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Abstract 
Denna uppsats är en studie av eventuella likheter mellan Pär Lagerkvist tidiga prosa  

och stildrag hos den tyska expressionismen, som hade sin blomstringstid samtidigt  

som Lagerkvist publicerade sina första samlingar med prosa och poesi. Jämförelser  

har tidigare gjorts, främst gällande lyriken och har då visat på flera gemensamma drag. 

Denna uppsats jämför prosatexter ur Lagerkvists tre tidiga samlingar Motiv (1914), 

Ångest (1916) och Kaos (1919) med centrala drag för den tyska expressionismen. Dessa 

omfattar nutidskänslan, fokuseringen på det subjektiva, verkligheten som mardröm och 

kritik mot det borgerliga. Andra motiv som behandlas är de groteska inslagen, 

vitalismen, sinnessjukdomen, Fader-Son-konflikten och kriget. 
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1 Inledning 

Utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka utbytet av konstnärliga influenser 

mellan Sverige och Tyskland under tiden från 1890-tal fram till andra världskrigets 

utbrott – en tid då våra länder stod närmare varandra än vad de gjorde under lång tid 

efteråt. Framförallt ville jag undersöka om strömningar i Tyskland på något sätt 

påverkat den svenska novellkonsten, eftersom novelltraditionen i det tyskspråkiga 

området länge varit stark. För att kunna omsätta det till ett praktiskt genomförbart 

studium, lades fokus för denna uppsats på den unge Pär Lagerkvists eventuella 

kopplingar till den tyska expressionismen. Hans första samlingar med poesi och prosa 

utkom under samma tid som expressionismen blomstrade i städer som Berlin och 

Dresden och kopplingen däremellan har flera forskare försökt utreda genom åren. Att 

det redan finns en del material i ämnet underlättar. Den mest omfattande forskningen 

gjordes på 1970-talet, vilket också ger mig fördelen att kunna använda nyare verk om 

den tyska expressionismen, vilka fokuserar mer på motiv och begrepp än på historia. 

Detta kan förhoppningsvis ge ytterligare en dimension i sökandet efter expressionistiska 

drag i Lagerkvist tidiga prosa. 

 

1.1 Problemställning 

De frågeställningar uppsatsen vill besvara är: 

• Vad är utmärkande för den tyska expressionismen? 

• Kan man hitta influenser av tysk expressionism i Pär Lagekvists tidiga 

prosatexter? 

• Vilka drag kan man relatera till expressionistiska metoduttryck och finns det 

sådant som inte passar mallen? 

 

1.2 Teoretisk grund och metod 

Till att börja med kommer begreppet expressionism att undersökas och definieras och 

föras in i ett litteraturhistoriskt perspektiv. Därefter kommer uppsatsen att söka 

allmänna expressionistiska metoduttryck och undersöka hur väl de går att tillämpa på 

några utvalda kortprosatexter ur Pär Lagerkvist tidiga produktion.  
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1.3 Material 

För att kunna formulera en definition av begreppet expressionism används flera källor, 

både tyska och svenska. Av förklarliga skäl finns det många tyskspråkiga verk i ämnet 

av varierande omfång och begriplighet. Här har framförallt Thomas Anz Literatur des 

Expressionismus (2002) spelat en stor roll för denna uppsats. Denna bok behandlar 

expressionismens alla uttryck och drag på ett enkelt sätt. 

För den praktiska analysen har framförallt Kjell Espmarks Själen i bild (1977)  

och Urpu-Liisa Karahkas Jaget och Ismerna (1978) kommit till hjälp. I deras texter 

finns både exempel på hur set utvalda material ska bearbetas och på Pär Lagerkvists 

expressionistiska drag. Dessutom ger texterna, tillsammans med Bengt Lagerkvists  

Vem spelar i natten (2001) och en essä av Ulla-Britta Lagerroth, kunskap om hur  

Pär Lagerkvist själv förhöll sig till de expressionistiska idéerna. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Det finns mycket skrivet om olika aspekter av Pär Lagerkvist och hans produktion.  

Den som förmodligen skrivit mest om expressionistiska drag i hans tidiga lyrik och 

prosa är Urpu-Liisa Karahka. Hennes avhandling Jaget och Ismerna om Pär Lagerkvist 

från 1978 (Stockholms universitet) är mycket omfattade. Samma ämne har hon också 

behandlat i essäform i tidskrifter och samlingsskrifter. Även Ulla-Britta Lagerroths rön i 

ämnet har publicerats i tidskriftsform. Stefan Klint har utforskat ett specifikt uttryck av 

expressionism i ”Den expressionistiska Jesusgestalten i Pär Lagerkvists tidiga 

produktion”, som återfinns i Speglingar (2001), medan Ingemar Haag riktar fokus  

mot det groteska hos Lagerkvist i Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i 

svensk lyrisk modernism (1998). Två biografiska verk värda att omnämnas är sonen 

Bengt Lagerkvists Vem spelar i natten. Den unge Pär Lagerkvist (2001), som skildrar 

de tidiga åren och vad som kan ha påverkat och format hans tidiga litteratur, och den 

mer omfattande Pär Lagerkvist. En biografi av Ingrid Schöier (1987).  

Även inom tyskspråkiga områden finns intresse för Pär Lagerkvist. Piotr  

Bukowskis Ordnungsschwund – Ordnungswandel. Pär Lagerkvist und der deutsche 

Expressionismus (2000) behandlar expressionistiska drag i Lagerkvists Järn och 

människor. Intressant är även Otto Oberholzers Pär Lagerkvist. Studien zu seiner Prosa 

und seinen Dramen (1958), där han drar paralleller mellan Lagerkvists tidiga diktning 

och den av samtida tyskspråkiga expressionister. 
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Om den tyska expressionismen finns också åtskilligt skrivet, framförallt inom det 

tyskspråkiga området. Bland forskarna bör självklart nämnas professor Thomas Anz, 

vars Literatur des Expressionismus (2002) används som handbok för denna uppsats. 

Två andra som bör nämnas är Paul Raabe, vars ambitiösa uppslagsverk Die Autoren und 

Bücher des literarischen Expressionismus (1984) täcker det viktigaste om alla enskilda 

författare och deras verk samt Silvio Vietta, som bl.a. forskat om skildringen av 

storstaden i expressionismen.1 

Inga tidigare C- eller D-uppsatser relevanta för denna uppsats har kunnat hittas. 

 

2 Expressionism 

Expressionismen hade, liksom futurismen och modernismen, sin utgångspunkt i ett 

motstånd mot rådande naturalism och symbolism.2 Den uppkom ursprungligen som en 

reaktion inom konsten, mot impressionisternas ”objektivitet”, där Wassily Kandinsky, 

som bildade sällskapet Der blaue Reiter i München 1911, kan nämnas bland de 

främsta.3 Det tog inte lång tid förrän expressionismen också bildade skola inom littera-

turen i Tyskland. Framför allt framhävs idag lyrikens och dramatikens roll – kanske för 

att det som mest förknippas med specifikt expressionistiska uttryck bäst kom till sin rätt 

i det lyriska språket eller genom scenens visuella möjligheter. 

 

2.1 Begreppets bakgrund 

Under några korta år under förra århundradets första hälft satte expressionismen sin 

prägel på Europas konst och litteratur. Det som startade som en i Frankrike och 

Tyskland konstnärlig reaktion mot impressionism och naturalism, samtida med den 

franska kubismen, omsattes även i en litterär rörelse i Tyskland, där hämningslösa, 

subjektiva känslointryck ersatte de objektiva, naturalistiskt skildrande uttrycken som 

den tidigare generationen gjort till sin konst. Överallt i Europa trängde liknande 

reaktioner fram inom både konsten och litteraturen. Den unga generationen kände sig 

inte hemma i de mimetiskt naturlyriska eller symboltyngda psykologiska uttrycken,  

                                                
1 Se t.ex. Silvio Vietta & Hans-Georg Kemper, Expressionismus (München 1994). 
2 För utförliga beskrivningar av impressionism, naturalism och symbolism se t.ex. Litteraturens Historia. 
Band 5. 1830-1914, red. Hans Hertel (Viborg 1989), ss. 69-315. 
3 Gunilla Bergsten, ”Den tyska litteraturen”, Litteraturens världshistoria. Band 10. Sekelskiftet. Första 
världskriget, red: F. J. Billeskov Jansen m.fl. (Stockholm 1991), s. 335. 
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när världen runt omkring dem rusade fram. Deras omgivning och intryck präglades av 

framväxande industrialism, nya kommunikations- och transportmedel, alltjämt växande 

storstäder och förkrigsrustning och de sökte en konst som speglade det. 

