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1921 

Nobelprisförslag 1921. 

N:o 1. Arno Hok, tysk skald, föreslagen af ett antal professorer i 
litteratur, historia m.m. i Leipzig, Göttingen, Bonn, Kiel, 
Marburg, Bern, Greifswald, Munchen, Jena, Königsberg 
och Heidelberg. 

N:o 2. Jacinto Benavente, spansk dramatisk författare, föreslagen af 
21 medlemmar af Spanska Akademien med talrika 
instämmanden från ledamöter af den spanska författare-, 
musiker- och konstnärsföreningen. 

N:o 3. Ferdinand Avenarius, tysk estetiker, föreslagen af Karl Groos, 
prof. i filosofi och estetik i Tubingen, med instämmande, 
bl.a. af Nobelpristagaren R. Eucken. 

N:o 4. Henri Bergson, föreslagen af Herr Verner von Heidenstam 
samt af medlemmar af Acackmie des sciences morales et 
politiques, några tillika medlemmar af Acackmie 
FraNaise. 

N:o 5. Stefan Zeromski, polsk författare, föreslagen af medlemmar 
af Vetenskapsakademien i Krakau. 

N:o 6. Arne Garborg, föreslagen af L. Fr. Läffier, led. af  Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitets Akademien. 

N:o 7. Grazia Deledda, föreslagen af Frih. Bildt samt 17 medlem-
mar af Accademia dei Lincei i Rom. 
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N:o 8. Anatole France, föreslagen af professorerna E. Staaff, Johan 
Vising och E. Walberg. 

N:o 9. Angel Guimerå y Jorge, föreslagen af medlemmar af 
Academia de Buenas Letras i Barcelona. 

N:o 10. Otokar iftezina, föreslagen af Arne Novåk, prof. i tjeckisk 
litteratur vid universitetet i Brno (Brunn). 

N:o 11. Alois jiråsek, föreslagen af ledamöter af Tjeckiska veten-
skapsakademien i Prag. 

N:o 12. Jean Revel, föreslagen af ledamöter af Acackmie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen. 

N:o 13. Gunnar Gunnarsson, isländsk författare, föreslagen af Herr 
A. Noreen. 

N:o 14. Azile Boutroux, föreslagen af Herr Hjärne. 

N:o 15. John Galsworthy, föreslagen af Herr Österling. 

N:o 16. William Butler sats, föreslagen af Herr Karlfeldt. 

N:o 17. Bernard Shaw, föreslagen af Herr Schack. 

N:o 18. Herbert George Wells, föreslagen af Herr Schack. 
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Utlåtande till Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1921.     

Till årets pristäflan ha 18 förslag inkommit, de flesta, liksom för-
ut, förnyelser af tidigare framställda, som alltså redan blifvit, några 
flere gånger, skärskådade af Nobelinstitutets medlemmar och vid 
kommitterades sammanträden. Det är därför icke nödvändigt att 
här ånyo ingå på deras bedömande, för såvidt som ej nya arbeten 
utgifvits af de föreslagna eller andra omständigheter förekommit, 
som kunna föranleda ett återupptagande af prisbelöningsfrågorna 
från förändrade synpunkter. 

Arno Holz (N:o 1) kan jag, med åberopande af Herr Hallströms 
utlåtande, lika litet nu som förut anse värdig Nobelpriset, trots de 
framstående tyska förslagsställarnas varma rekommendationer. Han 
förefaller mig vara ett otvetydigt, ehuru kanske på sitt sätt intressant, 
fenomen af andligt förfall, hvarur visserligen en medfödd begåfning 
må erkännas framskymta. I denna uppfattning har jag funnit mig 
ytterligare öfvertygad genom en mig tillhandakommen särskild pro-
gramskrift, hvari han själf söker utveckla sin betydelse som en 
omhvälfvande reformator af hela den tyska diktkonsten, framför allt 
dess rytmiska behandling enligt mycket förvirrade principer. 
Förslagsställarnas motivering hänvisar i själfva verket snarare till den 
medkänsla, som hans ovissa förhoppningar om möjligheten att full-
borda hvad han drömt sig anses böra framkalla, än till redan utför-
da arbeten, som Nobelpriset är afsedt att belöna. 

Helt annorlunda måste man ställa sig till Ferdinand Avenarius 
(N:o 3). Äfven han har förut blifvit föreslagen och understödes lika-
ledes denna gång af flere högt ansedda tyska vetenskapsmän, bland 
dem Nobelpristagaren Eucken, den inflytelserike pedagogen 
Geheimrat Cauer och religionshistorikern, professorn och numera 
Statssekreteraren Troeltsch i Berlin. I de särskilda yttranden, som 
bifogas förslaget, framhållas hans stora förtjänster om den högre lit-
terära bildningens och den goda smakens upprätthållande bland 
den tyska allmänheten. Herr Hallström har också nu uttalat sig syn-
nerligen gynnsamt om hans verksamhet genom tidskrifter och före-
ningar såsom estetisk granskare och litteraturspridare, men förhåller 
sig mera reserverad till hans nyligen utgifna dramatiska arbeten. I 
dessa uttalanden kan jag instämma, äfvensom i slutomdömet, att 
Avenarius borde kunna komma i fråga, om "Svenska Akademien 
finner det lämpligt att, såsom det i stadgarna möjliggjorts, med 
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Nobelpriset belöna ett kulturfrämjande arbete af icke direkt litterärt 
skapande art." Men jag känner mig åtminstone för närvarande icke 
beredd att verkligen föreslå honom eller hans Dörerbund till priset, 
så länge ett diktarnamn i egentlig mening, hvilket helst bör föredra-
gas, finns att tillgå på vår förslagslista. 

Hvad Arne Garborg (N:o 6), föreslagen af professor Fritz Läffler, 
under det senast förflutna året utgifvit, efter hvad herr Hallström 
meddelar, synes ej heller mig ägnadt att förstärka hans utsikter till ett 
Nobelpris. Såsom jag redan i fjor uttalade, är jag på grund af hela 
hans författarskap icke benägen att obetingadt föreslå honom till 
priset, ehuru jag då icke hade någonting emot en delning emellan 
honom och Hamsun. Men för öfrigt lär det väl ej komma i fråga att 
låta äfven detta års pris gå till Norge. 

Om Gunnar Gunnarsson (N:o 13), föreslagen af Herr Noreen, har 
Dr. Söderman afgifvit ett utlåtande, hvartill jag hänvisar. För min 
del kan jag ej annat än instämma i Dr. Södermans omdöme, att 
denne isländske författare "otvifvelaktigt är en framstående diktare, 
och att hans konstnärliga utveckling försiggått snabbt under senare 
år, äfven om den ännu icke gjort honom mogen för Nobelpriset", till 
och med om han jämföres med andra bemärkta målsmän för den 
gamla sago- och skaldeöns samtida litteratur. 

Henri Bergson (N:o 4), föreslagen af Herr Verner von Heidenstam, 
äfvensom af medlemmar af Franska Akademien och l'Acackmie 
des Sciences morales et politiques, har under år 1920 icke publice-
rat någonting nytt. Med stöd af flere utlåtanden, som förut blifvit 
Akademien förelagda, har jag hittills om Bergson uttalat mig i nega-
tiv riktning, hvad Nobelpriset angår, och jag föreställer mig, att 
Akademien under närvarande omständigheter helst skulle vilja till 
pristagare utkora någon representant för den egentliga vitterheten. 
För den händelse likväl, att inom Akademien emot förmodan 
Bergson skulle tillvinna sig varmare sympatier, har jag tillåtit mig att 
emot honom uppställa en annan fransk filosof, Emile Boutroux 
(N:o 14), som väl kan anses vara honom såsom både tänkare och 
skriftställare vida öfverlägsen. Då emellertid en sådan förutsättning 
knappast lär föreligga, saknar jag här anledning att utförligare yttra 
mig om Boutroux' förtjänster och värdighet för Nobelpriset. För 
öfrigt begagnar jag här tillfället att såsom min personliga åsikt utta-
la, att Akademien icke behöfver känna sig alltför mycket imponerad 
af den skenbara enhällighet, hvarmed en priskandidat förordas af 
sitt eget lands fackmän. Sådant är egentligen en taktisk disciplinsak, 
som i särskilda fall behandlas olika efter olika nationella tempera- 
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ment. De franska filosoferna unna hellre sin landsman Bergson den 
ifrågavarande främmande utmärkelsen än de bete sig såsom de 
tyska kollegerna i fråga om t.ex. Eucken, som väl kan sägas åtnjuta 
ett lika stort världsrykte som Bergson i de anglosaxiska länderna och 
ända bort i Japan och Kina, där ingalunda aktningsbjudande tän-
kare saknas. 

Jean Revel (N:o 12), föreslagen af ledamöter af l'Acadhnie des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts i Rouen, är en pseudonym för 
Notarien Mr Toutain, som synes vara en lokal notabel i provinsen 
Normandie. Han har skrifvit en stor mängd saker på vers och prosa, 
romaner och historia, och han upphöjes till skyarna af en akademi-
kamrat, som jämte förslaget och hans tryckta verk insändt en skrif-
velse i mycket retoriska ordalag, men utan önskvärd tydlighet i åbe-
ropade sakuppgifter. Så mycket lyser dock igenom, att den föreslag-
ne lyckats ställa sina litterära alster i samklang med något chauvi-
nistiska och klerikala stämningar. Jag har ej haft tillfälle att fördjupa 
mig i studier af dessa arbeten, men af hvad jag sett af en större his-
torisk bok har jag funnit, att han dessutom är en dilettantisk svär-
mare för skandinaviska fornminnen, som ju lätt kunna förbindas 
med hans landsmanskap. Likväl vågar jag icke i förväg förneka, att 
han äger förtjänster af annan och högre rang, att han möjligen är 
en utom sin hembygd förbisedd poetisk förmåga, hvarför jag hem-
ställer, att hans namn och verk, ifall förslaget upprepas, såsom icke 
otroligt är, må tagas under ytterligare ompröfning, innan ett afgö-
rande vidtages om hans värdighet till Nobelpriset. 

Angel Guimerå (N:o 9), föreslagen af medlemmar af Academia de 
Buenas Letras i Barcelona, har så ofta och länge stått på våra för-
slagslistor, att åsikterna om hans författarskaps värde utan tvifvel 
hunnit i det närmaste stadgas hos kommitténs och Akademiens fles-
ta ledamöter. Herr Hagberg, som i egenskap af expert inom det 
katalanska litteraturområdet alltid nitiskt och varmt framhållit hans 
stora förtjänster, omnämner i sitt utlåtande för detta år, att han 
under 1920, förutom ett patriotiskt, men ännu ej uppfördt skåde-
spel, hvars innehåll likväl icke mer än antydes genom en uppgift om 
ämnets kronologiska sammanhang och ej heller för öfrigt karakteri-
seras, äfven har utgifvit en större lyrisk diktsamling, som jämte äldre 
saker innehåller åtskilligt nytt, hvaraf några öfversättningsprof 
meddelas. Herr Hagberg har ju dessutom, som bekant, för ett par år 
sedan i form af en särskild bok offentliggjort resultaten af sina 
mångåriga studier angående Guimerås diktning och verksamhet. 
Själf vågar jag likväl ej, på grund af hvad jag sålunda kunnat 
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inhämta, och med allt erkännande af skaldens oförtröttade lifskraft 
och litterära betydelse, tillmäta honom såsom skapande snille ett 
afgjordt företräde framför andra samtida utanför hans hembygd. 
Han synes mig förnämligast intressant såsom en af den katalanska 
nationalismens ledande andar. Därför kan jag ej heller denna gång 
finna någon tillräcklig anledning för mig föreligga att frångå min 
obenägenhet att obetingadt rösta för hans belönande med Nobel-
pris. 

Ungefär detsamma måste jag, om än förnämligast på andra 
grunder, bekänna med afseende på Anatole France (N:o 8), föreslagen 
af de tre romanistiska professorerna Vising, Staaff och Walberg och 
fortfarande med samma obegränsade beundran förordad af Dr. 
Söderman. Det må visserligen förefalla nästan förmätet af en bedö-
mare utanför de specialistiska kännarnas och finsmakarnas krets att 
icke resigneradt kapitulera, när så kategoriska och ihärdiga kraf 
framställas på Svenska Akademiens proklamerande af sin hyllnings-
gärd till det franska "språkets mästare såsom ingen annan" och den 
franska "fina litterära kulturens kanske främsta nu lefvande repre-
sentant." Det försäkras ju tillika, att han visserligen har "karakteri-
serats såsom en skeptiker", men att "hans skepticism icke utesluter 
idealitet", och att han "trots denna skepticism är förmögen af ett 
moraliskt patos", hvarom "de djärfva inlägg vittna, som han flere 
gånger gjort i de franska samhällsstriderna till försvar af hvad han 
funnit rätt." Det heter likaledes, att man "i hans om djup männi-
skokännedom vittnande karaktärsteckningar finner också snart spå-
ren af ett medlidande och en kärlek, som väl må kallas ideella." 

Emot sådana auktoritativa påståenden har man äfven å andra 
sidan att reda sig med sina böjelser för en skepticism, som för mång-
en mer eller mindre medveten dogmatism i modern kostym måste 
te sig såsom öfverdrifven och nästan kätterskt paradox. Icke förty är 
det svårt att undertrycka en personlig uppfattning, som dessutom 
kanske må anses påkallad för att åtminstone i någon mån rättfärdi-
ga den fortsatta oppositionen mot Anatole France såsom 
Nobelpriskandidat. Det är emellertid lyckligt, att denna opposition 
låter väl förena sig med en hög grad af uppskattning för öfrigt. 

Äfven jag vågar med nöje öppet räkna mig till de oskrymtade 
beundrarna af hans skickligt beräknade stilkonst och hans förmåga 
af människokarakterisering, ehuru jag ofta nog med förundran och 
ej utan estetiskt obehag har iakttagit hans ingrodda vana att, liksom 
den store mästaren Voltaire, i onödan inblanda hvarjehanda bana-
la anspelningar och pikanterier, som äfven för mycket påminna om 
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den gamle Priapus, att i sina omväxlande scenerier framsläppa 
åtskilliga liderliga figurer, hvilkas föga smakliga simpelhet och fula 
instinkter knappast torde få anses behöfliga för att med kontraster-
nas bistånd bereda vägen för aningar om skildringarnas djupare för-
dolda innebörd och syften. Jag vill äfven gärna tro på uppriktighe-
ten i hans offentliga och stridbara uttalanden för "hvad han funnit 
rätt", ehuru jag stundom har för min del funnit dessa uttalanden 
trots deras "moraliska patos" färgade af ledsamma fördomar och en 
öfverraskande ovederhäftighet, ej minst på senaste tiden, då han 
såsom litterärt aktiv medlem af den agitatoriska föreningen "La 
Clarte' har i sin pacifistiska ifver låtit draga sig rentaf öfver gränsen 
till bolsjevismen, — hvilket dock naturligtvis därjämte, om man så vill 
och såframt han varit fullt medveten om följderna af sitt uppträ-
dande, kan betraktas såsom ett nytt prof på hans oförskräckthet 
inför det väntade afbräcket i popularitet och vördnadsfullt undseen-
de på gamla dagar under förhandenvarande omständigheter. 
"Medlidandet" och "kärleken", som förslagsställarna spåra i hans 
karaktärsteckningar såsom egenskaper eller affekter, "som väl må 
kallas ideella", kan äfven jag vara med om att erkänna, men finner 
dem tyvärr ej sällan uttryckta i samband med hvad som väl må kal-
las moralisk indifferentism och på senaste tiden med en viss barns-
lig känslosamhet, som svär emot den artistiska och stilistiska objek-
tivitet han i sin krafts dagar visat sig så lyckligt kunna häfda. Öfver 
hufvud taget och såsom ett sammanfattande omdöme nödgas jag 
således tillstå, att hans styrka såsom författare icke bör eftersökas i 
hans "idealism", hur obestridliga spår däraf än månde med någon 
god vilja upptäckas i hans skrifter. 

Hans verkliga storhet ligger, såvidt jag kan se, på en helt annan 
sida, som ingalunda får litteraturhistoriskt ringaktas, men har jäm-
förelsevis mindre med Nobeltestamentets förutsättningar att skaffa. 
Med förslagsställarna kan jag helt och hållet instämma i omdömet, 
att "med hans fulländade konstnärsskap är förenad en lärdom, som 
sträcker sig öfver det humanistiska vetandets flesta områden." Han 
har i sanning uppträdt såsom en på samma gång grundlärd och från 
synpunkten af l'art pour l'art lysande upprätthållare och fortplantare 
af den uråldriga estetiska och i all synnerhet litterära tradition, som 
förbinder den franska kulturen med den antika, den grekiska såväl 
som den latinska. Men med det sinne för konstnärlig begränsning, 
som så vackert sammanstämmer med denna tradition, har han 
inom dess vidtomfattande ram tagit fasta just på hvad som tilltalat 
honom personligen mest med kärlekens dragningsmakt. För hans 
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studier och kunskap är nog ingen af den antika skaparkraftens 
mångfaldiga och breda skiftningar alldeles främmande, men han 
har med berådt mod hållit sig afsides från den väldiga strömfåra af 
oftast allvarstyngd idealism, som flödar fram ur den dock så länge 
skenbart skeptiskt ironiserande Platons källsprång, men sedan löper 
vidare genom stränga nypythagoreiska och stoiska förkunnelser 
ända till de senantika trosstridernas platoniserande hedningar och 
kyrkofäder och ännu kan spåras hos folkvandringstidens galliska 
oratorer och psalmskalder. Det är säkerligen för Anatole France 
också välbekant, att sådana rännilar till och med hela medeltiden 
igenom kunna skönjas i det fromma Frankrikes klosterskrifter, sko-
lastiska afhandlingar och allegoriserande folkspråksdiktning. Ännu 
märkbarare träda de i dagen under renässansens och religionskri-
gens tidehvarf, tills de strömma öfver hos Pascal, Malebranche och 
det allra kristligaste majestätets klassiska hofpredikanter, fortsätta sitt 
segerlopp genom så många filosofiska och teologiska tänkare, 
romantiska, socialutopistiska och parnassiska drömmare och skalder 
ända in i våra dagar. Men för Anatole France torde denna tradi-
tionsström alltigenom, eller åtminstone från kristendomens första 
upprinnelse, taga sig ut som en skrämmande stygisk älf, som med 
sina kulturdränkande flöden måste förr eller senare nedstörta i den 
afskydda och bannlysta klerikalismens djupaste afgrund. För sin 
egen trefnad har han hellre lyssnat till suset af mildare och ljufliga-
re fläktar än till ens de dämpade genljuden från hvad han tyckt sig 
urskilja endast såsom ett nervplågande och i det hela meningslöst 
öfversvämningsdån. 

Med några stänk från aristofanisk humor, från de enklare for-
merna af sokratisk ironi och af den yngre akademiska skolans skep-
ticism, har han då och då sökt hvila ut i Epikuros' lustgård. I dess 
grannskap har han för sin egen personliga förfining och blomster-
skötsel åt sig utstakat ett särskildt litet arbetsfält, som han med hän-
syn till sina undfådda gåfvor och lynnesingifvelser funnit lämpa sig 
bäst för att lättast jämförelsevis behärskas och uppluckras till en 
fruktbar bädd för en läcker drifhusanläggning i helleniserande stil. 
Därtill hämtar han sina lifligaste inspirationer från den alexandrin-
ska och i allmänhet efterklassiska diktningsvärld, hvars celebriteter 
på vers eller prosa icke söka egentligen det i djupare mening idea-
liskt eller karakteristiskt "sköna" utan det "fina", det retande, små-
täcka och mer eller mindre naturligt frivola. För oss representeras 
dessa den antika finessens olika riktningar uttrycksfullast af t.ex. 
Anthologiernas mest vågade erotiska epigramknippen, af de mest 
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realistiska bland Theokritos' s.k. "idyller" eller småstycken, af 
Herondas' nyupptäckta drastiska mimiamber, af Lukianos framför 
allt i hans hetärdialoger, och på den latinska sidan af t.ex. den utsökt 
bildade Petronius, som står så högt i alla kräsna finsmakares grunst, 
af de kuriösa anthologiska och priapeiska småbitarna, af den 
ymnigt produktive Martialis i hans rätt själfsvåldiga, men enligt 
mångas tycke så gratiösa epigramböcker. Traditionskedjan fortsättes 
af åtskilligt, som de sengalliska hofpoeterna och medeltidens vaga-
bonderande klerker producerat på latin, ända tills l'esprit gaulois reser 
sig i sin riktigt inhemska dräkt och med sitt eget lefvande och sprit-
tande tungomåls hjälp anträder sin lustvandring genom alla efter-
följande århundraden af fransk vitterhet och aldrig afbruten civili-
sation. Därom behöfver jag ej här ytterligare orda, eftersom denna 
gengångare af fransk lifsglädje är fullt tillräckligt bekant och värde-
rad äfven hos oss barbarer, som tyvärr till och med vant oss att i 
honom skåda den legitime universalarfvingen till all äkta fransk kul-
tur. Ej heller torde jag vara förpliktad att noggrant utreda, huru 
Anatole France har tillgodogjort sig hvad han fått från sina antika 
och moderna förebilder eller föregångare, så mycket mindre som 
det aldrig kan komma i fråga att underkänna hans finslipade konst-
verktygs fullt själfständiga handhafvande i det utvalda traditionsarf-
vets omvårdnad. Det är dessutom vida lättare att åtminstone till hus-
behof hos honom spåra sådana inflytelser af tidigare ursprung än 
några som helst ideal af oomtvistlig halt. 

Jag kan följaktligen, jag upprepar det, någorlunda fatta och utan 
betänkligheter deltaga i den beundran, som ägnats honom, för 
såvidt som denna gäller den i vidsträcktaste mening alexandrinska 
och epigoniska formkultens mästare i våra dagar. Men för en sådan 
kult och ett sådant mästerskap är det Nobelska testamentets "idea-
liska" litteraturpris icke afsedt. Om jag får bruka ett slags liknelse, 
bör Anatole France såsom pristäflare afvisas från denna vädjobana, 
men gärna, ifall det ginge för sig, med allsköns heder, ungefär i 
öfverensstämmelse med Platons föreskrift på tal om Homeros, som 
han ville låta stilfullt bekransa och under vördnadsbetygelser ledsaga 
bort ur sin republik. 

Om Grazia Deledda (N:o 7), föreslagen af Frih. Bildt och 17 med-
lemmar af Accademia dei Lincei i Rom, meddelar Herr Hagberg i 
sitt utlåtande, att hon under år 1920 utgifvit två romaner, som båda 
behandla sardinska ämnen i sammanhang med äktenskapsfrågor af 
allmänt modernt syfte och båda anses af den inhemska kritiken äga 
stora förtjänster. Under innevarande år har hon varit sysselsatt med 
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ett större arbete, som ännu håller på att publiceras såsom följetong 
i en tidning och först senare torde utkomma i bokform. För inne-
hållet lämnas ingen redogörelse, men några synnerligen varma 
loford åberopas efter en af Italiens förnämsta litteraturgranskare. I 
alla händelse; huru än omdömena efter verkets afslutning månde 
utfalla, kan det ej underställas årets prisöfverläggning, och hennes 
produktion i fjor synes mig redan på grund af ämnesvalets fortfa-
rande snäfva begränsning icke berättiga mig att öfvervinna de 
betänkligheter, som förut stått i vägen för att tilldela denna onekli-
gen högt begåfvade författarinna ett Nobelpris framför andra med-
täflare från olika länder. 

Angående polacken Stefan .leromski (N:o 5), som föreslås af Veten-
skapsakademien i Krakau för första gången, hänvisar jag till Dr. 
Jensens utförliga redogörelse för åtskilligt af hans författarskap, 
hvars alster icke blifvit fullständigt insända till Nobelbiblioteket och 
äfven eljest varit ganska svåråtkomliga på grund af bokhandelshin-
der i dessa orostider. Personligen har jag därför icke haft tillfälle att 
förvärfva någon ytterligare kunskap därom, utöfver hvad jag inhäm-
tat genom Dr. Jensen, som naturligtvis för utarbetandet af sin redo-
görelse i första hand haft den förhandenvarande litteraturen att till-
gå. Men af de intryck jag sålunda fått och genom deras jämförande 
med hvad jag för öfrigt känner till om modern polsk diktning har jag 
tills vidare trott mig kunna draga den slutsatsen, att Zeromski ännu 
icke med någon högre grad af originalitet öfverglänser andra repre-
sentanter för den nutida polska litteraturpessimismen. Det må där-
för icke anses som obefogadt, om vi vänta med att tilldela honom 
Nobelpriset. 

För tjeckerna Otokar BYezina (N:o 10) och Alois jiråsek (N:o 11) ha 
äfven i år lika lifliga rekommendationer som förut inkommit från 
deras hemland. Jag kan dock icke på grund däraf eller af hvad eljest 
kommit till min kännedom genom Dr. Jensens förnyade utlåtanden 
och egen fortsatt litteraturläsning finna någon anledning att uttala 
mig om dessa författare i en annan riktning än i fjor.  Jag åberopar 
därför mitt då afgifna yttrande och afstyrker, att någon af dem 
utmärkes med Nobelpriset. 

Om William 1? Butler fats (N:o 16), föreslagen av Herr Karlfeldt, 
har jag denna gång icke haft något särskildt utlåtande af sakkunnig 
granskare att tillgå. Han har dock förut stått på vår förslagslista och 
då tillvunnit sig mycket erkännande för sin egendomliga lyriska dikt-
ning. Men jag är ännu ej tillräckligt öfvertygad om hans värdighet 
till Nobelpriset. 
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Bernard Shaw (N:o 17), föreslagen af Herr Schack, har af Herr 
Hallström blifvit underkastad en i det hela ganska välvillig gransk-
ning. Men ehuru äfven jag är benägen att beundra isynnerhet hans 
märkliga satiriska begåfning, kan jag likväl ej undgå att känna mig 
tillbakastött af det ofta ganska konstlade och paradoxa sätt, hvarpå 
han begagnar sig af denna sin begåfning. Hans författarskap synes 
mig sakna den djupare och allvarligare halt, som man midt i allt 
uppsluppet skämt ändock måste vänta i en Nobelpristagares arbe-
ten. 

Än mindre vill jag vara med om att prisbelöna Herbert George Wells 
(N:o 18), som likaledes Herr Schack föreslagit och Herr Hallström 
med många loford bedömt. Wells har onekligen visat sig äga en lif-
lig fantasi och stor uppfinningsförmåga i ämnesval och kombinatio-
ner af egendomliga infall. Men hans bättre saker ligga tämligen 
långt tillbaka i tiden, och sedermera har han hängifvit sig åt ett 
ganska lösligt mångskrifveri, som verkar föga kultiveradt och trots 
allt jäktande efter modernitet från honom aflägsnat den mera ford-
rande läsarkretsen. För min egen del har jag dessutom tvenne sär-
skilda skäl att åberopa till stöd för min obenägenhet att tillerkänna 
honom Nobelpriset. Han har nyligen utgifvit en ytterst underhaltig 
världshistoria, som den sakkunniga kritiken rentaf förlöjligat, bl.a. i 
en spirituell liten skrift af en filolog vid universitetet i Glasgow. Det 
har äfven blifvit så godt som officiellt intygadt i England, att han 
verksamt genom att författa och sprida lämpliga skrifter deltagit i 
Lord Northcliffes provokatoriska spionpropaganda bakom den tyska 
fronten under världskrigets senaste skede. För Svenska Akademien 
vore det enligt min uppfattning komprometterande att skänka sin 
högsta utmärkelse åt just en sådan man i våra dagar, och ej minst i 
hans eget land skulle förvåningen däröfver blifva ganska utbredd. 

Jacinto Benavente (N:o 2) har föreslagits af ett stort antal ledamöter 
af Spanska Akademien, och efter hvad som förut varit fallet, när 
spanjorer föreslagits till Nobelpriset, har förslaget omedelbart blifvit 
tillkännagifvet inför allmänheten och vunnit understöd genom ett 
slags massdemonstrationer med tillhörande namnunderteckningar 
äfven från sådana håll, där de kompetensvillkor, som Nobelstad-
garna föreskrifva, på intet sätt kunna anses ådagalagda. Sådana 
biomständigheter försvåra onekligen bedömandet af den föreslagne 
författarens verkliga betydelse inom sitt lands litteratur. Man får 
ingen klar föreställning därom genom de öfversvallande loforden, 
emedan man icke rätt vet, huruvida dessa tolka sedan länge rotfäs-
ta känslor och öfvertygelser eller äro afsedda blott för en ögonblick- 
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lig effekt, kanske rentaf i något begränsadt partisyfte. Särskildt när 
det är fråga om en spansk författare blifva betänkligheterna så 
mycket större, som den litteratur han tillhör står så afsides från det 
nutida Europas allmänna uppmärksamhet och intressen. Emellertid 
framgår det af den utförliga redogörelse, som Herr Hagberg ägnat 
åt den föreslagnes produktion och verksamhet, att han utan tvifvel 
är från flere synpunkter värd att tagas i betraktande vid öfverlägg-
ningarna om Nobelpriset, men att han tillika inom sitt eget lands 
kritik är i hög grad omtvistad. Några af Akademiens ledamöter, till 
hvilka icke jag för min del kan räkna mig, ha redan hunnit taga per-
sonlig kännedom om vissa af Benaventes dramatiska dikter. Men 
det är påtagligt, att hans författarskap måste blifva ännu mera kändt 
inom vår krets, innan vi kunna fatta ett afgörande beslut om hans 
belönande eller ej med Nobelpriset. Såvida han ånyo föreslås hem-
ifrån, skall det därmed tillika framstå tydligare hvad hans reforma-
toriska ingripande i själfva verket haft och har att betyda för den 
spanska litteraturens utveckling. 

Om John Galsworthy (N:o 15), hvars namn Herr Österling ånyo 
har bragt på tal vid förslagslistans uppgörande, har jag redan i mitt 
utlåtande för år 1919 framlagt den uppfattning, hvartill jag på 
grund af hans utgifna arbetens förtjänster och svagheter vid denna 
tid kunnat komma. Till hvad jag då yttrat tillåter jag mig att nu hän-
visa och vill endast erinra därom, att jag såsom ett afslutande omdö-
me trott mig kunna säga, att hans senaste arbeten "bjuda löften för 
en framtid, som måhända kan gifva författarens namn ett högre 
anseende än hvad honom ännu med rätta tillkommer." Sedan dess 
har han publicerat en ny roman, In Chancery, som utgör en fortsätt-
ning, med till största delen samma personer, af hans tidigare arbete 
The Man of Propery. Herr Hallström har i år redogjort för denna 
romans innehåll och såsom resultatet af sin granskning afgifvit föl-
jande omdöme: "Jag har förut haft tillfälle att uttala mig för Gals-
worthys kandidatur till Nobelpriset, och efter årets bok, som i det 
hela lyfter hans utvecklingsbana upp till höjden af hvad han någon-
sin åstadkommit och kanske därutöfver, tvekar jag ännu mindre än 
förut." För min del får jag, i anslutning till hvad Herr Hallström nu 
har yttrat, medgifva, att de "löften för framtiden", om hvilka jag 
talat för två år sedan, synas mig genom Galsworthys ofvannämnda 
arbete på ett tillfredsställande sätt uppfyllda. Särskildt visar han sig 
däri, enligt min uppfattning, vara mäktig af en utveckling till en allt 
mångsidigare och i följd däraf mindre hård och skarp karakterise-
ring af egendomliga människors sinnelag och uppträdande i samlif- 
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vet med hvarandra. Jag anser mig alltså denna gång kunna utan för-
behåll föreslå Galsworthy till Nobelpriset. 

Stockholm den 22 September 1921. 

Harald Hjärne. 

I ordförandens förslag att Nobelpriset måtte tillerkännas John 
Galsworthy instämma 

E. A. Karlfeldt. Per Hallström. Anders Österling. 

Herr Schuck afgaf ett särskildt yttrande som bifogas. 
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Särskildt yttrande. 

Då jag icke kunnat ansluta mig till det af Nobelkommittens ord-
förande afgifna yttrandet, i hvilket Kommitt&ns öfriga ledamöter 
instämt, ber jag att för min del få, anföra följande. Jag förutskickar 
då den anmärkningen, att jag visserligen i Kommitt&n föreslagit 
Shaw och Wells, men att detta — enligt ett inom Kommitten veder-
taget bruk — skett blott för att dessa författare skulle komma under 
ompröfning; af samma anledning hafva andra förslag väckts af 
Kommitt&ns öfriga ledamöter, utan att detta på något sätt prejudi-
cerat deras slutomdöme. 

Shaw är onekligen en i hög grad genialisk författare, om än 
mycket ojämn, och något fullödigt mästerverk har han knappt ska-
pat. Han är id&ik, ehuru hans icker ofta göra intryck af paradoxer, 
utkastade för att väcka uppmärksamhet. Han är kvick, men hans 
kvickhet har allt för mycket af clown. Man tycker stundom, att han 
liksom väntar på applåden, och Herr Hallström synes mig hafva 
fullt rätt, då han om honom använder uttrycket "intellektuell bluff." 
De färger, han använder, äro amerikanskt starka, och han saknar 
den smak, den bildning och den värdighet, man dock vill fordra af 
en Nobelpristagare. Men å den andra sidan anser jag dock Shaws 
begåfning, och satiriska kraft, hans förmåga af ingående karaktärs-
teckning vara så stora, att — om man sänker fordringarna på ett 
Nobelpris — så skulle jag heldre gifva det åt honom än åt en mera, 
jämnstruken talang, som visserligen ej hade hans brister, men ej hel-
ler hans oförnekneliga snille. 

Äfven Wells är enligt min mening en betydande författare. 
Liksom Shaw är han i hög grad id&ik, men äfven hans icler smaka 
i regeln af dilettantism, och författaren själf påminner icke så litet 
om en af de figurer han tecknat, Mr Britling. Någon djupare bild-
ning äger han knappast, trots sina naturvetenskapliga kunskaper, 
utan gör intryck af en — visserligen ovanligt begåfvad — dilettant och 
autodidakt, som utan nödiga förutsättningar kastat sig in på huma-
nistiska frågor, och han blir därför ofta fantastisk och ytlig samt icke 
så litet vulgär. Visserligen kan man alls icke frånkänna honom den 
idealism, som fordras af en Nobelpristagare, äfven om denna idea-
lism är tämligen dimmig, men enligt min mening äger han näppeli-
gen den själskultur, som jag för min del måste kräfva af en dylik. 
den andra sidan är han icke blott id&ik, utan ock en stor poetisk 
kraft, han har någon gång verklig humor, hans fantasi är kraftig och 
originell, och hans människoskildring är ej sällan ganska god. Han 
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har mera smak än Shaw, men någon konstnär är han knappast, och 
ej ens hans väl bästa roman, Tono-Bungay, torde kunna räknas 
såsom ett mästerverk. Liksom vid fallet Shaw står jag därför ytterst 
betänksam mot hans kandidatur. 

