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N
är jag behöver bättre ord än
de gamla vanliga. När poe-
sins ord verkar stå i kö med
för mycket på hjärtat. När det

vill vara fräscht och ärligt. När jag ska
skriva ett reportage eller en dikt. Eller
ett brev jag är angelägen om. Eller som
nu om dikter. 

Då läser jag Elmer Diktonius. Den
finlandssvenska diktens gigant, moder-
nisten från 1920-talet. Redan i debutbo-
ken »Min dikt« 1921 skrev han: Kons-
tens ursprung: hjärtat. Konstens ända-
mål: liv. Jag sätter här inte citations-
tecken om orden, för då verkar de redan
använda.

Han är varje dag ny. Om ni aldrig
har läst honom, gör det. Han alstrar
energi. Han får dig att känna både att
vara på högspänn
och utvilad! 

En litteraturfors-
kare, Jörgen Lars-
son, skrev sin dok-
torsavhandling om
honom häromåret
(1999), »Poesi som
rörelse i tiden«. Den
vittnar om att trots
många studier om
Diktonius finns
mycket nytt att säga.
Det bär en pacifist
emot att använda
krigiska termer,
men jag tar risken
när jag citerar Jör-
gen Larsson: 

»Det är som dy-
namitpatronspoet
med helt egen ton i
sin dikt som Diktonius (sic!; namnet är
inte taget) gjort ett outplånligt intryck i
svenskspråkig litteratur. Att det mitt i
svenskan också finns något så oemot-
sägligt finskt – stundom kärvt, kompri-
merat och kantigt, stundom sjungande
rytmiskt – gör honom extra exotisk.«

Det är just rytmiken i Diktonius dikt
som Jörgen Larsson tagit fasta på.

Ungdom är ungdom
annat är annat
annat är intet
ungdom är allt

(du som jag mötte
träckig var jorden

spänd som en båge
stående upprätt

– – –
öm var du säkert 
skön var du säkert
het var du säkert
lemmarnas linjer 
vågspelets kutter
välljudets skimmer

Ungdom är ungdom
är ungdom var du)

(Ur dikten Elegi i samlingen »An-
norlunda«1948.) 

Diktonius var född 1896 och växte upp i
Helsingfors som son till en svensksprå-
kig far och finskpråkig mor. Man har

kallat honom för en
kraftutstrålande ex-
pressionist (dvs en
reaktion mot materi-
alism och mekanise-
ring) och en poet
med ett revolutio-
närt trots och en so-
cial radikalism.

Han var en av de
finlandssvenska pi-
onjärerna och förny-
ade den svenska po-
esins språk, bröt väg
redan på 1920-talet
före sina svenska
kolleger.

»Expressionis-
men är de våldsam-
ma känslornas
konst«, skriver Jör-
gen Larsson. »Med-

an Pär Lagerkvist skriker av ångest,
skriker Diktonius mestadels av fröjd.« 

Det blev nya böcker med poesi un-
der 1930- och 40- och 50-talen. Mal-
möförlaget Kolibri har nyligen gett ut
hans diktsamling »Stark men mörk«
från 1930, där Larsson skrivit om ho-
nom. Boken finns i förlagets klassiker-
serie både som tryckt bok och på nätet
med sitt originalomslag, där man kan
läsa den på hemsidan: www.lyrik.nu

Diktonius åldrades fort, självför-
bränning, alkoholism, skrivkramp. Han
drabbades av Alzheimer och blev allt-
mera ensam. Jörn Donner har beskrivit
hur han på sin sextioårsdag med huset
fyllt av gratulanter satt tyst i sin gung-

stol och klappade sin katt.
Det är för att han egentligen skriver

på »finska« trots att det ser ut som
svenska som han förnyade den svenska
poesins språk. Artur Lundkvist, Harry
Martinson och Gunnar Ekelöf fann ho-
nom snabbt. 

En som också har forskat i hans värld är
Thomas Henrikson: 

»Ingenstans är Sverige så nära som i
Helsingfors. Här finns fortfarande en
del av upplysningens arv och förbluf-
fande rester av en bildningstradition
som man numera bara anar i det som
kallas Rikssverige. Diktonius språk har
för oss rikssvenskar exotismens hela
demoni med inbördeskrig och rödgar-
dister och hela den europeiska scenen
med det sönderfallande Tsarryssland
och den dramatiska frigörelsen. Och ett
språk som bokstavligen karvas ur trä«:

Hon Rachel 6 år
jag Diktonius 25,
hennes händer om min hals
och hon säger:
hur mycket älskar ni mig?
hur många mil? 
O dåre idiot kläppunge: 
älska i mil!
Men när jag tänker efter:
hur ofta slutar ej kärleken 
bortom husknuten – 
oftast räcker den
2–5 minuter i månaden 
bakom sängkammardörrar – 
därför: 
visst älskar jag dig
skall älska
många tunga långa mil.

(Ur dikten Rachel i »Hårda sånger«
1922)
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