är en svalkas, 
har förvägrats tidens flykt.
Alltid skall den nå dig skyggt.

Efter de dikter, som samlats under titeln Den vtixne, följer en avdelning, som 
rubricerats Den s]uka. Utrymmet tillåter inte, att den här tas upp till närmare 
behandling. Det må räcka med att ange själva den situation, som ligger till 
grund för de i avsnittet ingående dikterna: diktjaget stående totalt maktlös inför 
en svårt sjuk kvinnas lidande. Det genomgående huvudmotivet är instängdheten 
i det egna jaget, den oöverstigliga klyftan mellan människors själar. Den kom
plikation av förhållandet till medmänniskorna, som vi tidigare tyckt oss skönja, 
kommer här till fullt uttryck. Ensamhetskänslan stegras ända till metafysisk 
ångest, såsom sker i dikten Vigilier VIIL Den fråga, som där ställes —  »Vem 
frälser på seglatsen / vår själ för själens skull?» —  klingar ohörd ut i ett känslo-

3 H. Martinson, a. a., s. 781.



löst universum. I tredje strofen varieras frågan på ett sätt, som är värt att lägga 
märke till:

Vem lyssnar i det höga 
till våra nödsignaler?
Har han betäckt sitt öga 
vid jordens små kabaler?

Bilden av guden, som vänder sig bort från människorna i avsky för deras före
havanden, är intressant ur en alldeles speciell synpunkt. Den föregriper näm
ligen några rader i dikten Domaredans i den följande diktsamlingen, Aftonun
derhållning (1932):

Han som sett oss fela, 
sköljer munnen ren, 
led på det hela: 
timmen är sen.

En del kritiker slogs av likheten mellan Domaredans och Hjalmar Gullbergs 
Aftonsång i Andliga övningar, som likaledes utkom 1932. Gullbergs dikt slutar 
som bekant med de kända raderna: »Men på hans fingrar / är blod och grus» 
— de rader, som enligt Gunnar Tideström förebådar »den väldiga gest av 
vämjelse, med vilken den Helige skall befria sig från det smutsiga blod, som 
sölar hans fingrar».4 Att bilden av en gud, som inte kan känna annat än leda 
inför människorna, förekommer hos båda diktarna, har säkert bidragit till vissa 
kritikers uppfattning, att Edfelt möjligen fått vissa motiv från Gullberg. Carl 
Magnus von Seth, som diskuterat förhållandet mellan Edfelts Domaredans och 
Gullbergs Aftonsång och därvid framhållit Edfelts självständighet, har vid sin 
jämförelse utelämnat slutraderna i Gullbergs dikt och därmed nog gjort sig 
skyldig till en liten skenbar orättvisa mot de nämnda bedömarna.5 Det är då 
så mycket viktigare att betona, att det här berörda motivet förekommer hos Ed
felt redan så tidigt som i Ansikten, i en dikt, troligen tillkommen 1926, möj
ligen i början av 1927.

Ansikten avslutas med en liten diktsvit, betitlad De döda, och därmed är 
korrespondensen med Unga dagars komposition genomförd. Avdelningen Den 
vuxna bildade ju en motsvarighet till Barndomen i den tidigare samlingen ge
nom att uppta samma motivkrets men samtidigt underkasta den såväl en iro
nisk belysning som en fördjupning. Den sjuka motsvarar på ett liknande sätt 
avsnittet Kärleken i Unga dagar; den handlar också om förhållandet till en 
kvinna, men motivet har vidgats till att belysa det problematiska och konflikt- 
fyllda i mänskliga relationer överhuvudtaget. Intrycket av att Ansikten utgör 
en uppgörelse med Unga dagars föreställningsvärld förstärks av dess sista av
delning. Den föregående samlingens sista avsnitt bar ju den neutrala titeln 
Andra dikter men kretsade helt kring dödsmotivet — själva titelvalet röjde där 
möjligen ännu en viss skygghet, en tendens till tabuering av döden. Mestadels, 
om också inte uteslutande, fick döden där tjäna som ett kontrastmotiv för att 
framhäva livets skönhet. I Ansikten däremot ligger tyngdpunkten på själva ut
slocknandet. Tanken på förgängelsen skymtar genom hela diktsamlingen, och 
i dess finalsats får detta tema ljuda med full styrka.