Nobelkommitt&ns majoritet har heller icke stannat vid vare sig 
Shaw eller Wells, utan har förenat sig om Galsworthy. Jag tror mig 
icke gissa fel, då jag håller före, att detta förslag framlagts utan entu-
siasm. Galsworthy är en god andra klass författare, men knappt 
mera. Han tillhör samma radikala läger som Shaw och Wells, men 
har framför dem det afgjorda företrädet att vara gentleman, han 
äger verklig själskultur och en, om än icke djup, bildning. Han är 
vidare mera artist än de båda andra, och han har skrifvit flere goda 
romaner. Hans landskapsskildringar äro känsliga, äfven om de ej nå 
upp till Thomas Hardy's. Hans styrka ligger i hans förmåga att teck-
na engelska typer, men denna styrka motväges af en svaghet. 
Galsworthys idékrets är icke stor, och hans fantasi ej vidare kraftig. 
Han har iakttagit hvad han kallar "fariseismen" i det engelska lifvet, 
och det är denna fariseism han tecknar i sina olika romaner, inom 
köpmansvärlden, inom godsägareklassen, inom högaristokratien 
o.s.v. Häri ligger onekligen en viss ensidighet i programmet, som 
smått erinrar om Zola i dennes stora romanserie. Utan tvifvel måste 
Galsworthys typskildringar betecknas såsom träffande, särskildt i 
The Country House och i The man of Property. Men längre än till 
typen kommer han icke, ej till individen. De öfriga personerna bli 
mera skuggor än verkligt gripbara väsen — så hjälten och hjältinnan 
i de båda nyssnämnda romanerna. Hans romaner ha ej vuxit fram, 
ur någon omedelbar poetisk inspiration, utan äro från början kon-
struerade efter ett tämligen torrt rationalistiskt skema, som sedan 
utfyllts genom en — visserligen god — observation på den typ, han 
velat skildra. Något enda mästerverk har han därför icke skapat, 
icke någon roman, som höjer sig öfver god medelnivå, och den, med 
hvilken man nu vill motivera ett pris, som man under föregående år 
ej ansett honom fullt värdig, eller In Chancery, går enligt min 
mening knappt upp till de två först af mig nämnda. Det är sant, att 
Galsworthy såsom artist står öfver Shaw och Wells, men såsom 
begåfning är han dem vida underlägsen. Han är en god iakttagare, 
men poet är han knappast, och jag instämmer därför i det yttrande, 
som kommittens ordförande 1920 — före utgifvandet af In 
Chancery — fällde om honom: "Galsworthy synes mig lika litet nu 
som i fjor  förtjäna ett Nobelpris." 

Af de engelska författare, som denna gång föreslagits, står enligt 
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min mening Yeats högst. Han är verklig skald, äfven om han ganska 
ofta saknar den klarhet, som jag för min del vill fordra af en förfat-
tare. Men han synes mig mera äkta än den redan prisbelönade 
Maeterlinck, om hvilken några af hans stycken påminna, och han 
äger en fin och rik känsla, verklig kultur, ett ädelt, patriotiskt patos, 
han skrifver en melodisk vers och är i hvarje fall icke en — låt vara 
begåfvad — medelmåtta. 1919 slutade Herr Hallström sitt utlåtande 
om Galsworthy med dessa ord: "Den några gånger tidigare före-
slagne William Butler Yeats tycks mig visserligen böra ha företräde 
framför Galsworthy i poetisk rang, om ett Nobelpris skall tilldelas en 
engelskspråkig författare, men han förekommer icke på årets lista." 
I år gör han det, och jag kan icke finna, att någon rangförskjutning 
åstadkommits genom In Chancery. 

Utom Yeats anser jag äfven Grazia Deledda och Jacinto 
Benavente vara värda ett Nobelpris. Såsom jag förra året utförliga-
re utvecklade är Grazia Deledda en verklig poet med en öfverlägsen 
förmåga att skildra icke blott sardisk natur utan ock sardiskt folklif, 
med en rik fantasi och en fin känsla. Benavente är kanske icke någon 
stor författare, men han är icke någon medelmåtta. Han har både 
grace och spiritualitet och han skrifver med en sällsynt lätthet och 
friskhet. 

Men alla tre stå dock afgjordt tillbaka för den samtida litteratu-
rens utan gensägelse store man, Anatole France, som jag därför vill 
föreslå till årets Nobelpris. Det torde vara öfverflödigt att utveckla 
förtjänsterna i så allmänt kända mästerverk som Le Crime de 
Sylvestre Bonnard och La rötisserie de la reine Ndauque. En figur 
som abbé Coignard kommer troligen att lefva lika länge som 
Panurge och andra af den klassiska litteraturens gestalter. Men 
Anatole Frances konstnärliga öfverlägsenhet torde väl ej heller af 
någon bestridas, icke ens af dem, som ogilla hans skeptiska världs-
åskådning. Då jag sist inom Akademien föreslog honom till det litte-
rära Nobelpriset för romanen Le Crime de Sylvestre Bonnard, gjor-
des i stället en invändning af annan art. Man anmärkte då, att det 
till belöning föreslagna arbetet låg för långt tillbaka i tiden: det var 
så godt som Anatole Frances debutarbete och skrefs redan 1881. För 
denna anmärkning, som hade Nobelstatuterna för sig, böjde jag 
mig. Denna gång har han emellertid föreslagits icke för något visst 
arbete, utan för hela sin författarverksamhet, och det förut anförda 
motskälet kan nu därför ej längre gälla. I stället blir frågan, huruvi-
da Anatole Frances författarverksamhet öfver hufvud förtjänar och 
enligt Nobelstadgarna kan belönas. 
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Anatole France äger en finare bildning än den, som i allmänhet 
står de skönlitterära författarne till buds. Utan öfverdrift kan han 
kallas en lärd, en verklig humanist i detta ords bästa betydelse, ty 
den bildning, han förvärfvat, har genomsyrat hela hans väsen och 
gifvit honom en bred, human och förstående syn på lifvet. Det är 
sant, att han är en skeptiker, och de, som äro nog lyckliga att hafva 
funnit svaret på tillvarons gåtor, kunna ju anse detta såsom ett fel, 
såsom något, som strider mot Nobelstiftelsens skyldighet att värna 
om idealismen. Men Anatole France har aldrig varit en dådlös tvif-
lare, som med likgiltighet sett, huru rätt och mänsklighet trampats 
under fötterna. I Dreyfus-processen stod han i främsta ledet bland 
dem, som försvarade rätten mot en vilseledd chauvinism och mot 
militär kastanda, och under det sista stora kriget har han varit en 
bland de få bemärkte män, som icke låtit undfalla sig ett hatets ord. 
Under det att de andra skildrade den förfärande kampen, förfäkta-
de den ena eller andra nationens rättvisa sak och de andras brott, 
fördjupade han sig i sin barndoms ibland soliga, ibland vemodsfulla 
minnen och skref den förtjusande boken Le petit Pierre (1918). 
Endast i dedikationen förekommer en lätt hänsyftning på kriget. 
Boken är tillegnad en vän, som i kriget förlorat sin son: "A mon vieil 
ami Lkopold Kahn en souvenir de son fils le lieutenant Jacques 
Kahn gri6Tement blesse au combat de Chavonne-Soupir le 30 octo-
bre 1914 et disparu." Denna enkla dedikation, sedd mot bakgrun-
den af det barndomslif, Anatole France skildrar, säger mycket och 
vittnar om en humanitet, som under dessa sorgens och lidandets år 
blifvit alltmera sällsynt. Men Le petit Pierre röjer ock, att den gamle 
skeptikern har sina ideala drömmerier. Den lille gossen, författaren 
själf, har en fantasi. Han längtar efter något obestämdt, underbart, 
"ett okändt land", alldeles olika den verklighet, han ser omkring sig. 
Så är han ute med sin barnjungfru i Luxembourg-trädgården. 
Melanie — säger han då till henne — berätta mig en historia om det 
okända landet. Men Melanie kunde ingen historia om det landet. 
"Ack — fortsätter han — lifvet har alltid låtit mig vara som barnet, 
som frågade sin amma om det, som ingen vet. Jag har släpat en lång 
kedja af dagar efter mig utan att uppge att leta efter det okända lan-
det. Hvart jag gick, sökte jag efter det." Men hvad är väl idealism 
annat än drömmen om "det okända landet"? Och hos Anatole 
France kommer denna dröm ofta fram, ju mera åren skridit. 

Men äfven Anatole Frances författarskap, sedt såsom en helhet, 
måste betecknas såsom idealistiskt, så vida man ej begränsar termen 
inom några konfessionella skrankor. Det utgör en reaktion mot 
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Zolas naturalism, och mot dennes jordbundna verklighetsanalys sät-
ter Anatole France upp den historiska traditionen, inför på nytt 
romantik i litteraturen, visserligen ej den gamla, men en ny och kan-
ske mera äkta. Han söker i hvarje fall att förstå de olika tiderna, att 
förklara och därför ock att förlåta. Måhända är detta icke den högs-
ta idealismen, men det må ursäktas mig, om jag ej underskattar den, 
ty den är äfven min. 

Denna kärlek till traditionen har äfven gjort Anatole France till 
det moderna Frankrikes största stilist, och jag vill i detta fall göra 
referentens, Dr. Södermans, yttrande till mitt eget. Han har — skrif-
ver Dr. Söderman — återställt Moli6-es och Voltaires språk i dess 
konstituerande grunddrag, men på samma gång gjort det fylligare, 
kärnfullare, mer lefvande, mer impromptu genom den vinst, han 
dragit af sitt innerliga umgänge med gamla conteurer och moralis-
ter. Hans språk är förunderligt smidigt och afslöjande. Orden omslu-
ta id&r och ting så exakt, att man får intrycket att de modellera 
dem. "Hvarken under 1600- eller 1700-talen har någon skrifvit bätt-
re franska", säger med rätta Fernand Gregh; "det är fulländningen. 
Ur rent teknisk synpunkt skref Renan ej lika bra. Allt är elegant. Till 
och med abstraktionen säger något. Det är en stil, som roar med 
urmodiga behag och småler som en pastiche, en stil, som kan säga 
allting med F6lelons och Voltaires gamla ord, utan Goncourtism, 
utan &riture." 

Om Anatole Frances sista bok har jag hört det omdömet, att den 
visserligen är älskvärd, men senil. Jag själf är gammal, och det må 
därför förlåtas mig, om jag ej anser all senilitet såsom smått löjlig. 
Det finnes ock en annan, en senilitet, som med ett kärleksfullt 
vemod dröjer vid ungdomen och barndomen, som ej förhäfver sig 
öfver sin visdom, som är diskret, förlåtande och förstående, och den 
seniliteten är något, som alla synas mig böra eftersträfva. Le petit 
Pierre röjer den i hög grad, och på mig har denna bok därför gjort 
ett djupt intryck. 

Den tillhör icke Anatole Frances främsta. Både Le Crime de 
Sylvestre Bonnard samt framför allt den klassiska 1893 utgifna La 
rötisserie de la reine Ndauque stå öfver, kanske ock några senare 
såsom Les dieux ont soif. Men äfven Le petit Pierre måste enligt min 
mening betecknas såsom en stor och verklig skalds arbete, och 
denna roman visar i hvarje fall, att Anatole Frances författarbana ej 
är afslutad. 

Med afseende på det litterära Nobelpriset hafva två olika 
meningar uttalats. Enligt den ena skall man belöna en hel författar- 
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bana, enligt den andra ett enstaka, nyligen utgifvet mästerverk. 
Jämför man nu Anatole France och Galsworthy från den förra syn-
punkten, kan det väl ej lida något tvifvel, att Anatole France är den 
store författaren, Galsworthy den aktningsvärda medelmåttan. 
Ställer man sig åter på den andra ståndpunkten, så kan ju möjligen 
en eller annan sätta In Chancery öfver Le petit Pierre. Jag kan det 
icke. Ty äfven i Le petit Pierre röjer sig, om än med svagare krafter, 
den store skald, som skrifvit La reine Ndauque, och jag skulle där-
för anse det som en verklig "synd mot den helige ande", om akade-
mien äfven denna gång skulle förbigå den verkliga storheten. Det är 
sant, att Anatole France är född 1844, men förra året prisbelönades 
Spitteler, han är född 1845, och den åldersskillnaden synes mig där-
för svår att åberopa. Olympischer Friihling utgafs 1900, La reine 
Ndauque 1893 och Le petit Pierre 1918. 

Henrik Schtick. 

Svenska Akademien beslöt den 10 november 1921 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Anatole France "såsom ett erkännande av hans lysande för-
fattarverksamhet, präglad av ädel stilkonst, av vidhjärtad humanitet, av behag 
och franskt lynne ". 
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Nobelprisförslag 1922. 

N:o 1. Paul Ernst, tysk skriftställare, föresl. af  Paul Natorp, profes-
sor i Marburg. 

N:o 2. Darrell Figgis, irländsk romanförfattare, föresl. af  Thomas 
B. Rudmose-Brown, professor i Dublin. 

N:o 3. Georg von Below, tysk historiker, föresl. af  Hermann 
Bächtold, professor i Basel. 

N:o 4. Grazia Deledda, föresl. af  Frih. Bildt. 

N:o 5. Georg Brandes, föresl. af  Selma Lagerlöf, Verner von 
Heidenstam, Harry Fett, led. af  norska Videnskabs 
Selskabet, och Aage Friis, prof. i Köpenhamn. 

N:o 6. Matilde Serao, italiensk författarinna, föresl. af  Francesco 
Torraca, prof. i Neapel, R. de Ruggiero, generalsekretera-
re i Accademia Pontaniana, m.fl. 

N:o 7. Sigrid Undset, norsk författarinna, föresl. af  Frederik 
Poulsen, led. af  danska Videnskabernes Selskab. 

N:o 8. Ludwig von Pastor, för hans "Geschichte Roms und der 
Päpste", föresl. af  Oluf Kolsrud, prof. i Kristiania, och 
Christian Halsen, prof. i Heidelberg. 
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N:o 9. Arno Holz, för hans verk "Phantasus", föresl. af  39 profes- 
sorer i Tyskland, Österrike, Schweiz och Tscheko-
Slovakien. 

N:o 10. Thomas Hardy, föresl. af  E. Ekwall, prof. i Lund, K. F. 
Sunekn, prof. i Göteborg, och R. E. Zachrisson, prof. i 
Uppsala. 

N:o 11. Gunnar Gunnarsson, för hans arbete "Salige er de enfoldige" 
och "Livets Strand", föresl. af  Adolf Noreen. 

N:o 12. Israel Zangwill, för hans Ghetto-historier, föresl. af  densam-
me. 

N:o 13. William Ralph Inge, Dean of St. Paul's, föresl. af  Nathan 
Söderblom. 

N:o 14. Bertel Gripenberg, föresl. af  densamme. 

N:o 15. Roberto Bracco, italiensk dramatiker, föresl. af  Haakon 
Shetelig, led. af  norska Videnskabsselskabet, och Kr. 
Nyrop, prof. i Köpenhamn. 

N:o 16. Angel Guimerå, föresl. af  ledamöter af Academia R. de bue-
nas letras i Barcelona. 

Enligt Nobelkommitténs beslut är förslagslistan komplette-
rad med följande namn: 

N:o 17. William Butler reats. 

N:o 18. Michael Sadleir. 

N:o 19. Wladystaw Reymont. 

N:o 20. Stefan Zeromski. 

N:o 21. John Galsworthy. 

N:o 22. Jacinto Benavente. 
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Nobelkommitténs utlåtande år 1922. 

Vid överläggningarna inom Svenska Akademiens Nobelkom-
mitte har enighet rått om en avböjande hållning, antingen blott för 
året eller överhuvud, mot sexton av de på listan för 1922 uppförda 
tjugutvå prisförslagen. 

N:o 2. Darrel Figgis kan knappast ifrågakomma till utmärkelsen 
redan därför, att de flesta av hans engelskspråkliga medtävlare torde 
vara honom överlägsna i litterär betydenhet. Tänker man särskilt på 
hans landsman i trängre mening, William Butler Yeats, torde det ej 
kunna råda tvivel om, att denne, den poetiska huvudfiguren i och i 
viktiga avseenden uppväckaren av den nya och blomstrande anglo-
iriska diktningen, har större krav på ett Nobelpris än Figgis. 
Beträffande den senare må hänvisas till värderingen i sakkunnigut-
låtandet, i vilken ingen förändring behövt göras efter genomläs-
ningen av de romaner som där icke kunde behandlas. 

N:o 3. Georg von Below har, som det framgår av herr Schucks utlå-
tande, med alla sina stora fackmannaförtjänster, varken i fråga om 
vidden av ämnen eller behandlingen av formen de mått som skulle 
göra ett Nobelpris på hans litterära område berättigat. 

N:o 5. Georg Brandes har, med allt erkännande av hans stilistiska 
mästerskap, vittgående betydelse för nordisk kultur och många stora 
egenskaper för övrigt, icke ansetts böra undantränga de represen-
tanter för skapande skönlitteratur, vilka bland årets förslag befunnits 
värdiga det pris som ju från början framför allt avsetts för deras 
kategori. Herr Schuck betonade inom kommittén sin mening, att 
Brandes' senare stora arbeten, vilkas vetenskapliga halt herr Schuck 
fann bristfällig, för honom i hög grad försvagade det krav på erkän-
nande, som han eljes, med tanken på Brandes' mycket tidigare 
glansfulla studier i dansk diktning, gärna skulle velat ge honom. 

N:o 6. Matilde Serao är, såsom sakkunnigutlåtandet hävdar, en fro-
dig och kraftig samhällsskildrare, i formen präglad av den för några 
decennier sedan högre än nu beundrade beskrivande naturalismen. 
Dels denna skolning, dels hennes starkt journalistiska läggning, med 
en motsvarande inskränkning i hennes diktargåvor, tyckas ha hind-
rat henne att nå en betydande rent konstnärlig verkan. I detta avse-
ende ansåg kommitt&I henne stå tillbaka för den ävenledes före-
slagna landsmaninnan, Grazia Deledda, frånsett ledamöternas sär-
skilda hållning mot denna senare, varom på sin plats mera. 

N:o 7. Sigrid Undret har högst ovanliga, friska, starka och ur-
sprungliga gåvor som själskännare och berättare. I en liten roman, 
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Fru Marta Oulie, har hon åstadkommit något som kan kallas ypper-
ligt, emedan formens stränghet och säkerhet ger fulländat uttryck åt 
det mänskligt gripande innehållet. Denna bok, hennes första, står 
emellertid i vissa avseenden ensam i hennes alstring. Med all beund-
ran för hennes outtröttliga och rika skildringskonst, kan åtminstone 
en man icke gärna undgå att tröttas av de stormiga och invecklade 
kvinnoöden, vars skarpsinniga utredning med övertygande sanning 
och kraft bevisa axiomet, att kvinnan, för att använda ett Shake-
speare-ord, "har kortare tjuder än mannen". Man beklagar de oför-
skräckta och intagande flickorna, man tjusas mer eller mindre av 
deras omedelbara och ärliga känsloliv, men man tillönskar dem ett 
mindre dyrköpt verklighetssinne, en granntycktare och stoltare käns-
la — och ofta ett bättre umgänge. Man skulle utan saknad avstå från 
en hel del intimitet i skildringen, i synnerhet om man icke, som det 
ibland sker, lämnades i dunkel om motiv och händelser vid avgö-
rande och ödesdigra vändningar. Felen bero icke blott av brist på 
smak, de ligga estetiskt djupare. Författarinnan har, med alla sina 
ovanligt stora förutsättningar som berättare, icke hunnit till en klar 
och mogen uppfattning om en berättelses nödvändiga form. Hennes 
sällsynt rika och levande fantasi i situationer och detaljer motsvaras 
ej av en stark konstruktiv förmåga, hon ser verkligheten skarpt nog, 
men hon ser den för nära och får icke huvudet över den. Så kan hon 
icke beräkna, om vad hon i konstnärligt avseende uppnår också 
lönar vägen dit. Nästan skarpast framträder denna svaghet i hennes 
sista verk, Bristin Lavransdatter, som eljes överraskar genom en ny art 
av fantasi, vilken man knappast väntade: den kulturhistoriskt åter-
uppbyggande. Den trovärdighet fru Undset förlänar sin medeltids-
värld förtjänar höga lovord, men man blir dock besviken, när man 
märker, hur litet kvinnorna redan då, på trettonhundratalet, lärt av 
livet, och man spjärnar emot att gripas allt för djupt av medkänsla 
med den snö som blev svart så långt förr än i fjor. I själva verket har 
det grundliga och ytterst duktigt genomförda historiska studiearbe-
tet givit författarinnan en sådan estetisk samvetsro, att hon ålagt sig 
mindre måtta än någonsin i sina liebhaberier, och för den gamla 
surdegen har allt det ännu äldre mjölet jäst upp över alla gränser. 
Därmed är icke sagt, att icke verket i flera avseenden är mycket 
betydande, men som dikt lider det, liksom de moderna romanerna, 
av en enformighet i stort sett, som tar makten av enskilda sceners liv. 
Det tycks då icke vara skäl i att, för närvarande åtminstone, hylla 
denna författarinna, ehuru hon otvivelaktigt har större begåvning 
än de flesta av medtävlarna på listan. 
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N:o 8. Ludwig von Pastor, vilken herr Schtick i sitt sakkunnigutlå-
tande tillerkänt stort vetenskapligt värde och även mycket god fram-
ställningskonst, anses av honom dock icke ha en så betydelsefull 
ställning bland samtidens historiker, att det eljes synnerligen behjär-
tansvärda förslaget bör tillmötesgås. På hans skäl ingingo de övriga 
kommitteledamöterna. 

N:o 9. Arno Holz har under året icke utgivit något nytt verk, och 
kommitten har därför icke haft anledning att förändra sin förut 
intagna hållning till förslaget om hans utmärkande med pris. 

N:o 11. Gunnar Gunnarsson ansågs av kommitten icke på grund av 
sin hittillsvarande alstring kunna komma i åtanke. 

N:o 12. Israel Zangwill fann intet understöd, eftersom hans konst-
närliga rang i varje fall ansågs stå tillbaka för flere av hans föreslag-
na landsmän. 

N:o 13. William Ralph Inge, i fråga om vars vetenskapliga betydel-
se kommittens flertal icke äger sakkunskap, borde efter samtliga 
ledamöters mening, av samma skäl som ifråga om Brandes, icke 
komma ifråga till pris. 

N:o 14. Bertel Gripenberg har av kommitten icke ansetts nog märk-
lig som diktare, att ett pris till honom kunde försvaras ens inför en 
skandinavisk allmänhet. 

N:o 15. Roberto Bracco är, såsom framgår av sakkunnigutlåtandet, 
icke blott i sitt hemland utan även på andra håll föremål för en 
ytterst livlig uppskattning. Utan tvivel har han en både frodig, kvick 
och munter talang i satirisk komik och bör, framför allt i sina korta-
re stycken, göra sig förträffligt på scenen. Så snart omfånget för 
dessa vidgas, blir han dock lätt tämligen artificiellt teatermässig. När 
han ägnar sig åt djupare och allvarligare uppgifter, kan åtminstone 
en germansk läsare, med all hänsyn för äktheten i hans känsla, 
känna sig frestad till gensagor mot sentimentaliteten och patetisk-
heten i dess yttringar. Den förnyelse av dramats uttrycksmöjligheter, 
varav Braccos beundrare, särskilt i fråga om Il piccolo santo, gjort ett 
stort nummer, förefaller oss vara gammalt nytt, vida starkare och 
träffsäkrare utfört av Ibsen och många av hans efterföljare, som även 
visat sig överlägsna i ideinnehållets fasta konsekvens och utformning. 
Vid en för året näraliggande jämförelse med den spanske dramati-
kern Benavente, tyckes denne äga så gott som alla Braccos förtjäns-
ter i graciösare och smakfullare form och därtill en omedelbarhet 
och enkelhet som övergår Braccos i hans bästa stunder, och som har 
sin grund i en poetiskt och mänskligt rikare natur. Det tycks då icke 
vara skäl att nu stanna vid förslaget om Bracco. 
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N:o 16. Angel Guimerå, som länge förgäves förekommit på för-
slagslistorna, finner icke heller i år något stöd inom kommitthi. Som 
han aldrig förr egentligen diskuterats inför akademien, torde det 
vara skäl att i korthet ange betänkligheterna mot honom. Det är 
framför allt en viss entonighet och idéfattigdom i hans ytterst omfat-
tande dramatiska alstring som verkat förstämmande. Hans konst 
har förefallit respektabel, men icke märklig nog; endast genom sin 
språkligt nyskapande verksamhet tycks han försvara den centrala 
och monumentala ställning han fått inom sitt katalanska fosterland. 
En sådan betydelse är naturligtvis värd stor aktning, men det har 
synts tvivelaktigt, om den, utan livlig övertygelse om hans poetiska 
ansenlighet, räcker till att ge skäl för utmärkelse med Nobelpris. 

N:o 18. Michael Sadleir har, trots avsevärd begåvning, icke ännu 
åstadkommit något verk av sådana mått, som påkalla ett Nobelpris. 

N:o 19. Wiadyslaw Reymont är författare till ett verk av en konst-
närlig och mänsklig betydelse som kanske kunde berättiga till den 
utmärkelse, det här är fråga om: den stora romanen Bönderna. Han 
föreslogs för några år sedan från Polen men tyckes sedermera i 
landsmännens intresse alldeles ha undanskjutits för den mer pate-
tiskt nationelle Zeromski. Kanske är skälet därtill även det, att 
Reymonts övriga diktning icke på långt när når den höjd, han upp-
nått i sitt mästerverk, ja, att han bland annat åstadkommit rent av 
underhaltiga och smaklösa ting som i spåret av en ökad berömmel-
se för honom kunde befaras skada den pånyttfödda och äregiriga 
nationens kulturella rykte. Under sådana förhållanden har det icke 
synts kommitthi av nöden att mer intressera sig för hans kandida-
tur, i synnerhet som det för året icke saknas andra diktare vilka i vik-
tiga avseenden äro Reymont överlägsna. 

N:o 20. Stefan Zeromski äger i sitt hemland, såsom det framgår av 
sakkunnigutlåtandet, hänförda dyrkare. För främmande läsare är det 
svårt att förstå, hur han nått en sådan ställning, men man torde 
kunna gissa, att det skett mindre på objektivt estetiska än på natio-
nellt subjektiva grunder. I översättning verkar han obalanserad, över-
spänd, oklar om mål och medel, ja virrig och tröttande, trots en och 
annan genom glans och fart medryckande episod. Hans tankar, vilka 
i hemlandet tyckas verka djupt och skakande, förefalla ofta försträck-
ta och dunkla och snarare präglade av starkt känsloliv än av stark in-
telligens. Hans komposition tycks vara byggd på stundens ingivelser 
och hugskott, och hans karaktärsteckning förefaller att vara hemma 
i en längesedan övervunnen smakriktning av nästan vulgärromantisk 
art. Detta förslag till Nobelpris torde icke vara att ta fasta på. 
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Efter dessa beslut, varom fullständig enighet rått, torde det vara 
lämpligt att närmast övergå till de fall, då kommitténs meningar 
varit delade, för att till sist behandla sådana förslag, för vars berätti-
gande alla ledamöter uttalat sig. 

Den förstnämnda gruppen omfattar tre namn. 
N:o 4. Grazia Deledda har, liksom under flera år förut, herr 

Schucks stöd. Vid föregående debatter om henne, ha motsatta 
meningar redan blivit nog kända; de gå i korthet ut på, att hennes 
ansenliga stilistiska konst icke motsvaras av tillräcklig halt i livsskild-
ring och karaktärsteckning, framför allt icke av tillräcklig rikedom. 
Det ligger något enformigt och trångt i denna epik, som egentligen 
går ut på lyriska intryck, och något tröttsamt vidhållna och betona-
de intryck. Förslaget har omsider fått beaktansvärd anslutning från 
hemlandet, men av sig själv och omedelbart tycks man där ej ha fått 
tanken på Deledda som den lämpligaste representanten inför värl-
den för modern italiensk diktning. 

N:o 10. Thomas Hardy äger i år, liksom tidigare, en förespråkare i 
herr Österling, och herr Karlfeldt har uttalat sympatier i samma 
riktning. Herr Schuck återigen hyser stora betänkligheter mot för-
slaget, vars godkännande synes honom innebära en kapitulation 
inför en mening som visserligen är starkt företrädd i diktarens hem-
land, men som icke torde äga lika starka sakskäl för sig. Vad mig 
själv beträffar, hänvisar jag till mina sakkunnigutlåtanden, vilka visa, 
att jag ej kan skänka min röst åt Hardy. 

N:o 21. Galsworthy, förordad förra året av kommitténs flertal, har 
i år liksom förut mött livlig gensaga av herr Schuck. Herr Karlfeldt 
anslöt sig denna gång till honom i fråga om detta års pris. Han har 
inför akademien diskuterats så tillräckligt, att skälen för eller emot 
ett pris åt honom nu icke behöva upprepas. 

Det återstår nu att behandla de tre förslag, som av kommittén 
mötts med enigt gillande, nämligen N:o 1, N:o 17 och N:o 22. 

N:o 1. Paul Ernst skulle så tillvida icke höra hit, som vid kommit-
t&is slutliga överläggningar den åsikten stadgats, att man icke är fullt 
beredd att redan i år föreslå honom till pris. Av hans mycket omfat-
tande alstring har ännu icke allt kunnat anskaffas, och det har då 
varit svårt att med tillräcklig bestämdhet avväga värderingen, trots 
den höga uppskattning som givits åt hans bästa diktverk: novellerna 
från hans mogna tid, dialogerna och ett par lustspel. Det har befun-
nits skäligt att för denna, fortfarande med livligt intresse omfattade, 
kandidatur uppskjuta avgörandet. 
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N:o 17. William Butler fats och N:o 22 Jacinto Benavente ha båda 
befunnits värdiga och lämpliga att nu föreslås till pris, men då det 
gällt att välja emellan dem, har detta delvis skett med tvekan. En 
jämförelse är i detta fall mycket svår. Irländaren med sin utomor-
dentligt högt uppdrivna engelskt poetiska kultur har, trots sin i viss 
mån exklusiva, estetiskt förnäma läggning, lättare att bemäktiga sig 
vårt känsloliv, att hänföra det lyriska sinne, som för oss svenskar och 
för germaner i allmänhet så starkt talar med i all konstnjutning, än 
spanjoren, företrädaren för en helt annorlunda inriktad diktning. 
Man måste ständigt resonera med sig själv för att uppehålla objek-
tivitet i värderingen, men denna objektivitet är i hög grad av nöden. 
Den faran ligger nära till hands, att Nobelpriset, som är avsett för 
hela världens rikt skiftande dikt, utdelat av Nobels landsmän, så 
småningom kunde bli inskränkt till en mindre allmännelig krets, om 
vår större eller mindre lätthet i tillägnandet av de olika folkandarnes 
egenart rar spela med i avgörandena. Det gäller att vara på vakt och 
bedöma det oss mera främmande, icke blott efter våra egna krav, 
utan efter dess förutsättningar och efter vad vi kunna ana oss till att 
det betyder, där det skapats, och där tradition och kultur hjälpa till 
vid tillägnandet av verkens innehåll och form. I fråga om båda de 
diktare som nu stå inför oss finns det skäl att tro, att de var på sin ort 
stå som värdiga företrädare för sina folk. 

Yeats har två, dels det irländska, i vars nationellt poetiska väckel-
se han spelat en avgörande roll, och vars hjärta han naturligtvis är 
närmast, dels det stora engelska (och amerikanska), som räknar 
honom bland sina mest utsökta diktare. Kanske står han ännu, och 
i varje fall stod han för icke länge sedan, som den mest personligt 
konstnärlige bland samtida lyriker och lyriska dramatiker i engelsk 
litteratur. 

Benavente, som är ren dramatiker, uppbäres inom sitt land, med 
dess mycket betydande traditioner på området, dels av en brett folk-
lig uppskattning, dels av en så vägande värdering, som kommit till 
uttryck i förslagsskrivelsen, undertecknad av två tredjedelar av span-
ska akademien. Hans rykte, som även är bofast i Spansk-Amerika, 
tycks vara i stigande i Förenta Staterna och i Tyskland. 

Här upphör emellertid likheten. Går man till diktverken, kan 
man knappast tänka sig större motsatser. 

Yeats är, som sagt, lyriker, icke blott i sina delvis för dunkla men 
delvis rent av tjusande poem, utan även i sin dramatik. Det är 
genom lyrisk skönhet, musik och känsla han hänför i de bästa av sina 
tidigare dramer, som Countess Cathleen och framför allt The Land of 
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Heart's Desire. Sträng och fast gestaltning, egentligt dramatiskt liv är 
där icke hans sak. Den stora stilen söker han i sina irländska sägn-
spel och uppnår den bäst i The King's Threshold, men egentligen ver-
kar han även då mera genom tankarnes djup och finhet och käns-
lans betagenhet än genom kraften och åskådligheten i ödenas ge-
staltning. 

I en lycklig ingivelse ur sitt folks gripande förflutna skapar han 
ett ensamstående litet mästerverk, Cathleen .Ni Hoolihan, enkelt och 
skönt som en blomma, folkligt i den bästa bemärkelsen på samma 
gång som konstnärligt utsökt. Men även här, där man för övrigt 
icke ville ha något annorlunda, är det icke rikt dramatiskt liv som 
möter en. 

Hans senare, på sitt sätt mycket märkliga försök att skapa en ar-
kaistiskt sträng dramatisk konstart bär prägeln av kamp; den enkla 
och höga stil, han letar sig fram emot, hör hemma i tragediens ur-
sprung i dans och sång, men ger knappast rum ännu åt de fria, kraf-
tiga hjärteslag som väl äro det väsentliga i den vuxna tragediens 
väsen. 

Benavente är helt och hållet dramatiker, med sällsynt begåvning 
för att på scenen enkelt, lätt och osökt gestalta en handling, i vilken 
hans rörliga idMiv, hans starka och vakna intresse för allt vad mänsk-
ligt är får luft. Det egentligen tragiska, höjderna och djupen, når 
han icke och söker han icke, ehuru han kan syssla med problem som 
för oss germaner skulle leda till strävanden åt det hållet. I sina all-
varliga stycken är han snarast dramatisk sedeskildrare av objektiv, 
klar och logisk läggning, icke profet och förkunnare; det är i kome-
dien hans diktning från början hör hemma, ehuru han, som son av 
sin tid och en mycket intelligent och brådmogen son, icke kunnat 
nöja sig med komediens fiktion, att denna värld i längden är så lus-
tig. Det är då i allmänhet på ett medelplan, hans dramer röra sig; 
dess konflikter lösas gärna i resignation, i illusionslös underkastelse, 
icke under vardagsmoralen, vars fernissa för hans konstfärdiga 
grepp förlorar all fet och skinande glans, men under livsmakter som 
äro den enskildes i och för sig berättigade krav övermäktiga. Hans 
pathos är icke starkt, men det är äkta, så långt det går. Den skepti-
cism och bitterhet, varför en del kritiker i hans hemland fördöma 
honom, tyckes oss, som fått gommen härdad med så mycket beska-
re drycker, alls icke våldsamma, utan snarare egenartade genom 
måtta och jämvikt. Benaventes syn på världen, klar och fast, som 
den är, präglas av humanitet, ett väl så gott tecken på styrka hos en 
diktare som vilda åthävor och förkrossande ord. Överhuvud är det 
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den styrka, som yttrar sig i enkelhet, i säker begränsning, i naturlig-
het och framför allt i gratie, som ger det förnämsta värdet åt 
Benaventes konst, även då man, som ofta sker, vid läsningen finner 
kosten något för litet uppeggande. Man har en känsla av, att den på 
scenen, vars krav på ett sällsynt osökt sätt tillgodoses, skulle befinnas 
just lagom rik, att problemets matematiskt eleganta lösning där 
först, med alla krafter i åskådligt spel, skulle visa sin fulla verkan. 
Den ställning, han vunnit på spansk teater, talar också mycket starkt 
för denna förmodan. 

