
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 129 2008

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Otto Fischer (uppsatser) och Petra Söderlund (recensioner)

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632, 751 26 Upp-
sala, samt även digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till Otto.Fischer@littvet.uu.se. 
Sista inlämningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 1 juni 2009 och för recen-
sioner 1 september 2009.
 Uppsatsförfattarna erhåller särtryck i pappersform samt ett digitalt underlag för särtryck. 
Det består av uppsatsen i form av en pdf-fil.

Abstracts har språkgranskats av Magnus Ullén.

Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till förfo-
gande som bedömare av inkomna manuskript.

Svenska Litteratursällskapet Pg: 5367–8.

Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.littvet.uu.se.

isbn 978-91-87666-26-1
issn 0348-6133

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2009



Samlaren, årg. 129, 2008, s. 188–217

Modernism i rörelse
Harry Martinson och den poetiska processen
Av JON V I K LU N D

Vi producera men bli själva produkter.
Detta är bland annat modernismens inre tragik.
Harry Martinson

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna antagit många nya perspek-
tiv för att historisera litteraturen, men huvudobjektet för ämnet – texterna själva – har 
sällan blivit föremål för historisk granskning. Denna artikel vill argumentera för en 
breddad textläsning som reflekterar över litteraturens materialitet och variabilitet, och 
därigenom dess förankring i historien. För den som forskar i äldre litteratur är textens 
instabilitet och historicitet en självklar utgångspunkt, men ju nyare litteratur som be-
handlas desto mer benägen är man att ta texten ”som den är”. Jag vill här plädera för 
en hermeneutik som tar textens transmission som utgångspunkt för läsningen, och 
som undersöker dess tillkomst och fortbestånd genom författarens försorg, historiska 
tillfälligheter och mediala förutsättningar, i korthet de olika förhållanden och villkor 
som gäller för all textproduktion och som bestämmer ”vad den är”.1 Frågan om textens 
instabilitet är inte bara relevant för äldre texter, där materialsituationen helt konkret 
ställer forskaren inför problem, utan borde också ställas inför arbetet med vår tids lit-
teratur.

Intresset för varians och transmission har på senare tid varit särskilt märkbart inom 
det forskningsfält som kallas materialfilologi eller New Philology, i första hand inriktat 
på medeltidens texter. Utgångspunkten är ofta instabiliteten i den medeltida texten, 
vilken som bekant transmitterades genom handskrifter, och man är intresserad av vad 
dess olika framträdelseformer kan säga. Inriktningen mot textvarians har där lett bort 
från ett originalitets- och intentionstänkande och snarare aktualiserat en rad litteratur-
sociologiska perspektiv. Framför allt har man betonat textens funktion som bruksföre-
mål; varje enskild version bär ju spår av läsare och skrivare, och har därför ett potenti-
ellt intresse från ett receptionshistoriskt perspektiv.2

På senare år har intresset för texters historiska förankring också riktats mot den mo-
derna litteraturen. Det gäller överlag forskare med editionsteoretisk inriktning, och 
vad som förenar dem är viljan att inte bara fördjupa den teoretiska medvetenheten 
hos textkritikerna, utan också att öppna litteraturteorin för textkritiska spörsmål. En 
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amerikansk forskare som George Bornstein har särskilt framhållit modernismen som 
ett intressant område. Han hävdar – i likhet med flera andra forskare –3 att den länge 
har varit bestämd av ett nykritiskt synsätt som har favoriserat ahistoriska, textimma-
nenta läsningar, varför man har förlorat blicken för diktarnas förankring i en historisk 
och politisk kontext. Modernismens litteratur är ickefixerad till sin natur, menar Born-
stein, och under ständig utveckling:

Most modernist poems exist in multiple forms, more like a process than a product, with 
each form carrying its own authorization and validity. In that way the physical texts 
themselves resist hierarchy and hegemony, instead proclaiming a radical contingency of 
the versions which each of them constitutes, and which together might be said to consti-
tute “the” poem.4

Liksom Bornstein menar jag att den lyriska modernismen – i hans fall den engelsksprå-
kiga, i mitt fall den svenska – fordrar en historiserande läsning som beaktar texterna 
som materiellt och kulturellt situerade skapelser. Poeter som exempelvis Martinson, 
Ekelöf och Oswald representerar en litterär modernism som kännetecknas av en sär-
skild textdynamik. För deras produktion är omarbetningen central, skrivandet blir för 
dem ständiga omförhandlingar av vad en text är, vad den gör och vad den ska betyda, 
och dessa översyner har ett intresse i sig själva. Textens förändringar genom transmis-
sionen bär dessutom spår av kulturella och politiska koder som påverkar och bestäm-
mer texterna såsom estetiska strukturer. Ett beaktande av sådana koder kan visa hur 
den modernistiska texten reflekterar och är en del av den politiska och kulturella his-
torien.5 I det följande kommer jag att diskutera Harry Martinsons poetiska författar-
skap. Hans produktion inskärper behovet av ett breddat och historiserat textbegrepp 
som förmår ge oss en mer rättvisande bild av hans textvärld, dess bredd och tillkomst 
genom ett speciellt arbetssätt, och hur den konstrueras i olika publiceringar.

Jag inleder med en kortare översikt av Martinsons verk, och går då särskilt in på vad 
vi vet om hans arbetssätt. Sedan följer en teoretisk bakgrund till det texthistoriska per-
spektivet, med särskild inriktning på textkonstruktion och materialitet samt textpro-
cesser. Jag specificerar mitt textbegrepp med exempel från Martinsons verk, och av-
slutar med en läsning av dikten ”Bomull”, som Martinson utgav i ett flertal reviderade 
versioner.

En nomad i språket
I essäboken Svärmare och harkrank från 1937 beskriver Martinson sina manuskripthö-
gar som ligger i drivor runt om i skrivarlyan. Mängden av ofullgångna utkast fyller för-
fattaren med en ambivalent känsla. Han finner ett stort antal aforistiska anteckningar, 
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och liknar dessa vid utblickar mellan träden i en skog om natten under ett åskväder, 
då ”perspektiv och sanning skifta för varje blixt”. Skrivandet blir ett ständigt sökande, 
och vad vi till slut har, på gott och ont, är ”komplikationernas elände”.6 Tidigare i 
samma verk beskriver han otillräckligheten som varje människa konfronteras med i 
skrivarbetet, en beskaffenhet som han dock också anför som skäl för den poetiska driv-
kraften att formulera nytt: ”Ett språk ligger ofött inom oss, och det språket siar: vi äro 
på väg mot nya artikulationer av ännu knappast halvväckta tankar och ingivelser.”7 
För den unge Martinson är modernismen ”[d]ynamiskt irrationell” och ”egensinnigt 
världsfamnande”, en filosofi vars ”världssyn är rörelsen”.8 Detta är allmänna idéer inom 
den modernistiska litteraturen,9 men jag vill här framhålla Martinsons deklarationer 
eftersom de också tycks peka på ett väsentligt drag i hans egen produktion.

Georg Svensson, som länge hade ansvar för Martinsons utgivning på Bonniers, har 
i en minnesteckning beskrivit dynamiken i dennes skrivande. Den skapande verksam-
heten pågick ständigt med nedtecknande av formuleringar och dikter, vilket alstrade 
högar av manuskript, ”kökkenmöddingar av inspiration”.10 Att skriva tycks för Mar-
tinson ha varit ett sätt att kontinuerligt reagera på omvärldens intryck, bearbeta min-
nen och tankar. Hans produktivitet är också omvittnad. Åren kring 1930 väckte han 
förundran bland sina diktarvänner med sina många diktkoncept som han gärna läste 
högt ur.11 Även om hans diktsamlingar (under hans livstid 11 originalutgåvor) utkom 
med ojämna mellanrum – man räknar till tre längre uppehåll på omkring 8 till 10 år –12 
tycks hans skrivande ha varit en konstant del av vardagen. Den efterlämnade samlingen 
av manus är också omfattande, mellan 1 500 och 2 000 diktutkast enligt en beräkning, 
vilket kvantitativt utgör en stor del av hans samlade dikter.13 Men Martinson lät också 
åtskilliga av sina dikter gå i tryck, inte bara i de större diktsamlingar han gav ut på Bon-
niers, utan också, som Carl-Otto von Sydow visar i sin bibliografi, i ett mycket stort 
antal tidningar, tidskrifter och antologier. Sydow påpekar där att de många omarbet-
ningarna i det tryckta materialet försvårat arbetet med att ordna och kategorisera dik-
terna, och mycket riktigt ställer denna beskaffenhet hos det martinsonska verket läsa-
ren inför frågan var gränserna egentligen går för en dikt.14