I Frankrike kunde man i början av 1900-talet se kubismens och modernismens 

framväxt, som en reaktion mot symbolismen. Apollinaire blev en av modernismens 

första förgrundsfigurer och han gjorde försök att förena kubismen och ordkonsten i en 

ny estetik.4 I Italien skrev Marinetti 1909 det första futuristiska manifestet. En riktning 

som han tar med sig på sina turnéer till bl.a. Ryssland, som odlar sin egen särpräglade 

skola av futurism med poeten Majakovskij som en av centralgestalterna.5 

Den tyska expressionismen bröt fram kring 1910 och spreds snabbt över hela det 

tyskspråkiga området. Som begrepp fick det ett tidigt genomslag, framförallt genom ett 

flertal tidskrifter, kring vilka konstnärliga utövare samlades.6 Expressionisterna fram-

hävde det skapande jagets ångest och alienation och sökte sig till nya sätt att gestalta 

dem.7 I Berlin höll Herwarth Waldens tidskrift Der Sturm fanan högt genom att bilda  

en plattform för allt nytt och modernt, både nationellt och internationellt. Här skrev t.ex. 

Apollinaire en artikel om modernt måleri och här finns de första tyska översättningarna 

av den unge, svenske Pär Lagerkvist.8 I flera städer bildades konstnärliga grupper med 

anslutande klubbar och ”kabaréer” där lyriker och andra kunde framträda med sina 

verk.9 Många av expressionisterna var multibegåvade och ägnade sig åt flera olika sätt 

att uttrycka sin konst. De konservativa konstkritikerna betraktade med skepsis målare 

som slösade bort sin tid med att skriva dramatik, medan expressionisterna själva inte 

såg några nackdelar i att utforska de konstnärliga möjligheterna utanför sina 

”självklara” fack. 10 

Det första stadiet i expressionismens utveckling – uppblomstringen under åren före 

första världskrigets utbrott – präglades av undergångsvisioner och ångest, mycket på 

grund av den politiska och samhälleliga situationen. Inom loppet av ett par decennier 
                                                
4 Staffan Bergsten, ”Den romanska litteraturen”, Litteraturens världshistoria. Band 10. Sekelskiftet. 
Första världskriget, red: F. J. Billeskov Jansen m.fl. (Stockholm 1991), s. 41. 
5 Nils Åke Nilsson, ”Den ryska litteraturen”, Litteraturens världshistoria. Band 10. Sekelskiftet. Första 
världskriget, red: F. J. Billeskov Jansen m.fl. (Stockholm 1991), s. 439 ff. 
6 Tidskriftsmarknaden genomgick under den här tiden en boom, mycket tack vare effektivare 
produktionsvillkor, minskade produktionskostnader och andra samhälleliga förändringar. Det är nog inte 
helt felaktigt att anta att detta underlättade spridningen av nya idéer över Europa, på ett liknande sätt som 
Internet på senare år. Men det är ett kapitel för sig, som förtjänar en helt egen uppsats. 
7 ”Ismernas slagfält. Från fin-de-siècle till världskrig”, Litteraturens Historia. Band 5. 1830-1914, red. 
Hans Hertel (Viborg 1989), s. 340. 
8 Ibid., s. 345; Kjell Espmark, Själen i bild (Stockholm 1977), s. 57. 
9 Thomas Anz, Literatur des Expressionismus (Stuttgart 2002), s. 5. 
10 Ibid., s. 148. 
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hade den industriella revolutionen gjort de stora städerna än större, med fler människor, 

mer smuts, ökat välstånd men också ökad misär. Världskriget kom att förändra livet för 

många människor i Europa, inte minst för dem som deltog i det. Den unga konstnärs-

generationen, inte bara i Tyskland, omsatte vad de såg och upplevde vid fronten, och 

bakom, till konst. Bland framstående författare som räknas till expressionismen kan 

nämnas Gottfried Benn, Georg Heym, Georg Trakl, Jakob van Hoddis, Heinrich Mann, 

Alfred Döblin och Franz Kafka. 

Expressionismen som rörelse ebbar ut under 30-talet och en stor anledning till dess 

försvinnande från den kulturella scenen kan hänvisas till nazisternas härjningar. Den 

expressionistiska konsten var en bland andra som utpekades som ”Entartete Kunst”, 

enkelt översatt som ”degenererad” eller ”urartad” konst.11 Under 30-talet brändes 

oräkneliga och oersättliga konstskatter i form av tavlor, böcker och annat på bål runt om 

i Tyskland. Den nazistiska visionen var att konst skulle skildra ideala, starka människor 

på ett realistiskt sätt, som ett uttryck för den germanska rasens överlägsenhet, alternativt 

hylla det tyska fäderneslandet och dess folkkultur. Allt annat som ansågs dekadent eller 

sedesstörande, slussades till bålen. Ofta räckte det med att verkets upphovsman hade fel 

politiska åsikter eller fel namn. Expressionismen blev här hårt ansatt, då många av de 

mest framstående inom rörelsen var av judisk börd. På grund av alltmer antisemitiska 

tongångar flydde ett flertal utomlands och få av dem valde att återvända efter krigs-

slutet. Bland dem som stannade kvar väntade hårda öden. Flera tog, tragiskt nog,  

sina egna liv. Andra fick, tillsammans med miljontals människor, sätta livet till i de 

fruktansvärda koncentrations- och förintelselägren. Ytterligare några föll offer för 

nazisternas avrättningar.12 

De spillror av expressionism, som eventuellt fanns kvar efter allt detta, uppgick 

efter andra världskriget i en mer allmän modernistisk strömning. 

 

2.2 Definition 

Expressionism är namnet på en konstnärlig och litterär strömning och rörelse som 

framförallt verkade inom Tyskland. Rörelsen hade sin huvudsakliga blomstringstid 

under 1910-talet och början av 1920-talet. Det fanns ett flertal grupper inom det 

tyskspråkiga området som verkade samtidigt, men inte alltid samstämmigt, under 

                                                
11 Ibid., s. 1. 
12 Ibid., s. 2. 
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expressionismen som paroll. Det som förenar dem är just motståndet mot impressionist-

iska och naturalistiska uttryck. Det är i kontrasterna mot dessa vi kan finna förenande 

uttryck för de olika expressionistiska gruppernas vision och konst. Mot naturalisternas 

”avfotografering av verkligheten” riktar expressionisterna fokus mot det inre skeendet 

och försöker gestalta det i det yttre. Genomgående framstår ”själen” som ett viktigt 

motiv. Ofta sätts det likhetstecken mellan just själens konstnärliga uttryck och 

expressionism.13 Känslorna som gestaltas är extrema. Det är pumpande livsglädje eller 

paralyserande världsångest, i kontrast mot den tidigare konstnärsgenerationens mer 

akademiska melankoli. Slående är också känslan av kosmisk ”enhet”, att allting hänger 

samman och ihop, genom tid och rum.14 Inspiration från främmande och på andra sätt 

avlägsna kulturers olika konstformer förespråkades, då dessa menades stå närmare det 

ursprungliga och rena än de tidsmässigt vurmade förebilderna.15 Härifrån kan man 

härleda den primitivism och färgprakt vi kan se inom den expressionistiska konsten,  

via Gauguin och Matisse.16 

Typiskt för expressionismen är storstaden som motiv, men inte som spegel för 

social misär i den industriella utvecklingens kölvatten, utan som spelplats för inre 

känslors gestaltning.17 Staden skildras med en slags hatkärlek, en delad fascination för 

det nya och en avsky för det som fött fram det. Detta förkastande av det gamla är något 

expressionisterna delade med de samtida futuristerna. Men där bilar, industrier och 

dylikt i konsten står för en framtidstro för futuristerna, står de för en vision av under-

gång och apokalyps hos expressionisterna. De såg undergången som enda möjligheten 

att helt befrias från den gamla, ruttnade världen och kunna skapa en ny värld för den 

nya, moderna människan.18 Krigsrustningen som pågick före det första världskriget, 

både inom industrin och i den offentliga debatten, eldade förmodligen på upplevelsen  

av en nära förestående undergång. Rätt snart efter krigets utbrott förkastades dock denna 

glorifiering av undergången och den nya människan. Verkligheten hade trängt på och 

istället lyfte man fram fred och medmänsklighet som enda lösningen.19 

I samband med de apokalyptiska stämningarna kan man sätta fascinationen för det 

groteska inom expressionistisk konst, med Baudelaire, Strindberg och Nietzsche som 
                                                
13 Ibid., s. 60. 
14 Urpu-Liisa Karahka, Jaget och ismerna. Studier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik 
t.o.m. 1916 (ak. avh. Stockholm 1978), s. 265. 
15 Anz, s. 56. 
16 ”Ismernas slagfält”, s. 344. 
17 Anz, s. 104. 
18 Ibid., s. 45 f. 
19 Ibid., s. 137. 
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föregångare och förebilder.20 Sådant som vi människor ofta betraktar som ”äckligt” får 

ge uttryck för vår ångest och skräck. Död och sjukdom – framförallt sinnessjukdom – 