Gratie, med allt vad däruti ligger av mognad och harmoni och, 
som redan sagt, kraft, är en estetisk kvalitet av hög rang och därför 
också sällsynt. I fråga om dramatik torde han kunna sägas höra 
mera till spansk tradition än till någon annan modern; man erinre 
sig Lopes och Calderöns lustspel. Den yttrar sig där icke blott eller 
främst i dialogens spiritualitet och lätthet, det är hela rörelsen i 
styckena som efter oskrivna regler präglas av ett egendomligt behag. 
Denna oskattbara arvedel har Benavente förmått göra till sin icke 
blott i mera fantastiska och luftiga lekverk, utan även i skildringen av 
den värld, han själv iakttagit omkring sig och återgivit utan annan 
utsmyckning än den som ligger i konturernas stilsäkra spel. 

I den nationella konstart, som kallas sainete, ett kort stycke, mind-
re kåserande än proverbet brukar vara, och byggt på hållfast saklig 
komik, torde han vara obestridd mästare. Som exempel på hans 
muntra kvickhet och finhet kunna nämnas De pequeäas Causas och El 
Amor asusta. 

Ungefär lika gott tycks han räcka till, när saineten vidgas till 
komedi, och det blir rum i stycket för en mer omfattande handling, 
som i El marido de su viuda, eller därtill för speglingen av ett helt sam-
hälle som i La Gobernadora. 

Ytterst gratiösa små konstverk hittar man även bland de roman-
tiska dramer eller scener, som dels samlats i Watro Fantåstico och 
Tiatro råpido, dels förekomma på andra håll. Jag erinrar mig nu blott 
ett namn: El principe que todo lo aprendid en los libros, men vill även påpe-
ka en liten scen om två S6Tres-statyetter som bli levande. De gå vis-
serligen sönder, det är just det tragiska ödet här; men diktarens konst 
håller gott, hur bräckligt stoff den än leker med. 

En i viss mån särskild art har Benavente skapat sig i Los Intereses 
creados, där den gamla Commedia dell'Artes gestalter, liksom med 
masken halft lyft, få bära upp ett modernare tankeinnehåll och del-
vis kasta den gamla tryggheten gensides gott och ont. Leken är väl 
och säkert genomförd, och detta stycke torde vara det utom Spanien 

32 



1922 

mest kända och beundrade av Benaventes diktning. Fortsättningen, 
La Ciudad alegre y confiada, som vågar sig på att i samma förklädnad 
behandla politiska förhållanden under världskriget, är icke lika lyck-
ad och skrämmer en främmande läsare genom alltför sydländskt flö-
dande vältalighet, men det är värt att märka, att även detta stycke 
på scenen hade stor framgång. Var denna ej bara betingad av poli-
tiska känslor, se vi här ett exempel på, hur svårt det för oss är att rätt 
värdera den framför allt för omedelbar dramatisk verkan diktande 
författaren. 

Denna dramatiska verkan, starkare och svagare allt efter som den 
osökt följer av konflikter och öden, aldrig pressad och överdriven, 
bibehålles också i de allvarliga styckena. Där tillkommer även en 
mera djupgående karaktärsanalys, lika säker som måttfullt begrän-
sad inom konstartens ram, så att den ständigt håller takt med hand-
lingen. Det galleri av iakttaget liv, som Benavente så åstadkommit, 
kan kallas rikt. Jag nämner ur minnet några av de verk som präglat 
sig in där: El mal que nos hacen, Los Ojos de los muertos, Los malhechores 
del Bien, Alma triunfante och La malquerida, det sistnämnda stycket, 
som icke diskuterar något problem utan endast ger en ödesbestämd 
konflikt, starkast gripande. För övrigt hänvisas till sakkunnigutlåtan-
det. 

Som vi se, är det mest kvaliteter, vid vilka vi icke äro mycket vana, 
och som icke omedelbart fånga och tjusa oss, som skapat Benaventes 
dramatiska betydelse. Vi få ofta komma ihåg, att det är för en rätt 
mycket annorlunda kultur och ett helt annat nationallynne än vårt, 
som han diktat. Vi torde dock icke lätt från sydromanska länder få 
ett förslag som så är ägnat att vid grundlig eftertanke tilltala oss, som 
fallet är med denne Spaniens förnämsta samtida dramatiska förfat-
tare. Det är framför allt med tanke härpå och på de snart oroande 
luckorna i Nobelprisens geografiska fördelning, som kommittén i 
det svåra valet mellan två så olika och blott i litterärt värde jämför-
liga diktare som Yeats och Benavente nu för året gett företräde åt 
den sistnämnde. 

Om Benaventes berättigande till pris under synpunkten av ver-
kens ideella riktning kan först anföras den negativa förtjänsten, att 
han icke framför några betänkliga ideal, icke angriper några vär-
den, varpå mänskligt liv är byggt. Han förkunnar över huvud icke, 
hans konst är strängt objektiv, — aldrig under denna yta fördolt upp-
lösande, — han representerar med sin klara och oförskräckta blick på 
världen en visserligen ofta skeptisk och kritisk, men i botten human 
syn på sina bröder och systrar, och förlöjligar han deras ytliga kon- 
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ventionalitet, så sker det i hälsans och framtidens intresse. Det synes 
härvidlag icke föreligga några hinder mot att utmärka honom. 

Stockholm den 14 september 1922. 

På kommitténs vägnar 

Per Hallström. 

Svenska Akademien beslöt den 9 november 1922 att årets .Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Jacinto Benavente 'för det lyckliga sätt varpå han .fiilföjt den 
spanska dramatikens ärofulla traditioner". 
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Nobelprisförslag 1923. 

N:o 1. William Butler Teats, föreslagen af kommitténs ledamöter. 

N:o 2. Hermann Tiirck, föreslagen af W. Golther, professor i tysk 
litteratur i Rostock, och Rudolf Unger, prof. i samma 
ämne i Königsberg, samt dessutom af ett antal personer 
hvilkas behörighet att väcka förslag icke kunnat konstate-
ras. 

N:o 3. Guglielmo Ferrero, föreslagen af Gaetano Mosca, led. af  
Akad. i Turin, A. de Viti de Marco, led. af  Accademia 
dei Lincei, Gaetano Salvemini, prof. i historia i Florens, 
Niccolö Rodolico, prof. i samma ämne i Messina, 
E. P Cheyney, prof. i samma ämne i Philadelphia, 
4 historieprofessorer i Gen6Te, ledamöterna af Franska 
Akademien Paul Bourget, G. Hanotaux och Anatole 
France, H. Pirenne, prof. i Gand, ett antal ledamöter af 
akademien i Rio de Janeiro samt Akad:s ledamot herr 
Söderblom. 

N:o 4. Thomas Hardy, föreslagen af Romain Rolland, U. Linde- 
löf, prof. i Helsingfors, och R. E. Zachrisson, prof. i 
Uppsala. 

N:o 5. Paul Ernst, föreslagen af E. Ermatinger och Robert Faesi, 
båda professorer i tysk litteratur vid universitetet i Ziirich, 
samt ett antal personer, hvilkas förslag insändts af Albert 
Soergel, prof. i litteratur i Chemnitz. 
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N:o 6. Arno Hok, föreslagen af E. Wolff, prof. i tysk litteratur vid 
universitetet i Kiel, samt af omkring 60 andra 
"Hochschullehrer der Literatur und Aesthetik". 

N:o 7. Stefan Zeromski, föreslagen af presidenten och sekreteraren i 
Vetenskapsakademien i Krakau. 

N:o 8. Elisabeth Förster-eArietzsche, föreslagen af ett antal tyska 
professorer, bland hvilka otvifvelaktigt förslagsberätti-
gade äro Georg Goetz, led. af  Sachsiska Vetenskaps-
akademien, Ernst Bertram, prof. i tysk litteratur i Köln, 
Kurt Breysig, prof. i historia i Berlin, och Hans 
Vaihinger, prof. i Halle. 

N:o 9. Grazia Deledda, föreslagen af frih. Bildt. 

N:o 10. Dora Melegari, föreslagen af Luigi Luzzatti, prof. i Rom. 

N:o 11. Matilde Serao, föreslagen af Giuseppe de Lorenzo och 
Francesco Torraca, professorer i Neapel. 

N:o 12. Maxim Gorkj.. 

N:o 13. Ivan Bunin och 

N:o 14. Konstantin Balmont, föreslagna af Romain Rolland. 

N:o 15. Ludwig von Pastor, föreslagen af 0. Kolsrud, led. af  Norska 
Videnskabs-Selskabet. 

N:o 16. Roberto Bracco, föreslagen af H. Shetelig, led. af  samma 
sällskap. 

N:o 17. Einar Hjörleifsson Kvaran, föreslagen af Valtyr Gud- 
mundsson, prof. i isländskt språk och litteratur vid 
universitetet i Köpenhamn. 

N:o 18. Angel Guimerå, föreslagen af Fr. Wulff, professor i Lund. 
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N:o 19. William Ralph Inge, föreslagen af Herr Söderblom. 

N:o 20. Bertel Gripenberg, föreslagen af Herr Söderblom och prof. 
Fr. Wulff. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1923. 

I förra årets utlåtande framhöll kommittén vid sidan av den kan-
didat, vid vilken dess val stannade, den engelsk-irländske diktaren 
W. B. Yeats såsom jämnvärdig i förtjänst och överlägsen de övriga 
föreslagna. Försåvitt dessa senare återfinnas på listan för i år, torde 
alltså någon fortsatt jämförelse mellan dem och Yeats endast i det 
fall vara av nöden, att någon av dem genom under tiden tillkomna 
nya eller först nu tillgängliga verk skulle anses ha fått sin ställning så 
väsentligt förbättrad, att kommittén funne skäl att förändra sin utta-
lade mening om Yeats företräde. 

Vid diskussionen av dessa namn, elva till antalet, har icke något 
sådant omdöme Nits på grund av de verk, som härvid förelegat till 
bedömande. Det är blott nyanser i kommittéledamöternas värde-
ring som i en del fall kommit till uttryck, i huvudsak desamma som 
omnämndes i förra årets utlåtande. Det kan emellertid vara skäl att 
upprepa dem nu. 

JV.•o 4. Thomas Hardy. I fråga om den diktsamling, som i sakkun-
nigutlåtandet behandlats, ville hr Österling ha framhållet, att han 
uppskattade dess poetiska värde mycket varmare, än där skett; lik-
som att Hardys lyriska alstring överhuvud av honom sattes lika högt 
som den mera allmänt uppmärksammade i romanform. 

N:o 5. Paul Ernst. Här förelågo flera nya verk, varav en del i sak-
kunnigutlåtandet ansetts förstärka hans ställning. Dessa blevo dock 
icke föremål för någon diskussion, eftersom ingen på grund av dem 
krävde förändring i kommitténs förslag. Oberoende av det nytill-
komna uttalade hr Schuck sina starka betänkligheter mot diktarens 
tragiska dramatik och ännu mer mot hans estetiskt-kritiska essayer. 

JV.•o 6. Arno Holz. Av denne diktare hade för året tillkommit endast 
ett par småsaker, vilka icke kunde förändra kommitténs ställning till 
honom. Herr Karlfeldt önskade dock få uttalat, att han överhuvud 
tillerkände Arno Holz högre poetisk förtjänst än vad som synes ha 
kommit till uttryck i sakkunnigutlåtandet. Som den åsyftade sak-
kunnige vill undertecknad påminna om att Holz' formella skicklig-
het av honom erkänts. Den olika värderingen (om den är så olika?) 
torde ha avseende på hela karaktären av den, enligt min mening, 
alltför ofta kåserande och överväldigande ordrika lyriken med delvis 
rätt tröttande rytmiska experiment och med snarare fackligt artistisk 
än djupare poetisk prägel. 
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N:o 7. Stefan ,"eromski. Här uttalades inga olika meningar; och 
kommitt&I vidhåller alltså sin avböjande hållning mot kandidatu-
ren. Den iver och värme, varmed denna i Polen omfattats, — med 
utestängande av den förut föreslagna och kanske ansenligare med-
tävlaren Reymont, — har förefallit även den sakkunnige på littera-
turområdet vara väl så mycket betingad av politiska känslor som av 
rent litterär uppskattning — eller överskattning. 

N:o 9. Grazia Deledda. Föranledde ett uttalande av hr Schtick, att 
han, med oförändrad beundran för denna författarinna, nu liksom 
förra året icke, gent emot Akademiens särskilt skönlitterära ledamö-
ter, ville söka driva fram hennes utmärkande till Nobelpriset. 

JV:o 11. Matilde Serao. Blev icke föremål för någon diskussion. Hon 
ansågs förra året icke betydande nog för att kunna ifrågakomma till 
pris. 

3r..o 15. Ludwig von Pastor. Betecknades förra året i hr Schticks sak-
kunnigutlåtande som i vetenskapligt avseende förtjänt av Nobel-
priset, ehuru icke i högre grad än en eller annan samtida historiker, 
som icke blivit föremål för förslag. Däremot kunde icke von Pastor 
anses i skönlitterära egenskaper, såsom formgivning och stil, repre-
sentera något egentligt mästerskap. Som denna inskränkning, när 
det gällde ett Nobelpris, måste tillmätas stor betydelse, ville hr 
Schtick, trots all uppskattning och aktning för von Pastor, ej tillstyr-
ka valet av honom. Även nu i år ville han ha denna sin ståndpunkt 
betonad. 

.N:-o 16. Roberto Bracco. Denne diktares nytillkomna verk, I Pazzi, är 
genom sin känslighet (dock icke alldeles fri från känslosamhet) och 
sin psykologiska smidighet, liksom genom en på sitt sätt rik fantasi, 
ägnat att stärka tron på hans utvecklingsmöjligheter. Icke heller här 
märks dock det fasta och säkra dramatiska grepp, som är ett huvud-
villkor för verkligt betydande alstring i konstarten. Liksom alltid, när 
Bracco överger den traditionellt teatermessiga, frivolt graciösa eller 
rent av fräckt djärva komiken och vill ge uttryck åt det allvar och det 
pathos, som tyckas ligga honom mycket mer om hjärtat, är den 
effektfulla scenen det högsta han kan nå till, medan helheten blir till 
lös och odramatisk bredd, till roman i dialogform. Det är möjligt, att 
han med tiden lär sig att ge strängare och större form åt det ofta 
intressanta men rätt kaotiska och framför allt dunkla innehåll, som 
mer och mer tycks uppfylla honom. Enligt kommitténs åsikt kan 
Akademien utan vidare betänkligheter invänta denna tid, innan den 
tillmötesgår hans hänförda, men, som det förefaller, föga kritiskt 
skolade beundrare i Norge och annorstädes. 
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N:o 18. Angel Guimerå. Denne märkesman för katalansk diktning 
har länge och ofta brukat framföras inför Nobelkommittén och 
Akademien. Om hans nationella betydelse kan på fullgoda vittnes-
börd ingen tvekan råda; men lyft från den mindre arenan till allmän 
europeisk, har han icke förefallit nog märklig i den vidgade omgiv-
ningen, nog rik på egenartade tankar och nog omväxlande i sin 
konst att rättfärdiggöra en utmärkelse sådan som Nobelpriset. Det 
har även i år icke synts föreligga skäl för kommittén att ändra denna 
uppfattning. 

N:o 19. William Ralph Inge. Mot denne genombildade och skarp-
sinnige tänkare och ofta utomordentliga skribent har nu, liksom 
förra året, den betänkligheten gjorts gällande, att med honom ett 
nytt område skulle dragas in i tävlan, ett område som icke utan ingå-
ende och vidsträckt sakkunskap kan överblickas. Det skulle behövas 
jämförelser med samtidens förnämsta religionshistoriker och reli-
gionsfilosofer, innan man utan fara för orättvisa kunde våga den vär-
dering, som utmärkte en framför alla de andra. Kommittén saknar 
till sitt flertal de nödiga förutsättningarna härför och är för övrigt 
icke utan mycket talande skäl hågad att ytterligare vidga gränserna 
för de kategorier av skönlitteraturen näraliggande verk, vilka kunna 
komma i betraktande för det i första rummet skönlitterära 
Nobelpriset. 

15r..o 20. Bertel Gripenberg. Denne finländske poet synes kommitt&i, 
nu liksom förra året, knappast i formellt mästerskap nå upp till den 
höjd, som i nordisk verskonst kan betecknas med mer än ett namn; 
och den personlighet, som fått uttryck i hans diktning, har tyckts 
vara utmärkt mer av hård energi än av rikare, varmare och djupare 
egenskaper. Betraktar man honom mot bakgrunden av hela den 
samtida lyriken, blir det ännu svårare att tillerkänna honom en rang, 
sådan som Nobelpriset fordrar. 

Härmed är årets lista genomgången i allt, vari den överensstäm-
mer med den närmast föregående. Det återstår att i korthet behand-
la de nya eller efter längre uppehåll förnyade förslagen. 

N:o 2. Hermann Turck. Denne mycket aktningsvärde men snarare 
genom syftet än genom framställningens art på något sätt betydan-
de författare har icke ansetts äga tillräcklig märklighet att föreslås till 
pris. 

N:o 3. Guglielmo Ferrero. Beträffande värdet av denne historikers 
många nya och uppseendeväckande insatser i forskningen, eller sna-
rare tydningen av forskningens resultat, hänvisas till hr Schiicks sak- 
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kunnighetsutlåtande. Detta tillmäter honom icke en betydelse, avgö-
rande nog att försäkra honom om en så förnämlig plats inom sin 
vetenskap, som för ett Nobel-pris kräves. Kommitténs övriga leda-
möter ha från sina, naturligt nog mindre fasta, positioner från bör-
jan överensstämt med eller låtit sig övertygas av kritiken. Be-
träffande stilens förtjänster och framförallt berättelsens livlighet, 
makt och glans ha meningarna varit något mera delade. Herr 
Österling och undertecknad ha skänkt större beundran åt vidsträck-
ta partier av Grandezza e Decadenza, — fram till Antonius' död, — än 
vad hr Schuck uttryckt. Även i fråga om instämmande i Ferreros 
uppfattning av några huvudfigurer i hans historiska drama har 
någon skiljaktighet rått. Men hur viktiga än de antydda förtjänster-
na hos Ferrero må skattas, när det gäller ett Nobel-pris, förblir den 
vetenskapliga fastheten i historiebyggnaden det väsentliga; och kom-
mitthi ansluter sig därför utan tvekan till hr Schuck i hans avböjan-
de hållning. 

N:o 8. Elisabeth Förster-Nktzsche. Detta förslag, som väl snarare 
upprunnit ur beundran och pietet för Nietzsche, än ur en aldrig så 
hög värdering av systerns vackra levnadsteckning över honom, har 
kommittén icke ansett sig böra tillstyrka, — nu liksom tidigare. 

JAI:-o 10. Dora Melegari. Sakkunnigutlåtandet tillmäter icke denna 
författarinna någon vidare hög litterär rang; och man behöver icke 
läsa mycket av hennes romaner för att instämma. Kommittén fann 
— nu liksom för några år sedan — detta förslag icke beaktansvärt. 

N:o 12. Maxim Gorkij, N:o 13. Ivan Bunin och N:o 14. Konstantin 
Balmont ha föreslagits till gemensamt pris, med en obestämd plan att 
använda priset till förmån för de ryska litterära emigranterna i all-
mänhet. Bland dessa befinna sig alla de tre nämnda, ehuru på olika 
grunder. Gorkij har, som bekant, intagit en framskjuten plats bland 
bolsjevikrevolutionens storheter, men därunder så småningom spe-
lat en icke fullt klar roll av oppositionsman å den andliga kulturens 
vägnar. Det är mycket möjligt, att denna roll varit vacker, i stort sett 
modig och osjälvisk, men inför vissa vittnesmål i de tidigare emi-
granternas memoarlitteratur måste man känna en viss tveksamhet, 
om hur Gorkij stått sig i de, visserligen svåra, prov, som revolutionär 
förvirring alltid har i beredskap för maktinnehavarna. I dylika perio-
der händer det mycket lätt, att icke blott det mest äkta medlidande 
intrasslas i en hel del pekuniära frestelser, som bringa dygd på fall; 
även det enkla och fördomsfria ordningssinnet böjer sig alltför gärna 
ned och plockar upp åtskilligt av penningvärde, som ligger i smutsen 
för fäfot. Man skulle vilja veta mer om Gorkijs nuvarande förmö- 
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genhetsvillkor på Capri, än den förträfflige och föga misstänksam-
me förslagsställaren, Romain Rolland, troligen ansett av vikt att taga 
reda på, innan man finner Gorkijs kandidatur, rent mänskligt sett, 
riktigt passande. De litterära övervägandena må sparas till en över-
blick av alla de tre författarnes absoluta och relativa betydelse. 

Ivan Bunin har, som av sakkunnigutlåtandet framgår, en produk-
tion, som är rätt trångt begränsad både till mängd och till tankein-
nehåll. Han var tidigt bitter pessimist och formade sin ytterst mörka 
uppfattning av livet och människonaturen till franskt skolade, torra 
och hätska noveller, bakom vars stränghet läsaren kan tänka sig 
etiskt pathos och blödande harm, om han så vill. Eljes kan arten lika 
väl tolkas som ett uttryck för den slags estetiska fanatism, som på 
Den Heliga Konstens altare offrar vad som helst, Isak eller väduren, 
med samma kalla glädje i ritualmessig korrekthet och hårdhet. Det 
är icke lätt att avgöra vilketdera som är riktigt sett; ty Bunins berät-
telser göra en, trots sin på visst sätt mycket respektabla konst, så kall 
själv och så hjärtligt uttråkad, att känslointuitionen helt och hållet 
sviker. Efter att ha konstaterat den högt drivna disciplinen i förnämt 
litterär exercis glömmer man helst bort hela manövern. Världs-
utvecklingen överlag har emellertid sedermera kommit Bunins upp-
fattning icke så litet tillmötes; och på en viktig punkt, den ryska bon-
dens uppsvindlade godhet och idealitet, har hans gallsprängda gen-
saga fått profetiskt värde. Bunin bör i detta nu vara en mycket stor 
man bland de olyckliga och förgrämda ryska emigranterna, ett slags 
Joseph de Maistre, — tyvärr väl utan dennes ansenliga mått som 
människa och tänkare. Någon stor diktare kan han dock även för 
dem knappast vara; därtill är han för fattig på fantasi och gestalt-
ningskraft, om han också, t.ex. i Le monsieur de San Francisco, kan ge 
sin beska desillusion och sitt förakt för modern, mekaniserad, tom 
och rå lyxkultur ett mycket starkt och svidande uttryck. 

Konstantin Balmont är, eller var i den förrevolutionära världen, 
såtillvida Bunins motsats, som han med lyrisk orgiastisk hänförelse 
anammade och berusade sig i allt glansfullt och blodigt, han kunde 
finna eller uppfinna, och därav gjorde klingande och brinnande ver-
ser, medan den andre av missmod och vämjelse formade nyktert 
gråtonad prosa. Verserna lära vara formellt ytterst märkliga; (de 
franska översättningarna ge, som vanligt, ingen föreställning om ori-
ginalen); men deras innehåll tycks sällan vara i vidare mån njutbart 
för människor, vilka ej äga Balmonts salamandernatur, i synnerhet, 
om de, som undertecknad, ha snarare något blödiga än blodiga lev-
nadsvanor. För övrigt må hänvisas till det mycket upplysande sak- 
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kunnighetsutlåtandet. De genom fransk översättning tillgängliga 
reseböckerna ge intryck av avsevärd talang i färgstark skildrings-
konst och av ett begripligare känsloliv, än vad som tycks prägla dik-
terna; men mänskligt tilltalande äro egentligen icke heller dessa 
verk. 

Vid jämförelse med dessa två, för normal känsla synnerligen svår-
tillgängliga, författare står Maxim Gorkj.  otvivelaktigt som en lämp-
ligare företrädare för den ryska diktning, vars skildring av männi-
skoöden och insikt i människosjälar så starkt gripit och tjusat även 
främmande läsare. Hans tidiga alstring stod visserligen icke på långt 
när på höjd med de stora föregångarnes, men den öppnade nya 
vidder i den, som det tycktes, outtömliga ryska världen, och den 
väckte ett livligt intresse. Emellertid blev detta intresse från och 
med de första åren av vårt århundrade knappast fördjupat; ja, även 
de gamla intrycken försvagades avsevärt vid upptäckten, att de ryska 
proletärernas och landstrykarnas överraskande filosofiska djupsinne 
hade varit i säck, innan det kom i tiggarpåse. Säcken var väster-
ländsk, och därur hade den själv säkerligen även som tänkare be-
gåvade diktaren begåvat ett skäligen stort antal enkla landsmän 
med den tankedjärvhet, som kom Europa att hissna över "den svar-
ta jordens" mäktighet och framtidsmöjligheter. Det var ett stort 
och centralt område av hans folkpsykologi som sålunda blev osä-
kert för mera kritiska läsare, men det återstod tillräckligt mycket av 
poesi och känslostyrka i skildringen, av den upplevade verklighetens 
sträva friskhet för att försvara Gorkijs snabbt vunna rang som en 
av samtidens märkligare författare. Om också efter åtskillig tvekan 
kunde man för ungefär tjugo år sedan gott ha tagit ett förslag 
om Nobel-pris på Gorkij under allvarligt övervägande. Sedan dess 
har han emellertid icke åstadkommit något betydande diktverk 
mer. Hans barndoms- och ungdomsminnen äro väl av ansenligt 
värde som mänskliga dokument, och de gripa en genom berättel-
sens kraft och åskådlighet; med de falla i någon mån utanför vad 
Nobel-priset avser. Frånsett de betänkligheter som av andra grunder 
framförts mot Gorkij, torde det då ej vara skäl att nu utmärka 
honom. 

.Ar:o 17. Einar Hjörleifsson Kvaran. Denne diktare kan, som sakkun-
nigutlåtandet visar, icke anses vara nog märklig att i tävlan med 
samtida romanförfattare över lag tillkämpa sitt lands litteratur en 
hedersplats, hur väl han än genom äkthet och allvar försvarar sin 
ansedda plats hemma på Island. 
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Intet nytt förslag har alltså hos kommittén väckt nog sympati att 
alls kunna förordas till antagande, även om det varit utan medtävla-
re från föregående år. Desto mindre borde då någon tvekan råda om 
lämpligheten av att fasthålla vid det senast enhälligt uttryckta beslu-
tet att vid första tillfälle utmärka William Butler fats med ett Nobel-
pris, för så vitt ej den då godtagna uppskattningen av hans diktning 
bleve relativt förändrad vid jämförelse med någon annans. För moti-
veringen av det fasthållna beslutet torde det vara nog att hänvisa till 
de skäl, som förra året anfördes, eftersom dessa icke i något sakligt 
avseende kunnat förändras. 

Som det emellertid under kommitténs sammanträden visat sig, 
att dess enighet icke i år tyckes bliva bibehållen, och inför den möj-
liga utsikten, att Akademiens mening splittras i ungefär samma för-
hållande som kommittkns, och alltså majoriteten vid ett val kunde 
komma att bero på en eller två röster, kan tvekan tänkas uppkomma 
om lämpligheten att vid sådant läge alls utdela något Nobel-pris i lit-
teratur. Därom må Akademien döma; den del av kommittkn, som 
fasthåller vid förra årets beslut, får härmed å kommitténs vägnar 
föreslå, att priset för år 1923 tilldelas William Butler Yeats. 

Stockholm 6 Sept. 1923. 

Per Hallström. 

Kommitténs övriga ledamöter bifoga härtill följande särskilda 
yttranden: 

I ordförandens yttrande vill jag för min del instämma. Visserligen 
anser jag Yeats' diktning lida av en viss pretiös mystik, som icke så 
litet förringar dess värde. Men han är dock verklig poet, och jag 
anser mig därför kunna biträda Herr Hallströms förslag. På skäl, 
som förut anförts, är jag däremot förhindrad att rösta på Hardy, och 
vill jag åberopa Herr Hallströms sakkunnigutlåtande om dessa båda 
författare. 

Henrik Schack. 

Då jag för egen del måste tillerkänna Thomas Hardy monumen-
tala förtjänster som skildrare av engelskt land och lynne och är över-
tygad om att ett förbigående av honom skulle i England framkalla 
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ett missnöje och en förstämning, som jag icke vågar anse oberätti-
gade, vill jag, även i anseende till att den betydligt yngre Yeats fram-
deles synes kunna ifrågakomma, tillråda Akademien att tilldela 
Hardy årets Nobelpris i litteratur. 

E. A. Karlfeldt. 

Med instämmande i utlåtandets motivering af Yeats' förtjänst 
anser jag likväl, att rättvisa och lämplighetsskäl tala för att Thomas 
Hardy denna gång bör ha företrädet såsom den äldre diktaren, 
hvars insats i engelsk litteratur äfven torde vara af större betydelse. 

Anders Österling. 

Svenska Akademien beslöt den 14 november 1923 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas William Butler sats 'för hans ständigt besjälade diktning, 
som i den strängaste konstnärliga form ger uttryck åt ett folks anda". 
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Nobelprisförslag 1924. 

Nr. 1. Hugo von Hofmannsthal, föreslagen af Walther Brecht, prof i 
tysk litteratur i Wien, med flere instämmanden. 

Nr. 2. Paul Ernst, föreslagen af professorer i Miinchen, Zi.irich, 
Budapest, Berlin, Chemnitz och Bonn. 

Nr. 3. Arno Holz, föreslagen af Eugen Wolf, prof i tysk litteratur 
i Kiel. 

Nr. 4. Hermann Tiirck, föreslagen af Rudolf Unger, prof i littera-
turhistoria i Königsberg, och W. Golther, prof i tysk litte-
ratur i Rostock. 

Nr. 5. Thomas Mann, föreslagen af Gerhart Hauptmann. 

Nr. 6. Guglielmo Ferrero, föreslagen af Gaetano Mosca, led. af  
Akademien i Turin, Gaetano Salvemini, prof i historia i 
Florens, Niccol6 Rodolico, prof i historia i Messina, A. de 
Viti de Marco, led. af  Accad. dei Lincei, samt ett antal 
professorer i Neuchätel och Gen6Te. 

Nr. 7. Roberto Bracco, föreslagen af Haakon Shetelig, led. af  
Norske Vidensk. Selsk., och Kr. Nyrop, led. af  Danske 
Vidensk. Selsk. 

Nr. 8. Grazia Deledda, föreslagen af Friherre Bildt. 
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Nr. 9. Matilde Serao, föreslagen af Francesco Torraca, professor i 
litteratur i Neapel, m.fl. 

Nr. 10. Paul Sabatier, föreslagen af Friherre Bildt. 

Nr. 11. Olav Duun, föreslagen af prof. Oscar Albert Johnsen, led. 
af Norske Vidensk. Selsk. 

Nr. 12. George Bernard Shaw, föreslagen af Herr Tor Hedberg. 

Nr. 13. Stefan Zeromski, föreslagen af R. Ekblom, prof. i slaviska 
språk i Uppsala. 

Nr. 14. Einar H. Kvaran, föreslagen af Prof. Valtyr Gudmundsson, 
led. af  Danske Vidensk. Selsk. 

Nr. 15. Max Neuburger, föreslagen af A. Fonahn, led. af  Norske 
Vidensk. Selsk. 

Nr. 16. Ludwig von Pastor, föreslagen af Oluf Kolsrud, led. af  
Norske Vidensk. Selsk. 

Nr. 17. Thomas Hardy, föreslagen af R. E. Zachrisson, professor i 
engelsk litteratur i Uppsala. 

Nr. 18. Wiadyslaw Reymont, föreslagen af Herr Österling. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1924. 

Bland de 18 förslag till årets pristävlan, som Kommitterade ansett 
sig utan formella hinder kunna mottaga, äro 4 nya, medan 11 före-
komma på förra årets lista, och 3 några år tidigare varit föremål för 
bedömande. Av dessa sistnämnda har en, Wiadystaw Reymont (N:o 
18), kring sig samlat särskilt livligt intresse hos flertalet Kommit-
terade och torde därför, liksom de nytillkomna, böra sparas till slu-
tet, sedan de övriga genomgåtts. Detsamma bör bli fallet med 
Guglielmo Ferrero (N:o 6) samt Grazia Deledda (N:o 8), vilka av var sin 
av de Kommitterade nämnts som den för honom önskvärdaste kan-
didaten till årets Nobelpris. 

Om de återstående ha de Kommitterade icke yttrat någon me-
ningsskiljaktighet i fråga om förbigående av dem vid årets prisutdel-
ning. De äro följande: 

N:o I. Hugo von Hofmannsthal. Hans utsökta konst och stilistiska 
mästerskap framhöllos visserligen av undertecknad; men alla voro 
ense om, att hans något brokiga och fladdrande alstring med sina 
alltför ojämna poetiska och mänskliga värden hittills icke bildade 
tillräckligt fast grund för en sådan utmärkelse, som det här är fråga 
om. 

JV:•o 2. Paul Ernst. Denna diktares under året utkomna stora vers-
epos ansågs icke böra förändra den avvaktande hållning, som 
Kommitterade, med för övrigt rätt olika värdesättning av hans bety-
delse, förra året iakttogo. 

JV.•o 3. Arno Holz. Av honom föreligger intet nytt verk; och 
Kommitterade ha alltså ingen anledning att frångå sitt flera gånger 
uttalade avböjande av förslaget att tilldela honom ett Nobelpris, hur 
i vissa avseenden märklig hans formella begåvning än må betecknas. 

N:o 4. Hermann Turck. Icke heller ifråga om honom förelåg någon 
grund att ändra den förut framförda uppfattningen, som gick ut på, 
att hans litterära betydelse icke kunde anses fylla här erforderliga 
krav. 

N:o 7. Roberto Bracco. Inför hans i djupgående och rätt överras-
kande förvandling stadda utveckling ställde sig Kommitterade förra 
året avvaktande. Det föreföll möjligt, att han kunde komma att i 
framtiden finna en mer dramatiskt fast och färdig form för det nya 
innehåll som hos honom kämpade sig fram, i sammanhang med att 
detta innehåll bleve för honom själv klarare, än ännu tycktes vara 
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fallet. Under året har han icke utgivit något nytt, och det finns såle-
des intet skäl att nu tillägga något till vad som förut uttalats. 

JV.•o 9. Matilde Serao. Något nytt verk av henne har icke tillkommit. 
Den höga uppskattning, denna författarinna rönt av sina landsmän, 
— framför allt landsmännen i trängre mening, Neapolitanarna, — ha 
Kommitterade icke kunnat biträda. Nu, liksom förut, har det rent 
litterära värdet av hennes alstring tyckts otillräckligt för ett 
Nobelpris. 