Den unge Martinsons produktion ger knappast bilden av en exklusiv modernist. 
Martinson diktade i skiftande stilar och ofta till en början osjälvständigt, lånande drag 
från så skilda poeter som Dan Andersson, Viktor Rydberg, Rudyard Kipling och Carl 
Sandburg.15 Han bemäktigade sig visserligen snabbt, som Kjell Espmark har visat,16 
ett originellt språk i kontakt med en större modernistisk tradition, men sammantaget 
skulle endast en mindre del av dikterna kunna beskrivas som modernistiska i en mer 
kvalificerad mening. Han förblev också, som Johan Lundberg framhållit, en rörlig poet 
som kunde skifta stil – rimmat eller orimmat, fri eller bunden vers, kort eller långt – 
och diktarroll.17 Föränderligheten i verket kan förstås förklaras biografiskt, och dess-
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utom är den signifikativ för den samtida svenska modernismen som ännu inte hade 
etablerat tydliga grupperingar med gemensamma program och än mindre blivit en 
bred enhetlig rörelse. I likhet med många andra poeter vid denna tid hade Martinson 
en viktig inkomstkälla i dagspress och periodiska tidskrifter. För honom liksom för de 
övriga i fem unga och många andra inom den unga lyriken, var dagspressen, och sär-
skilt de kommunistiska och anarkistiska tidningarna, en viktig publiceringskanal som 
i stor utsträckning inte endast var en ”kanal” för diktarna, utan dessutom direkt eller 
indirekt styrde många att anpassa sina verser till tidningens linje.18

Mycket få av Martinsons dikter tycks ha tillkommit med sikte på en diktsamling.19 
Snarare verkar det som om han oftast utgick från breda teman inom vilka han prövade 
sig fram i diktutkast som sammantagna bildade en växande familj av dikter, utan tanke 
på en fast struktur. Under den tidiga perioden var det som bekant bland annat ”no-
madfilosofin” som upptog honom. Nomad (1931) betraktades snarast som en prelimi-
när sammansättning av dikterna, och när den gavs ut igen 1943 skrev han om och bytte 
ut dikter till andra som bättre försvarade sin plats i samlingen. Utmärkande för fram-
för allt det senare författarskapet är att diktsamlingarna mer och mer kom att bli sam-
lingar av dikter som i perioder legat orörda och sen bearbetats under en lång tid, något 
som vi ser tydligast i Passad (1945) och Dikter om ljus och mörker (1971).20

En diktsamlings tillkomst styrdes i många fall av andra omständigheter än förfat-
tarens överlagda val. Upprinnelsen till den andra upplagan av Nomad är belysande för 
vilka faktorer som kunde vara styrande. I mars 1943 var Gunnar Ekelöf uppe hos Bon-
niers med ett exemplar av originalupplagan av Nomad från 1932. Den var fylld med 
teckningar av konstnären Torsten Billman som uppenbarligen funnit en affinitet med 
Martinsons dikter, varav många gestaltade erfarenheter från havet som han själv de-
lade. Ekelöf kastade fram förslaget om ett illustrerat nytryck, vilket Kaj Bonnier nap-
pade på och förde vidare till Martinson.21 Martinson hade inte publicerat någon dikt-
bok efter den negativa kritiken av Natur, och den nya upplagan skulle återuppväcka 
intresset för hans lyrik, menade Bonnier, som dock inte föreställde sig någon större 
försäljning, utan beskrev utgivningen mest som ”en prestige-sak”.22 Men förslaget fick 
Martinson att åter ta itu med sin samling. Han sållade bort två tredjedelar av dikterna 
(behöll endast 17 av ursprungligen 53 dikter), lade till 24 nya och bland dem sju som ti-
digare inte publicerats i bokform. Som Johan Lundberg påpekar är detta förmodligen 
Martinsons enhetligaste diktsamling, och därtill den som mest konsekvent utmärks av 
ett modernistiskt idiom.23 Ett stort antal av dikterna omarbetades, och i efterhand kall-
lar han samlingen den ”riktiga upplagan”.24 I praktiken blev den nya upplagan en helt 
ny diktsamling.

Närstående personers påverkan utgjorde alltså en inte oväsentlig del av Martinsons 
skrivande. Känt är vilken betydelse kretsen de fem unga hade för hans tidiga utveck-
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ling – här kunde han pröva sina dikter och få erkännande – liksom Moa Martinson för 
första halvan av 1930-talet. Georg Svenssons betydelse återkommer jag till nedan. Där-
till kan man lägga förläggarna på Bonniers som flera gånger refuserade den unge för-
fattaren, och därmed hindrade honom att ge ut ”ofärdiga” samlingar endast för bröd-
födan.25 En central del av skrivprocessen är ju alltid bedömningen: vilka dikter kvali-
ficerar sig för trycket? Martinson verkar ofta ha haft svårt att gallra ut svagare dikter. I 
en essä tar Tommy Olofsson upp Martinsons ojämnhet och beskriver honom som ”ge-
niet som inte klart kunde se sin egen originalitet”.26 Han tycks ha behövt hjälp av en 
medbedömare, och under de sista decennierna över huvud taget en katalysator för att 
publicera sina dikter.

Martinson har själv berättat om sitt skrivande och då betonat den utdragna proces-
sen. När han arbetade fram en dikt kunde han ofta utgå från en lång rad manuskript-
varianter varifrån en färdig dikt kunde arbetas fram. I ett brev till vännen Björn von 
Rosen från 1946 berättar han hur detta arbete kunde se ut: ”Ett sätt jag själv brukar an-
vända mig av är att skriva samma dikt i flera versioner, med så lång tid emellan att jag 
hinner glömma varje version för sig. Sedan väljer man ut den mest lyckat ödesbundna, 
den som man ofrånkomligast måste ta. / En gång hade jag en dikt i fyrtifem versioner. 
Det var dikten VI (6) i cykeln Passader: ’Vem minns Sebastian de Canos namn –’ ”.27 
I det stora opublicerade manuskriptmaterialet kan man stöta på sådana ”familjer” av 
dikter. Martinson kan exempelvis koncentrera sig på en saklig företeelse i naturen eller 
en tid på året som många gånger får utgöra utgångspunkten för och rent av första or-
det i dikten – såsom ”ljungen” eller en ”tidig morgon sena maj”.28 I dessa fall har arbe-
tet lett fram till en dikt, men i andra fall är förarbetena det vi har av dikten. Inför ar-
betet med diktsamlingen Cikada arbetade Martinson exempelvis med en rad dikter 
om maskrosen som aldrig togs med i samlingen, men som finns att läsa i Martinson-
samlingen på Uppsala universitetsbibliotek.29 Dessa dikter är förstås av stort intresse 
från ett processuellt perspektiv: kan man i de skilda versionerna förstå varför Martin-
son aldrig nådde fram till en färdig dikt, och vad säger ändringarna om hans arbetspro-
cess? I vilket fall som helst har de sitt värde som en för Martinson utmärkande texttyp, 
i lika hög grad som de avslutade naturminiatyrerna i exempelvis Gräsen i Thule (1958) 
och Tuvor (1973).

Under senare delen av författarskapet, från Cikada (1953) och framåt, hade Georg 
Svensson en unik inblick i Martinsons arbetsprocess. Svensson beskriver hur han flera 
gånger åkte ut till honom för att hjälpa till med en första sållning, och därmed sätta 
igång arbetet med en diktsamling. Han kunde då få sitta i ett angränsande rum medan 
Martinson rotade bland sina manuskripthögar, skrev nytt och gav redaktören att läsa 
för bedömning. En ny fas inträdde då Martinson skickade en större samling dikter för 
sättning, fast endast ”på försök”, som han enligt Svensson brukade uttrycka sig.30 Där-
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efter kom han in i ett nytt skede i arbetet: ”Från och med nu existerade ingenting annat 
för honom än denna bok som var på väg att födas. Han […] skrev hela tiden nya dik-
ter, samtidigt som han omarbetade eller utmönstrade de redan uppsatta. Det kunde ta 
upp till fem korrektur innan han blev någotsånär nöjd med samlingen, och ändå åter-
stod det svåraste: att få honom att på det sista korrekturet skriva sitt godkännande för 
tryckning.”31

Denna översiktliga beskrivning av Martinsons skrivande ställer frågan om vad som 
utgör eller karaktäriserar den martinsonska texten på sin spets. Forskningen har alls 
inte negligerat det stora publicerade och opublicerade material som inte finns med i 
någon av författarens diktsamlingar,32 men synen på Martinsons verk tycks inte ha på-
verkats av den speciella karaktären av denna textvärld. Hans dikter har analyserats for-
mellt, komparativt och idéhistoriskt, men i regel utan hänsyn till den vidare kreativa 
process som de är en del av och utan närmare reflexion över deras materiella publice-
ringskontext. I Kjell Espmarks tematiskt upplagda essäsamling Harry Martinson. Mäs-
taren (2005) är det exempelvis formfulländningen som står i fokus. Inriktningen mot 
det litterära mästerskapet motiveras av behovet att kritiskt sålla bland dikterna för att 
kunna föra fram en starkare läslista; en sådan skulle skapa förutsättningar för ett större 
genomslag utomlands, menar Espmark.33 Intresset för fulländningen i den färdiga pro-
dukten är dock ett estetiskt fokus som utmärker forskningen generellt. Detta på många 
sätt ahistoriska angreppssätt står i kontrast till det texthistoriska perspektiv som jag vill 
tillämpa här. Det processuella draget i Martinsons dikter, som jag vill kasta ljus över, 
uppmärksammar istället sökaren Martinson. Tanken om ”världsnomaden” har, som 
bland annat Ingvar Holm visat, en estetisk aspekt, men den gäller inte bara reseböcker-
nas kompositionsprinciper.34 Martinson var själv en nomad i sitt skrivande.