4 Gunnar Tideström, Aftonsång av Hjalmar 5 C. M. von Seth, a. a., s. 467·
Gullberg, Lyrisk tidsspegel 1947, s. 192.
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Titeldikten De döda ger ett gott exempel på förskjutningen av stämningen 
från Unga dagars dödsdikter. Borta är »minnena från jorden» — de sommar
ljusa bilderna med vit blom, havsskum och smekande vindar. Det är själva för
gängelsens faktum, som diktaren nu vill inprägla, och det gör han utan förbar
mande, beväpnad med bister ironi. De döda får själva vittna:

De säga, att i vårt kvarter 
bland annat likkistsnickring sker.
De säga, att ens goda hull 
har säker utsikt att bli mull; 
att den, som går i ett par skor, 
går mindre säkert än han tror; 
att också vitt kan göras svart; 
att raskt gå timmens fyra kvart. . .

Och dock kan inte Edfelt slå sig helt till ro med kunskapen om den oundvik
liga förintelsen. Den mystik, som vi lagt märke till förut i Ansikten, söker sig 
också bortom döden. Vi märkte ansatser härtill redan i Gräset. Det är helt 
följdriktigt, att slutdikten bär titeln Mysterier. Men det är också i linje med 
diktsamlingens karaktär för övrigt, att de frågor, som där ställs, frågor om nå
gonting trots allt väntar på andra sidan, har en skenbart nonchalant, nästan vre
sig talspråkston. Endast i ett verspar har den helt fått ge vika:

Ja, räckes, så lugnt som om ingenting hänt, 
ett underligt blomst, som ej vissnar?

I dessa rader skymtar drömmen om en verklighet av sällsamt slag, höjd över 
växling och förgängelse. Men kommen till den punkten höljer sig alltid Edfelts 
dikt i tystnad.

5
Målet för dessa studier har varit att ge vissa drag i Johannes Edfelts utveckling 
fram till samlingen Aftonunderhållning, som utkom 1932. Denna kommer 
alltså inte här att bli föremål för någon närmare behandling. Endast några all
männa karakteristika, som kan vara relevanta i förhållande till hittills gjorda 
iakttagelser, skall tas upp.

Det är två drag i Aftonunderhållning, som genomgående betonats av kriti
ken: för det första dess egenskap att, som man ansett, vara det första egentligt 
personliga uttrycket för Edfelts egenart, för det andra dess förankring i samtidens 
svåra ekonomiska och politiska kriser. Den första åsikten får inte drivas alltför 
långt: som torde ha framgått av det föregående, finns det redan i de föregående 
samlingarna drag, som röjer en självständig diktarpersonlighet, även om det i 
stort sett är fråga om en sökandets tid. Att den samtidshistoriska aspekten är 
berättigad, står höjt över varje tvivel. Den ekonomiska depressionen omkring 
1930 med åtföljande politisk oro och livsåskådningskriser är uppenbarligen en 
viktig bakgrund till Aftonunderhållning. Hélène Apéria har i viss mån riktigt 
beskrivit dess diktare, då hon med utgångspunkt i premisser av detta slag säger, 
att han »står mitt uppe i ett väldigt skeende, hjälplös, förvirrad, ångestfull, utan 
att kunna taga parti».6 På sitt sätt tar dock Edfelt parti, fastän det inte sker 
efter några som helst yttre, konventionella partigränser utan på ett inre, djupare 

0 Hélène Apéria, a. a., s. 176.



plan. Likasa med utgångspunkt i tidsstämningarna gör Emy Ek en intressant 
iakttagelse, da hon säger: »Namnet Aftonunderhållning har kanske något att 
göra med Spenglers Der Untergang des Abendlandes med dess perspektiv fram 
emot den västerländska intellektuella och tekniska kulturens fulländning och 
fall.»7 Hur det än må förhålla sig därmed, är det uppenbart, att titeln Afton
underhållning syftar på en diktning, tillkommen i en mörknande tid. Det är 
likväl att märka, att Edfelt inte i Spenglers anda siar om den »intellektuella 
och tekniska kulturens fulländning och fall», utan att det är den enskilda män
niskosjälens betryck och hotade position i en fientlig värld, som väcker hans 
ångest och smärta.