J,I.o 12. George Bernard Shaw. Det verk av Shaw som tillkommit, 
sedan Kommittén sista gången hade att uttala sig om honom, är 
hans genom uppföranden i Amerika och England vidt beryktade 
och beprisade krönikespel: Saint Joan. Som bok har stycket utkommit 
för sent att ha hunnit bli föremål för sakkunnigutlåtande till 
Kommittffi, när dess arbete vidtog; här är därför platsen att nämna 
något om dess värde. 

I rent konstnärligt avseende höjer sig stycket icke i avgörande 
grad över vad Shaw förut åstadkommit, när han låtit sin på andra 
områden mycket lyckligare dramatiska talang leka och förbluffa på 
historiens mark. Orsakerna till hans misslyckande äro lätta att ange. 
Han lider av nästan organisk oförmåga att skänka sin respekt, där 
folk i allmänhet bruka ge den, och framför allt att göra det på ett sätt 
som aldrig så litet kan tas för instämmande i gängse uppfattningar 
och känslor. Han har rent av motsägelsemani i fråga om allt som kan 
betvivlas — och åtskilligt därtill. Han föraktar varje ansats till "den 
stora stilen", vars värdighet och allvar utmana hans komiska fanta-
si, och vars poetiska lyftning för honom ter sig som idel lögn. Allt 
detta och mycket mer i hans väsen göra honom i historisk diktning 
nästan till parodist, till spex-författare, ehuru med den överraskande 
motsägelsen, att han under sin — något enformiga — skämtsamhet 
kan ha tankar att föra fram, som för honom ha det djupaste och het-
sigaste allvar. 

På så sätt når han knappast i denna konstart till att egentligen 
fånga läsaren. Man tröttas av paradoxer som blott sällan få drama-
tiskt liv och blod, man stenkastas med påståenden, att ingenting var 
som folk hittills trott, utan alldeles tvärtom; men hur den uppoch-
nedvända historien skall få mark under fötterna att röra sig på, det 
får bli dess eget bekymmer. Kort sagt, historieprofessorn bortjagas 
med hån, bara för att lämna katedern åt trolleriprofessorn, vars för-
bluffande förvandlingskonster man håller till godo med som tidsför-
driv, men för övrigt icke finner det lönt att grubbla över. 

Detta om styckena, sådana som Shaw improviserar och slungar 
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fram dem. De tankeproblem, som för honom varit diktens underlag, 
och framför allt de känslor, som drivit honom till hans inlägg, för-
tjäna mycket mer uppmärksamhet. Hans tankar äro visserligen av 
högst ojämnt värde; men bredvid lösa och nyckfulla hugskott, som 
ytterligare förarga genom aggressivt myndig ton och skarpt tillspet-
sad form, finns det godt om, icke endast kvicka och slående, utan 
även klarsynta och haltfulla uppfattningar och domar. Vad Shaws 
känsloliv beträffar, är detta alltid den drivna paradoxmakarens och 
polemikerns vackraste sida; det är egendomligt ofördärvat, trots alla 
hans konster. Där finns oförbränneligt ung idealitet, högt allvar, frisk 
och äkta mänsklighet, godhet, ja, till och med finhet, — allt oemot-
ståndligt vinnande för dem som en gång upptäckt dessa överraskan-
de fonder hos mannen. Man gör det lättast i hans digra, men ofta 
lysande skrivna förord till de dramatiska verken; i synnerhet vad de 
historiska beträffar äro förorden det märkligaste i böckerna, och 
endast i dem är tankeföljden utförd till klarhet. Det verkar lustigt 
nog att där inhämta allt vad Shaw tror sig ha sagt och gestaltat i de 
följande pjäserna, — till stor del omöjligt att sedan återfinna på 
antydd plats. Det är ett nytt bevis, i fall det alls behövs, på att även 
den obevekligaste illusionslöshet måste ha sin lilla privata rymd av 
illusioner att dra andan i, för att hålla kuraget uppe. 

Vad här har sagts i allmänhet gäller icke mindre om Saint Joan, 

ehuru det genast bör sägas, att denna dikt starkare än de närståen-
de visar Shaws vackra sidor. Han har valt sig en huvudperson, som 
han känner djupt för och måste beundra och älska lika högt som 
någon förut, ehuru naturligtvis med sin särskilda motivering. 
Hennes öde kan icke helt förlora sin stora stil, hur ängsligt Shaw än 
undviker allt pathos. Jeannes renhet, mod, naiva höghet och hjär-
testorhet återfinnes hos krönikespelets hjältinna, utan att alltför 
mycket störas av den framfusiga fritalighet, utan vilken hon aldrig 
skulle ha adopterats av Shaws fantasi. Om hennes mystiskt religiösa 
själsliv har han, utan att fullt inse dess för henne centrala betydelse, 
både vackra och kloka ord i företalet; men i stycket framträder det 
för litet. 

Denna brist torde framför allt bero på att Shaw ställt två syftemål 
för sin dikt, en splittring som icke så litet skadat den. 

Han vill framställa Jeanne, sådan hon enligt hans uppfattning var, 
med all saga och all poetisk sentimentalitet bortskalade, och därvid 
röjer han ett icke blott andligt betydande, utan rent tragiskt grepp 
genom sin betoning av det ödesbestämda i hennes martyrium. 
Hennes lott är all storhets lott; hon måste stöta samman med värl- 
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den och gå under mot dess hårdhet och trånghet, eljes vore hon ej 
stor och ideal och skulle ej ha fortsatt att efter sin död leva och verka. 

Men han vill också visa, — och detta tycks vara väl så mycket hans 
hjärtesak, — att världen, som fällde hennes dödsdom, därvid icke var 
brottsligare, än världen alltid varit, då som nu. Den andliga dom-
stolen i Rouen handlade efter sitt samvete, bestämd av grundsatser, 
som det var dess plikt att omfatta. Anatole France har i sitt Jeanne 
d'Arc-verk — som jag vill minnas, med måttfull och human historisk 
takt — framfört vad som bör sägas till urskuldan för dessa andliga 
herrar, vilka den vulgära traditionen utrustat med idel djävulsk ned-
righet. Shaw, som är fanatisk hatare av all orättvisa och fanatisk för-
aktare av all tradition, har naturligtvis drivit apologien till dess yt-
tersta spets. Med sin blindt logiska läggning, som icke tål någon 
ovisshet i motivering eller den ringaste sammanblandning av skäl, 
har han strukit bort var antydan om politisk samvetskompromiss 
eller tvång såsom inverkande på domaren. I stället har han — som 
det förefaller mig, med en hel del konstruktion — gjort den naivt 
fromma Jeanne till en farlig kättare, på grund av hennes omedelba-
ra förhållande till himmelska befallningar, till en "protestant", — han 
använder ordet i dialogen, icke blott utan tvekan, men gladeligen, —
en protestant före reformationen, som måste slås ned av kyrkans lydi-
ga söner. Icke nog med att denna uppfattning rar färga hans Saint 
Joan till en synnerligen logisk flicka, Shaw vill även försvara den 
världsliga maktens andel i mordet genom att låta dess representant, 
Warwick, med överraskande logisk framsynthet i henne se för-
kroppslingen av den för feodalvärlden farliga demokratien. 

Denna ohistoriska vidunderlighet — som hos Shaw alls icke fötts 
av någon chauvinistisk rentvagningsdrift — är desto underligare, som 
författaren i förordet smått skrutit med den äkta medeltidsluft, som 
han, i motsats till Shakespeare, förmått trolla in i sitt krönikespels 
atmosfär. I själva verket är han därvidlag djupt under Shakespeare i 
sannolikhet. Det förvånar en, att en så intelligent man kan visa 
sådan brist på historisk blick och historisk fantasi, som Shaw gör i så 
godt som var scen av det medeltida liv, han velat framställa. 

Resultatet blir då, trots den i stort sedt vackra uppfattningen och 
trots en viss frisk livlighet i utförandet, att stycket verkar logiskt torrt 
och har för litet dramatisk halt. 

Först i själva domsscenen blir man djupare gripen; det som där 
sker kan ju icke gärna undgå att verka. Men även på denna punkt 
saknas en hel del. Jeannes tillhopasjunkande i tvivel på sin ingivelses 
helighet kommer för tvärt och kort; och ännu mera gäller detta om 
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hennes resning igen till heroism och tro och offermod. Hos Shaw 
sker den omedelbart från replik till replik; och vad som driver henne 
till att välja döden är ingenting annat, än att hon föredrar denna 
framför livstidsfängelse, då hon får veta, att nåden icke sträcker sig 
längre än så. Hur mänskligt begripligt detta än i sig själv må vara, 
är det för fattigt slut på en tillvaro, så fylld av högt och strålande 
själsliv som Jeannes. 

Epilogen är en profetisk dröm av kung Karl den sjunde vid tiden 
för Jeannes juridiska upprättelse, med profetiska blickar på hennes 
framtida öden intill helgonförklaringen. Den är rik på tankar av väx-
lande värde, från det blott bisarra till det meningsfulla och betydan-
de; och drömmaskineriet har både uppfinningsrikedom och fantasi. 
Men någon egentlig storhet och skönhet uppnås icke, splittradt som 
det hela är mellan ironisk komik och omedelbar gripenhet. 
Blandningen är för oharmonisk, ehuru Shaw, eget nog, avhållit sig 
från undersökning av känsloatmosfären och det politiska spelet vid 
Saint Joans sista historiska akt, kanoniseringen i nådens år 1920. 

Som det framgår av ovanstående, kan diktverket, hur märkligt 
det än må kallas som intyg om den åldriga satirikerns mänskliga 
friskhet och ungdomlighet, icke förändra Kommitténs hittillsvaran-
de hållning mot förslaget om Nobelpris åt Shaw. Han är en av vår 
tids intressantaste författare, utrustad med en i vissa avseenden 
lysande intelligens och många andra mycket vackra egenskaper, 
men som konstnär är han alltför ojämn och oberäknelig i sin själv-
härlighet. 

JV:y) 13. Stefan Z eromski. Som det framgår av sakkunnigutlåtandet, 
torde de två nya böcker, som diktaren under året utgivit, icke kunna 
minska den beklagliga oöverensstämmelsen mellan främmande 
läsares omdöme om hans litterära rang och de hänförda landsmän-
nens beundran för honom. Med allt i dylika fall tillbörligt hänsyns-
tagande till svårigheten att riktigt intränga i andra folklynnens sär-
präglade väsen, tycks svalget här vara oöverkomligt. Det som gör en 
kall för denne polack, — i motsats till hans rival, Reymont —, tycks 
nämligen mindre vara, att några egenartade finheter i känsla och 
utformning undgå den främmande, än att en hel del av vad man 
klart uppfattar och ser verkar beklämmande. Zeromskis fantasi, med 
sin förkärlek för brokiga, våldsamma, ofta tarvligt romantiska effek-
ter, får sällan något grepp om vår, ehuru man icke kan frånkänna 
honom livlighet och fart. Hans alltför skrikiga toner av pathos och 
brutal hårdhet förstämma ännu mer; det som vill vara kraft och 
värme gör intryck av bristande äkthet. Varje något så när utbildad 
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smak måste här tillmäta sig rätt till gensaga, utan att behöva tveka 
på grund av respekt för en gammal kulturnations egenart, så myck-
et mera som tillfälliga och upprörda känslolägen hos denna nation 
uppenbarligen haft stor betydelse vid värderingen av tidsdiktaren. 
Kommitterade ha alltså intet skäl att ändra sin hittills intagna avbö-
jande ställning mot förslaget. 

N:o 14. Einar H. Kvaran. Denne islänning har icke utgivit något 
nytt verk under året. Kommitterade anse, nu som förr, att hans dikt-
ning, med all dess redbarhet och äkthet, icke är märklig nog att ge 
honom krav på en sådan litterär utmärkelse som Nobelpriset. 

No 16. Ludwig von Pastor. Om hans verks vetenskapliga värde upp-
repade hr. Schuck sin höga uppskattning, men betonade på samma 
gång, liksom senast, att de skönlitterära egenskaper, vilka för ett 
Nobelpris måste krävas, icke hos denne historiker hade erforderlig 
märklighet. Övriga Kommitterade, som endast ifråga om det sist-
nämnda kunde ha något omdöme, anslöto sig, nu liksom förut, till 
hans avstyrkande av förslaget. 

Härmed är den första raden av namn genomgången, och det 
återstår att redogöra för Kommitterades meningar om de nytill-
komna samt om dem som av andra anledningar detta år väckt sär-
skilt intresse. 

JV:o 5. Thomas.  Mann. Om denne diktares förnämsta verk, roma-
nen Buddenbrooks, uttalade sig hr:r Schuck och Karlfeldt, som om de 
helt och hållet bestridde det dess tämligen allmänt erkända rang av 
mästerverk i sin art, ja egentligen ej tillmätte det några märkligare 
egenskaper. Som undertecknad i detta fall med synnerligen stark 
övertygelse delar den vanliga uppfattningen och värderingen, vill 
han härmed betona sin mening, att Thomas Mann, främst genom 
detta verk, men med godt stöd av den förnämliga och ansenliga 
konst som mestadels präglar hans alstring, för Akademiens Nobel-
prisförslag borde vara högt välkommen och värd allvarlig överlägg-
ning. Det synes honom icke vara godt om kandidater av sådan bety-
denhet, och på årets lista finner han knappast något starkare namn. 
Herr Österling ansåg det klokast att invänta Manns under arbete 
varande nya roman, innan man tog ställning till honom. Under 
dessa förhållanden fann undertecknad icke skäl att för året binda sin 
röst vid förslaget. 

N:o 6. Guglielmo Ferrero. Herr Österling och undertecknad fram-
höllo detta förslags styrka, ur den synpunkten, att Ferreros berättar-
konst, dramatiska gestaltningsförmåga av historiska förlopp och 
högst märkliga kraft och livfullhet i teckningen av karaktärer ställde 
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honom jämnbördig med tidens förnämsta diktare och säkerligen 
utan någon rival alls inom hans egen språkkrets. Gent emot herr 
Schticks uttalade mening om hans verks och hans forsknings rent 
vetenskapliga värde, ansågo de sig dock ej kunna försvara förslaget 
med sina blott skönlitterära grunder, hur väsentligt medbestäm-
mande sådana än skulle varit, om inga fackvetenskapliga invänd-
ningar mot Ferrero rest hinder mot ett Nobelpris åt honom. Herr 
Österling ville vid frånträdandet av sin ställning till denna, eljes av 
honom föredragna, kandidatur uttala sitt livliga beklagande av 
denna utgång och sin tvekan, huruvida ej den historiska sakkunska-
pen, i sina betänkligheter mot Ferreros författarskap, i någon mån 
skattade åt den exakta lärdomens antagonism mot den djärvhet som 
är tämligen ofrånkomlig, när försök göras att för en större allmän-
het i åskådlig och väckande form och i vidare översikter framlägga 
forskningens mera fragmentariska och mångtydiga resultat. 
Undertecknad, som med sitt, visserligen allt utom säkra, lekmanna-
omdöme på många viktigare ställen stått tvivlande inför Ferreros 
analyser och konstruktioner, kan dock ansluta sig till beklagandet, 
eftersom han lika ofta har låtit sig övertygas av den glänsande fram-
ställningens nya synpunkter och domar. Herr Karlfeldt anslöt sig 
utan vidare till herr Schucks avböjande av förslaget, vilket avböjan-
de samtliga Kommitterade biträdde. 

.1\1:-o 8. Grazia Deledda. Rörande henne uttalade herr Schiick, lik-
som ofta förr, sin livliga beundran; och, som han denna gång från 
herr Karlfeldt rönte instämmande i fråga om lämpligheten att all-
varligt överväga detta förslag, fann han icke skäl att, som han annars 
brukat göra, taga det tillbaka såsom utsiktslöst. Undertecknad och 
herr Österling bibehöllo sin motvilja gent emot kandidaturen, efter-
som Deledda syntes dem endast i det rent stilistiska och i landskaps-
skildringen äga större förtjänster, medan hennes komposition och 
människoframställning vore enformiga och matta, och hennes fan-
tasi fattig. Icke minst i hennes nya, synnerligen intresselösa bok: La 
Danza della Collana, voro dessa brister starkt framträdande. En 
utmärkelse åt Deledda tycktes dem desto mindre lämplig, som hon 
redan i landsmannen Ferrero otvivelaktigt har en överman på årets 
lista i de för en berättare väsentligaste litterära gåvor. 

JV.•o 10. Paul Sabatier. Förslaget avsåg det för länge sedan utgivna 
verket om Den helige Frans av Assisi. Bland Kommitterade fanns ingen 
skiljaktighet i erkännandet av denna bok, som icke blott i veten-
skapligt värde, utan även i rent litterärt avseende måste anses märk-
lig. Mot en prisbelöning därav ansågs dock av en och annan dess 
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ålder tala; och samtliga Kommitterade funno, som ofta förr i lik-
nande fall, icke skäl föreligga att lämna det skönlitterära område, 
som priset främst gäller, för att ge sig ut på annan, svåröverskådlig 
och tämligen lätt osäker mark. Utmärkelsen, om den tilldelades 
Sabatier, skulle ju råka en mera tillfälligtvis vald författare, utan att 
det givits tillräcklig möjlighet att väga hans betydelse mot andras 
inom samma eller närliggande områden. Endast när det gäller en 
storhet av sådan rang, att även det blott allmänbildade omdömet 
ställt honom liksom för sig och utom tävlan i sin art, torde Akade-
mien böra gå ifrån det vanliga området för det litterära Nobelpriset. 

No 11. Olav Duun. 1 fråga om denne diktare funno Kommitterade 
icke skäl att intaga annan ställning än den som företrädts i sakkun-
nigutlåtandet, där hans högst löftesrika alstring befanns ännu icke 
ha nått fullt tillräckliga mått för den föreslagna utmärkelsen. 

JV:-o 15. Max Neuburger. Detta förslag avstyrktes utan diskussion, 
emedan det ansågs falla utom ramen för det litterära Nobelpriset. 

N:o 17. Thomas Hardy. Det nya verk av den högåldrige författaren, 
som för året förelåg, var ej av den natur, att det förändrade 
Kommitterades ställning till honom, sådan den sednast gestaltade 
sig, såväl vad motståndare som vänner rör. Beträffande förslaget 
funno vännerna förra året, hr:r Österling och Karlfeldt, nu icke skäl 
att vidhålla det, sedan det så många gånger avvisats av Akademien. 

31:-o 18. Wiadyslaw Reymont. Årets förslag är framfördt med tanken 
så godt som uteslutande fäst vid diktarens ojämförligt märkligaste 
verk och enda mästerverk, den stora romanen Bönderna. Kommitt&ls 
förut intagna avvaktande hållning mot Reymonts kandidatur berod-
de väsentligen på att hela hans tillgängliga alstring då togs i betrak-
tande, varvid de svagare verken minskade den vikt som hans ypper-
sta diktargärning äger, om den ensam lägges i vågskålen. Att så för-
fara och därefter fälla domen ha Kommitterade och Akademi, eller 
Akademien ensam, redan mer än en gång funnit lämpligt; och i år, 
då intet förslag förmått samla alla Kommitterade omkring sig, tycks 
det vara skäl att för uppnående av majoritet upptaga denna praxis. 
Beslutet är desto lättare, som Reymonts Bönderna är en bok av i hela 
den nyare romanlitteraturen rätt sällsynt makt och rikedom, ett 
verkligt prosaepos, som icke blott har en hög grad av nationell 
typiskhet, men genom stor och enkel framställning i dikt av den 
levande och i viss mån besjälade jorden och jordens närmsta barn 
når till drag av typiskhet för en hel folkklass, ja till allmänmänskligt 
intresse. Det har varit icke så litet av lyckans nyckfulla skänk i detta 
resultat, ty verkets litterära stamträd är den naturalistiska romanen 
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i Zolas gestaltning, som ju knappast kan sägas ha nått några egentli-
ga skönhetsrymder i sin dogmatiska jordbundenhet, i synnerhet när 
den rörde sig i böndernas värld. Dess sterila och brutala bitterhet har 
Reymont undgått genom att han ej skolmässigt konstruerat sin värld 
utan haft åskådning och upplevelse att ösa ur och känt enkelt mänsk-
ligt för det han skildrar; — brutaliteten är han förresten ej fri ifrån, 
men den tycks i stort sedt ha legat i ämnets natur och ej varit ett 
avsiktligt program. Men vad som bäst hjälpt honom fram och gett 
fläkt åt hans episka dikt torde ha varit fosterlandskärleken i den sär-
skilda styrka, som ett olyckligt land kan väcka och nära hos sina dik-
tare. Så har ömheten under all sträv sanningstrohet hållit blicken 
öppen för den poesi och skönhet som fanns på hembygdens jord. 

Att Reymont lyckats fånga den i sådan makt och rikedom torde 
framförallt bero på den sällsynt enkla och stora komposition, hans 
verk har fått. Det har blivit till en årets epojA, där vinter, vår, som-
mar och höst i symfoniskt avvägda massor ge sina kontraster och sin 
samklang i en mäktig hymn till livet. Den rikt utbildade handlingens 
episoder, idylliska, lidelsefulla, tragiskt vilda och muntert uppslupp-
na, ha alla stämts i rytmen av bondevärldens verk och dagar, och 
vila och hälsa och försoning nås i denna tillvaros liksom eviga puls. 
Den enformighet som gärna hotar bonderomanen har till större 
delen undgåtts genom ett vidt grepp på stoffet och en ovanlig kraft 
och färg i målningen av figurerna. Med all den typiskhet, som krä-
ves i den här eftertrådda och även uppnådda stilen, har förenats en 
alltid säker, ofta utomordentligt livfull karaktäristik; så har den epis-
ka ron ingenting förtagit av de särskilda idéernas dramatiska verkan. 
Den lyckliga avvägning av romanformens skiftande element, som 
ensamt kan prägla den till storstilad och bestående konst, utmärker 
i hög grad Reymonts Bönderna, och man känner sig något så när viss 
om, att denna bok rätt länge för kommande tider skall behålla den 
rangplats, som vår har tillerkänt den. Akademien torde i detta fall 
utan tvekan kunna våga att bekräfta samtidens dom. 

I detta förslag instämde hrr. Karlfeldt och Österling. Hr. Schuck 
anförde en härmed bifogad motivering för sitt fasthållande vid 
Deleddas kandidatur. Hr. Karlfeldt uttalade sig i anledning därav 
och förklarade, att om Akademien av något skäl icke skulle vara 
hågad att i år tilldela Reymont priset, — något som han i främsta 
rummet och med iver önskade, — kände han sig oförhindrad att giva 
sin röst åt Grazia Deledda. 

Stockholm 1 Sept. 1924. 
Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

I de flesta punkter kan jag instämma i Herr Hallströms yttrande. 
Äfven jag sätter Reymonts roman mycket högt och anser författaren 
väl kunna komma ifråga till ett Nobelpris. Men enligt min mening 
bör Grazia Deledda gå före honom, och att jag vågat att inom 
Kommittén hålla på min mening, beror därpå, att jag denna gång 
fått åtminstone ett halft understöd af Akademiens sekreterare. 

Reymont och Deledda äro visserligen två mycket olikartade för-
fattare. Men de hafva dock åtskilliga jämförelsepunkter. Naturskild-
ringen är för båda hufvudsaken. Den ena skildrar den polska natu-
ren, den andra — i sina stora och bästa romaner — den sardiska. Båda 
göra det på ett enligt min mening öfverlägset sätt. Men Reymont 
måste därtill använda fyra volymer, han skildrar det polska landska-
pet under alla de fyra olika årstiderna, han upprepar ofta sig själf 
och blir ej sällan allt för omständlig och tröttande. Grazia Deledda 
säger lika mycket i en enda volym, upprepar icke sig själf, utan är 
klassiskt enkel. Jag kan här tillägga ännu en punkt, ehuru den kan-
ske blott har betydelse för mig personligen. Reymont skildrar, som 
sagdt, det polska landskapet på ett öfverlägset sätt. Man får liksom 
själfva jorddoften. Men något intryck af skönhet får man icke, och 
något dylikt vill författaren ej heller gifva. Snarare tryckes man ned 
af det kalla och karga i denna natur. Man får en känsla af bekläm-
ning, nästan af obehag. Öfver Deleddas landskap faller det däremot 
sol och skönhet. Detta beror ju på den olika karaktären hos de båda 
landskapen, men ock i någon mån på det öga, som sett detta. Den 
ene är och vill vara en naturalist, som framför allt skildrar det fula; 
den andra är dock innerst en idealist, som ej kan undgå att upptäcka 
det vackra. Åt hvilken man skall gifva företrädet, är ju en tempera-
mentssak. Jag föredrager Deledda. 

Detta sammanhänger med en annan likhet mellan de bägge för-
fattarna. Ingen af dem är någon stor karaktärskildrare. Hos bägge 
växa personerna liksom fram ur landskapet och utgöra en del af 
detta. Hos Reymont hafva de därför det tröstlösa, jordbundna i den 
polska naturen, hos Deledda däremot poesien i den sydländska. 
Reymont är en lärjunge till Zola, och hans figurer hafva Zolas hela 
fräna naturalism. Bönderna äro småsinnade, egoister, supiga och 
gräliga, hjältinnan är sexuellt belastad, och trots den gripande san-
ning, hvarmed dessa bilder ur bondelifvet framställas, verka de sna-
rast beklämmandejag vill visst ej urgera bestämmelsen i Nobels tes-
tamente, att det prisbelönade arbetet skall vara "det utmärktaste i 
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idealisk riktning". Genom att allt för mycket betona detta, skulle 
man helt visst utesluta månget af världslitteraturens yppersta arbe-
ten. Men har man att välja mellan tvänne, som båda äro, hvar i sitt 
slag, af utmärkt förtjänst, kan man dock ej undgå att taga hänsyn till 
donators syfte. Han afsåg diktverk, som göra läsaren starkare, lyck-
ligare, mera danade för det arbete i mänsklighetens tjänst, som han 
ville främja. En dylik känsla har jag alltid erfarit efter läsningen af 
Deleddas romaner. Men efter studiet af Reymonts har jag snarare 
känt mig nedtryckt, trots allt erkännande af författarens stora begåf-
ning. 

Jag vill tillägga ännu en likhetspunkt mellan bägge. Såsom en 
svaghet hos Grazia Deledda har ofta framhållits den bristfälliga 
kompositionen. Romanerna hafva ofta ingen verklig afslutning. 
Anmärkningen är enligt min mening befogad. Men densamma kan 
man rikta äfven mot Reymont och som det synes mig med ännu 
större skäl. Trots de fyra volymerna är hans roman fullkomligt oaf-
slutad. Den klippes helt tvärt af midt i en handling, och huru kon-
flikterna skola lösas, får man icke veta. Mot detta har visserligen 
anförts, att Reymont blott vill framlägga en tafla bondelif under 
årets fyra årstider. Men ehuru jag visst tror, att detta varit Reymonts 
afsikt, kan jag ej förstå, hvarför detta befriar honom från de lagar, 
som gälla för alla romaner. Och tar man detta skäl till godo för 
Reymont, hvarför ej då göra det också för Deledda? Äfven för 
henne är skildringen af det sardiska lifvet hufvudsaken, själfva 
fabeln bisaken. 

På grund af hvad jag här anfört anser jag mig skyldig att afvika 
från Kommitténs majoritet och att föreslå Svenska Akademien att 
till Nobelpristagare i litteratur utse Grazia Deledda för hennes skild-
ringar af sardiskt folklif och natur. 

Henrik Schiick. 

Svenska Akademien beslöt den 13 november 1924 att årets *Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Wiadyslaw Reymont '.'fir hans stora nationalepos 'Bönderna'". 
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Nobelprisförslag 1925. 

N:o 1. Willem Kloos, föreslagen af ett antal holländska skriftställa-
re och professorer, af hvilka åtminstone en med visshet är 
berättigad att afgifva förslag. 

N:o 2. Rudolf Maria Holzapfel, för hans arbete "Pan-Ideal", föresl. 
af Nobelpristagaren Romain Rolland, med hvilken ett 
antal schweiziska och tyska professorer m.fl. instämt. 

N:o 3. Paul Ernst, föreslagen af E. Ermatinger, professor i tysk lit-
teratur, Ziirich. 

N:o 4. Guglielmo Ferrero, föreslagen af Herr von Heidenstam och 
Herr Söderblom samt ett antal italienska och schweiziska 
professorer. 

N:o 5. Paul Sabatier, föreslagen af Frih. Bildt. 

N:o 6. Matilde Serao, föreslagen af 4 professorer och akademileda-
möter i Neapel. 

N:o 7. Johannes V Jensen, föreslagen af museumsinspektör Frederik 
Poulsen, led. af  Danska Vidensk. Selskab. 

N:o 8. Sigrid Undset, för hennes roman "Kristin Lavransdatter", 
föreslagen af 2 ledamöter af Norska Vidensk. Selsk. 

N:o 9. Thomas Hardy, föreslagen af R. E. Zachrisson, prof. i eng-
elska vid Uppsala univ. 
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N:o 10. Olav Duun, föreslagen af Hj. Lindroth, prof. i nordiska 
språk vid Göteborgs högskola. 

N:o 11. Paul Raynal, för hans tragedi "Le Tombeau sous l'Arc de 
Triomphe", föreslagen af Herr Hedberg. 

N:o 12. Georg Brandes, föreslagen af Harry Fett, led. af  Norske 
Vidensk. Selskab. 

N:o 13. Franz Herczeg, för hans arbete "Az det kapuja" (Das Tor 
des Lebens), föreslagen af ledamöter af Ungerska 
Vetenskapsakad. 

N:o 14. Paul Elmer More, för hans arbeten "Shelburne Essays", 
"Platonism" och "The Religion of Plato", föreslagen af 
Herr Söderblom. 

N:o 15. Giov. Schembari, för hans arbete "La scienza orientale", 
föreslagen af Achille Loria, ledamot af Accad. dei Lincei i 
Rom. 

N:o 16. Roberto Bracco, föreslagen af Haakon Shetelig, led. af  
Norske Vidensk. Selsk. 

N:o 17. Grazia Deledda, föreslagen af Herr Schtick. 

N:o 18. Johan Bojer, föreslagen af Chr. Collin, led. af  Norske 
Vidensk. Selsk. 

N:o 19. Ludwig von Pastor, föreslagen af Oluf Kolsrud, led. af  
Norske Vidensk. Selsk. 

N:o 20. Otokar Nezina, föreslagen af 6 professorer i litteratur vid 
universitetet i Brunn. 

N:o 21. George Bernard Shaw, föreslagen (som alternativ till N:o 11 
Raynal) af Herr Hedberg. 

Förslagsskrivelserna hållas tillgängliga för Svenska Akademiens 
ledamöter i Akademiens Nobelbibliotek efter hänvändelse till biblio-
tekarien Grönblad. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1925. 

Av de förslag som inkommit till årets pristävlan ha Kommitterade 
ansett sig utan formella hinder kunnat mottaga 21. För ett av dem, 
N:o 13, som gäller ungraren Franz Herczeg, för hans arbete Az det 
kapuja, har det emellertid ansetts nödvändigt att uppskjuta behand-
lingen, tills den i förslagsskrivelsen utlovade tyska översättningen av 
nämnda verk föreligger i tryck, eftersom Kommitterade icke förr ha 
någon möjlighet att bilda sig omdömen om bokens värde. Detta för-
slag har därför förklarats vilande. Av de övriga 20 ha 15 tidigare 
eller senare varit föremål för bedömande, medan 5 äro nya för året. 
De sistnämnda, som i allmänhet torde kräva en något vidlyftigare 
behandling, ha sparats till slutet. Listan ter sig alltså på följande sätt: 

.N:o 1. Willem Koos. Denne holländske poet var föreslagen 1914, 
men ansågs av dåvarande kommitterade, trots hans representativa 
ställning inom sitt lands diktning, icke ha den betydelse för den lit-
terära världen i stort sett som skulle kunna berättiga honom till ett 
Nobel-pris. Sedan dess har han icke utgivit någon ny volym dikter 
som skulle kunna förändra omdömet. 

N:o 3. Paul Ernst. Gent emot denne diktare intogo Kommitterade 
förra året, liksom ett par gånger förut, en avvaktande hållning. Som 
han under året icke utgivit något nytt, synes intet skäl finnas att 
ändra ställning härvidlag. 

,N.•o 4. Guglielmo Ferrero. Ifråga om detta under de sista par åren liv-
ligt omdebatterade förslag ha Kommitterade förut delvis med 
någon reservation anslutit sig till sin sakkunnige ledamot hr. Schtick 
i hans avböjande hållning. Denna gång ha de, inför hans komplet-
terande utredning, förklarat sig utan någon tvekan instämma med 
honom i fråga om olämpligheten att med Nobel-priset utmärka en 
historiker, vars rent vetenskapliga värde har utsatts för så tungt 
vägande gensagor, som det visats vara fallet med Ferrero. 

No 5. Paul Sabatier. Liksom föregående år framhöll den sakkunni-
ge bland Kommitterade, hr. Schuck, det höga vetenskapliga och lit-
terära värdet av det verk om Den helige Frans av Assisi, som prisförsla-
get avsåg, men fann en avgörande invändning däremot föreligga i 
det nämnda arbetets ålder. Kommitterade biträdde enhälligt denna 
mening. 

JV:•o 6. Matilde Serao. Intet nytt verk av denna författarinna förelig-
ger sedan förra året, då Kommitterade senast uttalade sig om 
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henne. De ansågo då det litterära värdet av hennes alstring otill-
räckligt för att belönas med ett Nobel-pris; och denna mening för-
blev naturligtvis nu oförändrad. 

N:o 8. Sigrid Undset. För två år sedan förekom detta förslag, och 
Kommitterade ställde sig då avvaktande därtill. Sedan dess har intet 
nytt verk av fru Undset utkommit, annat än en — som det vill synas, 
mycket god — översättning av tre isländska ättesagor. Med all upp-
skattning av författarinnans i många avseenden högst märkliga 
alstring, — särskilt romanen Kristin Lavransdatter, varpå förslaget 
denna gång grundats — ha Kommitterade icke funnit anledning att 
frånträda sin förutvarande hållning. 

JV:-o 9. Thomas Hardy. Om denna författare, som länge och ofta 
föreslagits till Nobel-pris, har det under de senaste åren förekommit 
olika meningar bland Kommitterade ifråga om lämpligheten att 
utmärka honom, men i fjor enades alla om, att det icke vore skäl att 
föreslå Akademien en förändring av dess så många gånger uppre-
pade avböjande hållning. I år ville Hr. Karlfeldt dock ha uttalad den 
meningen, att, med hänsyn till den allmänna opinion som stöder 
Hardys kandidatur, denna borde av Akademien tagas i förnyat över-
vägande. Herr Österling betonade, utan något yrkande, sin förut 
framförda sympati för Hardys diktning. 

31:-o 10. Olav Duun. De nya verk av denne författare, som fram-
kommit sedan förra året, ansågos ej kunna förändra Kommitterades 
då intagna avvaktande hållning. 