återkommer som tema. Vansinnet fungerade för expressionismen som ”extrem kontrast 

till den förhatliga borgarens normalitet” och den själssjuke fick gestalta den under-

tryckta individen, fången i det borgerliga samhället under tvång.21 Andra människotyper 

som expressionisterna identifierade sig med var sjuka, förbrytare, prostituerade, judar 

och konstnärer – alla representanter för det sociala utanförskapet och avståndstagandet 

expressionisterna sökte och kände.22 

Avståndstagandet och motståndet mot impressionismen, borgerligheten och den 

tidigare generationen i allmänhet är som nämnts slående. Expressionismen var en 

utpräglad ungdomsrörelse, vars kollisioner med auktoriteter inte sällan gestaltades  

som en konflikt mellan Fader och Son i deras konst.23 Inspirationen till detta kan ha 

förstärkts av det samtida genomslaget för Freuds psykoanalytiska idéer, framförallt av 

oidipuskomplexet och dess ”fadersmord”.24 

Något annat som också hänger ihop med förkastandet av den tidigare generationen 

och borgerligheten är misstron mot intellektet. Expressionisterna var i hög grad väl 

skolade, precis som naturalisterna, men förkastade sina föregångares tro på vetenskap 

och rationalitet.25 Detta hängde ihop med expressionisternas syn på det mänskliga 

medvetandet, som det som ytterst fjärmar oss från naturen och som hindrar oss från att 

kunna uppnå samma ”sfär av frihet från samhälleliga tvång” som djuren lever i.26 

Det som betydde mest för expressionisterna var inte vad de tänkte och såg, utan vad 

de kände – den subjektiva upplevelsen. Författaren Kasimir Edschmid formulerade 

1918 något som blivit ett återkommande citat för att illustrera expressionisternas 

program (även om han själv inte ville att det skulle uppfattas så):27 
 

So wird der ganze Raum des expressionistischen Künstlers Vision. Er sieht nicht, er schaut. Er 
schildert nicht, er erlebt. Er gibt nicht wieder, er gestaltet. Er nimmt nicht, er sucht. Nun gibt es 
nicht mehr die Kette der Tatsachen: Fabriken, Häuser, Krankheit, Huren, Geschrei und Hunger. 

                                                
20 Karahka, 1978, s. 266. 
21 Anz, s. 83 f. (min översättning) 
22 Ibid., s. 83. 
23 Ibid., s. 77. 
24 Ibid., s. 80 f. 
25 Ibid., s. 111. 
26 Ibid., s. 94. (min översättning) 
27 Kasimir Edschmid, ”Nachwort”, Über den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung 
(Berlin 1920), s. 79. 



8 

Nun gibt es die Vision davon. Die Tatsachen haben Bedeutung nur soweit, als durch sie 
hindurchgreifend die Hand des Künstlers nach dem greift, was hinter ihnen steht.28 

 

2.3 Expressionistiska metoduttryck 

I tidigare kapitel har redan ett flertal av de mest utmärkande dragen för den tyska 

expressionismen berörts. Här följer lite utförligare redovisningar av expressionistiska 

teman, motiv och andra uttryck för den metod, vilken expressionisterna använde för att 

göra sina intryck och upplevelser till text. 

Först och främst fokuserar expressionisterna på den subjektiva känslan. Ångest, 

isolering, alienation, glädje, extas – de känslor konstnären eller författaren känner står i 

centrum och gestaltas i omgivningen. Denna omgivning är dessutom ingen ”yttre 

verklighet”, utan något som är skapad ur jaget självt.29 Ett av de mest framträdande 

dragen i dessa landskap är det omvända handlingsförhållandet. Omgivningen är inte 

passiv, den är inte ett objekt för konstnärsjaget att betrakta och behärska; omgivningen 

är aktiv, tycks nästan besjälad och i vissa sammanhang rent hotfull. Exempel på detta 

finns i storstadsmotivet, med sina stora byggnader, moderna fordon, larm, utveckling 

och förfall. Den kaosartade växlingen av inre och yttre intryck som den moderna staden 

gav upphov till försökte expressionisterna fånga på detta sätt. Människorna kring 

sekelskiftets början bevittnade genombrotten för bl.a. järnvägen, bilen, telefonen och 

ljusreklamen och det är lätt att förstå att accelerationen i utvecklingen både inspirerade 

och skrämde expressionisterna och deras konstnärliga tidsfränder.30 Med så många 

intryck på en och samma gång blir upplevelsen aningen ”fragmentarisk” – ett intryck 

som expressionisterna försöker överföra till konst, litteratur och film, bl.a. genom ett 

korthugget, upphackat språk och kollageaktiga bilder.31 De moderna motiven skulle inte 

heller användas som liknelser, utan som analogier.32 

Katastrofvisionerna är vanliga inom den expressionistiska konsten, där verkligheten 

framställs som kaos eller mardrömsaktigt. Expressionisterna förkastade det förflutna, 

såg med avsky på det borgerliga samhället de levde i och ville förändra världen radikalt. 

                                                
28 ”Så blir den expressionistiska konstnärens hela rymd till vision. Han ser inte, han skådar. Han skildrar 
inte, han upplever. Han återger inte, han gestaltar. Han tar inte, han söker. Nu finns inte mer kedjan av 
faktum: fabriker, hus, sjukdom, horor, skrikande och hunger. Nu finns visionen av dem. Dessa fakta har 
bara betydelse såvitt konstnärens hand, genomgripande genom dem, griper efter vad som står bakom 
dem.” (min översättning) Edschmid efter Anz, s. 7, eller i något bearbetad form i Edschmid, 1920, s. 54. 
29 Karahka, 1978, s. 258. 
30 Anz, s. 101. 
31 Ibid., s. 107. 
32 Karahka, 1978, s. 278. 
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Apokalypsen representerar både den överväldigande ångest de kände och ett löfte om 

rening. Detta var dock före första världskriget. Flera av de unga män som var delaktiga i 

den expressionistiska rörelsen låg vid fronten och bevittnade ställningskriget med egna 

ögon. Inget av det de såg stämde överens med den vision de hade haft av hjältar och 

undergång och de som tidigare varit entusiastiska inför kriget vände detta till kritik.33 

Kriget kom att bli ett mycket betydelsefullt motiv för expressionisterna, med sitt 

meningslösa dödande och nervsammanbrott orsakade av granatattacker och hemsjuka. 

Ett annat vanligt inslag i expressionisternas mardrömsvisioner är det groteska. 

Ormar, flugor, maskar, spindlar och råttor är exempel på groteska motiv som kan 

kopplas till rädslan och ångesten inför döden och förruttnelsen. Syftet med denna 

”obehagliga och groteska estetik” var att kunna gestalta och förstärka känslan av ångest, 

äckel och vanmakt i konsten.34 Men groteska inslag kunde även användas för att betona 

det livskraftiga i människan och naturen. Stormen, havet, apokalypsen, blodet, elden 

och extasen är alla exempel på expressionismens vitalism – en hyllning till det 

livskraftiga.35 Även de vanligt förekommande djurmotiven kan kopplas till detta: fria 

representerar de den yttersta friheten från det borgerliga samhällets krav och tvång som 

konstnärerna önskade sig, fångna eller jagade illustrerar de det konstnärerna själva 

identifierar sig med.36 Samma sak representerar fångar och själssjuka. Expressionisterna 

identifierade sig överlag med de människotyper som var allra mest utstötta och utsatta i 

samhället, vilket hänger samman med deras kritik mot den borgerliga omgivningen. 

Mycket av expressionisternas uttryck kan på ett eller annat sätt hänvisas till just 

denna kritik mot samhället, behovet av att revoltera mot det föräldragenerationen byggt 

upp och som de unga intellektuella upplevde som förljuget. Den på olika sätt skildrade 

Fader-Son-konflikten, längtan efter den ”nya människan”, förkastandet av intellektua-

lismen, hyllandet av ”primitiv konst” och brott mot den kulturella konventionen för hur 

man skulle måla, skriva eller uppträda – allt detta är exempel på hur expressionisterna 

försökte hävda sig mot och bearbeta sin relation till den etablerade naturalismen. 

 

                                                
33 Anz, s. 136 f. 
34 Ibid., s. 94. (min översättning) 
35 Ibid., s. 55. 
36 Ibid., s. 94 f. 
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3 Den unge Pär Lagerkvist och den tyska expressionismen 

Pär Lagerkvist föddes 1891 i Växjö. Som enda barnet av sju fick han avlägga 

studentexamen och studera i Uppsala, trots fattiga hemförhållanden.37 Han hade tidigt 

bestämt sig för att han ville bli författare och hankade sig fram med syskonens hjälp i 

väntan på ett genombrott.38 Det kom så småningom, med enorma framgångar både inom 

och utanför Sverige med romaner som Bödeln (1933) och Dvärgen (1944).39 Och det är 

kanske för sina romaner som han är allra mest bekant för oss, även om framförallt hans 

första år domineras av lyrik och kortprosa. Den första bok han publicerade var 

Människor (1912) och kort efter kom programskriften Ordkonst och bildkonst (1913), 

där Lagerkvist talade för att använda kubistiska idéer för att modernisera den svenska 

skönlitteraturen. Den kubistiska konsten hade Pär Lagerkvist stött på under en resa till 

Paris och idéerna påverkade honom mycket.40 Under de följande åren publicerades ett 

flertal häften med poesi, prosadikter, noveller och dramatik, bl.a. Motiv (1914), Ångest 

(1916) och Kaos (1919). Av dessa var det var framförallt i Motiv som han försökte 

tillämpa sina kubistiska teorier.41 I de följande kapitlen ska de jämföras med en annan 

samtida estetik – den tyska expressionismen. 