Mot ett historiserat textbegrepp
Utgångspunkten för min analys är alltså att vissa fundamentala karaktärsdrag i Martin-
sons texter blivit otillräckligt belysta genom att forskningen övervägande har betraktat 
dikterna som stabila enheter. Martinsons metod att ofta bearbeta och skriva om gamla 
texter och att arbeta med parallella diktversioner i skrivprocessen, påkallar också ett i 
högre grad historiskt och materiellt perspektiv på texterna.

Jag vill här lyfta fram två riktningar inom editionsteorin som var för sig bidragit till 
reflexionen kring textens historicitet, och som därigenom kan fördjupa bilden av den 
martinsonska texten. Den första utmärks av sitt fokus på multipla versioner och text-
processer. Ett utpräglat intresse för den diakrona dimensionen i textbegreppet ser vi i 
den franska critique génétique som uppstod 1968 kring en grupp av forskare i Paris. Ur-
sprungligen hade gruppen samlats för att undersöka specifika manuskript som hade 
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deponerats på det franska nationalbiblioteket, men sedermera utvecklades den till ett 
stort forskningscenter som tog fram raffinerade metoder för att undersöka, tolka och 
presentera manuskript. Dessa textgenetiker ställde sig i strukturalistisk och poststruk-
turalistisk anda skeptiska till såväl psykologisering som intentionalism. Till skillnad 
från traditionell manuskriptforskning var inte syftet att kronologiskt beskriva vägen 
fram till det ”rätta” stilistiska uttrycket, utan att beskriva och tolka textens produktiva 
förlopp såsom det framstår spatialt i ett manuskript eller i skilda separata versioner.35

Samma intressen har även utmärkt tyska forskare, till exempel editionsfilologer som 
Hans Zeller och Gunter Martens som med strukturalistiska utgångspunkter har inriktat 
sig på texters varians. Martens är bland annat känd för sin idé om ”Textdynamik”. Varje 
text utmärks av sin processuella karaktär som visar sig i skrivprocessens ständiga omför-
handlingar för att ge uttryck för upphovsmannens idéer. Men inget enstaka stadium i 
processen kan principiellt ges företräde. Genom att sätta fokus på texthistorien kan ut-
givaren lägga grund för en helt öppen text som utgår från en redovisning av den histo-
riska variansen. Därmed uppmärksammas också läsaren på den problematiska uppdel-
ningen mellan en statisk etablerad text och andra versioner som skjuts åt sidan.36 Den 
kritiska reflexion som Martens vill integrera i utgåvan (att reflektera över texters histo-
riska konstruktion och att dekonstruera idén om den singulära texten) kan givetvis, som 
många forskare inriktade på varians har visat, praktiseras också i läsningar av texter, och i 
själva verket är just tolkningen en huvudsak i många genetiskt inriktade textteorier.

Den andra riktningen inom editionsteorin som jag vill lyfta fram intresserar sig för 
texter som sociala och materiella konstruktioner. Jerome J. McGann menade i A Cri-
tique of Modern Textual Criticism att texter endast blir till för läsaren genom att trans-
mitteras genom en social process: genom förläggare, tryckeri, kritiker och läsare.37 I 
en rad böcker har han utvecklat sin teori om textens villkor – ”the textual condition” 
– särskilt inriktad på poesi. McGann menar att vår syn på texter i alltför hög grad har 
formats av vårt perspektiv som läsare, att texter är något vi läser och tolkar, och att 
detta gjort oss blinda för textens produktion, dess historiska förankring och föränder-
lighet.38 I likhet med flera andra teoretiker gör han en skillnad mellan den lingvistiska 
och den bibliografiska koden i en bok. Det förra är vad vi vanligen förstår som texten, 
det senare allt det som omger och bär fram den i en bok, till exempel bokformat, om-
slag och typografi. Den lingvistiska koden må vara stabil eller instabil genom ett verks 
transmission, och det kan verkligen äga sitt intresse, men den bibliografiska koden för-
ändras alltid. Texten formas i sociala sammanhang, och blir betydelsefull genom sin 
framväxt och sitt mottagande. Detta är huvudmomentet i vad McGann kallar ”den so-
ciala texten”.39

McGanns betoning av den sociala och materiella kontexten leder honom, i likhet 
med forskare inriktade på multipla versioner, till en förståelse av textualitet som pro-
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cessuell snarare än final. För att utöka vår kunskap om den moderna poesin måste vi 
undersöka hur den konstrueras och förmedlas materiellt. Han använder ”materiell her-
meneutik” som en sammanfattande benämning på sin teoretiska ingång: den biblio-
grafiska koden är, liksom den lingvistiska, socialt och ideologiskt betingad, och det 
som driver hans läsningar är en önskan att visa på vilket sätt dessa kan påverka, och har 
påverkat, vår förståelse.40

Textprocesser
Det har framgått att Harry Martinsons texter ofta har karaktär av work in progress. 
Detta gäller såväl själva arbetsprocessen, vilken kunde vara utsträckt över en lång tid 
med många revideringsfaser, som omarbetningarna av enskilda dikter som föreligger i 
en rad tryckta versioner. Utifrån ett genetiskt perspektiv finns variansen inte där som 
en rad förlegade versioner som har lett fram till själva den ”auktoriserade dikten”, utan 
som en betydelsefull process av omvärderingar där varje del är viktig både i sig själv och 
som en del av processen. Hur kan då textbegreppet närmare beskrivas såsom just en 
process, och vilket värde har detta perspektiv från en hermeneutisk synpunkt?

Den genetiska kritiken har alltså utgångspunkten att varje verk per definition är ut-
sträckt i tiden. Det skapas under en process av skrivande och revidering. Verket är alltså 
en diakron struktur medan varje text – det må vara ett manuskript eller en tryckt pu-
blikation – är ett synkront system av betydelser. Variansen blir enligt detta synsätt en 
integrerad och central del av verket som helhet. I den mån traditionellt inriktad forsk-
ning brukar ta upp varianter är det i regel som exempel på hur ”ett diktverk får sin 
form”, d.v.s. som ofärdiga texter eller som avvikelser från konstverkets rätta utform-
ning. Den tyske anglicisten Hans Walter Gabler, främst känd för sin synoptiska edi-
tion av Ulysses, är en av de forskare som mest envetet argumenterat för den litterära 
textens processuella natur. Ett sådant genetiskt perspektiv ger läsningen av ett verk en 
ny dimension. För den litterära analysen innebär ju detta att basen för analysen både 
breddas och konkretiseras:

We never come closer to an author’s willed structuring of design and meaning than 
through his conscious choices of language, expression and style. Where revisional vari-
ants manifest themselves, they make evident crises points of articulation through which 
the work passed in the writing. Correspondingly, the articulation of critical understand-
ing – which may at will relate to the diachronous succession of textual states, or to a given 
synchronous textual structure such as that of the published text – will reach its highest 
degree of definitiveness from a critical interpretation of the work’s revisional variation.41
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Som Gabler påpekar kan varianterna fylla en hermeneutisk funktion genom att de pre-
senterar alternativa uttryck i relation till den totala textstrukturen. Dessa möjliga be-
tydelsevarianter står antitetiskt i förhållande till varandra och fungerar därför som sti-
muli i tolkningen. I läsningen av dikten ”Bomull” nedan kommer jag bland annat att ta 
fasta på varianterna i transmissionen genom en rad tryckta versioner. Här vill jag dock 
kort visa hur den diakrona strukturen kan lyftas fram också i en dikt, närmare bestämt 
i manuskript med omarbetningar.42

I en dikt som troligen härstammar från den äldre författarens skrivarverkstad reflek-
terar Martinson över språket.43 Arbetet med dikten kan följas i ett manuskript med änd-
ringar samt i en efterföljande renskrift (troligen av hustrun Ingrid Martinson) som också 
bär på ändringar. Som jag tidigare framhållit är detta en vanlig texttyp i Martinsons 
poetiska oeuvre i stort sett. Dikten är i sig visserligen knappast något mästerverk, vilket 
också kan vara orsaken till att den inte har publicerats, och kanske var dess sista utform-
ning inte ens tänkt som en färdig dikt, utan endast som ett nytt utkast som skulle kunna 
användas i ett annat sammanhang.44 Men här är jag främst intresserad av att använda den 
som en utgångspunkt för en genetiskt inriktad analys. För det första måste man förstås 
över huvud taget tyda handskriften, något som inte ens i en relativt enkel handskrift som 
den följande behöver vara komplikationsfritt. Sedan gäller det att uttyda kronologin i 
den arbetsprocess som handskriftsbilden visar. Detta är en tolkningsfråga som inte all-
tid kan ges ett entydigt svar. Ofta krävs att man har tillgång till de fysiska dokumenten 
eftersom överstrykningar, bläcknyanser och annat har taktila egenskaper som kan ge led-
trådar i tolkningen. Också kunskapen om författarens skrivvanor kan vara användbar, 
till exempel hur denna disponerade pappret i skrivandet och gjorde strykningar. Det 
tredje momentet i analysen är snarast meningssökande. Som framgick ovan finns det en 
hermeneutisk dimension i den genetiska kritiken som utgår från diktens varians.