.N.•o 12. Georg Brandes. Denna kandidatur har av Kommitterade 
flera gånger avböjts på den grund, att det ansågs olämpligt och i viss 
mån äventyrligt att göra utflykter från Nobel-prisets huvudsakliga 
område, skönlitteraturen, till den icke lätt överblickade och i försla-
gen blott tämligen tillfälligt uppmärksammade litteraturart, som 
Brandes visserligen i de nordiska länderna främst företräder. Kom-
mitterade voro även i år av denna mening. 

JV:o 16. Roberto Bracco. Under året, liksom i fjor, har denne dra-
matiker icke utgivit något nytt verk. Den tveksamhet om värdet av 
hans, som det tycks, ännu något osäkra och dunkla utveckling, som 
förra året uttalades av Kommitterade, har därför ej hos dem kunnat 
skingras; och det måste fortfarande ställas på framtiden, att få den 
avgjord i ena eller andra riktningen. 

,N: .o 17. Grazia Deledda. Upprepade gånger ha Kommitterade 
splittrat sig i fråga om detta förslag, som hr. Schuck vanligen ensam 
förordat. I år uttalade hr. Schuck sin tvekan om en prisutdelning till 
Deledda, emedan hennes senare produktion alls icke i värde kan 
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jämföras med den tidigare, nu rätt långt tillbaka liggande. 
JV:.o 18. Johan Bojer. Sedan 1917, då Bojer förra gången föreslogs, 

har diktaren förvärvat sig ansenligt större kompetens för ett Nobel-
pris, än den då befintliga. Fullt mogen därtill har han dock icke 
ännu tett sig för Kommitterade, vilka alltså blott kunna ställa sig 
avvaktande inför de löften, hans utveckling ger. 

N:o 19. Ludwig von Pastor. Liksom tvenne gånger förut framhöll 
herr Schtick sitt livliga erkännande av författarens betydande veten-
skapliga förtjänster, men betonade ännu en gång, att hans framställ-
ning icke i erforderlig grad ägde de estetiska kvaliteter, som måste 
anses vara förutsättning för att ett Nobel-pris kunde äventyras på det 
blott undantagsvis uppmärksammade historiska litteraturområdet. 
Övriga Kommitterade anslöto sig, nu som förut, till sin sakkunnige 
ledamots avstyrkande. 

No 20. Otokar iffezina. Sedan 1916 har denne tjeckiske poet två 
gånger före denna varit föreslagen till Nobel-pris. Han har under 
dessa år icke utgivit något nytt verk; men den gamla alstringen har 
nu varit föremål för ett nytt utlåtande, vartill Kommitterade få hän-
visa, eftersom de samtliga äro oinvigda i diktarens språk och sålun-
da känna sig ha stått på osäker grund vid bildandet av sin mening 
om ett uteslutande lyriskt författareskap, vars värde ju väsentligt 
medbestämmes av det ursprungliga uttryckets ord och musik. De 
översättningar på tyska och engelska, som förelegat, ha hos 
Kommitterade icke förmått väcka ens en avlägsen likhet till de käns-
lor, som elda diktarens landsmän inför originalen. De extatiska visio-
ner, varmed BPezina berusat sig och, som det tycks, nu omsider även 
sin nation, förefalla genomgående byggda på föga självständiga eller 
rikhaltiga tankar, och dessa tankar uttryckas därtill på ett synnerli-
gen grumligt sätt. Den bärande känslan är en optimism som skulle 
kunna kallas förtvivlad; och ehuru man icke har rätt att bestrida dess 
äkthet, ger den snarare intryck av ansträngd viljebestämdhet än av 
omedelbar värme och är därför mera tröttsam än medryckande. 
Den är det desto mera, som Bfezina uttrycker den i toner och ryt-
mer, vilka väl avsiktligt verka som oartikulerat sus och låt av nattlig 
vind; på så sätt tycks han ha sökt att få universalitet och storhet och 
evighetsdjup i sin dikt, utan att bekymra sig om den uppkomna 
enformigheten. Detta intryck ge åtminstone översättningarna av 
poemen, och ehuru originalen, enligt sakkunnigutlåtandet, ha 
betydligt mer av skönhet, tycks även där formen vara mycket svår-
tillgänglig. Den ytterligare dunkelhet, som på de främmande språ-
ken ofta verkar därhän, att även dessa för läsaren förvandlas till 
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okända tungomål, tycks icke så litet vidlåda själva originalen. Man 
är då böjd för att ansluta sig till sakkunnighetsutlåtandets misstanke, 
att landsmännens senkomna dyrkan av skalden är betydligt force-
rad, och att politiska strävanden och nationell äregirighet haft en 
icke ringa del däri. I alla händelser är det ogörligt för Kommitterade 
att, med sina möjligheter att intränga i ämnet, ansluta sig till pris-
förslagets uppskattning av Bfezina, och de kunna alltså endast 
avböja detta. 

N.•o 21. George Bernard Shaw. Sedan förra året har Shaw icke utgi-
vit något nytt arbete, och Kommitterade kunna alltså, trots sin i 
många avseenden höga uppskattning av författaren, fortfarande icke 
tillstyrka förslaget. 

De för året nytillkomna namnen äro följande: 
.N.•o 2. Rudolf Maria Holzapfel. Som det framgår av sakkunnigutlå-

tandet, — som dock självt gör reservationer i fråga om tillräcklig sak-
kunnighet, — är denna tänkare värd att uppmärksammas, särskilt 
från den synpunkten, att hans utvecklingsfilosofiska strävan i ovan-
lig grad överensstämmer med det syfte som framkallat hela Nobel-
prisinstitutionen. Det avgörande är emellertid, hur långt det lyckas 
Holzapfel att uppnå hållfasta och bestående tankeresultat, en fråga 
som torde kräva längre övervägande än nu stått till buds, och gärna 
även hjälp av fackmässig kritik och värdering i vidsträcktare mån, än 
de hittills hunnit framträda. Den avvaktande hållning, som tillstyr-
kes i det nämnda utlåtandet, biträddes därför av Kommitterade. 

.N.•o 7. Johannes V Jensen. 1 sakkunnighetsutlåtandet ges livligt er-
kännande åt den elementära kraften i diktarens fantasi och fram-
ställningskonst och åt styrkan i hans personlighet, men det framhål-
les också, att dessa kvaliteter odlats på bekostnad av estetisk smak 
och, vad värre är, av den humanitet som för mindre ensidigt mate-
rialistiska dyrkare av utvecklingen än Jensen står som ett av dess dyr-
baraste förvärv. Man kan utan tvekan ansluta sig till detta omdöme 
och råkar då genast på frågan, om den idealitet, som enligt Nobel-
prisets syften bör krävas av diktaren, alls är tillfinnandes här; och 
detta ehuru Jensen på sitt sätt sällsynt konsekvent i hela sin produk-
tion tillämpar en icl, som för honom betyder människosläktets full-
komnande. Ickn är darwinismens livsuppehållande naturliga urval, 
och den omfattas av ett temperament som med orgiastiskt jubel häl-
sar var våldsam akt i kampen och tycks känna sig ännu mera upp-
byggt av deras lidanden som duka under, än av de segrandes makt-
härlighet. De förra äro ju en förutsättning för det senare, men det är 
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ett långt steg mellan att erkänna denna hårda lag och att anamma 
den som den mest hänförande uppenbarelse ur livets mysterium, 
som förunnats människan. Det steget kräver mera än den manliga 
beslutsamhet, som vars manifestation det väl för författaren ter sig; 
det kostar egenskaper, som för vanligt sätt att se och känna torde 
vara förbundna med alla icke alltför primitiva begrepp om manlig-
hetens väsen. Det trampar helt enkelt ned sådana värden som ädel-
mod, storsinthet, misskund, och medvetet eller omedvetet godkän-
ner det grymheten. Man torde ha svårt att försvara som ideell i van-
lig bemärkelse en åskådning som bringar sådana frukter; och vore 
det icke för den gängse utsuddningen av tankelinjer, när det gäller 
att förstå och tillmötesgå alla djärvheter av oansvarig litterär iddek, 
skulle man gissa, att det ligger drift och hån under det förslag till 
Nobel-pris som här framförts. Men så är väl icke fallet. Föreslagaren 
torde bara ha tänkt på den litterära talang som yttrar sig. Denna 
skall heller icke bestridas, men hur färgrika, nervretande och starka 
effekter en sådan på vissa områden överlägsen talang än kan åstad-
komma, den blir dock inskränkt genom själva sin förkrympning av 
mänsklig känsla, och konstverkan blir lidande därpå. Den stora dik-
tens plastiskt fasta och runda gestalter springa icke fram ur sådan 
trånghet, mot en sådan bakgrund av hård teori och utmanande för-
kunnelse; i stället uppträda gärna abstraktioner som genom överdri-
vet liv i rörelserna söka dölja, att de äro tunna. Kompositionen kom-
mer till att sakna lugn, jämnmått, fullständighet och klarhet; den går 
ut på att förevisa kraftprov, att blända och till och med bluffa; och 
inpräglandet av den eviga och nya sanningen om världen förbindes 
lätt med en energisk och förstämmande avsikt att framhäva profe-
tens överlägsenhet. Även med ansenliga anlag till psykologisk intui-
tion, står diktaren med ett fattigt stoff att laborera i, ty han har på 
förhand strukit det mesta som ger rikedom åt mänskligt själsliv; han 
erkänner ju som äkta endast vad som ligger på den raka utveck-
lingslinjen från gorillan till den naturvetenskapliga seminaristen. 
Allra värst ter sig den humor, som på sådana villkor söker existera; 
den blir till rent av kannibalisk gourmandise i det ohyggliga. Tyd-
ligast framträda alla dessa drag i författarens centrala verk, hans för-
sök att i sin anda dikta den mänskliga utvecklingens epos. 

Emellertid har han i mindre äregiriga uppgifter åstadkommit 
vida bättre ting, framför allt i Himmerlands Historier, en samling novel-
ler från hembygdens bondeliv, varav en stor del äro ypperligt berät-
tade med sin fasta och knappa konst, i ovanlig grad kongenial med 
ämnet. Även där framskymta väl ofta de brister i komposition och 
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psykologi, som förut nämnts, och komiken blir något tung; men i det 
hela hör samlingen till det starkaste i modern dansk skönlitteratur, 
om den också alls ej i plastisk storhet och andlig mogenhet kan mäta 
sig med Jakob Knudsens mästerverk. Högst står Johannes V. Jensen 
i den genre av naturupplevelser, som han kallar Myter,— man vet inte 
riktigt varför, om ej för att han förbehåller sig rätten till fantasiut-
flykter av skepparhistorisk art, som vanligen verka blott störande; —
han kan där vara odelat tilltalande med sin sällsynt levande, enkla 
och omedelbara framställning. 

Men trots hans så ådagalagda märkliga litterära talang, och kan-
ske mera än talang, tvekar man att tillmäta hans alstring i stort ett 
tillräckligt estetiskt värde för att försvara ett Nobel-pris. Detta torde 
i alla händelser vara uteslutet, om man det ringaste betonar kravet 
på ideell läggning. Kommitterade ställde sig för närvarande ej hel-
ler gynnsamma till förslaget. 

.N.•o 11. Paul Raynal. Sakkunnigutlåtandet ger om det skådespel, Le 
Tombeau sous l'Arc de Triomphe, varpå förslaget grundats, som slutom-
döme det erkännandet, att det är en tändande och gripande dra-
matisk dikt, men dock icke äger den fulländning som kräves, för att 
det ensamt skulle kunna förtjäna ett Nobel-pris. Den kritik, varmed 
dessa ord motiveras, har icke farit för hårt fram mot stycket. Med 
allt erkännande åt Raynals oförnekliga poetiska rikedom och finhet, 
värmen och kraften i hans känsla och den idealitet som besjälar 
hans djärva försök att konstnärligt utforma ett stoff som ännu kan 
sägas glöda av tidslidelsernas eld, med all beundran för dessa säll-
synta egenskaper, kan man ha tungt vägande betänkligheter mot det 
nämnda verket. Den kanske viktigaste gäller just det som i flera avse-
enden är diktarens märkligaste styrka, hans känsla, sådan den fram-
träder i ett så lyriskt drama. Den har både vidd och djup och till och 
med höghet i sin säkerligen ej lätt tillkämpade befrielse från all 
inskränkning genom det upplevdas nöd, men den har icke uppnått 
renhet i estetiskt avseende. Den är därför rätt långt ifrån att kunna 
fylla tragedien — ty här är fråga om ett försök till tragedi av antik 
pondus — med den luft som hör till människoödenas bergstoppar. 
Diktens språkrör, hjälten-soldaten, frossar i medveten ädelhet och, 
storhet och i ett slags lidandets vällust som icke sällan låter martyr-
ansiktet påminna om Carlo Dolces dukar. Samma slags överdrivna 
pathos har gjort sig gällande i styckets tillspetsade konstruktion, 
såväl i den osannolikt hårda konflikten mellan far och son, — skåde-
spelets hjärtpunkt, — som i den förbryllande episoden, där den unga 
kvinnan mitt i brudnattens översvinnlighet förklarar sig icke längre 
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ha älskat den hon gett sig åt. Så plundras han blott och bar på mins-
ta illusion att ha fått någonting tillbaka, när han gett sitt liv, och just 
därför har detta otroliga drag tillkommit, — som det tyckes, i ett 
begär att överträffa själva Sankt Bartholomeus' pinor. Som redan 
sagt, det finns fel på den heroiska rymden i denna tragedi, hur hero-
isk dess hjälte än må vara; och frånsett allt annat, har hans heroism 
det felet att vara för mångordig. Han lämnar ingenting övrigt åt 
läsaren att fatta och känna på egen hand; och med de två övriga per-
sonernas hjälp blir stycket oerhört brett och tröttande. Detta hindrar 
icke, att dess genomförande med så trång ram för ett, trots allt, så 
mäktigt innehåll framstår som ett verkligt kraftprov; — i ordet ligger 
dock även kritik, ty det är helst icke på ansträngning man vill tänka, 
när man ställes inför ett konstverk, och detta kan icke kallas fullän-
dat och skönt, om så blir fallet. Kommitterade ha då också utan tve-
kan biträtt sakkunnigutlåtandet i den avvaktande hållning som där 
tillråtts. 

No 14. Paul Elmer More. 1 fråga om författarens stora verk om 
Platonismen förelåg för Kommitterade samma svårighet som mötte 
vid bedömandet av Holzapfels Pan-Ideal: den filosofiska fackkunska-
pen tycks ännu ej ha hunnit att stadga sitt omdöme om arbetets 
betydelse och värde. Det vore då förenat med särskild risk att våga 
en förläggning av Nobelpriset till ett nytt område, svårt nog att över-
blicka. Utmärkelsen skulle troligen framkalla en livlig kritik från 
olika kulturmiljöer, vilka på andra håll se de främsta märkesmännen 
i den litteraturart som uppmärksammats. Det skulle då behövas en 
säkrare övertygelse om den något tillfälligt utvaldes förträfflighet, än 
Kommitterade ännu hunnit bilda sig, för att med lugn kunna motse 
anmärkningarna. Kommitterade ha därför även i detta fall stannat 
vid en avvaktande hållning. 

No 15. Giovanni Schembari. Det verk, La scienza orientale, som före-
slagits till prisutmärkelse, är ett försök att ur de antika folkens myto-
logier, ur bibeln och teologien, ur den primitiva historien och ur själ-
va skrifttecknen i de berörda språken genom jämförande och ofta 
symbolisk tydning utleta en i viss mån enhetlig visdom, ursprunget 
och grunden till allt högre tankeliv. Med frånseende av, hur detta 
kan ha lyckats i vetenskapligt avseende, kan det utan tvekan sägas, 
att framställningen icke alls söker den litterära utformning som är 
första förutsättningen för att vetenskapliga arbeten överhuvud skul-
le uppmärksammas vid utdelning av det Nobel-pris, här är fråga 
om. Kommitterade funno därför intet skäl att inlåta sig på förslaget. 
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Hela listan är härmed genomgången; och, som av motiveringen 
vid de särskilda fallen framgår, vilja Kommitterade till Akademien 
hemställa, att Nobelpriset icke i år utdelas. Herr Karlfeldt hänvisa-
de dock till sitt ovan anförda yttrande till förmån för Thomas Hardy. 

Kommitterades vägnar 

12 September 1925 

Per Hallström 

40 

Svenska Akademien beslöt den 12 november 1925 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle reserveras till påföjande år. 
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Nobelprisförslag 1926. 

N:o 1. Johannes V Jensen, föreslagen af museumsinspektör Frederik 
Poulsen, led. af  Danska Vidensk.Selskab. 

N:o 2. Johannes Jergensen, föreslagen af professorerna Hans Brix 
och Vald. Vedel, led. af  Danska Vidensk.Selskab. 

N:o 3. Bernard Shaw, föreslagen af herr Söderblom och herr 
Hedberg. 

N:o 4. Thomas Hardy, föreslagen af R. E. Zachrisson, professor i 
engelska vid Uppsala univ. 

N:o 5. James Frazer, föreslagen af prof. Martin P:son Nilsson, led. 
af Vitt. Hist. och Antikv. Akademien. 

N:o 6. Arnold Bennett, föreslagen af Gerard De Geer, hedersleda-
mot af Vitt. Hist. och Antikv. Akademien. 

N:o 7. Edvard Westermarck, professor i Åbo, föreslagen af Gunnar 
Landtman, led. af  finska Vetensk.Societeten. 

N:o 8. J. H. Rosny aig föreslagen af Rene Doumic, Franska 
Akademiens sekreterare, samt af professorerna Kr. 
Sandfeld och Kr. Nyrop, led. af  Danska Vidensk.Selskab, 
m.fl. 

N:o 9. Paul Claudel, föreslagen af Rene Bazin, led. af  Franska 
Akademien. 
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N:o 10. Paul Raynal, föreslagen af herr Hedberg. 

N:o 11. Kostis Palamas, grekisk författare, föreslagen af S. 
Menardos, professor i litteraturhistoria vid univ. i Athen. 

N:o 12. Willem Koos, föreslagen af J. Prinsen, professor i holländsk 
litteratur vid univ. i Amsterdam. 

N:o 13. Ada Negri, italiensk författarinna, föreslagen af Michele 
Scherillo, professor i italiensk litteratur vid univ. i Milano, 
m.fl. 

N:o 14. Hans E. Kinck, föreslagen af professor Sten Konow, led. af  
Norska Vidensk. Selsk. 

N:o 15. Sigrid Undset, föreslagen af U. A. Motzfeldt, led. af  Norske 
Vidensk. Selsk. 

N:o 16. R N. Krasnov, rysk författare, general, föreslagen af 
Vladimir Frantsev, professor i slavisk filologi och led. af  
Böhmiska vetenskapsakademien i Prag. 

N:o 17. Concha Espina, spansk författarinna, föreslagen af ett stort 
antal personer, bland hvilka otvifvelaktigt förslagsberätti-
gade äro: Nobelpristagaren Jacinto Benavente, led. af  
Spanska Akademien Ricardo Leön, professorn i tysk litte-
ratur vid univ. i Torino Arturo Farinelli, professorn i 
spansk litteratur vid univ. i Bordeaux G. Cirot m.fl. 

N:o 18. Sofia Casanova, spansk författarinna, föreslagen af 5 leda-
möter af Spanska Akademien (bland dem J. Benavente) 
samt ett stort antal spanska män och kvinnor i olika sam-
hällsställningar. 

N:o 19. Vicente Huidobro, chilensk författare, föreslagen af Enrique 
Nercasseau y Morån, professor i litteraturhistoria vid univ. 
i Santiago. 

N:o 20. Paul Ernst, föreslagen af Franz Kovåts, led. af  Ungerska 
vetenskapsakademien, samt Georg Dehio, professor emer. 
i konsthistoria vid univ. i Strassburg, m.fl. 
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N:o 21. Rudolf Maria Holzapfel, föreslagen af Artur Weese, profes-
sor i konsthistoria vid univ. i Bern. 

N:o 22. Hugo von Hofmannsthal, föreslagen af Walther Brecht, pro-
fessor i tysk litteratur vid univ. i Wien. 

N:o 23. Georg Bonne, Sanitätsrat, föreslagen af ett antal professorer, 
af hvilka en, Gunther Muller vid univ. i Freiburg 
(Schweiz), såsom representant för tysk litteraturhistoria 
förklarats berättigad att väcka förslag. 

N:o 24. Karl Kraus, österrikisk författare, föreslagen af ett antal 
franska professorer, bland dem Ch. Andler, professor i tysk 
litteratur vid univ. i Paris. 

N:o 25. Avetis Aharonian, armenisk författare, föreslagen af A. 
Meillet, led. af  Academie des Inscriptions et Belles-
Lettres, Paris. 

N:o 26. josip Kosor, föreslagen af Brana Petronievk, professor i 
filosofi vid univ. i Belgrad. 

Förslagsskrivelserna hållas tillgängliga för Svenska Akademiens 
ledamöter i Akademiens Nobelbibliotek efter hänvändelse till biblio-
tekarien Grönblad. 

N:o 27. Juan Zorrilla de San Martin, uruguaisk författare, föreslagen 
af universitetet i Montevideo genom dess rektor; förslaget 
understödt af herr Karlfeldt. 

N:o 28. Franz Herczeg, förslag af ledamöter i ungerska vetenskaps-
akademien, hvilande från föregående år i afvaktan på 
motsedd öfversättning af hans arbete "Az elet kapuja" 
(Das Tor des Lebens). 
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Tillägg 
till 

förteckningen över 
Nobelprisförslag 1926. 

N:o 29. Georg Brandes, föreslagen av norske riksantikvarien Harry 
Fett, ledamot av Norske Vidensk. Selsk. 

Detta förslag, som i följd av felaktig postbehandling inkommit 
efter den för årets pristävlan föreskrivna tiden, har ansetts vara i 
behörig ordning avgivet. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1926. 

Av de synnerligen talrika förslag som inkommit till årets pristäv-
lan ha Kommitterade ansett sig utan formella hinder kunna motta- 
ga 29. Av dessa ha 11 förut, tidigare eller senare, varit föremål för 
bedömande. För att vinna bättre översikt genomgås de 18 nya i en 
följd efter de gamla, ur vilka dock ett sparas till slutet, emedan det 
kring sig samlat Kommitterades anslutning. 

Med den nämnda omkastningen i ordningen ter sig listan på föl-
jande sätt. 

No 1. Johannes V Jensen. Förra året, då detta förslag förekom för 
första gången, ställde sig Kommitterade dels avböjande och dels 
avvaktande, främst kanske på grund av svårigheten att godkänna 
idériktningen i Jensens verk som den "ideella läggning" vilken näm-
nes i bestämmelserna för Nobelpriset. Hans under året tillkomna 
bok förändrar därvidlag ingenting, och kommitterade ha alltså icke 
funnit skäl att frånträda sin ståndpunkt. 

N:o 4. Thomas Hardy. Det så länge och så ofta framförda förslaget 
om Nobelpris åt den högåldrige diktaren har detta år icke bland 
Kommitterade framkallat någon meningsskiljaktighet. De få alltså 
ännu en gång upprepa sitt avböjande av kandidaturen. 

.N:-o 10. Paul Raynal. Förra året, då förslaget första gången var före, 
biträdde Kommitterade sakkunnigutlåtandets tillrådan att avvakta 
den helt unge diktarens vidare utveckling. Sedan dess har intet nytt 
verk tillkommit, och det finns alltså intet skäl till förändring. 

No 12. Willem Kloos. 1 år, liksom förra året, föreligger intet dikt-
verk av denne holländske poet utöver vad som fanns, när han första 
gången föreslogs — år 1914. Kommitterades omdöme nämnda år: 
att han, trots sin förnämlighet inom hemlandets lyriska diktning, 
icke kunde anses ha nog betydelse för den litterära världen i stort att 
kunna uppbära ett Nobelpris, anser sig Kommitterade även nu böra 
vidhålla. 

No 14. Hans E. lanck. Förslaget har varit före åtskilliga gånger; 
senast 1920, då Kommitterade avböjde det på den grund, att "hans 
nästan människofientliga skildringar av norskt folkliv verka med 
deras egendomliga kraft så frånstötande och nedtyngande, att de 
förvisso ej förtjäna någon särskild utmärkelse och belöning". Hans 
skönlitterära produktion sedan dess har icke förändrat lynne, och 
dess rent litterära förtjänster ha snarast något mattats, framförallt på 
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grund av ökad dunkelhet och förkonstling. Hans essayistiska verk 
däremot bjuda på åtskilligt av högt värde; dock ha Kommitterade ej 
därav funnit sig föranlåtna att ändra sin förut intagna hållning. 

N:o 15. Sigrid Undset. Förslaget har förekommit ett par gånger 
förut under de senare åren, och Kommitterade ha då, med all upp-
skattning av författarinnans stora begåvning, funnit sig böra avvak-
ta hennes vidare utveckling. Det prov därpå som nu föreligger med 
början av Olav Audunsson i Hestviken har samma märkliga förtjänster 
som hennes tidigare mest berömda verk, men väcker samma 
invändningar mot alltför bred och tyngande realistisk framställning 
av det längese'n förgångna. Kommitterade vilja därför fortfarande 
ställa förslaget på framtiden, i varje fall tills romanen föreligger fär-
dig. 

N:o 20. Paul Ernst. Som intet betydande verk av författaren blivit 
utgivet, sedan Kommitterade förra året, liksom tidigare, intogo en 
avvaktande hållning gent emot prisförslaget, ha de nu icke funnit 
skäl att däri vidtaga någon ändring. 

N:o 21. Rudolf Maria Holzapfel. Kommitterade ansågo sig förra 
året icke vara färdiga med sitt omdöme om förslaget, emedan till-
räcklig värdering från fackmannahåll av filosofens tankeresultat icke 
ännu förelåg. Så är fortfarande fallet, och Kommitterade vilja där-
för ställa sig avvaktande. 

.A1:.o 22. Hugo von Hofmannsthal. Två gånger förut, 1919 och 1924, 
har detta förslag förekommit, och hos ett par av Kommitterade har 
det väckt rätt stark sympati, som dock av brist på samfälld anslut-
ning icke kommit till yttring i utlåtandet. I år vilja dessa två leda-
möter, herr Österling och undertecknad, framhålla Hofmannsthals 
rent konstnärliga märklighet, i vissa fall genialitet, såsom berätti-
gande förslaget till livligare beaktande och grundligare övervägande 
från Akademiens sida, än vad förut kommit det till del. Därmed för-
nekas icke, att hans alstring är ojämn och tämligen orolig; men det 
finns överhuvud så ont om betydande kandidater till Nobelpriset, att 
varje verkligt framstående begåvning bör mottagas med intresse. 

.N:v 29. Georg Brandes. Liksom ofta förr ha Kommitterade ansett 
sig böra avböja förslaget, närmast på grund av obenägenhet att för-
lägga priset till ett nytt, föga överskådat och av förslagsställare föga 
beaktat område, där ett val lättare än annars kan bestämmas av 
tämligen tillfälliga orsaker. 

För året nya förslag äro: 
N:o 2. Johannes jergensen. Sakkunnigutlåtandets slutomdöme är, att 
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Jorgensen som diktare icke är av den betydelse som måste fordras 
för ett Nobelpris, även om hans bästa lyrik bör uppskattas rätt högt. 
Att han i sitt författarskap som religiös bekännare åstadkommit i alla 
avseenden vida värdefullare litteratur än annars, ansågs icke kunna 
väga upp otillräckligheten på det område, som Nobelpriset främst 
avser. Kommitterade anslöto sig till denna mening och avböjde för-
slaget. 

N.•0 5. James Frazer. Kommitterade ansågo, på liknande skäl som i 
fråga om N:o 29, ej lämpligt att utsträcka området för Nobelpriset, 
så mycket mindre som i detta fall framställningens vetenskapliga 
metod förhindrat den höga litterära kvalitet för verken i deras hel-
het, som eljes med författarens utmärkta stilistiska förmåga kunnat 
uppnås. 

N:o 6. Arnold Bennett. I sakkunnigutlåtandet ges åt författarens fem 
eller sex förnämsta romaner ett mycket högt erkännande, men det 
framhålles också, att hans litterära ställning försvagas av den massa 
böcker utan konstnärligt allvar som han skrivit. För Kommitterade 
har denna omständighet synts vara av sådan betydelse, att de för 
närvarande ej kunna anbefalla förslaget. 

År:o 7. Edvard Westermarck. På liknande skäl som de i fråga om 
Frazer berörda: "att författaren genom hela arten av hans metod 
icke kunnat fylla de anspråk, som Grundstadgarna uppställa för icke 
skönlitterära skrifter", avböjes detta förslag i sakkunnigutlåtandet. 
Kommitterade anslöto sig till denna mening. 

.N:o 8.y.  H. Rosny aird.1 sakkunnigutlåtandet avböjes förslaget, på 
den grund att J. H. Rosny aine varken i sitt samarbete med brodern 
eller i sin senare produktion på egen hand är diktare av högre rang. 
Man kan instämma i omdömet, även om man är hågad att tiller-
känna denna författare ansenliga förtjänster. Hans intresse för 
mänskligt liv är så starkt och så mångsidigt, att en jämförelse med 
Balzac här ligger närmare än kanske i fråga om någon annan av 
dennes lärjungar, och om denna läggning hos honom ej har mästa- 
rens omedelbarhet utan förefaller mer programmessig och meto- 
diskt upptränad, har den dock ovanlig energi. Den iakttagelseför-
måga, han så uppövat, är också mycket beaktansvärd, och i återgi- 
vandet av natur och miljöer är han, om icke en stor och konstnärlig 
skildrare, så dock med ovanlig duktighet herre över sitt stoff. Hans 
människogestaltning är konsekvent och väl genomtänkt, och när det 
gäller figurer i andra planet, kan hans raska skizzering ha överras-
kande liv och trohet. Men i det egentligen avgörande, där det gäller 
att förklara huvudpersonen, blir hans psykologi, ehuru i huvuddra- 
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gen säker nog, tröttande genom tung hand och ofta tråkig id&svada, 
merändels i anknytning till naturvetenskapliga hästkäppsparader. 
Hans egen personlighet kommer störande emellan, och ehuru den 
bibehållit sin mänsklighet bättre, än ofta är fallet med hans franska 
kolleger, är den dock icke tilltalande, — kanske mest genom en viss 
plumphet som blir värst, när den förenas med subtilt skarpsinniga 
avsikter. Den poet som gärna bör finnas inom romandiktaren, hur 
objektivt han än vill återgiva sin värld, ger sig hos Rosny för litet till 
känna, och det saknas därför egentlig resning i hans verk och fri 
rymd över dem. Trots att han i stort sett håller sina egentliga roma-
ner på ett plan av allvarligt konstnärskap, — de fantastiska förströel-
seböckerna lämnas här åsido, — händer det honom, att han för att få 
en lättgjord och effektfull avslutning, eller för att fägna sitt goda 
hjärta, överraskar med tvärt romanaktiga händelser, som icke riktigt 
passa i hans spel. Alltnog, en diktare av högre rang torde han ej 
kunna kallas. Kommitterade ställde sig avböjande mot förslaget. 

•Ar:o 9. Paul Claudel. Sakkunnigutlåtandet ger en på ingående stu-
dium grundad, i det mesta varmt beundrande uppskattning av dik-
tarens starkt religiösa personlighet och hans egendomligt intensiva, 
poetiskt rika och fantasistarka, men också ytterst dunkla och svårtill-
gängliga konst. Någon mening om tillrådligheten att utmärka denna 
säreget esoteriska diktning med Nobelprisets publicitet uttalas ej. I 
själva verket finner en oinvigd läsare icke lätt vägen till de religiösa 
och estetiska värden som här otvivelaktigt finnas. Det extatiska 
tanke- och känslolivet ter sig utåt i en subtil stilisering som kommer 
förvridenheten nära. Utan tvivel finnes här själ, men man tröttnar 
lätt att jaga den i dess fjärilsflykt  bland berusande och osannolika 
blommor. Och när den förpuppas till mysterium och måste letas 
fram ur silkesfin spånad, där första brista på tråden lämnar en hjälp-
lös, då är man icke övertygad om att lönen svarar mot mödan. Det 
faller en in, att språket blivit människan givet till meddelelsemedel 
snarare än till helig olja, att göra mirakler med. Framför allt det 
franska språket tål icke gott att avvika från sin traditionella klarhet; 
det tycks ha för korta fibrer för att kunna snos till lodlina för ovanli-
ga djup. Redan rent stilistiskt verka Claudels musikaliska bibelverser 
i längden mattande, och när till dialogens högstämda onatur ofta 
även kommer den konstfullaste overklighet hos de talande personer-
na, då är det svårt att hålla intresset vaket. Med all respekt för vad 
diktaren har att ge, konstaterar man, att det sällan lyckas en att ome-
delbart njuta därav. Inför sådana svårigheter funno sig Kom-
mitterade icke i stånd att för närvarande tillmötesgå prisförslaget. 
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3r:o 11. Kostis Palamas. Författaren av sakkunnigutlåtandet tillmä-
ter sig icke tillräckligt omdöme om diktarens värdighet till ett 
Nobelpris, eftersom han icke kunnat gå till originalverken och alltså 
ej är i stånd att avgöra, huru långt Palamas förverkligat sina högt-
strävande konstnärliga avsikter. Att hans författarskap är betydande 
genom fantasirikedom, plastiskt och måleriskt skönhetssinne och 
stark idealitet, därom kunna även översättningarna övertyga läsa-
ren. Det är också lätt att se, att han strävar efter en universalitet, ett 
poetiskt-filosofiskt behärskande av så väl gammalt som nytt tankeliv, 
som vår tids poeter tämligen allmänt resignerat ifrån. Det är väl 
framförallt därför, som hans ivrigaste beundrare kalla honom 
Europas största skald i vår tid. Men så höga krav kunna blott för-
svaras, om hans konsts fulländning gett tankeinnehållet den person-
liga pondus, den flykt och det aningsfulla djup, som helt gör det till 
skaldens egendom. Huruvida så är fallet, det kan man icke avgöra, 
när man är utestängd från det musikaliska och associativa trolleri, 
som originalvers kan ha, om den är verkligt skön. I översättningar-
na av Palamas' dikter har man ett starkare intryck av, att han själv 
tror sig inneha en hög poetisk visdom, än att denna i själva verket är 
så märklig och förlösande. Hans självkänsla kan rent av påminna om 
Victor Hugos, — även annars tydligen ett av hans bestämmande 
mönster, — ehuru dess ton är på något sätt oskyldigare och ej så hög-
röstat magnificent. En german och nordbo rar dock här dämpa sin 
förstämning genom att hålla i minnet det sydländska temperamen-
tets fara i dylikt avseende. Emellertid är det omöjligt att inför akt-
materialets otillgänglighet fälla någon dom, och svårt är också att 
avgöra hur pass självständigt den grekiska skalden utvecklat de livli-
ga litterära påverkningarna från framförallt Victor Hugo (La lekende 
des siktes), Leconte de Lisle, Flaubert (Saint Antoine och Salammb6) 
m.fl. Frånräknar man alla dessa tveksamma punkter, återstår det i 
Palamas' produktion mycket som utan förbehåll kan beundras och 
berömmas. Hans skådespel på prosa, Trisegeni, är väl tämligen tafatt 
byggt — förresten delvis avsiktligt odramatiskt — men dess första akt 
har en betagande rik poesi, på något sätt primitivt frisk i all sin käns-
lofinhet. Novellen En gallikars död far mot slutet över sig en egen-
domligt gripande enkel storhet som utan att minna om klassiska 
mönster är liksom genombävad av luftsus över klassisk jord. De stora 
episka dikterna Kungens flöjt och Zigenarens dodekalog ha på många stäl-
len medryckande patriotiskt pathos och patriotisk stolthet samt stor 
prakt i skildringen. Den personliga lyriken, som i tolkningen väl för-
lorat mest, låter en ofta ana enkla och äkta tonfall; och idédikterna 
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(med undantag för de föga roande eller kvicka satirerna) väcka 
merändels respekt och sympati, som kanske kunnat bli till mycket 
mera, om man förmått tillgodogöra sig dem i original. Man stannar 
då inför detta prisförslag i en tämligen pinsam ovisshet, rädd att 
genom yttre omständigheter bli orättvis, om man avböjer det. Men 
det är omöjligt att i ett så ansvarsfullt avgörande lita blott på lands-
männen-förespråkarna, med så begränsat stöd av opartisk sakkun-
skap som här föreligger — den holländska litteraturhistorikern 
Hesseling gör dock i sin höga uppskattning ett mycket vederhäftigt 
intryck. Det återstår då blott för Kommitterade att uppskjuta sitt 
ställningstagande, tills de från ett eller annat omdömesgillt håll ratt 
tillräcklig visshet, huruvida originaldikterna ha en så hög konstnär-
lig kvalitet, att den i tävlan med samtida europeisk poesi tillförsäkrar 
dem en rangplats. 