Lagerkvist var bekant med den tyska expressionismen. Det vet man inte minst för 

att han åkte till Berlin 1915 för att närvara vid en utställning av svensk expressionistisk 

konst arrangerad av Der Sturm.42 Han hade dessutom fått exemplar av tidningen  

Der Sturm sända till sig av Herwarth Walden, tidningens grundare och motor.43 

Medverkande i denna utställning var bl.a. Isaac Grünewald, Sigrid Hjerten och Gösta 

Adrian-Nilsson; Lagerkvist var där för att rapportera om utställningen för Svenska 

Dagbladet.44 Hans inställning till expressionismen var omvittnat svalt – det var den 

franska konsten som var hans frände, enligt honom själv.45 Dock menar Kjell Espmark, 

med stöd av Urpu-Liisa Karahkas forskning, att han förmodligen plockade upp en del 

                                                
37 Bengt Lagerkvist, Vem spelar i natten. Den unge Pär Lagerkvist (Stockholm 2001), s. 13. 
38 Ibid., s. 14 f. 
39 Sven Delblanc, ”Från kaos till aftonland. Pär Lagerkvist”, Den svensk litteraturen. Band 3. Från 
modernism till massmedial marknad. 1920-1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc & Sverker 
Göransson (Stockholm 1999), s. 102. 
40 Karahka, 1978, s. 88 f. 
41 Ibid., s. 117 f. 
42 Lagerkvist, 2001, s. 65. 
43 Ulla-Britta Lagerroth, ”Pär Lagerkvist och tysk expressionism än en gång”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 1976:2-3, s. 81. 
44 Lagerkvist, 2001, s. 67. 
45 Se t.ex. Ibid., s. 67; Piotr Bukowski, Ordnungsschwund – Ordnungswandel. Pär Lagerkvist und der 
deutsche Expressionismus (Frankfurt am Main 2000), s 140. 
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influenser under denna resa ändå, som att föra in moderna element ”i linje med futu-

rismens manifest” och andra nya idéer som cirkulerade hos kretsen kring Der Sturm.46 

En stor del i Lagerkvist kritik mot expressionisterna berodde på de senares uttalade 

antiintellektualism. De var ingalunda obildade, men sökte sig bort från medvetandet för 

att komma närmare naturen, bort från det konstlade samhället. Detta gillade inte 

Lagerkvist. Kanske berodde det på att han kom från en miljö där utbildning var en 

möjlighet och ett privilegium, inte ett borgerligt tvång eller krav så som expressionist-

erna upplevde det.47 

Liksom kubismen och expressionismen tog Pär Lagerkvist tydligt avstånd från den 

naturalistiska konsten. Att han anammade just de kubistiska idéerna berodde på att han 

ansåg dem ”gå hårdast fram i reaktion mot naturalismen”.48 Lagerkvist vistades mest i 

konstnärsmiljöer och hans kontakt med expressionism gällde främst den hans svenska 

vänner målade, med Matisse som förebild.49 Han brydde sig inte lika mycket om vad 

som hände inom den ”dekadenta” skönlitteraturen som han kritiserade. Han ansåg att 

den moderna konsten var den värdefullaste förebilden för den nya skönlitteraturen.50 

Inspiration till stil och motiv skulle, som i konsten, sökas i forna och primitiva kulturers 

rena konst.51 

Att de uttryck hans idéer tog sig fick paralleller hos de tyska expressionisterna är 

måhända en slump. Influenserna var dock i flera fall lika: Nietzsche, Vincent van Gogh, 

Baudelaire, Strindberg m.fl.52 I Tyskland var Strindberg den mest spelade dramatikern 

mellan 1914 och 1916 och hans dramer Till Damaskus (1898–1904) och Ett drömspel 

(1902) räknas som viktiga förebilder för den expressionistiska dramatiken.53 

Lagerkvists syn på Strindberg växlade, från negativ i Ordkonst och bildkonst (1913) till 

positiv i det opublicerade manuskriptet En ny tid och en ny konst (1915).54 

Tiden och idéerna för konstens omdaning låg i luften och alla européer kände på ett 

eller annat sätt av det modernas framfart. I följande kapitel kommer likheter och 

                                                
46 Espmark, s. 58. 
47 Anz slår fast att mer än 80 % av expressionisterna var akademiker, precis som sina föräldrar, och att 
nästan en fjärdedel erhöll en doktorstitel. Anz, s. 31. 
48 Pär Lagerkvist, Ordkonst och bildkonst (Stockholm 1913), s. 26. 
49 Lagerkvist, 2001, s. 84. 
50 Ibid., s. 116. 
51 Lagerkvist, 1913, s. 44 f. 
52 Urpu-Liisa Karahka, ”Pär Lagerkvists 10-tals poesi i ett internationellt perspektiv”, Pär Lagerkvist 100 
år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991 (Växjö 1992), s. 121; Espmark, s. 61 ff. 
53 Anz, s. 188. 
54 Urpu-Liisa Karahka, ”Kring Pär Lagerkvists Ångest och den tyska expressionismen”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 1975:1, s. 24. 
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skillnader hos några av Pär Lagerkvist tidiga kortprosatexter studeras i förhållande till 

den tyska expressionismens mest framträdande drag. 

 

4 Textanalys 

De tre samlingarna som denna uppsats fokuserar sig på är Motiv (1914), Ångest (1916) 

och Kaos (1919). De kom inte i rak följd. Mellan Motiv och Ångest utgavs novellsam-

lingen Järn och människor (1915) och mellan Ångest och Kaos publicerade Lagerkvist 

bl.a. dramatik. Men de tre samlingarna är ändå något av syskonböcker: samlingar med 

lyrik och prosa av varierande längd (och i Kaos fall även en enaktare), sammanställda 

under ett årtionde med mycket omvälvningar, både i Lagerkvists privata liv och i 

världshistorien. Genom böckerna kan vi inte bara följa en konstnärlig utveckling och 

mognadsprocess, utan även spåra centrala drag i den unge Lagerkvists författarskap. 

 

4.1 ”Tidens pulsar” 

Lagerkvist sökte, precis som futurismen och expressionismen, ”en dikt vari tidens 

pulsar slå”.55 Det var det han ville skapa och vars nödvändighet han ville få omgivning-

en att förstå genom Ordkonst och bildkonst. Det finns flera utmärkta exempel på detta i 

Motiv från 1914. En av dem är prosatexten ”Upplevat”. Texten börjar med tre punkter i 

rad som förhöjer textens känsla av ”in medias res” – här kommer läsaren in mitt i 

handlingen. En kvinna med ett barn på armen ligger och sover i ett rum som börjar 

fyllas med rök. Skildringen av kvinnan och rummet är passiv – betraktande. Textens 

meningar är korta. De beskrivande adjektiven kring kvinnans sätt är få. Texten är så 

koncis för att man ska förstå brådskan i hennes försök att rädda sig och sitt barn undan 

eldens lågor och för att förhöja spänningskänslan för läsaren. Det som beskrivs är 

istället elden: ”lågorna krängde sig ut ur röken som hala skinn”; den ”hängde ut ur 

nästan alla fönstren”; kvinnan är ”överspolad av ett oroligt, flämtande ljushav”; 

”[l]ågorna dräglades ut” genom fönstren.56 Elden upplevs som ett monster, något 

levande och djävulsk som inte vill annat än att sluka modern och hennes barn. 

Lagerkvist skildrar barnet stående vid den avsvimmade kvinnan ”medan från alla håll 

eldens stora blodsprängda ögon glodde emot det”. (M, s. 40) Berättelsen slutar 

                                                
55 Lagerkvist, 1913, s. 43. 
56 Pär Lagerkvist, Motiv (Stockholm 1914), s. 38 ff. (Refereras i fortsättning som M i den löpande texten.) 
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melodramatiskt med att den otrogne mannen leds fram till de förkolnade liken av sin 

f.d. älskade och deras barn. Sen uppenbaras överraskande sammanhanget:  
 

Det blev bländande ljust omkring oss. Vi sutto och stirrade mot tomma intet, mot ett stort vitt 
skynke. 

Det hela hade kostat fyra sous. Program en sou. (M, s. 45) 
 

Efter den dramatiska historien förs vi sakligt tillbaka till den krassa verklighetens 

biosalong, där den ekonomiska aspekten av kulturen får sista ordet. 

Denna korta, avslutande del av texten är den absolut viktigaste. Först nu förstår  

vi att det inte är en banal melodram vi läst, utan ögats tolkning av vad som spelas upp 

inför det. Filmen som massmedium var på alla sett en ny företeelse för Pär Lagerkvists 

generation och prosatextens korthuggna meningar ger en bra illustration av den tidiga 

stumfilmens estetik där berättelsen sker främst genom bilder: närbilder på skåde-

spelarnas ansikten för att illustrera känslor, skarpa kontraster mellan ljus och mörker 

och hastiga bildbyten för att göra det spännande. Helt annorlunda ter sig då hans  

”På biograf” i Skissboken 1913–1914, som inte alls ger samma närvaroupplevelse av 

filmen som medium:  
 

Första plats! 45 öre. Tackar så mycket. Varsågod. Till höger. Till höger, om jag får be. Program. 
Program 10 öre. Program 10 öre! Program!!! 