På det första bladet i den aktuella texten (se ill. 1) urskiljer man vad som framstår 
som tre faser i skrivprocessen. Martinson har kastat ned en första version av dikten, 
nedtecknad mitt på sidan, med en första rad som drar ut mot den vänstra marginalen; 
det senare var en vanlig typografisk konvention för Martinson och hans generation, 
sannolikt inspirerad av Carl Sandburg.45 Texten drar till höger, vilket också utmärker 
Martinsons handskrifter, där raderna, som här, ofta tvingas till radbrytning på grund 
av brist på utrymme. Utesluter man överstrykningarna och ändringarna från läsningen 
kan man skilja ut en nio rader lång originalstrof:

Språket skall användas
till att skapa beskrivningar
av allt som möter eller flyr,
inte till att bita sig själv i stjärten
och undra vad du själv är.
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Språket är plog och harv
nät och fiskekrok
för alla syner och tankar
som står i livets bok

Det första utkastet lägger bildrikt och enkelt ut texten för hur språket ska användas 
och vad språket är. Språkligt sett har texten karaktär av snabb nedskrift av ett tanke-
innehåll, i väntan på att de rätta orden ska komma. I synnerhet raderna ”inte till att 
bita sig själv i stjärten / och undra vad du själv är” ger ett ofärdigt intryck. Den senare 
raden är dessutom svårläst, vilket kan tala för att detta är det första hastiga utkastet av 
dikten.

Sedan har Martinson ändrat i texten. I några första strykningar mildrar han det 
normativa momentet i dikten. Istället för ett ”skall användas” beskrivs språket metafo-
riskt som en ”redskapsbod” och ett ”fångstredskap”, vilket tycks antyda något om språ-
kets tänkta funktion. Ännu en ändring är strykningen av ”för alla syner”, förmodligen 
för att instrumentalisera fiskemetaforen och dessutom vinna en alliteration. Inte desto 
mindre är det tveksamt om resultatet blev en förbättring:

Språket skall användas <är en redskapsbod>
till att skapa beskrivningar
av <fångstredskap för> allt som möter eller flyr,
inte till att <ständigt> bita sig själv i stjärten
och undra vad du själv är.
Språket är plog och harv
nät och fiskekrok
<Det fångar och fiskar> för alla syner och tankar
som står i livets bok46

Av handskriften framgår att Martinson först ratat den första delen av dikten, genom att 
stryka över den med vågiga streck, och sedan beslutat att stryka över hela texten för att 
börja om på nytt, utnyttjande bladets övre och undre marginaler. De lodräta strecken 
markerar gränserna för var en rad ska börja och sluta. Nu får dikten en helt ny vänd-
ning. Alla skrivningar om språkets funktionalitet är strukna, och de avslutande orden 
om ”livets bok” får bli inledningen och utgångspunkten för en bild av språket, ett an-
tal variationer på det gamla temat skapelsen och naturen som liber naturae. Det första 
utkastets passus om språkligt navelskådande har inte transponerats till den nya versio-
nen, som istället metaforiskt betonar tre martinsonska teman: vidsynen, naturen och 
den personliga erfarenheten som upphov till verkligt skrivande. Man kan vidare no-
tera en ändringstyp som är utmärkande för författaren. Martinson ger ofta i sina tidiga 
diktutkast prov på en mer traditionell skrivart, här till exempel genom upprepningar 
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såsom anaforen: ”Den boken är skriven i havets djup […] Den boken är skriven med li-
vets saft”, upprepningar som i många fall sedan stryks:

Språket står <stod> redan i livets bok
i oceaner av år.
Den boken är <var> skriven i havets djup
i rymder där solar bor[?] går.
Den boken är skriven med livets saft
<Dess penna var doppad i livets saft>
i evighetsdjup av vår.

I en renskrift har Martinson fortsatt arbetet med dikten. Nu är ändringarna konnota-
tiva eller syftar till att justera versen:

Språket stod redan i livets bok
<genom eoner> i oceaner av år.
Den boken var skriven i havets djup,
i rymder där solar går. <,>
Dess <med> penna var doppad i livets saft
i evighetsdjup av vår
<i djup av sav, och <av> vår>

Ändringen från ”oceaner” till ”eoner” ger ett mer abstrakt och litterärt intryck, och 
leder snarast tankarna till Platon och romantikerna. Dessutom undviker ändringen 
upprepning i metaforiken i förhållande till efterföljande rad. Ändringen nedanför, där 
Martinson har komprimerat syntaxen genom strykning av verb och pronomen, måste 
väl betraktas som typisk för all litterär bearbetning med dess rensning av onödiga ord, 
men dessa ändringar kan också förklaras som en justering av metern; i och med änd-
ringen av den andra versfoten från anapest till jamb undviks en metrisk duplicering av 
rad tre.

Denna kortfattade genomgång syftade alltså till att ge exempel på en diakron läsning. 
Därigenom framkommer också en bild av Martinsons arbetsprocess. Dikten växer här 
inte fram som en alltmer integrerad helhet steg för steg, utan genom en disruptiv pro-
cess där form och tanke kastas överända och där Martinson plötsligt ger texten helt 
nya riktningar. Man ska därmed akta sig för att se omarbetningarna som en ackumule-
ring av tankar där slutversionen utgör så att säga koncentratet av hela tankeprocessen. 
Som Gabler i en senare artikel påpekar handlar det i analyser av critique génétique-typ 
inte om att tyda handskrifterna som ”textvittnen”, för att använda en gängse textkri-
tisk term. I sådana fall är syftet att rekonstruera en ny ”ren” måltext genom att föra in 
de ändringar som författaren företagit. Syftet är snarare att studera textens ”skrivspår” 
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och vad dessa kan säga om dynamiken i skrivprocessen. Det innebär att man inte bara 
betraktar manuskriptet som en text utan också som en bild av en process.47 En sådan 
analys kan exempelvis inrikta sig på tematiska spörsmål. Analysen lägger en grund för 
den som till exempel intresserar sig för Martinsons språkuppfattning: vilka idéer läg-
ger han fram om språket, och vilka förkastar han? (Varför han förkastar en viss idé är 
förstås en komplicerad fråga.) Vad utkasten visar är kanske i sista hand vilken sökande 
inställning författaren har till sitt ämne. De demonstrerar dessutom konkret svårighe-
terna i att fånga ”syner och tankar” med språkets ”fiskekrok”.

Det finns förvisso skäl att ifrågasätta om dessa utkast överhuvud taget är att betrakta 
som en dikt. Ändringarna från den första versionen till den sista är så stora att egentli-
gen endast en rad återstår från det första utkastet: kopplingen mellan språket och ”li-
vets bok” är den centrala tanke som tematiskt håller versionerna samman. Frågan om 
var gränserna går för dikten som ett enskilt ”verk” kan här dock lämnas åt sidan. Po-
ängen är ju att verket för en författare som Martinson flyter och förändras över tid. 
Martinsons manuskript ger en konkret bild av en skrivprocess där det första utkastet 
endast är startpunkten för ett dynamiskt tankearbete som går framåt genom att språk-
liga vändningar och uttryck prövas, närmast som ett slags ”nät och fiskekrok”, för att 
fånga ett språk som uttrycker väsentliga erfarenheter och idéer. Detta framstår som ett 
alternativ till den gängse föreställningen om poetisk kreativitet, enligt vilken orden 
blixtlikt infinner sig som inspirerande ingivelser och formar färdiga poetiska alster. 

Textkonstruktioner
Den andra sidan av det historiserande textbegreppet är textens materiella förankring 
i en publikationskontext. En text är alltid konstruerad i ett visst sammanhang och de-
terminerad av sin kontext, som framhäver vissa betydelser alltmedan den ”gömmer” 
andra. Som Bornstein visar i sin bok kan en rad skilda tryck av samma dikt bära på 
starkt divergerande historiska betydelser och sociopolitiska koder, medan sentida an-
tologier och textutgåvor i allmänhet tenderar att sudda ut dessa betydelser. Det finns ju 
praktiska och ekonomiska motiv bakom utformningen av en diktantologi, som exem-
pelvis ofta leder till att så många dikter som möjligt måste samsas på boksidorna. Där-
för ges det inte utrymme för att integrera eller kommentera texternas historiska kon-
text, varigenom det framför allt blir textens immanenta estetiska betydelser som fram-
hävs, till förfång för dess historiska förankring.48

Textsociologiskt sett är det av intresse att undersöka vilka som deltagit i framväxten 
av ett verk, och i vilken mån författaren själv bidragit till bokens utformning. Det kan 
exempelvis ha sin betydelse för tolkningen att Martinson själv deltog i beslut kring sina 
böckers utformning. Han hade synpunkter på typografi (där han föredrog Bodoni), 
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gjorde själv många gånger förslag till illustrationer, och uttryckte åsikter om stort och 
smått, som till exempel vilket förlagsnamn som skulle skrivas på omslaget (Bonniers 
eller Albert Bonniers förlag – han tyckte vid ett tillfälle att det förra gav för mycket 
intryck av ”sommarbok”).49 Han hade dessutom flera gånger noggranna anvisningar 
för omslag. Till diktsamlingen Natur från 1934 gjorde han en skiss som förlaget följde 
nästintill helt och hållet, och som gjorde det klart att han önskade ge samlingen ett 
modernt uttryck, med breda svarta kantiga streck under titeln.51 Även från ett strikt in-
tentionellt perspektiv kan man alltså slå fast att de bibliografiska koderna i många fall 
tycks vara en meningsfull del av ordkonstverket som helhet.