Edfelts ungdomssamlingar har betecknats som trevande och experimenterande 
i olika riktningar; dessa omdömen har då närmast avsett den formella sidan, 
men hans diktning kan kallas sökande också på ett djupare plan. Den unge dik
taren söker en fast punkt i tillvaron, något att grunda sin tillit på, och ur den 
synpunkten kan linjen från Gryningsröster till Aftonunderhållning betecknas 
som en fortskridande desillusionering. Tron på det andligas primat, som är ett 
grundläggande drag i Aftonunderhållning, har visserligen räddats ur ungdoms
årens kriser, men det tycks nu helt förlagt till idéernas värld. I denna fjärde dikt
samling ges det föga hopp om att andens krav skall kunna förverkligas i »en 
värld, där lystnad, / list och lögn regera», som det heter i Domaredans. I början 
såg vi, hur diktaren i Gryningsröster, fylld av ungdomligt idealistiska föresatser, 
beredde sig att gripa in i livet, att spela en hjälpande roll i andras tillvaro. I 
Unga dagar fortsattes denna linje. Där är han likväl mera medveten om sin 
egenart: i sin egenskap av diktare vänder han sig direkt till läsaren-medmän
niskan, men själva det angelägna, vädjande i tonfallet röjer en ännu inte upp
fylld dröm om gemenskap. Också kärleken är en blek dröm. Och i lovprisandet 
av barndomen kan vi ana en flykttendens — den första konfrontationen med 
verkligheten och det vuxna livets krav måste ha varit smärtsam. Ansikten be
tecknar krisen i Edfelts utveckling. Dikterna om en drömd samhörighet har 
avlösts av uttryck för instängdhet i det egna jaget och tvivel på möjligheten av 
en verklig mänsklig gemenskap. Kvar står en sammanbiten resignation: det 
gäller att leva så gott man kan, men man har inte mycket att hoppas på. Dröm
men om barndomen utsätts för bitter ironi, men samtidigt bildar barndomsmin
nena en av förutsättningarna för en inåtvänd mystik — när behovet av gemen
skap och tillit inte tillfredsställs av yttervärlden, söker det sig till en inre, tidlös 
värld. Där finner diktaren sin enda fasta punkt i en otrygg tillvaro.

Aftonunderhållning bildar den logiska slutpunkten i denna utvecklingskedja. 
Nu får vi en klart åskådlig bild av den värld, som diktaren lever i — i Ansik
ten kunde vi mestadels bara ana den indirekt. Den framträder i den moderna 
storstadens gestalt, tecknad med etsande skärpa i dikten Det ondas blommor. 
Allusionen på Baudelaire, som för övrigt direkt apostroferas i dikten, säger till
räckligt om diktarens upplevelse av nutidens metropol. Den kommer allt fram
gent i hans diktning att stå som symbolen för den onda värld, där det artificiella 
och perverterade kväver det sant mänskliga, där det andliga är dömt till under
gång:
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Ur asfalt och ur gatusten 
och djupa valv av grå betong 
de lockas fram av båglampsken 
till nattlig högsäsong.

Här vid en bred och flott chaussé 
kan skördefolket mer än nog 
få skörda giftig orkidé 
i en förhäxad skog.

Här är själen hemlös — och det enda angelägna är dock själens räddning. Men 
hur skall denna kunna äga rum i en värld, där den gryende dagen, som i dikten 
Väderleksutsikter, endast ger anledning till utropet:

—  Så börja i cirkustältet 
förhävelse och mord!

Det är, som om själva handlingslivet var ont i och för sig. Först med den 
inbrytande natten, då allt stillnar, ges det möjlighet till begrundan och insikt. 
Men det är sällan, som natten skänker befrielse; självprövningens stund väcker 
ångestfulla skuldkänslor:

Tanig och naken 
huttrar vår skam

heter det i Domaredans. Man bör observera pronominet i den sista raden: dik
taren ställer inte sig själv ovanför mänskligheten, men den svärmiska samhörig
hetskänslan i Gryningsröster och Unga dagar har förvandlats till en förnimmelse 
av gemensam skuld. Det är den sista resten av den werfelska tanken om allas 
broderskap.