JV:'o 13. Ada Negri. Sakkunnigutlåtandet karaktäriserar denna 
skaldinna som "kanske det starkaste och mest egenartade tempera-
mentet bland de många sydromanska författarinnorna", men utta-
lar ingen åsikt, om hon med dessa och sina övriga gåvor kan vara 
värd ett Nobelpris. I själva verket är det rätt svårt att avgöra denna 
fråga. Ada Negris poesi, i synnerhet i den tidigare, för utlänningar 
lättare fattbara formen, gör onekligen ett starkt intryck. Mest be-
undrar man hennes brinnande och häftiga lyriskt-retoriska sociala 
tendensdikt, som trots tendens och för sydlänningar svårundkomlig 
retorik har en sällsynt äkta och trovärdig prägel. Ofta har den även 
märklig skönhet, som tycks ha uppnåtts utan vidare tanke på sig 
själv, genom känslans omedelbara uttryck. Sådan poesi hittas icke 
var dag, och den bör skattas högt; men för reflexionen och jämfö-
relsen med den verkligt stora lyriken framträda dock några viktiga 
inskränkningar. Ada Negris område är icke vidsträckt, hennes sång 
har ingen rikedom på toner, och tankeinnehållet — om man skall 
ställa vidare krav på sådant i dessa lidelsefulla reaktioner mot upp-
levelsens bitterhet — kan icke kallas betydande eller djupt. Hennes 
diktning har sin förnämsta märklighet som uttryck för en tillström-
ning av det sociala samvetets väckelse och framförallt som uttryck 
för en egendomligt energisk och känslostark personlighets revolt mot 
yttre tryck. Den är snarare ett befriande skrik ur ett samhälles och 
en människas nödtid, än den är allmänmänsklig poesi. Det är icke 
lätt att avgöra, om dess oförnekliga värde i en viss stund är av konst-
närligt varaktig art. Just nu, i vår upprörda tid, vill gärna tidsoron 
från trettio år sedan synas obetydlig, gent emot den tragik som kom-
mit efteråt. Kommitterade vilja för året nöja sig med att rikta 
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Akademiens uppmärksamhet på föräaget i syfte att efter vidare 
övervägande återkomma därtill. 

%Mo 16. P. N. Krasnov. Den sakkunnige finner denne författares verk 
ur skönlitterär synpunkt otillfredsställande och det behövs icke mer 
än att ha läst ett av dem, det första och efter allmänt omdöme bästa, 
för att utan ringaste tvekan instämma i förkastelsedomen. 
Kommitterade avböjde förslaget. 

.N:.o 17. Concha Espina. Sakkunnigutlåtandet söker förklaringen till 
författarinnans ovanliga uppburenhet hos de spansktalande folken, 
dels i hennes stora språkliga förtjänster och äkt-nationella väsen, 
dels i hennes förmåga att framförallt tala till kvinnornas känsla och 
fantasiliv. Kanske får man därtill lägga den omständigheten, att 
hennes landsmän i trängre bemärkelse, asturerna eller kantabrerna, 
med sin patriotiska hänförelse gett propagandan ytterligare fart. En 
främmande läsare har icke svårt att skänka hennes romaner en i 
många avseenden livlig uppskattning, men har viktiga invändningar 
mot den allmänna hyllningens översvinnlighet. Concha Espinas 
gestaltningsförmåga kan väl kallas god och ger trovärdiga resultat, 
men någon större kraft har den ej. Berättelsen blir icke ofta till sce-
ner som pränta sig in i minnet genom dramatiskt liv och kroppslig-
het; dess takt är gärna litet matt i de sorgbundna ödenas djupt 
kända men i sin jämnhet något tunga pathos. Man har ett intryck av 
att den sydromanska fantasien låtit sig för hårt bindas av realismens 
disciplin, att den av idel redbarhet och allvar icke gett sig fri flykt. 
Dygderna härvidlag äro för en nordbo vardagskost, och han finner 
icke enbart i dem ett sådant djup och sådan pondus, som de torde 
innebära för sydlänningen. Att finna en för båda hållen gemensam 
enhet för värdesättning blir då ett icke lätt problem, och man torde 
få uppge försöket och döma endast efter romanernas omedelbara 
verkan i rent poetiskt avseende. Denna verkan blir svårligen för den 
litterära världen i stort jämförlig med vad den förnämligaste moder-
na romanen flerstädes uppnått. Kommitterade sågo sig åtminstone 
för närvarande icke i stånd till att anbefalla prisförslaget, hur beak-
tansvärt starkt det än stödes från alla spansktalande länder. 

No 18. Sofia Casanova. Sakkunnigutlåtandet nämner författarin-
nan som en kulturellt framstående personlighet med vittomfattande 
intressen, men tillerkänner henne ej hög litterär förtjänst. Man 
behöver icke läsa långt i hennes namnkunnigaste roman för att 
hjärtligt instämma i den senare delen av omdömet. Kommitterade 
avböjde prisförslaget. 

N.•o 19. Vicente Huidobro. Den sakkunnige är klentrogen ifråga om 
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värdet av den chilenska diktarens mest uppseendeväckande insats i 
poesiens utveckling, hans "creacionismo", som vill "göra ett poem, 
som naturen gör ett träd" genom någon slags "transformering av 
motiv ur livet för att ge dem ett nytt och oberoende liv". Trädens 
nyhet brukar, Gudskelov, icke vara av revolutionerande art, och pro-
grammet behöver alltså icke alltför starkt betona orden "transfor-
mering" och "oberoende liv". Men det verkar hotfullt, att en av de 
franska diktsamlingarna heter Horizon carrel. Fyrkantiga horizonter 
ha en egendomlig förmåga att låta det gå runt i åskådarens huvud, 
och man aktar sig gärna för sådana risker. Hellre stannar man vid 
begripligare ting, som prosapoemen i Las Pagodas ocultas, om vilka 
den sakkunnige har en del gott att säga. I detta kan man instämma, 
men finner dock ej någon egentligen lovande utvecklingslinje i dessa 
rent tankemessigt och en smula bokföraraktigt utarbetade stäm-
ningar, som vilja vara mera omedelbara och naturursprungliga än 
någon gammaldags lyrik. I själva verket blir det här icke till någon 
rik eller märklig poesi, om det också säges en hel del vackert och själ-
fullt. Formen tycks utgå ifrån Tagores engelska återgivningar av sina 
dikter, men metoden var där en nödfallsutväg, som av skalden säker-
ligen icke föredrogs framför lyrisk versform, och som endast avsåg 
att ge en föreställning om hans poesi. Kommitterade kände sig icke 
hågade att tillmötesgå prisförslaget. 

Ar:o 23. Georg Bonne. 1 sakkunnigutlåtandet påvisas, att författarens 
skönlitterära alstring har sitt värde på andra områden än de estetis-
ka och hemställes, att förslaget avböjes. Kommitterade voro av 
samma mening. 

J\r:o 24. Karl Kraus. Sakkunnigutlåtandet avböjer prisförslaget på 
grund av den ytterliga dunkelheten i författarens skönlitterära verk, 
och deras frånstötande tendens. Kommitterade funno ej skäl till 
annan hållning. 

,N:-o 25. Avetis Aharonian. Av sakkunnigutlåtandet framgår, att 
denne armeniske diktares alstring visserligen starkt griper läsaren 
genom verklighetsstoffets förfärande tragik, men att någon märkli-
gare litterär förmåga icke visar sig däri. Man instämmer utan tve-
kan i omdömet. Varken berättelsernas utformning eller människo-
gestaltningen tillfredsställer några strängare anspråk. Kommittera-
de funno sig böra avböja förslaget. 

N:o 26. josip Kosor. Det uttalas i sakkunnigutlåtandet, att denne 
dalmatinske diktare tyckes förtjäna rätt mycken uppmärksamhet; 
men på grund av svårigheten att anskaffa hans böcker något så när 
fullständigt, har den sakkunnige icke kunnat studera honom nog för 
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att nu ha sitt omdöme färdigt. Under dessa förhållanden ansågo 
Kommitterade, att prisförslaget bör vila, tills utredningen kan full-
ständigas. 

N:o 27. Juan Zorrilla de San Martin. 1 sitt utlåtande har den sak-
kunnige icke uttalat sig om huruvida Zorrillas berörda Tizbali håller 
måttet för ett Nobelpris. Han har framhållit stora förtjänster hos 
diktaren, men också antytt en del svagheter. För den läsare som 
mycket mindre är i stånd att uppfatta formens språkliga styrka väga 
betänkligheterna mot innehållet rätt tungt. Ett svåröverkomligt fel 
tycks vara, att i detta epos om ett naturfolks tragiska undergång själ-
va hjälten och huvudpersonen för att bli mer romantiskt intressant 
gjorts till en ättling av båda de kämpande raserna, en charrua med 
den spanska moderns blåa ögon — ögon som så förhäxat författarens 
fantasi, att de i hög grad hindrat honom att gestalta figuren. På så 
sätt har det huvudsakliga ämnet blivit det blandade blodets tragik 
och i viss mån dess konflikt inom en individ, och icke sammanstöt-
ningen mellan urinvånare och conquistadorer. Genom denna inrikt-
ning har dikten gått miste om episk stil, ifall en sådan alls eftersträ-
vats, och i stället hamnat i en elegisk lyrisk känslosamhet, som är 
tröttande nog. I de färgmättade naturskildringarna är det verklig 
kraft, men öden och människor få intet riktigt grepp om läsaren. Av 
flera partier, däribland några rent tankelyriska, ser man väl, att det 
är en mycket högtsträvande poet som skriver, och att han i sitt själs-
livs intensitet och allvar och även i uttrycksmedlens makt har förut-
sättningar att nå högt; men man kan icke gå med på, att dikten i sin 
helhet blivit till det mästerverk, som landsmännen däri beundra. 
Hans nästan lika hänfört mottagna stora historieverk på prosa La 
Epopeya de Artigas (om Uruguays självständighetskamp) framkallar 
ännu starkare oöverensstämmelser mellan sydromansk värdering 
och nordisk. Olikheten blir ännu kännbarare genom att författaren 
tagit starka intryck av nordiskt väsen — av ingen mindre än Carlyle! 
— och sökt smälta detta in i sin historieuppfattning. Resultatet kunde 
rent av ha blivit en ny problematisk Tabar, med hemlösa blåa ögon 
i ett underligt främmande ansikte, men i själva verket ha ögonen 
icke alls förändrats och se icke djupare eller skarpare än förr. Den 
andra och vida mer kongeniala förebilden är Victor Hugo, och hans 
tankeblixtar och apokalyptiska dunder ha låtit ytterst litet av verklig 
historisk fantasikraft och karaktäriseringsförmåga komma till mog-
nad. Boken är formlös och oredig i sin högstämda retorik och fam-
lar ständigt efter en mystisk storhet och en djup innebörd i händel-
serna, som aldrig blir gripbar. Kort sagt, svårigheterna att komma 
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över avståndet mellan denna fjärran  tanke- och känslovärld och vår 
tyckas, trots all god vilja, förhindra en anslutning till prisförslaget, 
och Kommitterade ha måst resignera därifrån. 

.Ar:o 28. Franz Herczeg. Prisförslaget, som inlämnades förra året, 
avser författarens stora historiska roman Az det kaptja. Den då bebå-
dade tyska översättningen (Das Tor des Lebens) hann ej utkomma i 
tid, och förslaget fick därför vila. I år föreligger översättningen i 
manuskript, men, som det tycks, blott med första delen, och skall 
man döma efter denna, tycks det ej kunna bli fråga om ett 
Nobelpris. Romanen är förlagd till Rom år 1513, då en ungersk kar-
dinal begav sig dit för att vid det väntade påveskiftet söka bli Julius 
den andres efterträdare. Hans motiv är framförallt patriotiskt: han 
vill kunna samla kristenheten till stöd åt det övergivna Ungern mot 
den allt värre hotande turkfaran. För att nå detta mål bedriver han 
i stor stil röstköp bland kollegerna. Han misslyckas emellertid och 
förstår, att fosterlandets öde är avgjort. Det är sannolikt vår tids 
olycksöden för Ungern som hos författaren frammanat den gamla 
tragedien. Boken, så långt den når, förlorar sig emellertid i en myck-
et bred skildring av den romerska renässansens prakt och fördärv, 
och handlingen rör sig mest med en ung magyarisk ädlings äventyr 
med en hänförande, snillrik och svekfull cortigiana, som bringar kar-
dinalens plan på fall. Det finns prakt i skildringen, men den inger 
intet djupare intresse. Eftersom fortsättningen, om den kommer, kan 
hålla mer, än början lovar, — Herczeg har i modern roman visat sig 
vara en avgjort talangfull berättare, — och eftersom det förresten 
vore obilligt att döma verket oavslutat, ville Kommitterade fortfa-
rande ställa förslaget på framtiden. 

Listan är härmed genomgången, så när som på det förslag som 
sparats till sist, emedan det i år kring sig samlat Kommitterades 
enhälliga anslutning. Det är N:o 3, lydande å namnet Bernard Shaw. 

Förslaget har varit före två gånger förr, 1921 och 1924, och då 
omfattats med rätt mycket sympati, dock icke nog att övervinna 
tveksamheten mot att anbefalla diktaren till ett Nobelpris. 

Denna tveksamhet var förklarlig, både av rent estetiska skäl och 
på grund av Shaws något förbryllande idéinnehåll och det icke lätt 
överblickade värdet av hans insats i sin samtids utveckling. Hans 
alstring är synnerligen ojämn, med mycket förfelat — genom vårds-
lös konception och formning, eller utmanande excentricitet, eller 
ystert trots förfelat — bredvid det myckna som nått pulserande liv 
och stark verkan. Även det bästa därav har knappast att bjuda på 
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dramatiska mästerverk, om man mäter efter konstartens strängare 
mått. Man står inför något ganska nytt, som i mer än vanlig mån 
måste bedömas efter sina säregna förutsättningar, oberoende av dra-
matikens utveckling tills dato. 

Det nya ligger icke så mycket i byggnad och form, som raskt och 
bekymmerslöst hämta scenisk effekt ur en icke vidare kräsen, men 
sällsynt frisk och vaken teaterkultur; det består i den omedelbarhet, 
varmed idéerna omsättas till handling, och framför allt i egenarten 
hos det lynne och det intellekt, som här yttra sig nästan exempellöst 
direkt och obundet. Lynnet hör till de livligaste och kvickaste som 
överhuvud kunna uppletas i litteraturen, och intellektet är, inom sina 
tämligen lätt upptäckta gränser för vidd och djup, ovanligt rörligt, 
klart och skarpt. Båda äro i hög grad stridsglada, ha sin fröjd i att 
anfalla, vända upp och ned på gängse föreställningar, omvärdera 
och förbluffa. De göra alla möjliga konster, till mer eller mindre 
avgjord seger för mer eller mindre värdefullt nytt, men till fullstän-
dig uppvisning av vighet och oförskräckthet. I denna idrott bekym-
rar sig diktaren så litet om sin värdighet, att hans gladiatorskamp för 
ett ytligt betraktande kan erbjuda icke så få likheter med clownens 
göra. 

Men det vore stor orätt mot honom att stanna vid detta, något 
förstämmande, intryck, ehuru Shaw nog medvetet använder även 
det antydda medlet för att fängsla och vinna den moderna publik, 
vars smak han mycket väl studerat under sin långa agitatoriska verk-
samhet i pressen och på Londons gator. Man har icke förstått det 
väsentliga hos honom, om man icke under lustigheten och sofistiken 
upptäckt ett allvarligt och brinnande uppsåt, högtsträvande nog i sin 
iver att frigöra andarna från traditionellt osjälvständiga begrepp och 
traditionellt oäkta eller halfäkta känslor. Ehuru det ibland ser så ut, 
stannar han icke heller vid dessa negationer; de kompletteras av en 
människokärlek, som icke är mindre varm därför att den skyr direkt 
bekännelse och till och med förkläder sig i leende översitteri. Tack 
vare denna värme har Shaw, trots alla sina rationalistiska härjnings-
tåg i mänskligt själsliv, behållit en i sin kärna idealistisk och human 
grundåskådning. 

Hur frisk denna är, det visar bäst den åldrige diktarens kraftprov 
i Saint Joan-dramat, när den sceniska framställningen får ge relief åt 
det centrala däri. Han har där genom makten av sin sympati och 
beundran för rent och naivt mänsklig storhet lyckats ge rikt liv åt en 
gestalt, som man skulle gissat vara för honom mer än vanligt otill-
gänglig i det historiskt främmande och fjärran. Man kan ha tvivel 
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ifråga om gestaltens fullständighet; men den förenklade bild, Shaw 
skapat, har visat sig ha stor makt att gripa hjärtan, säkerligen främst 
därför, att den framsprungit ur hans eget. Kanske skulle också hos 
vår tids jäktade och nötta publik en mera komplex och historiskt 
trognare framställning haft svårt att komma till verkan. Diktarens 
själva begränsning skulle då kunna kallas en med dristig intuition 
utnyttjad styrka och även estetiskt böra räknas honom till godo. 
Säkert är, att denna dikt står rätt ensam som förkunnelse av heroism 
i en mot all äkta heroism föga gunstig tid, och redan det, att den icke 
föll till marken, gör den mycket märklig. 

Ser man härifrån tillbaka på Shaws bästa verk, skall man finna, 
att åtskilligt, som tett sig som blott utmanande lek, på bottnen har 
något av samma allvar som fått sitt högsta uttryck i Saint Joans hjäl-
tedikt. De linjer för en åtrådd samhällsutveckling, som diktaren 
antytt, sikta väl mot en i många avseenden skrämmande utopi av 
abstrakt logik, men de dygder, han ofta på sitt opatetiska sätt hyllat: 
ärlighet, mod, känsloreda, de behålla oberoende därav sitt värde 
och ha ej många i avseende på dem så vederhäftiga förkunnare. Om 
de uppträtt alltför aggressivt, respektlöst och vasst, kan detta till en 
del ursäktas av stridens ingångsläge mot en avgjord och rätt fariseisk 
övermakt, och att de förmått i alla väder behålla ett överdådigt gott 
lynne, är en stor, både moralisk och estetisk förtjänst, ett märke på 
genial trygghet. 

Kanske visar sig denna överlägsenhet allra starkast i de avhand-
lingar, dem Shaw bifogat sina flesta dramatiska verk som företal. 
Med allt vad där mer och mindre väl motiverat framföres av idker, 
synpunkter och domar, utgöra dessa företal en mycket livfull och 
fängslande kommentar till tidens andliga liv. Man kan icke beröm-
ma dem för djup eller grundlighet, men de söka sin like i fart och 
osökt glans. Rent stilistiskt torde de ge det yppersta, på sitt sätt klas-
siska, uttrycket för en journalistiskt inställd tids resonemang och 
polemik, och författarens personlighet framträder i dem allra mest 
omedelbart och mest tilldragande. Man kan gissa, att de komma att 
få långt liv och stå som representativa för ett följddigert tidsskede i 
Englands historia, den demokratiska upplösningen av en dittills 
obruten statlig tradition. 

Tillräcklig betydenhet att inför framtiden uppbära ett Nobelpris 
kan i så fall icke frånkännas Shaw; och i den samtida litteraturen är 
han så uppmärksammad och erkänd, att utmärkelsen skulle vinna 
genklang i en ganska allmän opinion. Man kan unna sig nöjet att 
instämma med denna, ty utan tvivel är Shaw en av de mest själv- 
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ständiga och geniala författarne i våra dagar och i stort sett en av de 
mänskligt mest tilltalande. 

Kommitterade ville hemställa till Akademien att nu tilldela George 
Bernard Shaw det från förra året lediga Nobelpriset i litteratur. 
Innevarande års pris, vartill ingen lämplig mottagare nu funnits, 
torde böra reserveras tills vidare. 

Å Kommitterades vägnar 

Per Hallström. 

Svenska Akademien beslöt den 11 november 1926 att 1925 års Nobelpris i lit-
teratur skulle tilldelas George Bernard Shaw ',Pr hans av både idealitet och 
humanitet uppburna författarskap, vars friska satir ofta med sig förenar en egen-
artad poetisk skönhet" samt att innevarande års Nobelpris i litteratur skulle reser-
veras till plföjande år. 
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Nobelprisförslag 1927. 

Vilande från föregående år: 

N:o 1. Kostis Alarnas (se Kommittéutlåtande sid. 6). 

N:o 2. josip Kosor (ud. sid. 11). 

N:o 3. Franz Herczeg (utl. sid. 12) 

N:o 4. Hugo von Ho annsthal (ud. sid. 2); detta förslag understödes 
av Herr Österling. 

Till årets pristävlan inkomna: 

N:o 5. Arno Holz, föreslagen av åtta ledamöter av Preussische 
Akademie der Kunste, Sektion fur Dichtkunst, Berlin. 

N:o 6. Thomas Hardy, föreslagen av R. E. Zachrisson, professor i 
engelska vid Uppsala universitet, samt af Aage 
Brusendorff, professor i samma ämne vid Köpenhamns 
universitet. 

N:o 7. Erwin Guido Kolbenheyer, föreslagen av ett antal professorer i 
estetik och historia i Wien och Tubingen. 

N:o 8. Cesare Pascarella, föreslagen av Giovanni Gentile, professor i 
filosofi i Rom, samt av Paolo Boselli och Pompeo 
Molmenti, båda ledamöter av Accademia dei Lincei; för-
slaget förordas av Frih. Bildt. 
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N:o 9. Guglielmo Ferrero, föreslagen av Gaetano Mosca, ledamot av 
K. Akademien i Turin, Classe di scienze morali, storiche e 
filologiche. 

N:o 10. Prisets delning mellan Guglielmo Ferrero och Eduard Meyer, 
föreslagen av Georg Wittrock, professor i historia vid 
Uppsala universitet. 

N:o 11. Johannes V Jensen, föreslagen av Frederik Poulsen, ledamot 
av danska Videnskabsselskabet. 

N:o 12. Paul Ernst, föreslagen av ett antal tyska universitetsprofes-
sorer, bland vilka flere, på grund av de ämnen de repre-
sentera, äro förslagsberättigade. 

N:o 13. Rudolf Holzapfel, föreslagen av Romain Rolland, 
Nobelpristagare, med vilken förenat sig ett antal tyska, 
schweiziska och nordamerikanska författare och universi-
tetsprofessorer, av vilka några äro förslagsberättigade. 

N:o 14. Edith Wharton, föreslagen av sju professorer i engelsk litte-
ratur vid Yale University, New Haven. 

N:o 15. Olav Duun, föreslagen av Halvdan Koht, ledamot av nors-
ka Vetenskapsakademien. 

N:o 16. Edvard Westermarck, föreslagen av åtta ledamöter av Finska 
Vetenskapssocieteten. 

N:o 17. åouard Estaunii, föreslagen av E. Staaff, professor i roman-
ska språk vid Uppsala universitet. 

N:o 18. Ada Negri, föreslagen av Michele Scherillo, professor i itali-
ensk litteratur vid universitetet i Milano, G. A. Borgese, 
professor i estetik, och Giuseppe Gallavresi, professor i his-
toria vid samma universitet, samt av Vittorio Rossi, profes-
sor i italiensk litteratur vid universitetet i Rom. 

N:o 19. S. P Scott, för hans arbete "History of the Moorish Empire 
in Europe", föreslagen av Edgar Ewing Brandon, profes-
sor i romanska språk vid Miami University, Oxford, Ohio. 
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N:o 20. Olaf Bull, föreslagen av Jens Thiis, ledamot av norska 
Vetenskapsakademien. 

N:o 21. Vilhelm Gronbech, föreslagen av Johannes Pedersen, ledamot 
av Danska Videnskabsselskabet. 

N:o 22. Concha Espina, föreslagen av S. L. Millard Rosenberg, pro-
fessor i spanska språket och litteraturen vid University of 
California, Los Angeles. 

N:o 23. Grazia Deledda, föreslagen av Herr Schtick. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1927. 

De förslag till årets pristävlan, som utan formella hinder kunnat 
mottagas, äro till antalet 19, vartill Kommitterade lagt 4 från förra 
året, vilka då ansågos böra vila, för fullständigande av utredningen, 
eller emedan omdömet om dem syntes kräva förnyat övervägande. 
Av de 19 äro 6 nya; dessa ra för översiktlighetens skull bilda en 
grupp för sig, och till sist sparas de nyssnämnda 4 förslagen, jämte 
det gamla förslag som detta år samlat majoritet för sig. Listan ter sig 
sålunda på följande sätt: 

.N.•o 5. Arno Holz. Som intet nytt verk av denne diktare tillkommit, 
sedan han senast var föremål för bedömande, ha Kommitterade 
icke funnit skäl att förändra den avvaktande hållning mot förslaget, 
som de förut upprepade gånger intagit. 

N:o 6. Thomas Hardy. Även av honom föreligger intet nytt; och lik-
som förra året ha Kommitterade utan meningsskiljaktighet avböjt 
kandidaturen. 

N:o 9. Guglielmo Ferrero. Detta namn förekommer på två förslag, i 
det N:o 10 förutsätter Nobelprisets delning mellan Ferrero och Eduard 
Meyer. Ferreros utmärkelse med ett helt pris ha Kommitterade förut 
avböjt, senaste gången i fullständig enighet. Förslaget om delat pris 
torde böra besvaras i sammanhang med Eduard Meyers kandidatur, 
som hör till de för året nya. 

N:o 11. Johannes V Jensen. Som av sakkunnigutlåtandet framgår, 
föreligga av denne diktare två nya böcker, som otvivelaktigt visa 
honom på höjden av sitt formella mästerskap, såväl i prosakonst som 
verskonst. Även till innehåll och kynne äro de i övervägande grad 
tilldragande. Kommitterade ha funnit dessa verk ägnade att avsevärt 
öka diktarens anspråk på beaktande från deras sida, men ha dock 
icke funnit deras förtjänster kunna uppväga de stötande och såran-
de dragen i hans tidigare alstring, eljes märklig genom fantasikraft 
och omedelbarhet. Skulle den fortsatta utvecklingen svara mot de 
löften som nu senast ha getts, vore det för Kommitterade en glädje 
att ändra sin hittills intagna ståndpunkt. 

No 12. Paul Ernst. Även av denne diktare föreligga två nya verk, 
det ena och mer anspråkslösa av dem ägnat att befästa den upp-
skattning av hans starka och stränga berättarkonst som tidigare utta-
lats. Det andra åter, fortsättningen på hans historiska epos, tröttar 
genom sin bredd och svåröverskådliga detaljrikedom i ofta för kno- 
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tigt språk, utan tillräcklig skönhet i versen. Förhoppningarna, att det 
stort tillämnade verket i det hela rar ett värdigt utförande, ha nu 
ansenligt försvagats. Kommitterade funno alltså intet skäl att frångå 
sin flera gånger förut intagna avvaktande hållning. 

.N.•o 13. Rudolf Maria Holzapfel. Om denne filosof föreligger nu ett 
sakkunnigt utlåtande som bestyrker den avvaktande ställning inför 
förslaget, vilken Kommitterade ett par gånger förut markerat. 

No 15. Olav Duun. Det verk av Duun som tillkommit, sedan för-
slaget senast var före, hör icke till hans starkare. Den märkliga berät-
tarkonst, han ådagalade i sin stora romancykel ur bondelivet, står 
väl även, i spridda drag och episoder, att återfinna i den nya boken. 
Den brist på intellektuell klarhet och kultur, som redan tidigare 
framträtt bredvid Duuns omedelbara fantasikraft och gestaltnings-
förmåga, har dock nu blivit ännu påtagligare. Kommitterade anse 
därför, att förslaget fortfarande endast kan ställas på framtiden. 

No 16. Edvard Westermarck. Liksom föregående år ha Kommit-
terade anslutit sig till sin Sakkunniges mening, att författarens myck-
et betydande vetenskapliga arbeten genom hela sin metod och form 
ligga utanför det mer eller mindre skönlitterära område, som 
Nobelpriset är avsett för. 

JV:•o 18. Ada Negri. Förslaget hörde till dem, om vilka Kommit-
terade förra året icke ansågo sig kunna uttala ett slutgiltigt omdöme, 
emedan det tycktes dem kräva vidare studium och övervägande, än 
tiden då tillät. Det var därför meningen att återkomma därtill i år. 
Nu har emellertid förslaget förnyats utifrån, och det må därför här 
få sin plats på listan. 

I årets sakkunnighetsutlåtande ha, jämte Ada Negris lyrik, hen-
nes alstring på prosa fått en mera ingående behandling än förut. 
Man stannar där framför allt vid den självbiografiska romanen Stella 
Mattutina. Den är ett mycket betydande verk, såväl genom den star-
ka och gripande skildringen av diktarinnans fattiga barndomsvärld, 
som genom den skarpsynta, äkta och hänsynslöst uppriktiga analy-
sen av hennes själsutveckling och av den poetiska begåvningens till-
blivelse och växt. Även till formen har boken stor märklighet genom 
framställningens plasticitet och stilens liv och skönhet. Därtill ha, 
genom avståndet, de på sin tid hämmande och tryckande upplevel-
serna fått en prägel av diktens harmoni. Boken torde vara det som 
konst mognaste, som Ada Negri skrivit, och den bär alla tecken av 
att kunna bli bestående i italiensk litteratur. Det betyder då mindre, 
att här icke är fråga om egentlig diktskapelse, utan om direkt återgi-
ven verklighet. 
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På diktens mark, i novellsamlingen Finestre Alte, äger författarin-
nan emellertid icke samma kraft, ja större delen av innehållet kan ej 
berömmas ens för medelgod berättarkonst. Däremot äro de korta 
och intensivt stämningsmättade skildringarna i Le Strade oftast myck-
et vackra prov på prosalyrik. De äro också helt och hållet kända som 
poem. 

Det är emellertid som verspoet Ada Negri huvudsakligen fram-
trätt, och omdömet om hennes lyriska alstring bör då avgöra håll-
ningen till prisförslaget. Hos Kommitterade rådde förra året tvek-
samhet, om hennes dikter, med all deras kraft, äkthet och omedel-
barhet i känslan, hade nog högt estetiskt värde för att kunna utmär-
kas med ett Nobelpris. Ett förnyat studium har nu skärpt intrycket 
av enformighet, såväl i idaretsen, som i tonen och det lidelsefulla 
föredraget. Denna diktning, som intog samtiden genom överrask-
ning, torde väl behålla en plats av i viss mån historisk betydelse, men 
rang av verkligt och varaktigt stor lyrik torde den ej kunna hävda. I 
sin sista samling, I Canti dell'Isola (1925), har väl diktarinnan funnit 
nya toner och en ny form, men dessa ofta helt betagande smådikter 
ha dock ej tillräcklig volym och pondus för att kunna väsentligt för-
ändra helhetsintrycket av hennes alstring. Kommitterade ha nu enat 
sig om att icke anbefalla förslaget. 

N:o 20. Olaf Bull. Som det framgår av sakkunnigutlåtandet, har 
den nya diktsamling, som tillkommit sedan Kommitterade för tio år 
sedan hade att befatta sig med denne norske lyriker, icke stärkt hans 
ställning. Han har fortfarande en mycket beaktansvärd formell 
talang, men hans idéinnehåll är, liksom förr, tämligen magert och 
därtill oklart, medan det behag, som hans djärva ungdomlighet tidi-
gare kunde förläna hans poesi, nu helt naturligt mattats av. Kom-
mitterade finna då ej längre anledning att uttala några förhopp-
ningar om hans utveckling, i det de ställa förslaget på framtiden. 

,N.•o 21. Vilhelm Grenbech. Trots all uppskattning av den danske 
religionshistorikerns märkliga tankerikedom, fyndighet och fantasi-
kraft, betecknas i sakkunnighetsutlåtandet det vetenskapliga resulta-
tet av hans förnämsta arbete, forskningar i våra hedniska förfäders 
själshistoria, såsom allt för osäkert för att kunna belönas med 
Nobelpris. På sin tid uttalade sig i kommitthttlåtandet av 1914 
Harald Hjärne i liknande riktning. Kommitterade anslöto sig, nu 
som då, till sin sakkunnige ledamots mening. 

,N.•o 22. Concha Espina. Den nya roman av författarinnan, som 
under året utkommit, betecknas i sakkunnigutlåtandet såsom i det 
hela ägande samma förtjänster och svagheter som de tidigare. 
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Kommitterade ha icke funnit anledning att förändra den avvaktan-
de hållning, som de förra året intogo och då motiverade. 

De för året nya förslagen äro: 
iV:o 7. Erwin G. Kolbenheyer.1 sakkunnigutlåtandet påpekades, vid 

sidan av ansenliga förtjänster i denne författares kultur- och andes-
historiska romaner, väsentliga brister i rent dikteriskt avseende, som 
borde göra förslaget oantagligt. Kommitterade anslöto sig till denna 
mening. 