På det stora skynket sprattlar ett drama ur livet. Människor kommer, människor går. Tankar blir 
tänkta och känslor bryter ut. Man träder varandra nära med vredesblikstrande ögon, man skiljs med 
föraktligt och utmanande smil kring läpparna. Man smeker varandra med de ömmaste händer.57 

 

Det enda i Lagerkvists ”Upplevat” som bryter mot stumfilmsestetiken är elden som 

monster. ”Lågorna [som] krängde sig ut ur röken som hala skinn och hettan [som] jäste 

och jäste tills hela rummet stod laddat därav” är knappast den sakliga tolkningen av ett 

filmiskt skildrat eldinferno – snarare betraktarens poetiska tolkning av den. (M, s. 38 f) 

Detsamma gäller eldens ”stora blodsprängda ögon”. (M, s. 40) Elden beskrivs lyriskt, 

som ett besjälat vidunder – något som verkligen passar in på det expressionistiska 

mönstret med sin besjälade natur och sina handlingskraftiga objekt (se kap 2.3). Det är 

också det enda objektet eller subjektet i berättelsen som nämns med en färg (annan än 

svart), nämligen röd. (M, s. 42)58 

                                                
57 Finns återgiven i Urpu-Liisa Karahka, ”’Stiliserade stämningar’. Om Pär Lagerkvists prosapoem och 
prosaskisser 1913-1914”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1985:3, s. 12. 
58 Det var möjligt att redan 1914 se filmer som var kolorerade, ofta genom att man färgade in hela bilden 
för att skapa en stämning, t.ex. röd för att symbolisera eld. Färgfilmen, med Technicolors trefärgssystem, 
fick sitt ordentliga genombrott i spelfilmen först 1939. Roland Sterner, ”Filmens tekniska utveckling”, 
Nationalencyklopedin. Sjätte bandet (Höganäs 1991), red. Kari Marklund s. 240. 
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Om berättaren sedan uppskattade föreställningen lämnas osagt och okommenterat. 

Vad det kostade verkar ha varit viktigare, som om berättaren inte riktigt kunde, eller 

ville, ta filmen till sig. Men texten lyckas i alla fall fånga en del av tidens ”puls”. 

Ett annat exempel på ”tidens puls” finner vi i ”Komposition”: 
 

En bil höll utanför Hôtel Univers. Det var en lyxbil av den elegantaste konstruktionen, en 
heltäckare, svartlackerad över sin smidigt odetaljerade yta vilken hal och blank slöt tätt om motorn 
och om den bekväma kupén med dess sköna mjuka sittplatser i ljusgult läder och väggar i samma 
läckra ton. Blott lanternorna trängde vassögda ut genom pansarets bukiga plåt. Hjulens nya, hårt 
pumpade ringar höllo spänstiga upp över marken den skickligt avvägda tyngden, pressades icke 
märkbart, tycktes endast lätt snudda mot gatans mönster av torr, solig sten.59 

 

Det är nästan så att man kan föreställa sig ovan nämnda text som ett tidningsreportage 

beskrivande det nya fenomenet bilen. Bilden är detaljerad och fylld av målande 

adjektiv, förmodligen begriplig även för den som inte sett något sådant. Bilden fortsätter 

att referera hotellets fasad, men med mer negativa omdömen. Den är ”ful” och sliten i 

jämförelse med bilens perfekta uppenbarelse. Vid lyxbilens ratt sitter en chaufför, vars 

enda beskrivning är att han är iklädd en vit päls, ”infogad i det svarta som en marmor-

statyett i ebenholz”. Ur vestibulen kommer några ”ljust klädda människor” ut, lika 

anonyma som chauffören. Berättelsen, som började i en mycket realistisk skildring av 

ett fordon framför ett hotell, får nu ett mycket mer lyriskt anslag: 
 
Och de gledo över trottoarens blå och smögo på huk som en vind under skuggiga träd in i bilen. 

Chaufförn lade handen på ratten, och ut genom staden och över stilla skinande slätter, genom 
milda, kulliga landskap, genom strömmande, gyllene sol, mellan ljummiga åsars böljor och under 
en himmel, evigt lika spröd och sval, mot en dunkel horisont som alltid lika ljuvt flydde dem 
undan, foro de ljusa människorna med brådska och glädje. 

 

Rikard Schönström har gjort tolkningen, att detta landskap är ett ”primitivistiskt 

paradis”, som den moderna människan söker och att den ”alltid lika ljuvt” flyende 

horisonten representerar ett mål utom räckhåll.60 Men det kan finnas fler bottnar. 

Lagerkvist förespråkade, liksom den kubistiska konsten och expressionismen, att man 

skulle vända sig till forna kulturers historier och konst för inspiration (se kap 2.2 och 3). 

Studerar man dessa upptäcker man snart att det finns flera likartade eller gemensamma 

motiv eller historier, varav solvagnen är ett bra exempel. Både vagnen och skeppet  

som bärare av solen förekommer i gamla kulturers mytologier över hela världen.  

I den grekiska drar solguden Helios sitt fyrspann över himlen och i den indiska far 

                                                
59 Alla citat ur ”Komposition” återfinns i Lagerkvist, 1914, ss. 53-55. 
60 Rikard Schönström, ”Evighetens ingenjör”, Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i 
Växjö våren 1991 (Växjö 1992), s. 35 f. 
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motsvarigheten Surya fram i ett sjuspann.61 Även på nordiska hällristningar kan man 

finna solvagnen och solskeppet som motiv.62 Solens hastighet över himlavalvet har  

med andra ord alltid haft en koppling till det snabbaste och exklusivaste transportmedlet 

som tidens förutsättningar tillåtit. 1914 var ett av de snabbaste och exklusivaste färd-

medlen bilen, kanske ännu mer specifikt – en blänkande svart ”heltäckare”. Bilen i 

”Komposition” står utanför hotellet vid middagstid, när solen står som högst, och dess 

däck snuddar bara lätt mot gatans ”soliga” beläggning. Med de ”ljusa människorna”  

i kupén susar bilen ”över stilla, skinande slätter, genom strömmande, gyllene sol […] 

mot en dunkel horisont som alltid lika ljuvt flydde dem undan”. Flykten som rörelse  

är tveeggad: den kan vara frivillig eller ofrivillig. Kanske är det är inte alls horisonten  

som aktivt undandrar sig ekipaget, utan de som motar bort den! Lyxbilen är kanske 

Lagerkvists moderna version av vagnen som bär solen, eller ett förebud om den, över 

himlens valv. 

Den inledande mimetiska beskrivningen av bilen och hotellet (möjligen undantaget 

adjektivet ”vassögda”) kan egentligen tyckas gå helt emot Lagerkvists egna idéer och 

förkastande av naturalismen. Men här är realismen en förutsättning eller strategi för  

att kunna förmedla den rätta känslan i texten. I Ordkonst och bildkonst framför han 

konstnärens ”rättighet” att använda sig av naturalism, om det har ett syfte att ”nå ett 

konstnärligt resultat”.63 Läsarna måste ju kunna förstå det fantastiska med denna maskin 

som Lagerkvist valt som sin himmelsvagn, även om de inte sett något liknande. 

Dessutom bildas en stilmässig stegring genom texten som följer motivet: från det 

konkreta i stadsmiljön till en nästan eterisk lätthet i färden bort från den.  

Ytterligare en intressant aspekt av denna prosadikt är titeln. I Ordkonst och 

bildkonst redovisar Lagerkvist att skillnaden mellan kubism och expressionism är, att 

expressionisterna ”komponerar” medan kubisten ”konstruerar”.64 Det senare ansåg  

han för sin del vara finare och mer eftersträvansvärt i litteraturen. Men varför då döpa 

sin egen text till ”Komposition”? Det tyder ju snarare på en fingervisning mot det 

expressionistiska i dikten. Lagerkvist var en ytterst medveten diktare, som hyllade idén 

om en grundtanke som konstverkets bärande element – en grundtanke som bara kan 

komma ur kunskap och efterforskningar. Vare sig lyxbilen är en solvagn eller ej, 
                                                
61 ”Helios”, Nationalencyklopedin. Åttonde bandet, red. Kari Marklund (Höganäs 1992), s. 505;  
”Surya”, Nationalencyklopedin. Sjuttonde bandet, red. Kari Marklund (Höganäs 1995), s. 434; 
”Konarak”, Nationalencyklopedin. Elfte bandet, red. Kari Marklund (Höganäs 1993), s. 227. 
62 ”Solskepp”, Nationalencyklopedin. Sjuttonde bandet, red. Kari Marklund (Höganäs 1995), s. 59. 
63 Lagerkvist, 1913, s. 57. 
64 Ibid., s. 27. 
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uppfyller den hans ”kubistiska” krav på en kunskapsbaserad och efterforskad 

grundtanke.65 Och då måste man ju också dra slutsatsen att även titeln var genomtänkt. 

Vilken strategi eller tanke som låg bakom detta, kan vi dessvärre enbart spekulera i. 