Känslan av gemensam skuld kan emellertid inte befria människan från hen
nes ensamhet. I dikten Astronomi sammanförs motiv, som redan dykt upp i 
Ansikten, till ett förtätat uttryck för denna ensamhet. Människans individuella 
isolering förbinds med hennes övergivna belägenhet i kosmos — den upplevelse, 
som fixerats redan i Vigilier VIII i den föregående samlingen. De magnifika 
slutraderna i Astronomi visar med sin koncentration och skärpa, att om inte 
Edfelt tidigare funnit sitt rätta poetiska språk, så har han i alla händelser defini
tivt gjort det nu:

—  Köld sipprar ut ur mänskobröst, 
ur världsförlopp och nebulosor.

Dessa rader är ett direkt förebud till de »kalla koralerna» i Högmässa. Samti
digt visar denna dikt med önskvärd tydlighet, att Edfelts bitterhet i sista hand 
inte är betingad av yttre tidshändelser utan bottnar i konflikten mellan män
niskans innersta behov och en mekanisk världsordning. De »andens ångestrop»> 
som samma dikt talar om, klingar ohörda ut i världsrymden.

Att naturens ordning inte erbjuder någon tröst, inskärps också av dikten 
Grön lyser åter kullen. Som dess bakgrund skymtar kriget. Människan är lam
slagen av sina fruktansvärda erfarenheter, hon står utanför naturens ständiga re- 
generationsprocess. Med dämpad ironi ger inledningsraderna situationen: »Grön 
lyser åter kullen, / där slaget en gång stod.» Medan naturen i Unga dagar kunde 
väcka glädje och tillförsikt hos diktaren och han ännu i Gräset griper till na
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tursymboler för att uttrycka en mystisk upplevelse, har här banden mellan na
turen och människan ohjälpligt brustit. Slutraderna vänder sig direkt till natu- 
ren:

För oss med all vår oro 
är hån ditt sakrament: 
hur kvalen voro 
har du ej känt.

Det är att märka, att denna dikt tillkommit i den framstormande primitivis- 
mens tid — de Fem unga hade redan givit högljudda uttryck åt sin livsdyrkan 
och naturberusning. Det är högst sannolikt, att Edfelt redan här velat markera 
sitt främlingskap inför denna riktning, ett främlingskap, som framträder allt tyd
ligare i de följande diktsamlingarna. Det finns ett stänk av förakt och avsmak 
i Edfelts skildring av naturvarelsernas ohämmade produktivitet: raderna »sång
fåglar skola häcka / i kullens mjuka lä» följs av de beskt ironiska »och ägg 
skall kläcka / vart fjäderfä» — de »poetiska» sångfåglarna har snabbt degra
derats till banala fjäderfän.

I denna värld tar Edfelt sitt parti — för andens sak. De officiella frälsnings- 
lärorna, de politiska såväl som de religiösa, lämnar honom oberörd (/ förbi
gående 1-2). I den yttre tillvaron känner han sig inte hemma, han vandrar »ti
gande förbi / denna ort, där andra / ha sitt fögderi» {Levnadskonst). Det enda 
som kan ge honom styrka, är den plötsliga sällsamma förnimmelsen av »...  en 
obeskrivlig ton / från ett överjordiskt, trotsigt instrument» — så uttrycker han 
det i dikten Adressat. Den tonen kommer från samma värld som doften i 
Gräset. Det är en upplevelse av en mystisk kontakt, som inte helt kan fångas 
i ord, endast antydas. Den förtvivlan, som talar ur samlingens flesta dikter, 
bottnar måhända ytterst i frånvaron av denna outgrundliga makt, som i benå
dade ögonblick tar diktaren i besittning. Edfelts diktning har betraktats som en 
akt av andlig beredskap. Man har då speciellt tänkt på lyriken från och med 
Högmässa, där han reagerar mot lätt identifierbara våldsmakter i tiden. Men 
hans djupaste beredskap ligger på detta inre plan, i det ständiga lyssnandet efter 
den sällsamma rösten. Genom alla ungdomsårens kriser och förvandlingar växer 
denna mystik som en stigande violinton, frigör sig från de första samlingarnas 
tillsatser av tysk expressionism och nostalgiska drömmar om den gyllene barn
domen för att nå sin slutliga fulländning i Aftonunderhållning. I detta bittra, 
mörka verk får paradoxalt nog motivet klinga ut fulltonigt, som i dikten 
Nocturne:

Är stunden redan inne, 
är själens timme slagen?
Är redan från vårt sinne 
den grövsta tyngden tagen?
Bort jagas sken och villa 
på högre makts befäl.
Giv akt, var stilla 
och lyss, o själ.