,Ar:o 8. Cesare Pascarella. Sakkunnigutlåtandet stannar, efter en om-
sorgsfull utredning, i tvekan inför förslaget, en tvekan som mest tycks 
vara framkallad av den autoritativa och varma beundran som i 
hemlandet mött Pascarellas sonetter på romersk dialekt, medan det 
poetiska utbyte, som en mer eller mindre oinvigd främmande läsare 
ur den kan hämta, icke gärna blir av jämförlig rikedom. Kommit-
terade ha råkat i samma ovisshet om hur långt de böra förlita sig på 
sitt eget omdöme, men se ingen möjlighet att helt undertrycka detta. 
Det är tydligt, att de konstnärliga kvaliteter och värden, som byggts 
på kontrastverkan mellan ett stort ämne och en humoristisk och 
enkelt folklig ton, i mycket och kanske i det väsentligaste bliva för-
dolda för utomstående. Man har skäl att tro, att här visats ett avgjort 
mästerskap i en säregen konstart, men frågan blir då, om denna 
konstart är i sig själv nog betydande att kunna inför världen uppbä-
ra Nobelprisets utmärkelse. Det tycks ju snarast vara ett lustigt psy-
kologiskt experiment att låta Amerikas upptäckt avspeglas i en 
okunnig romares fantasi och av detta heroiskt komiska stoff utforma 
sonetter som passa för den mun, dit de lagts. Man har icke lätt att i 
detta tillvägagångssätt se osökt poetisk inspiration som skapat en för 
det centrala ämnet naturlig form. Det blir till en ännu trängre spe-
cialitet, än dialektdiktning i och för sig lätt nog kan stanna vid. 

I cykeln Villa Gloria, som med sin allvarliga och högstämda ton är 
lättare att uppfatta, kan ett omdöme om värdet av det uppnådda 
vågas med något större säkerhet. Man gripes där gärna av den vack-
ra och innerliga känslan, vars äkthet även i det folkliga uttrycket 
man ej känner sig hågad att betvivla, men man kan icke finna berät-
telsen så klassiskt klar och åskådlig, som man väntat sig, att den 
valda, pregnant utpräglade formen skulle ge den. Jämförelsen med 
Fänrik Stål ligger nära till hands och utfaller ej till fördel för dialekt-
dikten, trots dennas avsiktligare folklighet. Händelseförloppet vid 
Villa Gloria ter sig icke alls så tydligt, som det till exempel gör vid 
Virta bro, och Runebergs knappa ord verka mycket starkare än 
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sonetternas rimflöde. Det vill icke heller här förefalla en, att formen 
valts med osviklig insikt i ämnets krav; även med sonetter borde en 
säkrare episk verkan icke ha varit ouppnåelig. Visserligen blir här 
frågan, hur den enkle romaren, ögonvittnet, har för vana att fram-
föra en berättelse, och på denna grund kan kritiken, om man så vill, 
avvisas. Det har emellertid varit Kommitterade omöjligt att från 
sina förutsättningar komma till samma höga uppskattning av 
Pascarellas diktning som flertalet av hans omdömesgiltiga lands-
män, och med all respekt för dem och honom se de sig icke i stånd 
att tillmötesgå prisförslaget. 

N:o 10. Guglielmo Ferrero och Eduard Meyer, som föreslagits till att 
dela priset. Sakkunnigutlåtandet uttalar starka betänkligheter mot 
prisuppdelning i allmänhet och varnar även för att utvidga området 
för det litterära Nobelpriset till vetenskapliga arbeten, varigenom 
Akademien skulle riskera att bli domare utan tillräckliga fackliga 
förutsättningar. Beträffande Ferrero hänvisas till det tidigare omdö-
met, som icke tillmätte honom nog säkrad vetenskaplig betydelse att 
komma i fråga till utmärkelsen, medan Eduard Meyer därvidlag 
torde fylla alla krav, men i sin framställning icke har den höga litte-
rära kvalitet som är en oundgänglig fordran vid ifrågasatt Nobelpris. 
Kommitterade anslöto sig i alla dessa synpunkter till sin sakkunnige 
ledamots mening. 

N:o 14. Edith Wharton. 1 sakkunnigutlåtandet betecknas denna för-
fattarinna, en av de mest bildade och mångsidiga, som Amerika 
äger, såsom i många avseenden betydande och intressant, men dock 
ej utrustad med sådana mått som diktare, att hon kan anses repre-
sentativ för romanens kraftigaste och högsta utveckling, vare sig i 
hennes fosterland eller i tävlan med den samtida alstringen överlag. 
Kommitterade anslöto sig till denna uppfattning och kunde för när-
varande ej anbefalla förslaget. 

N:o 17. Edouard Estauni. Sakkunnigutlåtandet framför efter 
grundlig motivering en hög uppskattning av den franske diktarens 
moralåskådning och psykologiska konst, men berör även några 
svagheter hos berättaren, vilka dock icke anses nog tungt vägande 
för att väcka betänkligheter mot förslaget. Det beror framför allt på 
det sistnämnda omdömet, om man helt skall kunna ansluta sig till 
den sakkunniges hållning. Det är nämligen intet tvivel om, att 
Estauni6 författarskap i sällsynt hög grad fyller de krav på idealitet 
i åskådning och syfte, som lågo Alfred Nobel om hjärtat, och icke 
heller, att här föreligger ett slags mästerskap i skildring av själsliga 
konflikter, fördjupade och typiserade till allmänmänsklig betydelse. 
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Det inre livet kan icke starkare betonas som det väsentliga i tillva-
ron, det enda förnödna och värdesättande, än vad detta sker hos 
Estauni6 Att upptäckten är långt från ny, hindrar icke, att det i en 
så helt annorlunda tidsströmning, som vår, fordras både självstän-
dighet och mod för att förvärva och företräda den. Det beröm, utlå-
tandet i dessa avseenden ger åt diktaren, finner man sig gärna 
instämma i. Men berättelse är berättelse och har att åt det inre liv 
som skildras förläna fasta konturer, åskådlighet och verklighetsprä-
gel, för att det tillräckligt skall intressera och gripa läsaren. Själva 
själsanalysen, om än aldrig så känslig, fin, skarpsynt och logiskt sam-
manhängande, kan arbeta alltför abstrakt, liksom i en rymd för sig, 
utan tillräcklig kontakt med verkligheten. Hur innehållsrik för tan-
ken den än må vara — och det är fallet hos Estaunik — ger den ej ett 
omedelbart intryck av konkret livssanning. Dikten rar lätt ett tycke 
av tillrättalagt experiment, i skyddat rum, i vindlös luft, och dess 
subtila vävnad väcker snarare beundran som konstprodukt, än den 
igenkännes som en avbildning av mänsklig natur, så ofta irrationell, 
som denna är. Det blir lätt något sökt i ödenas gestaltning, och de 
figurer, man ser röra sig däri, bli antingen sedda för länge inifrån, 
om de leva för diktarens analytiska fantasi, eller de skymta för kort 
och nästan i dunkel förbi, om han ej koncentrerat sig på dem. I båda 
fallen få de icke den kroppslighet som ensamt ger illusion, och man 
blir en smula trött vid läsningen, hur tacksam man än är för erin-
ringen om att själsliv i djupare mening är ett väsentligt område för 
diktens konst. Ingen samtida har känt detta starkare än Estanuni, 
men om också hans tänkare-personlighet är väl rustad för den upp-
gift han satt sig, fattas det honom som diktare tillräckligt plastisk och 
mångsidig fantasi för gestaltningen, tillräckligt verklighetssinne för 
att ge tre dimensioner åt det han skildrar. De estetiska kvaliteter, som 
aldrig få sättas i andra rummet, då det gäller ett skönlitterärt pris, 
synas då för Kommitterade icke här vara nog fullständigt uppnåd-
da, för att de skulle vara beredda att för närvarande anbefalla det 
eljes i många avseenden så tänkvärda förslaget. 

,N.•o 19. S.1? Scott. Sakkunnigutlåtandet frånkänner det verk av den 
amerikanske historikern, som föreslagits till pris, vetenskapligt 
värde. Kommitterade anslöto sig till hans mening, att en utmärkelse 
vore orimlig. 

De från föregående år vilande förslagen äro 4, men av dessa ha 
två nu befunnits kunna avfärdas utan tveksamhet. 

.N :o 2. losip Kosor har, efter kompletterat studium, av den sakkun- 
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nige icke tillerkänts någon vidare avsevärd litterär betydenhet, lika 
litet någon egentlig självständighet. Han synes vara en, delvis av 
politiska grunder, överskattad, rätt omogen försökare inom en ung 
litteratur, där måttsinnet förvirrats, emedan man inom språkområ-
det haft föga att jämföra med. Kommitterade anslöto sig till utlå-
tandets avböjande hållning. 

.N:-o 3. Franz Herczeg föreslogs för två år sedan till pris för den his-
toriska romanen Az det kapuja, varav en tysk översättning omedelbart 
utlovades. Första delen av denna inlämnades förra året i manuskript 
och behandlades i kommitthrtlåtandet. Den andra delen har ännu 
ej hörts av, och något slutgiltigt omdöme om romanens värde har 
alltså icke kunnat nås. Utsikterna till att fortsättningen av boken 
skulle vara så mycket starkare än början, att det hela kunde befinnas 
värt ett Nobelpris, äro emellertid osannolika, helst som författarens 
andra i översättningar tillgängliga romaner, med all sin talang, dock 
icke tyda på någon verkligt stor diktareförmåga. Kommitterade 
funno det därför onödigt att längre hålla det gamla förslaget vilan-
de och beslöto att först vid eventuellt förnyande utifrån återkomma 
därtill. 

Det återstår alltså av de föreslagna i denna grupp: Hugo von 
Hofmannsthal och Kostis Palamas. 

tAl:•o 4. Hugo von Hofmannsthal befanns i sakkunnigutlåtandet icke ha 
stärkt sin ställning genom det nya drama som föreligger. Redan förut 
var hans alstring så ojämn, med en hel del mindrevärdiga ting bred-
vid estetiskt ypperliga diktverk, att bland Kommitterade ingen majo-
ritet för honom kunnat bildas. Så har även i år blivit fallet, och man 
beslöt därför att liksom förr ställa sig avvaktande inför hans utveck-
ling. 

N:o 1. Kostis Palamas. Om denne grekiske skalds värde ansågo sig 
Kommitterade förra året ej kunna bilda en avgörande mening, eme-
dan de poetiskt kanske viktigaste kvaliteterna i hans alstring, versens 
harmoni och pondus, uttryckets nyanser, förblevo hemligheter för 
dem som icke kunde gå till originalet. Svårigheten är densamma i 
år, men det kunde ske en orättvisa, om förslaget på denna grund 
avvisades, och Kommitterade ha nu åtminstone haft tid på sig att 
fullständigare intränga i den franska prosaöversättningen och ur vad 
denna ger hämta det mesta möjliga. Därvid har för undertecknads 
del intrycket stärkts, att här föreligger en betydande poetgärning. 
Palamas har gjort till sin uppgift att på flera viktiga områden nyska-
pa sitt hemlands diktning, på en gång till större närhet till det levan-
de talspråket och därmed till folkets själ, och till full gemenskap med 
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tidens högsta tankeliv. Han har även eftersträvat den mest storstila-
de formgivning, som han, med sina förutsättningar, kunnat finna 
mönster till i modern och gammal poesi; han har försökt att skapa 
en nygrekisk litteratur som efter seklers sömn skulle återknyta de 
stolta traditionerna, utan att av dem hindras att leva fullt ut i nuet. 
Syftet är så stort, att det är vackert så, om det blott i någon mån kun-
nat uppnås, och man får vara nöjd med de fragment av skönhet som 
behållit färg och glans även i omklädnaden på fransk prosa. 
Framförallt lyriken har säkerligen förlorat mycket på att omklädas i 
ett till sitt väsen så logiskt språk, av naturen skyggt för djärva för-
kortningar i tankegången, för intuitivt skapande fantasi, för den 
med nödvändighet något dunkla rikedomen av dröm och aning, 
kort sagt för en hel del av det väsentligaste i poesi som vill uttrycka 
ett omedelbarare och ursprungligare själsliv. Visserligen har 
Palamas, efter egen uppgift i dikten Le Pate (Autels), av modern tids 
poesi främst beundrat den franska och till och med blott genom 
franskt språk gjort bekantskap med världslitteraturen, men redan 
hans antik-grekiska bildningsarv och kanske ännu mer de starka 
intryck, han hämtat ur den levande grekiska dikten, torde ha gett 
hans sång en mera egenartad tonskala, än den som i tolkningen 
kunnat bibehållas. När man därför här och var hittar dikter som 
även i omklädnaden gripa genom känslans innerlighet och kraft och 
fängsla genom flykt och fantasi, har man anledning att tro, att 
många flera i originalskriften stå på liknande höjd, ehuru de nu 
skymts undan för en. Det är i cykeln Le Tombeau, man träffar på de 
flesta, kanske emedan ämnet där, skaldens sorg över en förlorad 
liten son, är enklast och lättast tillgängligt; men man stannar även 
annars inför sublima och fantasifullt intuitiva uttryck för mera sam-
mansatta känslor och tankar, och med all tveksamhet i helhets-
intrycket känner man sig rätt villig att sätta tro till den höga värde-
sättning av Palamas' lyrik, som getts av de bättre invigde, landsmän 
och främmande. 

Det är något lättare att bedöma hans många större och mindre 
tankedikter, vars verkan naturligtvis mindre beror av det språkliga 
uttryckets nyanser, ehuru dessa ju ge den egentliga svingkraften i 
deras flykt. Flykt är vad det här framför allt är fråga om, ty Palamas 
strävar gärna till sublima höjder, till vida perspektiv, där tankarnas 
något obestämda och allmänna drag smälta in i harmonien av ljus 
och hopp och framtidssyner med ett slags intellektuell berusning. 
Det hela kan vara litet främmande för en nordbos ansvarsfullare och 
strängare art att tänka, men det får man bortse ifrån, om man blott 
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finner hänförelsen äkta och brinnande. Efter att ha vant sig en 
smula vid dess uttryck, ständigt högstämt och för vår känsla reto-
riskt, finner man att retoriken är av hög konstnärlig kvalitet och ofta 
nog i sin art sublim, isynnerhet när man tänker sig den komplette-
rad av en däremot svarande verskonst, sådan den hos Palamas vits-
ordats av kännare av hans skaldskap. 

Samma högstämda retorik präglar också hans båda stora episka 
dikter: Le Dockcalogue du Tzigane och La Råk du Roi, att döma efter de 
prov som översatts. I stilen påminna de därför om Victor Hugos La 
Lekende des Sikcles, men de äro ej så jäktande efter effekt, och deras 
musik, om den för övrigt är jämförlig med Hugos, torde vara mind-
re ljudstark. Någon vidare episk ro torde varken vara sökt eller upp-
nådd, och berättelsen tycks ej ha någon strängare komposition utan 
blott vara avsedd att ge anledning till präktiga syner ur nationens 
förflutna och visioner mot dess framtid. Det ståtligaste och mest 
besjälade av de fragment, som översättningen ger, är La Mort des 
Anciens (i Dodekalogen), den grekiska lärdomens exodus ur det döds-
dömda Konstantinopel till västerlandets renässans. Där är verklig 
storhet, och den välkända historiska akten blir ny och frisk för synen 
och egendomligt levande, genom att man förflyttas till orten och lik-
som ur det grekiska folkets mitt känner dess sorg och stolthet. Detta 
är icke bara en rekonstruktion ur det förflutna; det är ett aldrig dött 
nationellt pathos som fyller sången, en genom sekler förnyad dröm, 
som hållit hoppet kvar. Det är lätt att fatta vad ett dylikt skaldskap 
måste betyda för nationen, och här berör det strängar, som hela 
världen i övrigt kan ha öra för. 

Säkrast kan man i översättningen bedöma de prov på diktarens 
författarskap på prosa, som där meddelas, och man får i dem ett 
starkt intryck av säregen poetisk kraft och själfullhet. Kraften fram-
träder framförallt i novellen La Mort d'un Pallicare, vars tragik i slut-
scenen präglas av en sällsynt höghet och storhet, en i all sin folkliga 
modernitet klassisk stränghet och vidd. I skådespelet Triseljeni, i sin 
helhet alltför odramatiskt, men även så med en viss fläkt av antikt 
pathos, är första akten fylld av rik, fin och graciös poesi, av med-
ryckande skönhetsdyrkan och naivt rörande känsla. Den diktarefy-
siognomi, man i dessa båda stycken möter, är otvivelaktigt av stark 
egenart, på samma gång man däri skönjer drag av nationell själstyp 
med rötter i urgammal grekisk odling och grekiskt lynne. 

Det är dock blott fragment, som på detta sätt blivit verkligt till-
gängliga, och man kan tveka om de berättiga en till det alltid något 
äventyrliga steget att efter dem uppskatta den blott gissningsvis 
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bekanta helheten. Men det finns i ett fall som detta intet annat sätt 
att komma till rätta med spörsmålet, och det föreligger fara för 
orättvisa mot diktaren och hans litteraturområde, om man bara 
undviker den osäkra marken. 

Undertecknad för sin del är böjd för att hellre våga för mycket än 
för litet. Det är ju dock den nu levande grekiska litteraturens enligt 
de kunniges vittnesbörd främsta namn, som förslaget gäller, och vad 
man i tolkningen kan hämta ur hans skaldskap utgör tillräckligt 
många och tillräckligt vackra glimtar, för att röja poetisk eld, hög 
strävan och ofta omisskännlig skönhet. 

Övriga kommitterade, som delvis kommit till ungefär samma 
uppskattning av Palamas diktning som den ovan angivna, ansågo 
dock att något beslut ej kunde fattas utan utlåtande av språkkunnig 
bedömare. Kunde icke ett sådant utlåtande erhållas så snart, att det 
kan föreläggas Akademien före prisutdelningen i år, borde enligt 
denna majoritets mening förslaget förbliva vilande till nästa gång. 

Herr Schiick anförde därvid följande: 
Då ingen varken av Kommitt&ns eller Nobelinstitutets medlem-

mar behärskar det nygrekiska språket, har det varit Kommitten 
omöjligt att erhålla en förberedande utredning om Kostis Palamas. 
Och redan detta är ägnat att mana till betänksamhet. Några ytterst 
kortfattade och fåtaliga omdömen i de översikter över nyutkommen 
grekisk litteratur, som förekomma i franska, engelska och tyska tid-
skrifter, kunna knappast ersätta denna brist. Den ena av de på frans-
ka avfattade översikterna är författad av en grek, Dimitrios Asteo-
ritis, och är mycket berömmande. Författaren anser, att såväl Jean 
Psichari som Kostis Palamas äro förtjänta av Nobelpris. Åt den 
senare ägnas ungefär en trycksida. I ett annat häfte av samma tid-
skrift, Le Mercure de France, redogöres för Psicharis uppfattning av 
Palamas. Högst sätter denne La Mort d'un Pallicare. "En po6ie —
heter det vidare — Palamas, selon lui, reste flou et vague; il ne serre 
point les contours des choses. Somme toute, M. Psichari incrimine 
le cåte livresque de l'oeuvre de Palamas, dont il prdere les pikes 
de sentiment pur, trop rares å son gr6 Pour lui, Palamas n'a pas 
d'id&s: mais il sait faire des vers et sa virtuosite est extreme." 

Dessa äro de omdömen från nygrekiskt håll, på vilka Kom-
mitt&n har att bygga. En fransk värdesättning föreligger i en dis-
cours i L'Acropole av Hubert Pernot, som är Direktör för l'Institut 
no-helknique och tydligen sakkunnig. Han sätter Palamas högt 
som skald, särskilt hans Le Tombeau. Men till en del förklaras 
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denna välvilja av Palamas' franska sympatier. Enligt Pernot är frans-
ka det enda främmande språk, som Palamas behärskar, och han har 
bildat sig efter franska mönster. Pernot medgiver detta: "Si Hugo 
n'avait pas existe, Palamas n'aurait pas compose de la rn6ene mani-
6-e quelques-uns de ses pAmes ou de ses recueils; mais on ne sau-
rait dire, å propos d'aucun passage: ceci est une imitation de Hugo". 

Nära lierad med Pernot är den holländske professorn i Leiden 
Hesseling, som givit ut en kortfattad nygrekisk litteraturhistoria, i vil-
ken Palamas, liksom andra nygrekiska författare, bedömes med stor 
välvilja. Men av framställningen synes dock framgå, att Palamas i 
Grekland icke åtnjuter någon vidsträcktare popularitet, beroende 
därpå att han anses dunkel och svårbegriplig. Hesseling citerar ett 
mycket betecknande yttrande av Palamas själv: "L'art n'est pas fait 
pour la foule, pas plus que pour un petit cercle; il est destine å ceux 
qui peuvent le comprendre. Il existe une beaute qui repose sur la 
clart& mais il en est une aussi qui ne comporte pas de traits pr&is, 
qui se sent attir& par le rHe". 

En tysk översikt i Das literarische Echo är snarast kylig, och ännu 
ofördelaktigare är en engelsk recension i Times Literary Supple-
ment av en versifierad engelsk översättning: "Possibly his poetry has 
a beauty of rhythm and cadence and vowel sound, which is lost 
upon us in translation; but although this may explain the absence of 
any sustained music, it does not excuse the lack of sustained and dis-
tinguished thought, with which translation cannot interfere. - - - But 
the artlessness of Chaos from which so much of Palamas' poems 
suffer, is neither deep, epic, great, nor mystic. It is merely unreal and 
phantasmal". 

Av de två utländska omdömen, man har om Palamas, har 
åtminstone jag fått det intrycket, att han, trots sina förtjänster, knap-
past är en författare av de mått, som måste krävas för ett Nobelpris. 
Nobelkommitteen skall emellertid avgiva sitt yttrande på grund av 
egen övertygelse. Till en dylik har jag mycket svårt att komma. Hans 
förnämsta arbeten föreligga endast i fransk prosaöversättning. Att 
efter denna bedöma hans prosaberättelser, låter sig väl göra; så har 
ju förut skett med de polska författare, som erhållit Nobelpriset, 
ehuru Kommitten då visserligen till sitt förfogande haft ett utlåtan-
de från en språkkunnig ledamot av Nobelinstitutet. Men då det gäl-
ler lyrisk poesi ligger en så stor vikt på formen, på ordvalet, rytmen, 
de språkliga nyanserna o.d. att det väsentliga genom en prosaöver-
sättning går förlorat. Vi kunna helt enkelt icke bedöma Palamas' dik-
ter, och att då på ett slags känn tilldela honom Nobelpriset, vore 
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enligt min mening ett oförsvarligt lättsinne, ett språng ut i det okän-
da. Vi behöva blott taga hänsyn till en svårighet. Palamas skriver på 
det nya folkspråket. Men detta står med all sannolikhet på samma 
nivå som det norska "målet" och saknar således uttryck för en 
mängd kulturföreteelser. Har Palamas lyckats övervinna denna svå-
righet? Därom veta vi intet, och detta är dock något ytterst väsent-
ligt. 

Jag har ännu en betänklighet att framföra. Av en nationell skald 
som Palamas väntar man onekligen, att han skall ansluta sig till den 
grekiska folkpoesien, utveckla denna i en mera konstnärlig riktning. 
Men av denna folkpoesi, som jag känner genom översättningar, 
tyckes han ej hava tagit några intryck. Denna, som i sin plasticitet 
och naiva realism erinrar om de fragment, vi hava av Sapfo, är sna-
rare motsatt Palamas' diktning, som i stället alldeles obestridligt står 
under påverkan från fransk poesi, från Victor Hugo, les Parnassiens 
och symbolisterna. Skall man nu på så svaga grunder som här giva 
ett Nobelpris åt en exotisk författare, vars dikter man ej kan läsa på 
originalspråket, bör man åtminstone hava förvissat sig om, att denne 
är originell och nationell. 

För min del kan jag därför ej för närvarande rösta för ett pris åt 
Kostis Palamas. 

Av hela listan återstår nu blott 
,N.•o 23. Grazia Deledda. Om detta förslag yttrade undertecknad föl-

jande: Författarinnans nyaste roman La fuga in Egitto torde vara av 
större intresse än en och annan av hennes senare böcker, ehuru fort-
farande icke av samma värde som hennes sardinska skildringar. 
Dessa voro väl egentligen ej stor eller rik dikt, men hade åtskillig 
tjusning genom det säregna stoffet och genom stilens skönhet. Stilen 
har behållit stora förtjänster även i de nya arbetena, men stoffet är 
ej lika omedelbart och enhetligt gripet; det tycks i allmänhet ha 
plockats samman med en viss ansträngning ur en värld som icke lika 
starkt fångat diktarinnans fantasi, och där hon alls icke tycks känna 
sig lika hemma som på Sardinien. Kompositionen blir lätt lös och 
liksom trevar efter utvägar; den tycks vara utan ursprunglig enhet, 
och i varje fall utan inre enhet. Man förlorar figurer ur sikte, innan 
man blivit klar på dem och deras betydelse i historien. Berättelsen 
blir konturlös och smälter ut i lyrisk känslosamhet och tämligen 
dunkla tankar. Så är avgjort fallet i La fuga in Egitto, som något val-
hänt leker med ett nästan för sublimt offermotiv och med rätt obe-
fintliga paralleller till den heliga legenden som fått ge boken namn. 
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Den konstnärliga ekonomien förefaller litet planlös: man flyttar 
plötsligt från en ofullbordad miljö till en annan, som är av föga vikt 
för handlingen, och får där breda och ovidkommande människo-
skildringar till livs, och även en fragmentarisk episod ur en helt 
annan och outredd historia — om ett fadermord. Huvudpersonens 
offergärning är utan tvivel kristlig, men den förefaller osannolik och 
därtill gagnlös, ty den räddning från det onda, som avses för barnet, 
blir ytterst problematisk, genom medförandet av barnets mor, en till 
synes oförlösbar förkroppsling av rent animaliska drifter. Rädd-
ningsföretaget har på sin höjd börjat genom flykten; och där slutar 
boken! Trots enskilda vackra partier av vårskildring vid det 
Adriatiska havet och ett par gott skizzerade figurer, är det svårt att 
intresseras av denna roman, i dess egentligen ofullbordade skick. 

För den som allt från början funnit det omöjligt att tillmäta 
Deleddas romandiktning nog högt värde att uppbära ett Nobelpris 
finns det då ingen anledning att ändra sin ståndpunkt på grund av 
hennes senaste alstring. 

Den skiljaktiga mening om förslaget, som nu bland Kommit-
terade samlat majoritet, framfördes av herr Karlfeldt, med instäm-
mande av herrar Schuck och Österling, i följande avfattning: 

I de anmärkningar mot Grazia Deleddas författarskap, som 
framställts av hr Hallström, kan jag till stor del instämma. Hennes 
verk torde ofta brista i det episkt konstnärliga; hennes romaner, i 
synnerhet de som tillhöra hennes senare produktion, sakna ofta nog 
en fast och enhetlig plan, de förirra sig i episoder och sluta ibland 
omotiverat och godtyckligt. Hennes senaste bok, La fuga in Egitto, 
synes mig emellertid låta hennes bästa egenskaper vackert framträ-
da: hennes ideella uppfattning av livet och dess sedliga problem, 
hennes medkänsla för de lidande, hennes fina psykologi, som förmår 
att gripande framställa själens rörelser, de små som de stora. Härtill 
komma hennes som alltid mjuka och harmoniska stil och en skild-
ringsförmåga, som är målande utan överdrift och poetisk utan 
svulst. La fuga in Egitto är en bok som med sina påtagliga fel värmer 
och lyfter, den är tydligen fylld av sin författarinnas eget känsliga och 
högsinta om än tungsinta väsen. Jag håller den för en äkta och ori-
ginell skapelse, som intager en framstående plats bland hennes 
många berättelser. 

Men Grazia Deleddas egentliga berömmelse vanns som bekant 
under en tidigare period, genom hennes skildringar av Sardiniens 
folkliv och natur. Både från italienskt och annat håll har flere gång- 
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er Nobelpriset påkallats för denna epik, vars vederhäftighet och 
gedigenhet synes vara till fullo betygad, på samma gång dess roman-
tiska liv och glöd väckt beundran i vida kretsar utom hemlandet. 
Man får för ingen del förbise denna del av hennes författarskap, 
även om man, som jag, funnit mera intresse i hennes senare förfina-
de och fördjupade diktning. 

Grazia Deleddas dämpade och allvarliga röst är en av de själful-
lare och noblare, som göra sig hörda i tiden. Den har mycket att 
säga den värld som är. Med nöje vill jag föreslå Akademien att till-
dela henne 1926 års Nobelpris. 

På grund av ovanstående yttrande föreslog majoriteten av Kom-
mitterade, att 1926 års Nobelpris skulle tilldelas Grazia Deledda. 
Huru med 1927 års pris skall förfaras, det finge bli beroende av om 
ett nytt sakkunnigutlåtande kan erhållas, och i vilken riktning detta 
skulle gå. 

Stockholm den 27 september 1927. 

Per Hallström. 

Svenska Akademien beslöt den 10 november 1927 att 1926 års Nobelpris i lit-
teratur skulle tilldelas Grazia Deledda 'för  hennes av hög idealitet burna förfat-
tarskap, som med plastisk åskådlighet skildrat livet på hennes fciderneö och med 
djup och värme behandlat allmänt mänskliga problem" samt att innevarande års 
Nobelpris i litteratur skulle reserveras till påffijande år. 
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Nobelprisförslag 1928. 

N:o 1. Karl Kraus, föreslagen av Ch. Andler, prof. de langues et lit-
t&atures d'origine germanique vid Colkge de France 
(förut föreslagen 1926). 

N:o 2. Willem Kloos, föresl. av Albert Verwey, prof. i holländsk lit-
teratur i Leiden (förut föreslagen 1914-15, 1924-26). 

N:o 3. Juan Zorrilla de San Martin, föreslagen av medlemmar av 
akademierna i Lima och Panama (förut föreslagen 1926). 

N:o 4. Georg Bonne, föreslagen av professorer i Kiel, Halle, 
Freiburg m.fl. (förut föreslagen 1926). 

N:o 5. Armando Palacio Valcks, föreslagen av ett tjugotal av Spanska 
Akademiens ledamöter samt av ett antal professorer vid 
spanska universitet. 

N:o 6. Blanca de los Rios de LamNrez, föreslagen av prof. A. Rubio y 
Lluch och biskopen av Madrid Leopoldo Eijo Garay, båda 
ledamöter av Spanska Akademien. 

N:o 7. Miss Edith Howes (Dunedin, New Zealand), föreslagen av 
Francis P Wilson, prof. i historia vid University of New 
Zealand. 

N:o 8. Olaf Bull, föreslagen av Jens Thiis, led. av Norska 
Vetenskapsakademien (förut föreslagen 1927). 
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N:o 9. Theodor Däubler, tysk skald, föreslagen av Oscar Walzel, 
prof. i nyare tysk språk- och litteraturhistoria i Bonn. 

N:o 10. Johannes Kjensen, föreslagen av Frederik Poulsen, led. av 
danska Videnskabs-Selskab (förut föreslagen 1924-27). 

N:o 11. Ricarda Huch, föreslagen av professorer i Bern, Jena, 
Freiburg, Berlin, Erlangen, Göttingen, Heidelberg, 
Leipzig, Munchen m.fl. samt av Johannes Sundwall, prof. 
vid Åbo Akademi. 

N:o 12. Paul Ernst, föreslagen av E. E. Stengel, prof. i historia, 
Marburg, E. Ermatinger, prof. i tysk litteratur, Zurich, och 
Robert Faesi, prof. i samma ämne därsammastädes m.fl. 
(förut föreslagen 1922-27). 

N:o 13. Vilhelm Grenbech, föreslagen av prof. Johs. Pedersen, led. av 
Danske Videnskabs-Selskab (förut föreslagen 1914-15, 
1927). 

N:o 14. Rudolf Holzapfel, föreslagen av Nobelpristagaren Romain 
Rolland samt av tre led. av Preussische Akademie der 
Kunste, Sektion fur Dichtkunst, ävensom av professorer i 
Bern, Chicago m.fl. (förut föreslagen 1924-27). 

N:o 15. J. H. Rosny dig föreslagen av Romain Rolland (alternativt 
med föregående) samt av medlemmarna av en "Comit 
Rosny", vilka till en del äro förslagsberättigade (förut före-
slagen 1926). 

N:o 16. Mrs Edith Wharton, föreslagen av Wm. Lyon Phelps, prof. i 
engelsk litteratur vid Yale University, New Haven (förut 
föreslagen 1927). 

N:o 17. Arno Hok, föreslagen av Hermann Bahr, led. av 
Preussische Akademie der Kunste, Sektion fur Dichtkunst, 
samt av ett stort antal tyska professorer, bland vilka flera 
förslagsberättigade (förut föreslagen 1919,1921-23, 
1927). 
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N:o 18. åouard Estaunii, föreslagen av prof. E. Staaff, Uppsala 
(förut föreslagen 1927). 

N:o 19. Henri Bergson, föreslagen av 16 led. av Franska Akademien 
samt 19 led. av Acackmie des Sciences morales et poli-
tiques, Section de morale, ävensom av 3 professorer i filo-
sofiens historia i Paris (förut föreslagen 1912-15,1918, 
1921). 

N:o 20. Felix Timmermans, flamländsk författare, föreslagen av A. 
Boon, professor i nederländsk litteratur vid universitetet i 
Louvain. 

N:o 21. Hans Driesch, prof. i filosofi vid universitetet i Leipzig, före-
slagen av Kurt Breysig, prof. der Gesellschaftslehre und 
der allgemeinen Geschichtswissenschaft vid universitetet i 
Berlin. 

N:o 22. Kostis Palamas, föreslagen av Herr Verner von Heidenstam 
(förut föreslagen 1926-27). 

N:o 23. Paul Bourget, föreslagen av Rene Bazin, de l'Acackmie 
Frainaise (förut föreslagen 1907, 1914-15). 

N:o 24. Seilora Concha Espina, föreslagen av Fr. Wulff, prof. emer. i 
Lund, samt av prof. R. Lenz, led. av Chilenska akademien 
(förut föreslagen 1926-27). 

N:o 25. Rudolf Hans Bartsch, österrikisk skald, föreslagen av Oswald 
Redlich, prof. i historia vid universitetet i Wien. 

N:o 26. Sigrid Undset, föreslagen av Helga Eng, led. av 
Vetenskapsakademien i Oslo (förut föreslagen 1922, 
1924-26). 

N:o 27. Maxim Gork , föreslagen av Herr Verner von Heidenstam 
och Herr Tor Hedberg (förut föreslagen 1923). 

N:o 28. Thomas Mann, föreslagen av Herr A. Österling (förut före-
slagen 1924). 
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N:o 29. Rufino Blanco-Fombona, spansk-amerikansk författare, före-
slagen av elva ledamöter av Spanska Akademien m.fl. 

N:o 30. Ivan Grozev, bulgarisk författare, föreslagen av Mihail 
Arnaudov, led. av Acackmie Bulgare des Sciences. 

N:o 31. Frederik van Eeden, holländsk författare, föreslagen av 
Gerard Brom, prof. i konsthistoria och estetik vid universi-
tetet i Nijmegen. 

N:o 32. Olav Duun, föreslagen av Halvdan Koht, led. av 
Vetenskapsakademien i Oslo (förut föreslagen 1924, 1925, 
1927). 

N:o 33. Sir James George Frazer, föreslagen av professor Martin 
P: son Nilsson, led. av Vitterhets, Hist. och Antikvitets-
akademien (förut föreslagen 1912, 1926). 

N:o 34. Alf Larsen för hans diktsamling "Vindens sus", föreslagen 
av prof. Alexander Seippel, led. av Vetenskapsakademien i 
Oslo. 

N:o 35. Comtesse Mathieu de Noailles, föreslagen av Herr Tor 
Hedberg. 