Kanske tyckte han att landskapet han målade upp liknade den typ av motiv han hade sett 

på expressionistiska tavlor, de som ”vänder sej uteslutande till vår känsla”.66 Men texten 

i sig är inte särskilt expressionistisk, i varje fall inte till stilen. 

Dessa inslag av nymodigheter i Motiv verkar ha varit Lagerkvists sätt att sätta 

fingret på det moderna livets puls. Förutom bilen och biografen finner vi även järn-

vägen, sensationspressen och den anonyma människomassan på gatan. Motiv ger 

stilmässigt annars inte ett så modernt intryck, inte jämfört med de av tankestreck 

genombrutna meningarna i Två sagor om livet från 1913 och idéerna om en ”judenlig 

stavning” (en stavning närmare uttalet) i Ordkonst och bildkonst.67 

 

4.2 Det groteska, vitalismen och mardrömslandskapet 

Om Motiv är den samling som bäst fångar ”tidens puls” bland Lagerkvist tidiga texter, 

så är Ångest den som bäst griper det groteska. Häri finner vi den berömda dikten som 

börjar ”Ångest, ångest är min arvedel…” som många ser som det främsta exemplet på 

Lagerkvists expressionism, med det sönderrivna själslandskapet och de groteska 

motiven.68 Men även bland prosatexterna i Ångest finns liknande drag. Rentutav äcklig 

ter sig delar av följande prosadikt: 
 

Min själ är allena i dunkelt djup, 
själv skrattar jag uppe i solen; 
vi träffas ibland 
men trivs ej ihop, 
och söka ej längre varandra. 

 
Det är ingen mening i att gå med en som man lider sämre än andra, och som alla mänskor snegla 

på och finna löjlig. 
 

Jag skäms när jag möter honom på gatan och ser hans skitiga kläder, hur det hänger gammal 
mull och smuts vid dem och hur han alltid går och blöder ur detta samma sår som gapar dumt på 
bröstet, ett gammalt löjligt sår, som han aldrig syr ihop. Jag skäms därför att jag själv alltid vårdar 
mig om att uppträda korrekt bland människor och ej bli föremål för någon pinsam uppmärksamhet. 
 

                                                
65 En tidningsbild av en sportbil är tillfogad manuskriptet med diktens förlaga, kallad Pastoral. Karahka, 
1978, s. 163. 
66 Lagerkvist, 1913, s. 23. 
67 Ibid., s. 53. 
68 Se t.ex. Espmark, s. 53 f. 
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Men det har hänt, när jag strövat en natt ensam på gatorna, att jag börjat känna lukten av blod, 
och jag känner att det är hans; det misstar jag mig inte på. Jag ser i marken. Där ligger något varmt 
och ryker. 

Det är tomt, tyst. Alla sova. I hela världen är det stilla. Vad en mänska i mörkret tar sig för, får 
aldrig någon veta.  

Jag lägger mig ner och slickar upp den stackarns varma spår. 
 

För det är synd det skall trampas på 
och smutsas och sölas ner; 
och det är ändå ingen som ser 
vad en mänska så i hemlighet gör.69 

 

Diktens första strof ter sig mycket annorlunda mot det som följer. Den har en limerick-

artad struktur och är nästan lite lustig i tonen. Det enda som säger oss att de olika 

delarna hör ihop är att de sitter på samma sida i samlingen. Den här texten är annars  

ett skolboksexempel på hur det groteska bildar en provocerande kontrast mot det 

”normala” och förväntade. En man som slickar upp en annan mans blod från marken, 

var nog knappast något som kritiker och läsare ansåg som passande att skriva om. Men 

betraktar vi hela texten kan man nästan ana att den slitne mannen med det blödande 

såret är diktarens själ, som han helst inte vill visa upp när han är i kretsen av anständigt 

folk, men som han ivrigt lapar kraft och inspiration från om natten, när han är ensam 

och diktar. En ganska klassisk prosadikt med andra ord, med konstnärsproblematik i 

Baudelaires anda, fast med ett mycket groteskt inslag som väl matchar de tyska 

expressionisternas estetik.70 

Överhuvudtaget fokuserar Lagerkvist mycket på kött och blod, både i Motiv och i 

Ångest. Människorna diktjaget möter blir avklädda in till senor och ben. (Å, s. 35) Men 

avklädandets funktion är oftast inte att fylla läsaren med äckel, utan snarare att visa på 

undret i människans konstruktion. Ett ypperligt exempel är mötet med den gravida 

kvinnan: ”Med magen högt uppsvullnad vältrade hon fram […] under den eldröda sky 

som parasollen spände ut över henne”.71 Diktjaget grips av andakt som inför en gud och 

när hon går förbi hör han ett ”dån av blod”. Blodet, färgen röd, elden och graviditeten  

är några av de motiv som starkt knyter an till en livshunger hos expressionisterna, 

vitalismen, som hyllar ungdom och livskraft.72 Till vitalismen hör också enhetsföre-

ställningen, att människan och naturen hör ihop (se kap 2.2), och detta återkommer även 

i Ångest: 
                                                
69 Pär Lagerkvist, Ångest (Stockholm 1916), ss. 43-45. (Refereras i fortsättning som Å i den löpande 
texten.) 
70 Baudelaire var en av dem Lagerkvist hyllade som geni i Ordkonst och bildkonst. Lagerkvist, 1913 s. 43. 
Jfr. Christian Janns, Arne Melberg & Christian Refsum, Lyrikens liv (Göteborg 2005), ss. 240-243. 
71 Alla citaten ur ”Bland det mera löjliga jag sett…” återfinns i Lagerkvist, 1916, s. 48 f. 
72 Anz, s. 55. 
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Nej, rik och lycklig känner jag mig när jag tänker på alla dessa milliarder ting som stå bredvid 
varandra på den väldiga jorden, på alla dessa träd, djur, byggnader, vagnar och mänskor som resa 
sig upp från marken, tätt intill varandra. 

Hur stort att jag är ett av dessa ting som jorden bär! Hur stort att jag fått leva. (Å, s. 34) 
 

Människan är en del av naturen, precis som allting annat och alla fyller de sin funktion i 

det stora mysteriet världen ter sig som. Känslan återkommer i många av dikterna i Kaos, 

där naturen i sig blir besjälad, nästan upphöjd till gudom, och diktjaget känner sig som 

en lycklig lus i det daggstänkta gräset, den smyckade jordmoderns hår.73 

Ett mer mardrömslikt inslag av enhetsmotivet finner vi i följande text: 
 

Den irriterar mig, tanken på alla dessa lägre, mer eller mindre misslyckade djurformer som gått 
före människan i den osäkra utvecklingen uppåt; aldrig släpper den mig! Far jag i en praktfull bil 
genom den stora strålande staden om aftonen, […] så tycker jag mig likväl höra djuren tjuta ur 
skogarna runt kring i det ödsliga landet och torra kryp kräla fram över marken. Det är olidligt. Den 
extas jag ville gripas av när jag står inför människan, alltid störes den plötsligt av tanken på det 
löjliga i hennes stamtavla. 

Och nu i natt denna pinsamma dröm! Jag drömmer att i min kropp, under den spända huden 
ligga alla djuren hopträngda, alla dessa trevande försök som äntligen resulterat i människan. Jag 
känner deras sträva hår och hör deras gläfsande, deras halvkvävda tjut. Också fåglarna hör jag, hur 
de skrika under hopklämda vingar. I handlederna ligga vita duvor; det enda i drömmen som är 
vackert. Till gengäld kräla under naglarna ödlor och maskar.74 

 

Man skulle kunna säga att denna text är ett lika bra exempel på Lagerkvist 

expressionism som ”Ångest…”. Här finns mardrömsvisionen, med djuren som trängs 

under huden; det groteska i de krälande krypen över marken och under naglarna; det  

nya i stadsmotivet och bilen; det primitiva arvet i människan; det omvända handlings-

förhållandet med aktiva objekt och ett passivt subjekt; den totala fokuseringen på den 

subjektiva känslan och ångesten. Berättelsen fortsätter: 
 

Men det ohyggligaste är att också djurens själar äro mina, all deras ångest och skygga längtan, allt, 
allt det sökande, famlande i dessa arma själar. Det fyller mig som ett hav av mörka, vältrande 
krafter, vilka jag inte kan betvinga men inte heller bryta en väg till frihet. Jag våndas, våndas. 

 

Identifikationen med djuren blir total: deras längtan är hans längtan, deras ångest hans 

ångest. Själens plågade landskap blir i sig besjälat. Under hans hjässa sitter ”en grov 

fågel”, ”en örn eller något dylikt” som försöker lyfta men inte lyckas. Djurens fången-

skap är ett tydligt drag av expressionism (se kap 2.3), som speglar jagets egen känsla av 

instängdhet och i det här fallet förmodligen även känslan av otillräcklighet som diktare 

eller tänkare. Efter att jaget höjt sina händer mot himlen (”dessa händer där de vita 

duvorna…”) lyckas han vakna och går ut på boulevarden för att titta på människorna. 
                                                
73 Pär Lagerkvist, Kaos (Stockholm 1919), s. 80. (Refereras i fortsättning som K i den löpande texten.) 
74 Alla citat ur ”Den irriterar mig…” återfinns i Lagerkvist, 1916, ss. 37-40. 
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Drömmen finner han vara ”meningslös” medan dikten snarare visar att den är allt annat 

än det. 