Men författarintentionen har i detta sammanhang en underordnad betydelse. Dik-
ten som konstruktion handlar om vad en kontext gör med texten, liksom vad texten 
i sin tur gör med kontexten. De bibliografiska koderna blir med detta perspektiv be-
tydelsebärande eftersom de etablerar texten historiskt i tid och rum och ger informa-
tion om ideologiska och politiska meningssammanhang. Ta till exempel ”Den irrande 
anden”, publicerad 1929 i debutsamlingen Spökskepp, om den fällde korsfararen som 
likt den flygande holländaren irrar världen över med sin förlorade tro. I Spökskepp står 
dikten ensam på boksidan med den vördnad för diktens autonomi som den moderna 
lyrikens samlingar konventionellt ger uttryck för, mitt emellan två liknande dikter – 
”Öden” och ”Ropet” – som på ett delvis pekoralistiskt vis ställer tillvarons prövningar 
och lidanden mot de stora existentiella frågorna. ”Den irrande anden” är i sig själv inte 
iögonfallande politisk, den inordnar sig snarast som en sorts religiös tvivlardikt i Vik-
tor Rydbergs anda. Dikten hade dock publicerats redan året innan i den anarkistiska 
och ungsocialistiska Brand, en tidning där Martinson senare skulle få redaktionella 
uppdrag.51 Här hamnar dikten i ett politiskt sammanhang som ger texten en helt an-
nan bakgrund. Dikten är helt integrerad i en annons för tidningen. Den övergripande 
rubriken är ”Sprid BRAND”, varpå Martinsons dikt följer, och sedan, i samma grad och 
typsnitt, en anvisning om hur läsaren kan sprida tidningen (jfr ill. 2). Dikten ger en 
bild av irrande osäkerhet som dock i denna kontext förvandlas till ett ideologiskt de-
terminerat tecken i tiden. Och det sörjande diktjaget, som ”intet har till ledning”, blir 
såsom ett exempel en indirekt uppmaning till värvning.52

En annan text, ”Brev från en boskapsbåt”, är i första hand bekant som en dikt. Som 
sådan publicerades den i bland annat Bonniers månadstidning 1931, i Kap farväl! från 
1933, i 1943 års upplaga av Nomad, och, översatt till engelska, i Robert Blys antologi 
Friends, you drank some darkness från 1975. I alla dessa versioner finns det förändringar 
i texten, men det är framför allt den bibliografiska koden som är av intresse här. ”Brev 
från en boskapsbåt” trycktes 1930 först i den syndikalistiska dagstidningen Arbetare-
Kuriren som ett prosastycke.53 Den framstår där just som ett brev, en koncentrerad 
prosaberättelse i litterär stil om hur besättningen på en boskapsbåt ute på havet får syn 
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på en lustjakt, och däri deras redare ”Köttkungen Ogden Armor”, ägare av ett stort an-
tal slakterier. Oxarna börjar då böla ”likt tusen hesa sirener” och diktjaget tänker sig 
detta ”beklämmande” ljud som en lovsång över köttet. Därefter berättar brevet kon-
centrerat om en efterföljande storm som gav oxarna svår sjösjuka. Dessa ”brev” utgör 
ju en gammal texttyp i tidningsprosan, och referensen till genren förstärks av den halvt 
anonymiserade signaturen ”Ham”. De tekniker för att skapa autenticitet, som Espmark 
i sin studie diskuterar, exempelvis konkretionen, det berättande vi:et och den talspråk-
liga stilen, har i denna kontext funnit sitt kongeniala uttryck.54 Därtill kan man lägga 
att texten har (tragi)komiska poänger, såsom ljudillustrationerna, ordleken ”köttets 
lov” och det avslutande påpekandet om oxarnas fyra magar och deras större benägen-
het till sjösjuka. Även vitsigheten var ett typiskt inslag i de vänsterradikala tidningarna, 
där man ofta fann roliga historier i marginalen.

Man kan alltså säga att ”brevet” är konstruerat som en tidningstext i det givna sam-
manhanget. Jämför man det med dikten med samma namn i den sobert formgivna 
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Nomad från 1943 står man inför en helt annan text. Den korthuggna prosan förstås i 
dikten med ojämna högermarginaler som fri vers. Texten är nedstruken och språkligt 
putsad; till exempel är ”köttkungen” struket, liksom det ljudhärmande ”Buh! – Buh! 
– Buh!”. Billmans illustrationer ger ordet ett konstfullt intryck. Om man går tillbaka 
till brevet i Arbetare-Kuriren kan man som kontrast se hur en annan dialog upprättas 
med tidningssidan, som förstås är unik för just denna publicering. Martinsons bidrag 
står i direkt anslutning till en lång artikel som pläderar för en materialistisk litteratur, 
”Produktionsformerna och kulturen”. Martinsons text kan på många sätt ses som ex-
empel på teserna i den radikala kulturartikeln och knyts på så sätt till ett estetiskt-poli-
tiskt program. Litteraturen bör ge en vidsträcktare bild av de breda folklagren i en tid 
då industrialiseringen banar väg för en ny högre kultur. Med amerikanska exempel – 
Amerika är på väg att skapa ”VÄRLDSMEDBORGAREN, industrialisten utan foster-
land” – pekar författaren ut en revolutionerande riktning inom litteraturen, med före-
trädare som Upton Sinclair, Sinclair Lewis och B. Traven.

”Bomull” × 3
För att tydliggöra det texthistoriska perspektivet kommer jag att gå närmare in på en 
dikt och dess skilda versioner: ”Bomull”. Den trycktes 13 gånger under Martinsons livs-
tid, varav minst fem versioner har omarbetats språkligt, och den ingår i flera senare 
diktantologier, till exempel Jan Olov Ulléns nyligen utkomna De bästa svenska dik-
terna.55 Dikten publicerades först i Sjömannen i april 1930, en tidning för arbetslösa 
sjömän, och därefter den 10 maj samma år i den kommunistiska dagstidningen Folkets 
dagblad politiken. ”Bomull” är där en del av en svit på tre dikter som alla vid en jäm-
förelse problematiserar ett kolonialt västerländskt perspektiv, i stora stycken från re-
sande sjömäns synvinkel. Dikten ”På Kongo” beskriver mötet med ”negrer från San-
kuru” som från däcket på en järnpråm skriker ”må fan ta dig! / på ett bantuspråk”. I dik-
ten ”Resorna” får vi möta miljöer från Bombay, där intryck av en vitklädd lots, spåmän, 
”soldyrkare” och gatflickor ses mot bakgrund av det ”dunkla ofattbara Indien” som dik-
tens subjekt anar i landet innanför hamnen.

”Bomull” är enkelt uppställd på tidningssidan i tre femradiga strofer (se ill. 3). Rent 
narrativt beskriver dikten ett mönster av kolonial handel genom bomullens väg från 
Amerika, via Europa till Afrika, från mikroperspektivets kabelläggare i inledningsstro-
fen till avslutningens symboliska snöfall i sista raden. Dessutom struktureras dikten av 
en återkommande sång, som sjungs av olika röster. Den första strofen skildrar kabel-
läggare som under sitt arbete med att koppla samman linjen mellan Europa och Ame-
rika snappar upp en beställning: ”Ge mig tre miljoner ton bomull!” Den andra stro-
fen berättar om hur bomullen från Amerika ger kläder till Afrikas vildar och vapen 
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som riktas mot desamma. Den sista strofen är en sorts ironisk sorgesång över bomul-
len, sjungen – föreställer man sig – av de afrikanska offren, varmed denna handelsvara 
som tills nu skildrats helt sakligt också får symboliska betydelser: ”Bomull, bomull […] 
Din vita frid till våra svepningar! / Dina vita fotsida kläder då vi vandra in i himme-
len / frälsta av Boot[h]s jesusansikte i alla världshamnar! / Bomull, bomull, ditt snö-
fall över jorden!”.

I sin analys av dikten tar Espmark fasta på hur Martinson hämtat poetiska tekni-
ker från föregångare i den modernistiska traditionen. Upprepningarna tycks stamma 
från Sandburg, och raden om Booth, Frälsningsarméns grundare, påminner om Vachel 
Lindsays berömda dikt ”General William Booth enters into Heaven”.56 Komparativt 
sett menar jag att dikten också pekar åt andra håll. Upprepningen av ”bomull” står till 
exempel i ironisk kontrast till Heidenstams bekanta dikt ”Sverige”, ur Ett folk (1902). 
Medan källan spelar fosterlandets melodi i Heidenstams dikt, så sjunger atlantkabeln 
kapitalismens beställningar – ”Ge mig tre miljoner ton bomull” – i Martinsons. Hei-
denstams rader ”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland / vår längtans bygd, vårt hem på 
jorden!” och ”Fall julesnö och susa djupa mo!” har hos Martinson blivit ”Bomull, bom-
ull, ditt snöfall över jorden! / Din vita frid till våra svepningar”.57 En sådan läsning sät-
ter närmast fingret på konflikten mellan det nationella och det globala perspektivet. 
Den gamle diktarens nationalism och hembygdsromantik kontrasteras mot den glo-
bala marknadsekonomin och kolonialismen hos Martinson.58

Johan Lundberg har i en analys av ”Bomull” helt riktigt betonat hur dikten skiftar 
perspektiv genom ”förflyttningar mellan medvetanden från olika kulturer”. Han lyfter 
vidare fram det koloniala mönster av förtryckarmekanismer som dikten lägger ut, ett 
mönster som jag vill förtydliga, inte minst med tanke på den kontext där dikten först 
publicerades.59 Den politiska och ideologiska tendensen tycks nämligen vara framhävd 
redan genom publiceringen i Folkets dagblad Politiken. Tidningen kallade sig för en 
”sektion av den kommunistiska internationalen”, och den omedelbara kontexten för-
stärker det imperialistiska temat i dikten. I bildmaterialet ser man på tidningens första-
sida ett fotografi av Bombays kvinnor som demonstrerar för bojkott av engelska varor 
– något som konkret kan kopplas till både ”Bomull” och ”Resorna” – och på samma 
uppslag som dikterna finner vi en satirbild med rubriken ”imperialistisk humanitet”: 
en afrikansk pojke som, ensam överlevande ett blodbad som fransmännen anställde i 
Marocko, har tvingats fly ut till öknen, där vilddjuren hungrigt väntar på honom.

Dikten tar sin utgångspunkt i kabelläggarnas upplevelser på havet mellan Amerika 
och Europa. Ideologiskt sett börjar den alltså med de enskilda arbetarna, vars arbete 
lägger grunden för den moderna industrialismens kommunikationsekonomi. Men 
de är själva snarast en del av det växande internationella proletariatet, vilket möjligen 
framgår symboliskt av deras position på öppet vatten, mellan de västerländska konti-
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nenterna. Deras sång knyter dem till slavarna, som sjunger i diktens andra hälft, vilket 
kan ge underlag för en tolkning av Martinsons syn på sjöarbetarens villkor och ställ-
ning. Diktens följande rader målar upp en tydlig bild av den så kallade triangelhandeln, 
dvs. det västerländska samarbetssystem som skapade ekonomisk vinst för Amerika och 
Europa medan det sög ut Afrika. Bomull var en billig råvara, framtagen i Amerika 
med hjälp av slavkraft, förädlad i Europa och såld som billig importprodukt till Afrika, 
samma kontinent som i sin tur tvingades exportera slavar till bomullsplantagerna från 
det Västafrika som dikten nämner – därav deras sång ”om bomull, om bomull!”. Ut-
trycket ”Senegambens vildar”, som syftar på de franska västafrikanska områden som nu 
heter Senegal och Gambia, antar uppenbarligen kolonialmaktens synvinkel, med dess 
krassa kränkande språk. Den kemiska uppfinningen bomullskrutet, som dikten näm-
ner, förstärker den tragiska ironin i denna handel (även om det rent faktiskt troligen 
inte spelade någon större roll i kolonialmaktens förtryck), och fungerar tillsammans 
med den transatlantiska kabeln och nämnandet av Booth som tidsmarkörer, vilka sam-
mantaget ringar in dikten historiskt kring mitten av 1800-talet, alltså strax före slave-
riets avskaffande i USA.60 Uttrycket ”Senegambiska trader” är vagt och antydande, 
men måste rimligtvis förstås som slavskepp.61 Därigenom har Martinson antytt en ka-
pitalistisk rörelse som i princip är självgående och självproducerande. Den avslutande 
strofen utlägger i denna tidiga version vad man kan kalla ironin i detta kapitalistiska 
skeende: bomullen som faller från himlen som en sorts missriktad gåva till världen, ett 
metaforiskt tema som utvecklas i raden om bomullstyget som svepning för avlidna afri-
kaner, något som förstärks av raderna om den västerländska missionen. De ”vita fot-
sida” kläderna och Booths ”jesusansikte i alla världshamnar” utgör en tydlig koppling 
till den utsugande handeln som beskrivits ovan.

Ett år senare har Erik Asklund valt ut ”Bomull” för sin antologi Modern lyrik, till-
sammans med 5 unga från 1929 den dittills viktigaste manifestationen av den svenska 
moderna dikten. ”Bomull” har här typografiskt formgetts så att den skiljer sig från de 
tidigare trycken av samma dikt. Typografin har fått en utstuderad utformning, ord och 
fraser har accentuerats och dikten har fått ett ryckigare, mera asymmetriskt uttryck (se 
ill. 4). Raderna ”Sjung högt, sjung högt / på alla senegambiska trader! / om bomull! 
/ om bomull!” har skiljts ut från det som tidigare var strof 2 och centrerats – utrops-
tecken tillagda. Dessutom har Martinson gett dikten en ny slutrad, såsom för att an-
passa den till en Asklunds eller en Lundkvists modernistiska idiom. Bomullen apos-
troferas som ett ”snöfall över jorden!”, och sen det nya slutet: ”Du faller som världs-
skeendets konfetti kring / maskinerna!” Det som försvårar läsningen är att Martinson 
här använder ett bildspråk som i en viss modernistisk kontext kan uppfattas som posi-
tivt. I flera andra dikter i samlingen används maskinmotivet så, till exempel i dikter av 
Diktonius (jfr ”tillsammans är vi: en maskin som slår”), eller av Lundkvist (”Vi måste 
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lära de nya rytmerna / hos de snabba, starka, stålglänsande maskinerna”).62 Som Ingvar 
Holm har visat hade Martinson en tvehågsen syn på industrialismen och det moderna 
samhället.63 Det nya slutet ökar diktens komplikationsgrad, för maskinerna framstår 
i denna kontext som något tvetydigt. Frågan huruvida man ska förstå ”maskinerna” 
som något positivt eller negativt komplicerar diktens tidigare, mindre svårtydda ironi. 
Denna läsning av dikten som nu i högre grad en modernistisk än en politisk text får 
stöd av antologins mottagande. Signaturen M.J. i Ny tid (28/5 1931) citerar ”Bomull” in 
extenso med kommentaren att Martinson inte bara ser mystiken i naturen, ”utan också 
i den moderna tekniken”. Rudolf Rosengren i Helsingborgs Dagblad (19/7 1931) upp-
höjer också den unga poeten (”otvivelaktigt en skaldebegåvning”) med en beskrivning 
som minst sagt är färgad av den omgivande kontexten i Modern lyrik: ”Han besjunger 
han som de andra, maskinernas dunk, rykande fabriksskorstenar och vår tids samfärds-
medel, bilar, ångare och kablar […].”

I Nomad (1943) dyker dikten upp igen, nu omarbetad och förlängd med sju rader. 
Denna den andra upplagan av Nomad, som jag tagit upp ovan, är närmast en biblio-
filutgåva, rikt illustrerad sida för sida av Torsten Billman. Illustrationerna ger nya för-

ill. 4
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utsättningar för läsningen. Konstnären har arbetat i dialog med den satta texten och 
teckningarna samspelar med dikternas typografiska uppställning. De tre illustratio-
nerna till ”Bomull” ligger nära textens bokstavliga innebörd: en bild föreställer en halv-
naken kvinna som ”tjusas” med ett bomullstyg; en föreställer två män i tropikhattar 
och gevär som står vid en hög av svarta lik; den sista bilden visar en marknadsplats för 
textilhandel, d.v.s. en illustration av den mekanism som ligger bakom imperialismens 
destruktiva sidoeffekter. (se ill. 5). Den nya avslutningen på dikten visar en ny riktning 
i författarens tankeprocess:

Bomull, bomull, ditt snöfall:
svepande världen i ny nödtorfts fäll
höljde du oss, skymde du vår blick med ditt moln.
Vid mynningen av Marknadsfloden, 
på alla marknaders och bytens vida hav,
mötte vi, bomull, bomull,
din böljas lagar,
din böljas hot.

ill. 5
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Martinson har här velat förtydliga diktens budskap. Möjligen har han uppfattat ra-
derna om handeln med bomull – i synnerhet i Modern lyriks version – som alltför tve-
tydiga. Nu varieras den tidigare bilden av bomullstyget som ett tyg för svepningar (”din 
vita frid till våra svepningar!”) längre ner med ”svepande världen i en ny nödtorfts fäll”, 
en rad som i högre grad specificerar den symboliska signifikansen. Även raden med 
”skymde du vår blick med ditt moln” har avsikten att förklara diktens budskap: väster-
landets handel hindrar afrikanerna att se klart på sin situation, inte bara med handels-
varorna utan också med sin vithet, med sin kultur över huvud taget. De avslutande ra-
derna gör anspråk på att mera idémässigt uttrycka vad som tidigare i dikten formule-
rades på ett i högre grad indirekt sätt, nämligen genom att den europeiska handeln nu 
hävdas vara uttryck för en sorts ny naturlag (”din böljas lag”) och ett ”hot” mot ord-
ningen i världen. Samtidigt kan man fråga sig vad den bibliofila infattningen med de 
konstnärliga illustrationerna gör med texten. Förtydligar den diktens budskap? För-
vandlar den rent av texten till ett bokkonstnärligt objekt, ett föremål för samlare?

Avslutning
Som framgått ställer Martinsons oeuvre uttolkaren inför en rad kritiska val. Vilken text 
ska man inrikta sig på i de fall en dikt existerar i ett flertal versioner? Vilken status ska 
man tillmäta det stora handskriftsmaterialet? Vilken vikt ska man lägga vid den dyna-
miska rörelsen i hans skrivande? Och vilken betydelse har dikternas materiella förank-
ring i en historisk publicering? Dessa frågor är relevanta för uttolkaren, men också för 
utgivaren av Martinsons verk eftersom hon eller han lägger grunden för framtida läs-
ningar.