Ett annat exempel på mardrömmen hos Lagerkvist lyder som följer: 
 

Jag drömmer om natten att den man som jag hyr hos plötsligt står lutad över min bädd. Han är 
sig inte riktigt lik, fastän jag mycket väl känner igen honom. […] Han står och ser på mig länge, 
stum. Därpå säger han lugnt och allvarligt: 

– Du får stiga upp! 
– Vad? Mitt i natten? 
– Ja. Jag har hyrt ut rummet åt en annan, en större människa. Det är ett ljust och vackert rum; det 

är inte något för en sådan som du. 
Och han för mig till dörren. Han öppnar den. Strax utanför tröskeln gapar en avgrund, mörk och 

bottenlös. Jag skälver i alla lemmar. Jag vill klamra mig fast. Jag klamrar mig fast vid tröskelträet. 
Då ger han mig en spark. Och jag störtar ned i mörkret, som en stor groda, med sprattlande ben. 
Löjlig in i det sista.75 

 

Här har vi återigen den Lagerkvistska ångesten och känslan av otillräcklighet. Fokus 

ligger helt på den subjektiva känslan och det inre får sin gestaltning i drömmens yttre. 

Mardrömmen når sin kulmen i uppenbarandet av avgrunden och dess skrämmande 

oändlighet kontrasteras mot den groteska framställningen av diktjagets litenhet (”Jag 

klamrar mig fast vid tröskelträet”). Grotesken förhöjs ytterligare genom liknelsen vid en 

groda. 

Denna korta prosatext påminner faktiskt väldigt mycket om den farsartade tonen 

och stilen i Franz Kafkas Der Process. För att inte tala om hur Kafkas berättelse slutar: 

”Som en hund! sa han, och det var som om skammen skulle överleva honom.”76 

Lagerkvist avfärdade, å det starkaste, att han influerats av Kafka och det bör inte heller 

betvivlas i detta fall, då Der Process utgavs postumt först 1925.77 Men ändå måste det 

väl ses som rätt fantastiskt, att två författare, visserligen samtida men utan direkt 

anknytning till varandra, finner ett sådant likartat uttryck. 

Vitalismen återkommer som sagt i samlingen Kaos, så även de groteska inslagen. 

Ett exempel är en av skisserna i ”Den fordringsfulla gästen”.78 
 

Detta korta besök. Dessa knappt tillmätta år. Före dem intet, efter dem intet. Men just i dessa  
år skall du leva, just i dessa. 

Du får inte själv utvälja dig en lämplig tidpunkt. Du kan inte bestämma: jag önskar att 
mänskorna vid min ankomst äro goda och älskvärda – att de gå med silkeskrås och pudrat hår – 

                                                
75 Alla citat ur ”Jag drömmer om natten…” återfinns i Lagerkvist, 1916, s. 20 f. 
76 Franz Kafka, Processen. Samlade skrifter (Lund 2001), översättning och kommentarer av Hans 
Blomqvist och Erik Ågren, s. 269. 
77 Lagerroth, 1976, s. 77; Kafka, 2001, s. 17. 
78 ”Den fordringsfulla gästen” består inte bara av den bekanta novellen om mannen som väntar på livets 
mening i ett hotell under ständig ombyggnad, utan även av fem ytterligare prosadikter eller ”skisser”, som 
Otto Oberholzers kallade dem. Otto Oberholzer, Pär Lagerkvist. Studien zu seiner Prosa und seinen 
Dramen (Heidelberg 1958), ss. 32-44. 
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eller smyga håriga kring i skogarna – att de äro ädla, storsinnade – eller tjutande djur – eller veka 
drömmare som samlas ödmjukt längtande i skymningen. 

Du bestämmer ingenting om detta. 
Och om du önskar födas av en ung och älskande kvinna, blir du kanske avlad i en gammal 

bondkärring med maskiga tänder. Det rör dig inte. Men nu skall du leva. (K, s. 66) 
 

Texten pendlar mellan två bilder som når klimax i sista styckets groteskeri. Denna 

antitetiska spänning mellan å ena sidan det civiliserade och förfinade och å andra sidan 

det djuriska och primitiva är typiskt för den expressionistiska estetiken och så även  

för Lagerkvist i Kaos. Poängen här är kraften i livshungern, vitalismen, och att 

förutsättningarna betyder mindre än det man gör med åren man får. Skissen skulle  

också kunna ses som ett inlägg mot det Lagerkvist tidigare så fyndigt kallat ”släkt- och 

raspsykologiska spekulationer (eventuällt forskningar)”.79 Livshungern hos 

människorna känner inga gränser – eller begränsningar. 

 

4.3 Samhällskritik och galenskap 

Den mest brinnande och uppenbara samhällskritiken hos Lagerkvist finner vi förmod-

ligen i hans tidiga kampdikter, som föregick Motiv och som i huvudsak trycktes i olika 

tidskrifter.80 Men även bland de tre tidiga samlingarna denna uppsats fokuserar sig på, 

finner man inslag av den kritik mot borgerligheten som expressionisterna behärskade. 

”Katastrofen”, som återfinns i Motiv, skildrar till det yttre det nya fenomenet 

järnvägen: 
 

I lyxtågets eleganta kupéer satt man bekvämt tillbakalutad, läste en utsökt, lätt pervers poet, rökte 
med långsamma drag sin sista cigarett för dagen och konverserade en stund innan det blev tid att 
gå till sängs. Man var kort sagt som hemma i sin salong. Gasen hade ännu ingenstädes släckts. 
Ljuset slog skarpt och klart mot fönstrens becksvarta glas och strödde sin doft av fäst genom 
korridorer och rum. I matsalen superade ännu ett sällskap, damerna i ljusa toaletter.81 

 

Dessa sofistikerade resenärer har inte en tanke på de ”skenor av järn” som susar förbi 

under deras fötter, till skillnad från lokmännen: 
 

Ty de höra rasslet och vinandet. Och de äro smoriga som axlarna och hjulen, styva och sega i 
musklerna som skenorna, oljiga som sliprarna och sotiga som den höga, sotiga vallen. När de 
krama hårt om maskinens handtag växa de hopa till ett med det hela och stå så orubbligt säkert på 
golvets järn som om de skruvats fast. 

 

                                                
79 Lagerkvist, 1913, s. 32. 
80 Se t.ex. Karahka, 1978, ss. 28-49. 
81 Alla citat ur ”Katastrofen” återfinns i Lagerkvist, 1914, ss. 32-34. 
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Arbetarna är ett med maskinen, lika smutsiga, hårda och effektiva. Att de går under i 

katastrofen, betraktas som naturligt – deras kroppar och lokets spridda delar är lika och 

samma. Dessa män får omgivningens vördnad. De andra kropparna – passagerarnas – 

passar inte alls in bland bråten. Det blir en grotesk skillnad mellan vraket och 

passagerarna, ”vilka krossats mitt upp i sin konversation eller vid supén eller vid sin 

lektyr”. Eller som Lagerkvist formulerar det: ”de gjorde, lemlästade och förblödda i sin 

eleganta dress bland sotiga, smoriga spillror av järn, närmast en löjlig figur”82 och han 

avslutar berättelsen torrt med att ”deras öde föreföll folk komiskt”. 

Man kan tycka att denna korta prosatext väl stämmer överens med den italienska 

futurismens vurmande för maskinens överlägsenhet, men den ger även exempel på 

någonting annat, nämligen en skildring av arbetarnas förutsättningar i den nya 

industriella världen och en kritik mot borgerligheten i expressionismens anda. Den fina 

klassen i kupéerna gör ingen nytta där de sitter. De är omedvetna om undret i tekniken 

som bär dem över marken och fördriver sin tid i dekadens, som parasiter på ett tåg 

någon annan kör. Arbetarna däremot ger sitt allt för att driva maskinen, med medvetet 

och hårt arbete. De fyller en nyttofunktion och deras död ses därför inte som något 

meningslöst och löjeväckande, utan som ett vördnadsvärt offer. De är exempel på den 

nya människan: de som för utvecklingen och samhället framåt och inte bara följer med, 

vilket skildras både bildligt och bokstavligt. 