Jag har alltså argumenterat för mer diakroniskt och materiellt inriktade studier av 
den moderna svenska poesin. Martinsons dynamiska texter är goda exempel på mate-
rial som öppnar för sådana studier och visar hur ett processuellt perspektiv kan ge en 
mer levande bild av texterna både som processer och som politiskt och estetiskt marke-
rade produkter. Ett vidare studium av den svenska modernismen utifrån detta perspek-
tiv vore givande. Den moderna litteraturen kommer läsaren tillhanda på ett långt mer 
mångfasetterat sätt än tidigare i och med de nya mediala förutsättningarna som växer 
fram under 1900-talet, inte bara genom nya trycktekniker som till exempel offsettryck 
och stencilering, med den rika tidnings- och tidskriftsmarknad som detta gav upphov 
till, utan också genom ljudinspelningar och rörliga bilder, och mot slutet av århundra-
det genom nya digitala tekniker. Allt detta ger upphov till nya publiceringssammanhang 
som sätter texterna i annat ljus och därmed ger nya förutsättningar för vår förståelse.

Invändningen mot ett processuellt perspektiv är att en uttolkare trots allt måste 
välja en text att utgå ifrån, och det förefaller ofta befogat att då, i de fall det före-



210 · Jon Viklund

Samlaren, årg. 129, 2008, s. 188–217

kommer varianter, utgå från till exempel den första upplagan eller en textkritisk ut-
gåva. Denna synpunkt kan vara befogad eftersom det i de flesta fall finns goda pragma-
tiska skäl för att välja en intressant version för sin analys. Men invändningen uppenba-
rar också ett vanemässigt tänkande kring vad text är, och vad en viss epoks litteratur är. 
Vi är vana att uppfatta en text som stabil, varför en flitigt använd version av en roman, 
i en viss bok, blir liktydig med verket. En strängt taget monologisk och ahistorisk syn 
på text behöver inte stå i motsatsförhållande till analyser som inriktar sig mot diakrona 
textprocesser och historisk materialitet, men det senare perspektivet kan vidga vår syn 
på en författares produktion, dennes arbetssätt, en epoks mediala förutsättningar och 
produktionsförhållanden. Visst kan man invända att till exempel genetiskt inriktade 
analyser avsvär sig uppdraget att välja texten för analys, men jag skulle tvärt om vilja 
hävda att sådana analyser sätter ljuset på skillnader mellan textversioner och därige-
nom inskärper vikten av att göra medvetna val med utgångspunkt i vad som skiljer den 
ena versionen från den andra, oavsett om texten rent språkligt är oförändrad.

Forskningen om den svensk lyriska modernismen har i stor utsträckning haft en 
formalistisk slagsida, och konstverket har från ett textuellt perspektiv betraktats som 
ett organiskt singulärt och helt. Denna syn har sin motsvarighet i en utbredd text-
kritisk riktning under 1900-talet (fram till 1983 om man väljer att se McGanns tidi-
gare anförda kritik som en brytpunkt) som utmärkt sig med en syntetiserande upp-
fattning av konstverket, där det enskilda författarmedvetandet i regel varit utgångs-
punkten. Därmed har konstverket – texten – förståtts som något stängt och avslutat: 
en färdig produkt att analysera.64 Denna inriktning i vetenskapliga och praktiska ut-
gåvor har inneburit att läsaren erbjudits en idealtext, utvald som den viktigaste ver-
sionen (ibland eklektiskt ederad utifrån flera versioner för att tillgodose författarens 
tänkta intentioner)65 och rensad från dess materiella och historiska kontext. Martin-
son har i stort sett legat i händerna på Bonniers förlag, som reproducerat hans dikter 
från förstaupplagorna i ett stort antal antologier och samlingar. Det närmaste man 
kan komma en vetenskaplig utgåva är Bonniers utgivning i 10 volymer av Martinsons 
skrifter (1996–2002), i samarbete med Martinsonsällskapet, i stort sett omfattande det 
verk som trycktes i bokform i Martinsons namn under hans livstid. Här har man valt 
den från en receptionsestetisk synpunkt lämpliga principen att ge ut Martinsons dik-
ter ”i det skick som de nådde samtida läsare”,66 och man etablerar därför originalupp-
lagornas text i deras fulla omfattning. Problemet är dock att utgåvan bara visar toppen 
av isberget: varken det omfattande opublicerade materialet eller texter publicerade i 
tidningar och tidskrifter ges plats. Ambitionen att ge ut verken såsom de nådde samti-
den stämmer bara med avseende på textens lingvistiska kod; den bibliografiska koden 
skalas bort, varför exempelvis de för den historiska utgåvan helt avgörande illustratio-
nerna i Nomad (1943) inte reproduceras. Trots de lovvärda sidorna av denna utgåva – 
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som förvisso är en kommersiell förlagsutgåva och ingen textkritisk utgåva i strikt me-
ning – kvarstår faktum att Martinson fortfarande saknar en edition som ger en rättvi-
sande uppfattning om hans produktion.

Utgivningen, beskrivningen och kommenteringen är en viktig del av det större före-
tag som jag har argumenterat för, nämligen att i högre grad söka upp och tolka de mo-
dernistiska texterna i deras tillkomstprocesser och på deras ursprungliga produktions-
platser. Martinsons texter är en påminnelse om att vissa historiskt signifikativa sidor 
hos litteraturen – dess tillkomst, publicering, varians och reception – är centrala inte 
bara för hur litterära verk får mening, utan också för vår förståelse av vad litteratur över 
huvud taget är för något.67
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tema behandlas i flertalet av uppsatserna i Mc Gann 1985.

39 Om den bibliografiska koden, se McGann 1991, s. 48–68. Jfr också D. McKenzie, Biblio-
graphy and the sociology of texts, London 1986. McKenzie myntade ett par år senare begrep-
pet ”textsociologi” för det ämne som utifrån ett semiotiskt vidgat textbegrepp diskuterar 
texters fysiska infattning, deras produktion, spridning och reception.

40 McGann 1991, s. 15. För en kritik av McGanns syn på social mening (att den vilar på vår 
sentida vanskliga rekonstruktion av en sådan), se Greetham 1999, s. 383.

41 Jag följer här Hans Walter Gablers analys i ”The Synchrony and Diachrony of Texts: Prac-
tice and Theory of the Critical Edition of James Joyce’s Ulysses, TEXT, 1,1984, s. 305–326, 
citat s. 309.

42 Även om det mig veterligen inte finns några utpräglade analyser av svensk modern lyrik 
som tar avstamp i critique génétique finner man förstås analyser som intresserar sig för änd-
ringar i diktmanuskript. Se t.ex. Gerhard Arfwedson, Diktens födelse. Studier i diktares ar-
betspapper, Stockholm 1964.

43 Den aktuella dikten finns på två onumrerade blad i Harry Martinsonsamlingen nr 195 på 
Uppsala universitetsbibliotek, en kapsel innehållande bl.a. oidentifierade dikter eller dikt-



214 · Jon Viklund

Samlaren, årg. 129, 2008, s. 188–217

fragment som Georg Svensson tidigare haft i sin ägo. Handskriften har tidigare publice-
rats i Nobelmuseets utställningskatalog Daggdroppen och kosmos. Harry Martinsons värld, 
sammanställd av Ulf Larsson, Stockholm 2004, s. 28–29. Bibliotekets samling av Martin-
sonmaterial är uppdelad i sex delarkiv efter proveniens, vilket innebär att en del av kvarlå-
tenskapen ligger under Martinsons biograf Sonja Erfurth, en annan under vännen och ma-
tematikern Tord Hall, en tredje under Georg Svensson etc.

44 En renskrift på maskin av den aktuella dikten finns också i Martinson 99, en pärm med 
diktmanuskript från det större delarkiv som innehåller material härrörande från Martin-
sons eget hem. Renskriften följer exakt de sista ändringarna som jag redovisar i analysen, 
och renskriften har därför inget vidare intresse för mig här, utöver det faktum att Martin-
son vid en tidpunkt sett det som angeläget att bevara dikten i en korrigerad renskrift.

45 Se Espmark 1970, s. 39–40.
4� Jag använder ett förenklat kodsystem för transkriptionen, där jag markerar överstryk-

ningar med just överstrykning, samt sätter ersättningar inom vinkelparentes.
4� Se Hans Walter Gabler, ”Textkritikens uttydningskonst”, i Filologi og hermeneutikk (red. 

Odd Einar Haugen, Christian Janss, Tone Modalsli), Oslo 2007, s. 57–80.
4� Bornstein 2001, s. 5–31.
49 Om Martinson och typsnittet bodoni, se Per S. Ridderstads artikel i Varianter och biblio-

grafisk beskrivning. Bidrag till en konferens arrangerad av Nordiskt nätverk för editionsfilo-
loger, red. Pia Forssell & Rainer Knapas, Helsingfors 2003, s.118; om Martinson och hans 
illustrationer, se Holm 1974 och 2004; om kommentaren kring förlagsnamnet, se brev till 
Tor Bonnier 18/10 1934, i Martinson 2004, s. 170.