Den för expressionismen så viktiga ”dikotomin mellan […] diktare och borgare”,83 

används även av Lagerkvist. Man kan skönja den i de redan tidigare behandlade 

texterna ”Den irriterar mig…” och ”Min själ är allena i dunkelt djup…” ur Ångest  

(se kap 4.2), där den sobra, vakna borgaren ställs mot sitt nattliga, drömmande och 

ohämmade diktaralias. För att kunna utforska det inre måste konstnären eller diktaren  

ha kontakt med sina egna känslor och impulser, men det  

finns en gräns för hur långt en känslig själ kan gå. Jaget i novellen som inleder ”Den 

fordringsfulla gästen” i Kaos verkar nästan tappa förståndet i sökandet efter meningen 

med sitt liv, eller snarare i väntan på att någon ska tala om den för honom: 
 
Jag grubblar och grubblar. Varför och varför? Varför och varför? Jag har kommit hit i den 
bestämda avsikten att förstå vad som menas med det alltsammans och förstå vad som varit 
meningen med mig själv. Jag grubblar och grubblar. Runtomkring mig hamras och larmar, rivs 
ner, byggs upp. Jag söker men ing en! Jag söker mening en ! Herregud, får jag bara en gång veta 
vad som menas med det hela, så skall jag nog gripa mig an. Jag söker mening en! (K, s. 58 f) 

                                                
82 ”Löjlig” är f.ö. ett återkommande favoritord i hans prosatexter och ”smoriga” används regionalt i 
betydelsen infettade eller inoljade, efter stammen smörja. 
83 Anz, s. 78. (min översättning) 
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Det maniska beteendet går igen i en av de följande skisserna, där jaget sitter och 

försöker pussla samman skärvor föreställande människor. Den figur han tycker bäst om, 

får han inte att gå ihop: 
 
Jag har slitit i dagar och nätter för att söka få honom hel igen […] Jag har provat och provat med 
alla bitar som finns, och det är många tusen. Men inte kan jag få honom hel igen. D e tta  är riktigt 
och de t ta  – se hur vackert han står. Men ena ögat och en bit av kinden, denna kilen här – det är 
säkert inte hans. […] Det glor ju som en tjur, som en förbrytare, en gammal mördare, så ilsket och 
lömskt. Det glor ju också vint, åt ett alldeles galet håll! – å herregud, det har jag inte sett förrän nu. 
Men det passar in. Kilen passar in. Och vad skall man då säga?84 

 

Kollaget av människor, både i inledningens skildring av alla olika män och kvinnor 

bland skärvorna och i den fragmentariska bilden av pojken, är ett typiskt modernt motiv. 

Den fragmentariska pojken skulle kunna jämföras med t.ex. Picassos kubistiska porträtt 

med ögon som stirrar åt olika håll. Men Lagerkvist hade under åren rört sig alltmer bort 

från kubismen och därför vore det kanske intressantare att jämföra motivet med den mer 

aktuella expressionistiska stumfilmen.85 Bilden av de groteska motsatserna i det milda 

och det vanställda ögat, går igen i pojkens händer: den ena är behagfullt lyft och den 

andra håller ”ett grinande kadaver”. Plockandet och funderandet gör diktjaget rent ut 

sagt galen: 
 
Och här sitter jag och blir tokig av att söka få ihop det igen till någonting djupsinnigt. Det snurrar 
runt i huvudet på mig allaredan; jag mister förnuftet om jag sitter här länge och plockar och 
plockar. Jag mister förnuftet helt enkelt. Och det för en sådan förbannad gammal lerkrukas skull, 
för några lytta, halta, huvudlösa, drummelaktiga idioters skull. 

Nej, dra ni åt helvete allihop! Dra åt helvete! 
 

Det tjatiga repeterandet i skissen om att han håller på att mista förståndet och alltings 

meningslöshet är ett bra exempel på Lagerkvist förmåga att sammanfoga form och 

motiv. Det rimmar väl med expressionismens idéer, att ”de vansinnigas språk […] är 

deras inre väsens omedelbara ’själsliga uttryck’”.86 Den sinnessjuke var en av den tyska 

expressionismens ”nyckelfigurer” och fungerar som en viktig motpol till den borgerliga 

normalitetens förnuft, behärskning och självdisciplin (se kap 2.2). Förebilden ligger som 

ofta hos expressionisterna hos Nietzsche. Att Lagerkvist hämtat inspiration från just 

dennes Also sprach Zarathustra (1883-85), har Urpu-Liisa Karahka visat åtskilliga 

gånger.87 

                                                
84 Alla citat ur denna skiss återfinns i Lagerkvist, 1919, ss. 67-70. 
85 Ett av de främsta exemplen är den banbrytande Das Cabinett des Dr. Caligari (1919/1920), som 
inledde en våg av tysk expressionistisk stumfilm med vansinnighets- och skräckmotiv. 
86 Anz, s. 87. (min översättning) 
87 Se t.ex. Karahka, 1978, s. 220 f; Ibid., s. 231. 
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4.4 Avvikelser från centrala motiv och drag 

Som tidigare kapitel visat delar Lagerkvist många av de tyska expressionisternas 

centrala motiv och drag. Men självklart finns det även de som lyser med sin frånvaro. 

Undergångsvisionerna och apokalypsen är inte alls så vanligt förekommande, i varje  

fall inte i prosatexterna. Verkligheten ter sig visserligen mardrömsaktig eller kaosartad 

på många ställen, men det är inte världens undergång. Krigsmotivet saknas också helt, 

vilket kan tyckas besynnerligt då samlingarna gavs ut under åren kring första 

världskriget. Men detta motiv har Lagerkvist istället använt som centralt tema för 

novellsamlingen Järn och människor (1915), en samling som utretts grundligt av  

Piotr Bukowski (se kap 1.4). 

Ett annat motiv som saknas i dessa samlingar är den för expressionisterna så 

betydande Fader-Son-konflikten, liksom det anknytande fadersmordet. Istället är 

modersmotivet mycket mer förekommande, fast inte direkt i några konfliktsituationer. 

Stilmässigt är dessa prosatexter inte ofta särskilt expressionistiska när det gäller 

formen. Brister i syntaxen, uteblivna interpunktioner och brott mot rättstavningsnormer 

var idéer som hängde nära samman med protesten mot impressionismen. I kap 4.3 finns 

några exempel på när Lagerkvist i samband med vansinnighetsmotivet använde detta, 

men allt oftare märks den ändå rätt ”omoderna” fullständiga syntaxen, beskrivande 

adjektiv och medvetna upprepningar och stegringar. Den stilmässiga radikalism han 

förespråkade i Ordkonst och bildkonst var med andra ord något han inte själv höll sig 

kvar vid. 

 

5 Slutord 

Den unge Pär Lagerkvists prosatexter uppvisar många gemensamma drag med den 

tyska expressionismen. Här håller jag med Kjell Espmark i hans åsikt, att den parallella 

utvecklingen åt samma håll kanske främst berodde på gemensamma förebilder och ett 

gemensamt förkastande av det naturalistiska idealet, snarare än på direkta influenser.88 

Men man måste ta i beaktande att hela konstnärsvärlden, inklusive författarna, var 

mycket mer internationell på den tiden än vad vi idag kanske kan föreställa oss. Det 

unga avantgardet hade en språkmässig multibegåvning och ett transnationellt intresse, 

som vi numera sällan ser (annat än gällande anglosaxisk kultur). Dessutom underlättade 

                                                
88 Espmark, s. 61. 
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eldsjälar som Herwarth och Nell Walden (som låg bakom Der Sturm) spridningen av 

nya idéer över Europa. 

Urpu-Liisa Karahka skrev i en av sina essäer om Lagerkvist att man ”otvivelaktigt” 

hade räknat honom till de tyska expressionisterna, ”om han hade skrivit […] Ångest, 

Sista människan, Teater och Kaos på tyska”.89 Med tanke på att Kafka ses som en av 

den tyska expressionismens starkaste namn, trots att han var isolerad och helt okänd av 

den samtida rörelsen, kan det ses som en bekräftelse på detta. Ulla-Britta Lagerroth 

menar, med stöd av formuleringar av Nell Walden, att expressionism ”i Sturms mening” 

var ett begrepp, som samlade alla konstnärliga utövare (även kubister och futurister) 

som ”bekände sig till ultramodernismen och förklarade krig mot naturalism och 

impressionism”.90 Med den definitionen skulle Lagerkvist absolut kunna kallas för 

expressionist, om än inte en tysk sådan. 

Hur skulle man nu kunna gå vidare inom detta ämne? Det mest uppenbara att göra 

är komparativa jämförelser med texter av tyska författare. I Thomas Anz bok finns 

många exempel på dikter, som påminner starkt om vissa av Lagerkvists. Intressant vore 

att ta reda på om motsvarande likheter finns mellan prosatexterna. Det vore dessutom 

mycket intressant att kartlägga expressionismen mer allmänt i de nordiska länderna. Om 

Södergrans och Diktonius expressionism har det skrivits åtskilligt. Men vilka moderna 

strömningar syntes i de andra länderna och hur mycket påverkades olika nordiska 

författare av varandra? Vi vet ju t.ex. att Lagerkvist bodde ett tag i Danmark och att 

hans dramatik gjorde storsuccé i Norge.91 

Här finns nog mycket spännande att hitta, för den som vill fördjupa sig mer. 

                                                
89 Urpu-Liisa Karahka, ”Pär Lagerkvist und der Deutsche Expressionismus”, Nicht nur Strindberg. 
Kulturelle und literarische Beziehunen zwischen Schweden und Deutschland 1870-1930 (Stockholm 
1979), s. 358. (min översättning) 
90 Lagerroth, 1976, s. 86 f. (kursiv i originalet) 
91 Lagerkvist, 2001, s. 176; Ulla-Britta Lagerroth, ”Pär Lagerkvist. Dramatikern och teaterteoretikern”, 
Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991 (Växjö 1992), s. 16 ff. 
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