50 Brev till Kaj Bonnier 3/11 1934, Bonniers förlags arkiv.
51 Brand nr 44, 1928. Under perioden 1930–31 skulle Martinson få delansvar för tidningens 

litteratursida. Se Claes-Göran Holmberg, Upprorets tradition. Den unglitterära tidskrif-
ten i Sverige, Stockholm & Lund 1987, s. 60. Jfr C. J. Björklunds korta ”Harry Martinson 
och tidningen Brand”, som berättar att Martinson under period var ”chef för diktaravdel-
ningen” på tidningen, i Den unge Martinson, s. 82–83.

52 Martinson har i Spökskepp infört några smärre språkliga ändringar. En dikt vid namn ”Den 
irrande anden” trycktes också året därpå i tidningen Arbetaren den 26/9 1929, men den ut-
gör i allt väsentligt en helt ny dikt.

53 Arbetare-Kuriren 1/5 1931. Martinson skickade bidrag till denna tidning åren 1927–30.
54 Se Espmark 1970, s. 23–95.
55 De bästa svenska dikterna. Från Stiernhielm till Aspenström, utg. Jan Olov Ullén, Stock-

holm 2007, s. 664. Ullén har valt vad man kan kalla den modernistiska versionen av dik-
ten från Erik Asklunds Modern lyrik (1931).

5� Espmark 1970, s. 89–91.
5� Heidenstams dikt citeras från dennes Ett folk, Stockholm 1902, s. 7.
5� Espmarks analys av Martinsons metod att skapa ett modernistiskt språk för att gestalta 

sin erfarenhet utvinner viktiga poänger av ”Bomull”, men varför utgår han från den första 
versionen av dikten i Sjömannen? Espmark gör en poäng av att dikterna ”Bomull”, ”På 
Kongo”, ”Resorna” och ”Brev från en boskapsbåt” använder ett upplevande ”vi” för att 
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skapa autenticitet; det är ett steg på författarens väg att ’erövra sitt språk’. I den första ver-
sionen av ”Bomull” skriver Martinson mycket riktigt ”Den dagen då de spänt kabeln från 
Amerika till Europa / sjöngo vi mycket”. Men i samtliga senare versioner har Martinson 
ändrat pronomen till ”sjöngo de mycket”, möjligen som en eftergift till satsens logik: ”vi” 
och ”de” i den första versionen måste rimligtvis syfta på samma personer. Utan att omin-
tetgöra Espmarks iakttagelse kan man här från textgenealogiskt perspektiv peka på hur 
ändringen i just denna dikt går stick i stäv med hans beskrivning av en utveckling hos för-
fattaren.

59 Lundberg sammanfattar diktens mönster av förtryckarmekanismer i en formel: ”bomull →
tyg → slavar → bomull → krut → slavar → bomull → tyg → västerländskt välstånd / generering av 
kapital”, men den korta analysen ger inte plats för närmare bestämning av hur detta möns-
ter konkret tar sig uttryck i dikten. Se Lundbergs efterord till Harry Martinson, Dikter 
1929–1945, s. 293–294. Det ska sägas att Lundberg utgår från dikten såsom den står i Erik 
Asklunds antologi Modern lyrik från 1931, en version av dikten som jag går in på nedan.

�0 Dragningen av den första transatlantiska kabeln och William Booths bildande av fräls-
ningsarmén försiggick båda på 1860-talet. Slaveriet förbjöds i USA 1865, men triangelhan-
deln, som hade slaveriet som motor, upphörde flera decennier tidigare. Martinson har här 
tagit sig poetiska friheter vad gäller kronologin.

�1 Jfr Lundberg 1997, s. 294, som också gör denna läsning.
�2 Modern lyrik, s. 40, 148.
�3 Holm lyfter fram Martinsons tanke på en ”idyllfred med maskinerna”, dvs. ett slags förso-

ningstanke som gick ut på att maskera maskinerna ”idyllisera dem, bädda in dem i grön-
ska”, som Holm uttrycker det. Holm 1974, s. 68–69. Modernitetens fram- och baksida var 
dock över huvud taget ett vanligt tema bland tidens diktare, jfr t.ex. Parlands dikt ”Ben-
sin”, där denna raffinerade produkt själv har ordet: ”människorna slår ihjäl varandra / för 
min skull // Huii! / då elden kysst mig / och järnet skälver: liv! / då / vet jag / varför jag så 
länge / drömt under jorden.” Modern lyrik, s. 179.

�4 Se Greetham 1999, s. 141. Greetham talar här om New Criticism och New Bibliography (det 
senare den i den anglosaxiska världen under 1900-talet dominerande textkritiska skolan) 
som två ”exemplary modernist practices”, och ställer dessa i motsats till en postmodern in-
ställning till konstverket som präglat av ”open-ended fragmentation”.

�5 Jfr t.ex. Strindbergs Samlade Verk, där utgivaren av Strindbergs 1900-talsdikter i enlighet 
med utgåvans textkritiska principer etablerar texterna med utgångspunkt i de bevarade 
manuskripten och med hänsyn till ändringar i originalupplagorna av Ordalek och småkonst 
1902 och 1905. Jfr också Reidar Ekners omdebatterade utgåva av Ekelöfs Skrifter, som i 
stor utsträckning tar hänsyn till senare ändringar för att åstadkomma en sorts Ausgabe letz-
ter Hand. Bägge illustrerar en eklektisk metod för textetablering, men de är också exempel 
på en sorts final utgivningsideologi som har som syfte att fixera en sista slutgiltig version av 
dikterna. Svensk vetenskaplig utgivning kan förstås inte reduceras till dessa två exempel på 
syntetiserade litteratursyn. Tvärt om visar t.ex. Svenska Vitterhetssamfundets utgivning 
historiskt sett hur man har använt olika principer för val av grundtext, allt från den första 
till den sista av författaren auktoriserade versionen (det senare, Ausgabe letzter Hand, var 
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dock länge den övervägande huvudprincipen). Se Barbro Ståhle Sjönell, ”Svenska Vitter-
hetssamfundets grundregel och dess undantag”, Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsat-
ser, Nordiskt nätverk för editionsfilologer. Skrifter I, red. Lars Burman & Barbro Ståhle 
Sjönell (Stockholm 1999), s. 9–21. Att Vitterhetssamfundets utgivningsprinciper numera 
är grundade i en välbetänkt och sympatisk editionsteoretisk reflexion, förankrad i samtida 
debatt, framgår av de råd och riktlinjer som presenteras i Henrikson 2007, och man kan 
hoppas att utgivningen med tiden i allt högre grad ska öppnas mot editioner som tar tex-
ters historiska föränderlighet som utgångspunkt.

�� Harry Martinson, Dikter 1929–1945, s. 322.
�� Denna artikel har skrivits inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Ridderstads 

stiftelse. Ett varmt tack till Maria Bylin, Erik Eldhagen och Paula Henrikson som har läst 
och kommenterat.

A B S T R AC T
Jon Viklund, Modernism i rörelse. Harry Martinson och den poetiska processen. (Modernism in 
Motion. Harry Martinson and the Poetical Process.)

This article advocates a historicized reading of Swedish lyrical modernism. The poems of many 
Swedish authors exist not in one form but in multiple versions, published in contexts which 
are in themselves historically or politically significant for how the poems are to be understood. 
For Harry Martinson the revision was a central part of the creative process, a process that many 
times was extended over one print version after another.
 In the first section I set out by describing Martinson’s view of writing, also citing some exter-
nal testimonies to his writing process. Subsequently I present two different but interrelated 
theoretical approaches to Martinson’s work. The first one is based on assumptions about the 
textual processes made by French critique génétique, as well as notions of “Textdynamik” found 
in German editorial theory. I take these perspectives as means of a hermeneutical methodology 
using revisional variants as incentives for interpretation. As an example I describe and interpret 
one of Martinson’s unpublished poems as a work in progress, i.e. as a diachronous succession 
of manuscript versions rather than as a single unit. Secondly I use the theoretical concepts of 
“sociology of the text” and “material modernism” in order to make sense of the multiple print 
versions in Martinson’s oeuvre. Different printings of a poem might contain diverse historical 
meanings and sociopolitical codes (meanings that regularly are erased in later anthologies and 
critical editions).
 In my main analysis I read Martinson’s well known poem “Bomull” (“Cotton”) in three of its 
different versions – all in all it was printed 13 times during the author’s lifetime. I demonstrate 
how the poem in every new print version is construed as a different text, marked not only by 
the different wording but also by the bibliographical context. In the first newspaper version the 
poem is made into a clear-cut political text, and its meaning is emphasized by the overall politi-
cal and ideological content of the paper. In the next version, the poem is included in an anthol-
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ogy of “Modern poetry”, with a novel expressive typography and new variants in the text; e.g. 
the word “maskinerna” (“the machines”) is used in a setting which could easily be understood 
as a salute to the progressive comrades in his generation. In yet another print version – in the 
illustrated second edition of Nomad (1943) – the poem has been thoroughly rewritten again. 
And this time it is illustrated in what, at the time, was labeled a “bibliofilupplaga” (“deluxe edi-
tion”). Thus here again the poem is recontextualized, altering the grounds for interpretation. 
Accordingly, in this analysis I try to show how a historicized reading of different textual print 
versions can change our perception of the work.