N:o 36. Otokar Bfezina, föreslagen av Arne Novåk och Otokar 
Fischer m.fl. professorer i litteratur vid universiteten i 
Prag, Brunn och Pressburg (förut föreslagen 1916-18, 
1920, 1925). 

Förslagsskrivelserna hållas tillgängliga för Svenska Akademiens 
ledamöter i Akademiens Nobelbibliotek efter hänvändelse till biblio-
tekarien Grönblad. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1928. 

De förslag till årets pristävlan, som utan formella hinder kunnat 
mottagas, äro till antalet 36. Icke mindre än 13 äro nya och därtill 
kunna läggas 4, vilka ha återupprepats efter lång vilotid, eller av 
andra skäl påkallat särskild uppmärksamhet. 

Samtliga dessa 17 sparas, som vanligt, till sist; med denna om-
kastning i ordningen ter sig listan på följande sätt. 

N:o 1. Karl Kraus. Förslaget var före för två år sedan, men vann då 
ej Kommitterades gillande. Intet verk av författaren har sedan dess 
tillkommit, och något skäl till förändring föreligger alltså ej. 

N:o 2. Willem Kloos. Även denne författare har icke utgivit något 
nytt diktverk, sedan förslaget 1926 var föremål för övervägande och 
av Kommitterade avböjdes, såsom ej av nog allmänt intresse. 

JV:.o 3. Juan Zorrilla de San Martin. För två år sedan sågo sig 
Kommitterade med uppriktig ledsnad nödgade att avböja detta för-
slag å Spansk-Amerikas allmännast erkände poet, emedan det var 
dem omöjligt att fullt instämma i landsmännens höga värdering av 
hans författarskap. Sedan dess har intet nytt verk av Zorrilla till-
kommit, och ett förnyat övervägande har icke kunnat ändra den 
nämnda hållningen. 

JV:.o 4. Georg Bonne. Förslaget torde ha gjorts snarare av sympati 
med Bonnes etiska och folkuppfostrande syften, än av beundran för 
hans litterära förmåga, och det avböjdes förra gången (1926) av 
Kommitterade, emedan de funno denna förmåga för obetydlig. 
Intet nytt verk har sedan dess tillkommit. 

N:o 8. Olaf Bull. Sedan förra året, då förslaget återkom efter en 
längre vila, har denne diktare utgivit en ny samling lyrik, som står 
högre än de närmast föregående och vittnar om en rätt ovanlig sti-
listisk konst. Innehållet svarar dock fortfarande ej i intresse och bety-
delse mot formens kraft, och Kommitterade finna ej skäl att ändra 
sin avböjande eller avvaktande hållning gent emot kandidaturen. 

N:o 10. Johannes V :Jensen. Även här föreligga, sedan i fjol, nya verk; 
men medan det då gällde ett par av de yppersta och mest tilltalande 
böcker, som diktaren åstadkommit, betyder årets skörd intet väsent-
ligt tillskott i värde, om också ej heller någon förstärkning av det 
skuldregister se'n gammalt, som tyngt förslaget. Kommitterade se 
alltså ej anledning att ändra sin hittillsvarande avvaktande hållning. 

N:o 12. Paul Ernst. Denne diktares kandidatur, som först inom 
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Akademien väckte ett livligt intresse, har, naturligt nog, mer och mer 
kommit att bero av värderingen av hans äregirigaste och störst 
anlagda verk: Kdsarboken. Av denna har under året utkommit tre nya 
delar, som i stort sett vittna om samma outtröttliga rikedom och 
plasticitet i fantasien som förut, men vilka även ha samma svåröver-
skådlighet och tröttande oro i sin alltför väldiga ström av öden, 
genom krönikestilen berövade koncentrering och arkitektonisk upp-
byggnad. Därtill kommer, att formen, som behövt vara lätt tillgäng-
lig för att hålla läsaren kvar vid så mycket vers, oförskräckt prövar 
reformatoriska nyheter och bemöder sig om en viss kärv korthet, 
som genom det eviga återkommandet ytterligare ökar intrycket av 
ändlöshet. För det tillämnade folkliga eposet har sålunda belast-
ningen blivit väl tung, och det ser ej ut som om verket skulle kunna 
fylla sitt syfte. Kommitterade kunna fortfarande blott ställa sig 
avvaktande inför förslaget. 

N:o 13. Vilhelm Grenbech. Liksom förra året anslöto sig Kommit-
terade till sin sakkunnige ledamots mening, att denne forskares 
vetenskapliga resultat voro för osäkra för att kunna belönas med 
Nobelpris. 

JV:.o 14. Rudolf Holzapfel. Sakkunnigutlåtandet har om denne filo-
sofs för året nya verk uttalat, att det varken i litterärt eller veten-
skapligt avseende ger något väsentligt utöver vad som förut förelig-
ger; Kommitterade ställa sig därför, liksom förut, avvaktande till för-
slaget. 

N:o 15. y. H. Rosny aird.1 sakkunnigutlåtandet tillmätes ej någon 
större betydelse åt de fyra böcker, som författaren utgivit, sedan han 
för två år sedan var föreslagen till Nobelpris. De tillhöra samtliga de 
grenar av hans diktning som icke äro hans litterärt väsentligaste. 
Kommitterade kunde nu, liksom senast, icke ställa sig uppmuntran-
de till förslaget. 

31:-o 16. Edith Wharton. I sin sedan förra året nytillkomna roman 
Twilight Sleep har författarinnan nått ojämförligt högre än förut i 
människoskildring, d.v.s. i fråga om den rent av monumentala hu-
vudpersonen, en även som typ betydande och representativ figur i 
vår moderna värld. Stode boken i sin helhet på höjd med denna pre-
station, vore den utan tvivel förtjänt av ett Nobelpris; men tyvärr ha 
såväl handling som idéinnehåll behållit den oklarhet och den något 
artificiella karaktär som så ofta stört Mrs. Whartons diktning. Kom-
mitterade ha därför ej heller i år kunnat ansluta sig till förslaget. 

N:o 17. Arno Holz. Ej heller i år har denne diktare utgivit något 
nytt verk, och Kommitterade ha alltså ej funnit skäl frångå sin, 
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senast i fjol och många gånger förut, intagna avböjande eller avvak-
tande hållning mot förslaget. 

N:o 18. Edouard Estaunii. Även här föreligger ingen ny bok, och de 
betänkligheter, Kommitterade förra året hade mot förslaget, ha där-
för ej kunnat förändras. 

,N.•o 22. Kostis Alarnas. Förra året ansågo Kommitterade, att detta 
förslag borde vila till i år, i förhoppning att under tiden ett fullt sak-
kunnigt och auktoritativt utlåtande om diktarens formella förmåga 
skulle kunna erhållas. Så har emellertid icke blivit fallet, och den 
tveksamhet om Palamas poetiska betydelse, som var rådande hos 
flertalet av Kommitterade, har alltså ej kunnat övervinnas. 

No 24. Concha Espina. 1 sakkunnigutlåtandet betecknas författa-
rinnans under förra året tillkomna bok, tvänne noveller, såsom icke 
innebärande något väsentligt nytt eller för henne märkligt. 
Kommitterade funno sig alltså, liksom förra året, böra bibehålla sin 
avvaktande hållning gent emot förslaget. 

N:o 32. Olav Duun. Den nya roman av diktaren som sedan förra 
året utkommit har icke kunna förändra Kommitterades hållning —
då liksom tidigare — att ställa detta prisförslag på framtiden. 

JV:o 32. y. G. Frazer. Liksom för två år sedan ha Kommitterade icke 
funnit det lämpligt att för detta förslags skull utsträcka området för 
Nobelpriset, i synnerhet som en rent litterär framställningskonst, 
hur stora förutsättningar därför författaren än har, nästan genom-
gående uteslutits av hans vetenskapliga metod. 

.No 36. Otokar irkzina. Av denne författare föreligger sedan länge 
intet nytt, och Kommitterade ha därför endast att — liksom senast 
1925 — avböja förslaget, eftersom diktaren i översättningar är så 
ytterligt dunkel och onjutbar, att man därav måste sluta till motsva-
rande brister i originalen. 

För året nya förslag, jämte de återupptagna som av andra skäl 
sparats, äro: 

N:o 5. Armando Palacio Valcks. 1 sakkunnigutlåtandet får man en 
översikt av diktarens produktion som ställt sig till uppgift att skildra 
så gott som hela det samtida Spanien, med alla dess samhällsklasser, 
dess skarpt utpräglade provinsiella miljöer och dess mycket skiftan-
de natur, och som även med ovanlig frodighet och mångsidighet för-
verkligat sina syften. Det har skett med enkel och otvungen konst, 
som väl sällan når större höjder, men som på sitt plan av blid, klar-
ögd och djupt mänsklig realism är suverän, så långt den vill gå. Som 
slutomdöme yttras, att Palacio Vald6 är en av de älskvärdaste ge- 
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stalterna i den spanska litteraturen och "en av den spanska roma-
nens furstar", som han av landsmän kallats. 

Efter att ha genomgått rätt många av hans mest berömda verk, är 
man hågad att hjärtligt instämma i denna mening. Palacio Vald6' 
älskvärdhet är lika oemotsäglig som Dickens' och framgår ur ett 
snarlikt lynne av människokärlek och harmonisk livssyn, men visser-
ligen mindre yster och fantasistark, men lika äkta humor. Säkerligen 
föreligger här en påverkan som, med allt gott den gett, även medfört 
vissa svagheter, bland annat en något tröttande återupprepning av 
verksamma lustigheter och av figurernas karaktäristiska särdrag. 
Men det hela är rikt och omedelbart, och självständigheten är till-
räckligt hävdad redan genom olikheten i de världar som skildras och 
den troget nationella färg, som spanjoren brett över sina tavlor. Det 
är intet tvivel om att hans dikt öst direkt ur livet med skarpsynt och 
bred iakttagelse, och om han bibehållit mycket av den äldre realis-
mens mjukare grepp på verkligheten, har han dock ej försummat 
naturalismens skolning till strängare och objektivare syn. Han har 
därvidlag gått så långt, som det passat hans diktarlynne, och ingen 
doktrin har drivit honom till bitterhet. Denna jämnvikt i sinnet skul-
le kunna kallas för överlägsenhet, om hans livsskildring hade större 
linjer än den har, och om hans harmoni hade övervunnit mörkare 
djup och skuggor, än vad i regeln är fallet; som det nu är torde den 
blott kunna benämnas som en på sitt sätt lycklig och otvungen 
begränsning av dikten till personlighetens mått och naturliga lägg-
ning. Obetydlig är icke denna personlighet, det intrycket får man 
avgjort av en roman sådan som La Fe om det religiösa problemet i 
vår tid. Boken hör ej till de högst uppskattade, men är helt märklig i 
sin skildring av bigotteri och halväkta fromhet i en nordspansk 
småstad, i motsats till en levande och kämpande och till sist i marty-
riet sublimt segrande tro hos en ung präst. Här är konflikten gri-
pande, och den genomföres med paradoxal skärpa; den återvunna 

harmonien har ingenting av mänsklig vekhet, där den lyftes upp i 
den högsta rymd, som religiös erfarenhet kan nå. Det spanska lyn-
nets glöd och grymma impulsivitet framträder här lika monumentalt 
och fantasifängslande som i detta folks mest karaktäristiska gamla 
dikt och konst och blir dock mindre främmande i sin moderna fram-
ställning. Det finns ett överflöd på skarpt tecknade figurer, och ödes-
förloppets ironi är driven till den yttersta hårdhet, men hamnar ej i 
förtvivlan, utan i mystisk storhet. Hade diktaren oftare så gett sig sitt 
ämne i våld som här, där det tydligen är ett livspathos det gäller, då 
skulle en hög rangplats bland samtida romanförfattare vara full- 
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komligt tryggad åt honom. Han har emellertid i allmänhet sökt lug-
nare nejder och föga sysslat med "frågor" och icker. Där han, såsom 
i pristån  6 el pesimismo, ämnat vederlägga pessimismen, har han ham-
nat i en teckning av en, visserligen möjlig, men på intet sätt typisk 
halvdåre som representant för världsåskådningen. Den kontrastfi-
gur, han ställt upp mot honom, en mycket levande, men nästan allt 
för vacker skapelse, hävdar då för lätt sitt lynnes företräden. I Marta 
y Maria, där religionsproblemet först togs upp, är det begränsat till 
fanatismen och den asketiska världsflykten, som hos en ung skönhet 
skildras med avsevärd kraft och djärvhet, men romanens idylliska 
utgång försvagar helhetsintrycket, och den stora stilen saknas. 

De böcker, vari han bara är berättare av öden och skildrare av 
samhällsklasser och miljöer, behärska utomordentligt väl sina 
ämnen och ge en så fullständig och livlig bild av hemlandet, att man 
får leta efter motstycken i samtida romankonst på annat håll. De ha 
en stor rikedom på typer och originella figurer, de visa fin och säker 
psykologi och ständigt gott lynne och de äro fullkomligt sunda, utan 
någon förvridenhet i uppfattning av moraliska värden. Deras huma-
nitet är osviklig, även när det gäller rätt lågt liv, som i Los Majos de. 
Cddiz, där den saftiga koloriten dock på intet sätt förfalskas av dik-
tarens harmoniska läggning. Harmoniens svaghet framträder egent-
ligen blott i själva romanhandlingarnas konception, där de lyckliga 
sluten kunna verka för obligata och för lätt åstadkomna, liksom så 
ofta är fallet i äldre realistisk konst. Här förstår man de förebråelser 
för konventionell och ljum känsla, som gjorts mot diktaren, och hans 
stämplande som förströelseförfattare. Som denna gren av hans dikt-
ning är den kvantitativt vida övervägande, se sig Kommitterade icke 
i stånd till att anbefalla honom till Nobelpris. 

JV:-o 6. Blanca de los Rios de Lamp&ez. Såsom av sakkunnigutlåtandet 
framgår, har denna författarinna lagt sin förnämsta verksamhet på 
litteraturforskning. Hennes betydelse synes dock ej så stor utom den 
spanskspråkiga världen, att den skulle motsvara ett Nobelpris, och 
Kommitterade ha därför avböjt förslaget. 

N:o 7. Edith Howes. Förslaget gäller en liten uppfostringsbok för 
barn i rätt tilltalande form, men något skäl till att påkalla 
Nobelpriset för detta verk ha Kommitterade ej funnit föreligga. 

JV:.o 9. Theodor Däubler. Denne diktares mycket storvulna och högt 
syftande poesi är så mystisk, dunkel och svårtillgänglig, att 
Kommitterade ej kunna instämma i den värdering, som den fått 
inom vissa kretsar i hemlandet; de ha alltså ej kunnat anbefalla den 
till Nobelpris. 
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No 11. Ricarda Huch. Sakkunnigutlåtandet tillerkänner denna för-
fattarinna i det mesta av hennes diktning både på vers och prosa ett 
mycket förnämligt konstvärde, framförallt i berättarstilens renäs-
sansartat rika och fasta dekorativa utformning. I en stor del av ver-
ken motsvaras denna konstfärdighet och formglädje ej av djupare 
gripande innehåll, och dessa böcker kunna då ej väga tungt i den 
värdering, här är fråga om. Flera stycken tillerkändes emellertid 
makt och pondus i innehållet, så Aus der Triumfgasse, Der grosse Krieg in 
Deutschland, Der Fall Deruga och Der wiederkehrende Christus, samtliga 
med enklare, men i olika stilar lika fulländad form som den tidigare 
uppnådda. Kommitterade hade skiftande meningar om de nämnda 
böckernas värde och inbördes rangplats, men hade på dem riktat sin 
huvudsakliga uppmärksamhet. Mest vägde för somliga det storstila-
de historiska eposet om det trettioåriga kriget och de gripande 
novellerna om italiensk fattigvärld; för andra den genialt fria och 
djärva fantasileken om Kristus i vår moderna efterkrigsvärld. 
Enighet om författarinnans ovanliga kraft i greppet om ämnena och 
ännu ovanligare bredd och liv i känslan, förenad med märklig intel-
ligens, torde dock kunna sägas uppnådd. Dessa kvaliteter äro, även 
på Nobelprisförslagens listor, så sällan företrädda av samma person, 
att förslaget på Ricarda Huch måste anses i hög grad tänkvärt. 
Stannar man vid det omfångsrikaste av hennes verk, Der grosse Krieg 
in Deutschland, är detta ensamt av tillräckliga dimensioner i alla avse-
enden att väl uppbära ett Nobelpris. Ett stort historiskt ämne har 
här behandlats med grundlig kunskap och levande fantasi, och dess 
väldiga öden och gripande innebörd ha målats med enkel, stor och 
alltigenom värdig konst. På dessa skäl skulle tvenne av de 
Kommitterade, herr Österling och undertecknad, gärna ha anbe-
fallt förslaget, den förstnämnda dock endast, om det ej kommit i kol-
lision med andra, av honom föredragna. Som herrar Karlfeldt och 
Schuck voro mindre gynnsamt stämda, befanns det dock för året 
lämpligast att ställa sig avvaktande till kandidaturen. 

År:o 19. Henri Bergson. Trots sakkunnigutlåtandets förord för denne 
filosof, funno sig Kommitterade icke hågade att anbefalla förslaget. 
Skälet är detsamma, som många gånger förut anförts, när det ifrå-
gasatts att utsträcka prisutdelningen till annat än diktverk: svårighe-
ten att överskåda nya områden, varifrån blott tillfälligtvis och utan 
allmännare tävlan ett namn här och där och då och då bäres fram 
inför Akademien. 

JV.•o 20. Felix Timmermans. Av det omsorgsfulla sakkunnighetsutlå-
tandet framgår, att här är fråga om en mycket frodig berättartalang, 
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med artistiskt dekorativ begåvning och ett muntert och ljust tempe-
rament, som kanske särskilt i den svultna efterkrigstiden funnit sin 
säregna missionsuppgift i att predika världens härlighet för ödmju-
ka och tacksamma sinnen. Detta göres med otvivelaktig bravur och 
med en övertygelse, som skulle synas alldeles omedelbar och äkta, 
om ej en viss överspänning i tonen ibland gjorde en kritisk läsare 
betänksam. Exempelvis är livsglädjens apostel Pallieter, så heroisk i 
sin konsumption av all sinneslust, att han något förödmjukar och 
skrämmer en mera alldaglig organism; — man känner sig hotad av 
det skymfliga straff för sviktande aptit, som bestämmes för delta-
garna i hans första gästabud, och dylikt dämpar glädjen. Även hans 
subtilare fröjder äro omåttligt starka, av hur friska och vackra natur-
intryck de än framkallas. Det vill synas, att färgglädjen inför en fläck 
av röd vallmo i åkern kan nöja sig med mindre intensitet än den 
som ger sig utlopp i att välta sig ned och tumla bland blommorna. 
Men denna attityd är typisk för Pallieter; han är hysterisk i sin för-
kunnelse av hälsa och lycka, och man misstänker lätt, att han något 
överansträngt sig själv, innan han nått den tro som nu vill överan-
stränga andra. Denna störande reflexion får större sannolikhet 
genom invävnaden av alltför ljuv katolsk fromhet i den paniska 
extasen; — man har ofta en känsla av att stå inför en madonnabild i 
frukt- och blomsterram, där genom något slags mystisk magi druvor 
och rosor och rosigt kött och blod fått liv och smultit samman till ett 
berusande nådemedel. Men, som sagt, alltihop har stor bravur, allt-
ihop har artistisk kvalitet, och den estetiska brygden är ny och kraf-
tig. Även i mera dämpad kolorit, som i legenderna om Jesusbarnet i 
Flandern, är stilsinnet virtuost, ehuru naiviteten ler litet för avsiktligt 
förtrollande och ihärdigt. Dylikt kan förresten ligga i diktarens 
natur mera än en därför främmande är böjd att tro; men man gör 
honom ingen orättvisa med att konstatera, att hans dikt saknar 
mänskligt djup och gripande makt. Som naturmålare är han där-
emot märklig nog med sina ovanligt lätta, enkla och ändå mustigt 
färgstarka penseldrag. Han är ännu tämligen ung, och det är ej 
omöjligt att han utvecklar sig till mer omfattande mästerskap; men 
för närvarande se sig Kommitterade icke i stånd till att anbefalla 
prisförslaget. 

N:o 22. Hans Driesch. Sakkunnigutlåtandet tillerkänner denne tän-
kare ett betydande vetenskapligt värde, men betecknar de resultat, 
vartill han kommit, såsom måhända ej slutgiltiga, och hans fram-
ställningssätt såsom icke ägande den litterära karaktär som är en 
viktig betingelse för Nobelpriset. Kommitterade sågo sig ännu 
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mindre här än ifråga om Bergson hågade att anbefalla en utvidg-
ning av området för Nobelpriset. 

N:o 23. Paul Bourget. Av sakkunnigutlåtandet framgår, att författa-
rens alstring, sedan han för tretton år sedan föreslogs till Nobelpris, 
icke kan anses vara lika märklig som den, varmed han långt förut 
vann sin berömmelse. Dessa verk ha sin ansedda plats säkrad i 
fransk litteraturhistoria, men ha helt naturligt fått den åtskilligt 
inskränkt i samtidens litterära medvetande, och de ha ej för 
Kommitterade synts väga så tungt, att de nu böra framdragas som 
mästerprov av romandiktning. 

N:o 25. Rudolf Hans Bartsch. Denne diktares poetiska begåvning 
och originalitet ha i sakkunnigutlåtandet livligt erkänts, men själva 
den ensidiga styrkan i hans livssyn och hans allt övervägande pathos 
som förkunnare av ett slags estetisk naturdyrkans evangelium tyckas 
ej ha låtit hans diktning utvecklas till sådan betydelse, som kunde 
rättfärdiga utmärkelsen med Nobelpris. Kommitterade ville icke 
stöda förslaget. 

N:o 26. Sigrid Undset. I sakkunnigutlåtandena framhålles den i hög 
grad märkliga begåvningen hos denna författarinna, hennes fantasi-
styrka, hennes både vida och djupa känsloliv och makten i hennes 
skildring så väl av natur som människor, framför allt en sällsynt för-
måga att teckna karaktärer och med stor och fast psykologisk konst 
framställa själsliv. Därtill kommer i de historiska romanerna en över-
raskande rik och säker sakkunskap och gåvan att verkligen levande-
göra en fjärran och glömd tid. Emellertid lida dessa diktverk, med 
alla sina företräden, av omständlig och tung uppbyggnad, av svår-
överskådlighet och av en viss enformighet i sin energi och sitt pathos, 
som göra läsaren trött. Den stort uppfattade tragiken i ödena har 
icke tillräckligt nått den befriande gestaltning som man kräver av 
dikten till lyftning och resning ur de av fantasien genomlevda plå-
gorna; man får väl en religiös försoning, men ingen estetisk. 

Trots dess invändningar ansågo Kommitterades flertal hennes 
diktarpersonlighet äga en så omotsäglig storhet och makt, att den 
tycks dem kräva Nobelprisets utmärkelse, och de vilja därför i första 
rummet anbefalla detta förslag på årets lista. Herr Schuck redogör i 
särskilt utlåtande för sin avböjande hållning. 

N:o 27. Maxim Gor14. Förslaget har, sedan dess första framkomst 
1918, behandlats i flera sakkunnighetsutlåtanden, vilka, med 
undantag av det för året nya och mycket ingående, bestämt avböjt 
kandidaturen. 

Denna förändring i hållningen mot Gorkijs författarskap har för- 
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orsakats av att först nu det utvecklingsskede hos diktaren som inled-
des med hans självbiografiska verk Min barndom bragt sina värdeful-
laste frukter och vid fullständigare översikt röjt sin märkliga historis-
ka och litterära betydelse. I själva verket får för var och en, som läst 
även blott de på vanligare språk tillgängliga delarna av dessa me-
moarer, Gorkijs gestalt helt andra mått än förut och inger en helt 
annan respekt och sympati, ehuru han som politiskt handlande per-
son fortfarande är rätt dunkel. De nämnda verken falla ej utanför 
Nobelprisets vanliga område. Man kan kalla även det mesta av dem 
för dikt, ty hur skarpt minne Gorkij än må ha, kan det ej ha beva-
rat synbilderna så fotografiskt säkra, som de här framträda, — för att 
ej nämna dialoger, reflexioner och psykologiska förlopp. Troheten 
behöver därför ej sättas i fråga, ty om den ej är faktisk, kan den kal-
las poetisk, eftersom den övertygar läsarens fantasi. Därmed behö-
ver man icke gå så långt som att anamma dessa minnen som en all-
mängiltig skildring av ryskt liv vid tiden ifråga, ett tvärsnitt genom 
Rysslands själ. Gorkij är poet och var poet, och om han ej alltför 
mycket omformat sina intryck, har han dock valt dem efter sin lust 
och sin läggning; det vill förefalla en, att den ryska verkligheten ej 
varit så oblandat intressant och egenartad, så rik på naturvuxna 
grubblare och tänkare och levande själar, som Gorkij skildrar den. 
Men mycket intressant bjöd den säkerligen på, och den bilderbok, 
som Gorkij samlat hop, har blivit till en sällsynt fängslande läsning. 
Teckningen är ofta mästerlig, hela scener och en hel mängd porträtt 
stå levande och tydliga; men berättelsens ton är det allra mest 
berömvärda. Den är fullkomligt objektiv och omedelbar, och den är 
mänsklig, vad den än rör vid. Detta gäller i synnerhet det som utgi-
vits och väl även skrivits efter revolutionen, och det vill då synas en 
att Gorkij, hur han än må ha handlat under denna, ur de oerhörda 
upplevelserna vuxit till en större och märkligare personlighet än 
förut. På grund av denna höga uppskattning ville tvänne av de 
Kommitterade, herrar Karlfeldt och Österling, anbefalla utdelandet 
av ett av årets Nobelpris åt Gorkij för memoarverken. Underteck-
nad, som om dessa nyss uttryckt sin och deras mening, fann sig böra 
intaga en annan hållning, eftersom det ifrågasatta priset, trots alla 
försiktighetsmått, snart skulle över hela världen uppfattas som gäl-
lande Gorkijs diktning i allmänhet och bli till en rätt betänklig 
reklam för denna, betänklig även i fråga om den prisutdelande kor-
porationens anseende som litterär smakdomare. Memoarverken 
kunna ej till sitt fulla värde uppskattas av en större publik. Diktarens 
rykte kommer fortfarande att vila på hans mera brett populära dikt- 
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ning, den gamla och den nya, och denna har ej tillräckligt beståen-
de värde. Den stormande lycka, Gorkij som helt ung gjorde med 
sina noveller, är numera svår att förklara. Det finns bland dem två 
små mästerverk, båda byggda på upplevelser, det ena om flickan och 
bageriarbetarna, det andra om den georgiske fursten-landstrykaren, 
och därtill en eller två med anmärkningsvärd artistisk bravur. Men 
resten är ytterst omogen, grann och falsk romantik, som väl endast 
genom de nya ingredienserna av nöd och råhet förmådde blända 
och fängsla en läsekrets, vilken tröttnat på stor och äkta verklighets-
skildring. Hela raden av romaner, som sedan följde, ägde oftast 
ingen annan styrka än brutaliteten; det nya i dem bestod framför allt 
i en bred och tröttande skildring av sådana livsmoment, som den 
föregående generationens stora diktare funnit ovärdiga att ägna en 
detaljerad behandling åt. En del ansatser till skapelse av nya figurer 
och typer förekomma väl även, men de lida i själva konceptionen 
gärna av romantisk överdrift i den naturalistiska djärvheten, och de 
ha ej kunnat genomföras med ens tillnärmelsevis den säkerhet och 
kraft, varav den ryska romandikten förut visat sig mäktig. Gorkijs 
dramatiska arbeten voro verkningslösa, med undantag av det under 
namnet Natthärbärget i hela världen på sin tid så berömda. Där finns 
det gripande moment och en del poesi i den vackert mänskliga upp-
fattningen av förlorade existenser och måleriskt tacksamt elände. 
Det finns konstnärlig ick i kompositionen, men den är ej dramatisk, 
och till annat än fantasiväckande skizzer har ej figurteckningen dri-
vits. Emellertid har stycket sitt litterära värde och vittnar, jämte de 
två novellerna, om en ursprunglig poetbegåvning. Men i den av 
hans två nya romaner som är tillgänglig på tyska, Das Werk der 
Artamonovs, röjer diktaren ungefär lika svår smaklöshet och otymp-
lighet i fantasien som i de sämsta av de gamla. Där finns visserligen 
en figur med fast konkretion och medryckande liv, den gamla 
Artamonov, men till någon verklig resning kring honom hinner 
romanen ej uppbyggas, och när han försvunnit ur historien, är den 
en planlös röra, mest av snuskiga obehagligheter och eljes av tråkigt 
och torrt. Den andra romanen anges i sakkunnigutlåtandet som helt 
igenom misslyckad och underhaltig. Det vill då synas undertecknad, 
att trots memoarverkets märklighet, tiden vore olämplig att på dik-
taren Gorkij inrikta världens beundran. Herr Schtick redogör själv 
för sin avböjande hållning till förslaget. 

N.o 28. Thomas Mann. Sedan detta förslag år 1924 var före, har 
författaren utgivit sin stora roman: Der Zauberberg. I sakkunnigutlå-
tandet betecknas den som ett på flera sätt märkligt verk, av bety- 
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dande innebörd, men i estetiskt avseende alltför brett och tungt för 
att kunna räknas till Manns bästa skapelser. Kommitterades håll-
ning till förslaget var det nämnda året splittrad, och en av de leda-
möter, som omfattade det med sympati, ville uppskjuta sitt definiti-
va ställningstagande, tills den då bebådade romanen, Der Zauberberg, 
förelåg. Samtliga Kommitterade anslöto sig nu till sakutlåtandets 
omdöme om Der Zauberberg, men tvänne av dem, förslagsställaren 
Herr Österling och undertecknad, ansågo, att de yppersta av 
Thomas Manns tidigare verk voro av sådant befäst litterärt värde, 
att de väl motiverade en utdelning till honom av ett Nobelpris. 
Framförallt vore detta fallet med romanen Die Buddenbrooks, vilken 
allt tydligare genom åren framstått som ett mönster av verklighets-
skildrande dikt, utan motstycke i tysk litteratur av denna riktning, 
och jämförlig med det bästa som i andra länder sett dagen. Därtill 
kunna läggas ett par lika mästerliga längre noveller, medan flera 
andra verk, som visserligen ej nått samma rang, röja så stark och för-
nämlig egenart och så fulländad framställningskonst och stil, att för-
fattaren även i dem hävdat sin plats som en av samtidens märkliga-
re litterära gestalter. 

Herr Österling ville dock ställa Thomas Manns kandidatur efter 
Maxim Gorkijs. Undertecknad, som ju är förhindrad att rösta på 
Gorkij, blev alltså ensam om att för året till ett av de två prisen anbe-
falla Thomas Mann. 

N.•o 29. Rufino Blanco-Fombona. Av sakkunnigförslaget framgår att 
denne författare som poet har en viss distinktion och berömmelse i 
den spanskspråkiga världen. Med vad rätt, därom kan man av över-
sättningar icke döma. Han är även berömd romanförfattare och 
novellist; men med undantag av ett par korta episoder som mycket 
pregnant skildra mentaliteten i sydamerikanska revolutioner, gör 
han icke något starkt intryck med sin bittert överlägsna, magert ele-
ganta, genomsterila och torra skildring av människor. Kom-
mitterade sågo ingen anledning att uppehålla sig vid förslaget. 

No 30. Ivan Grozev. Som sakkunnigutlåtandet på grund av svårig-
heten att något så när fullständigt anskaffa författarens verk ej hun-
nit utarbetas, sågo sig Kommitterade nödgade att låta förslaget stå 
över till nästa år. 

No 31. Frederik van Eeden. Det ingående sakutlåtandet ger en 
mycket sympatisk bild av författarens i hög grad hjärtevarma per-
sonlighet och nästan sjukligt oroliga strävan att efter sina krafter, och 
ibland över sina krafter, väcka och leda till frälsning en rätt förvirrad 
samtid. I den ideella anda, som Nobel inom litteraturen ville be- 
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främja, torde icke många kunna överträffa den holländske diktaren 
och samhällsaposteln. I estetisk kvalitet har däremot hans alstring 
icke synts Kommitterade nog märklig att ge skäl för prisförslaget. 
Med all sin människokärlek, sin själfullhet och sin psykologiska eller 
psyko-pathologiska kunskap är van Eeden ej någon vidare säker 
skildrare och gestaltare; det är rent av något dilettantiskt över hans 
konstnärskap, och predikaren stör gärna poeten. Även hans allmän-
nast erkända och berömda bok, Den lille Johannes, är rätt formlös och 
tröttande i sin Andersenska naivitet, utan sagomästarens takt och 
gratie. De andra verken göra, med all sin innerlighet i känslan och 
sitt tänkarallvar, i det hela ett oroligt och överspänt intryck. 
Kommitterade ha då ej sett sig i stånd att anbefalla förslaget. 

N:o 34. Alf Larsen. I sakkunnigutlåtandet har denne lyriker mött 
en hög uppskattning, men flertalet Kommitterade ha ej gått så långt 
i sin värdering, och någon stämning för förslaget har därför ej upp-
nåtts. 

N:o 35. Comtesse Mathieu de Noailles. I sakkunnighetsutlåtandet utta-
las ej någon bestämd mening om förslagets lämplighet, men i en 
mycket omsorgsfull studie tillerkännes diktarinnans poesi stort for-
mellt mästerskap och även innehållet ett betydande intresse genom 
sin djärva och uppriktiga naturdyrkan av en sinnesberusad och mys-
tisk panteistisk art. Mot hennes romaner är hållningen mera reser-
verad, men hennes stilistiska mästerskap framhålles i dessa. 
Kommitterade anse sig kunna delvis instämma i erkännandet, men 
ha funnit sig åtskilligt tröttade av diktarinnans övervägande sensuel-
la inspiration, så mycket mer som sensualiteten är av högst raffine-
rad art, driven till en alla sinnens samstämmande gourmandise, som 
i längden blir mattande att avsmaka. På årets lista ha, egendomligt 
nog, tre särskilda experter i naturnjutning samlats, Bartsch, Tim-
mermans och Comtesse de Noailles, de båda männen därvid lyfta-
de av en världsfrälsande mission, men i alla fall mera omedelbara till 
lynnet, damen mera individualist och artistisk egoist och mindre all-
famnande i sin smak, som gärna stannar vid det kostbara och utsök-
ta. Hennes idealitet torde framförallt ligga i detta drag, och blir då 
mindre att beakta för Nobelpriset. I själva verket är den personlig-
het som framträder i hennes böcker icke mycket vinnande, allra 
minst i den lilla romanen om en nunnas kärleksupplevelse, Le visage 
Mierveilk, där gourmandise i fromhet och oskuld med en viss tvety-
dighet blandas i allt annat utsökt och fint. Kan man bortse från det 
obehag som därav framkallas, finns där mycket att beundra i stilens 
gratie och språkets musik, men ännu mera här än i diktarinnans 
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lyrik är det enbart formella och yttre förtjänster som äro att notera. 
Att bara på sådana grunda en utmärkelse med Nobelpriset ha 
Kommitterade icke funnit skäligt. 

Kommitterades tämligen splittrade hållning inför prisförslagen 
har alltså utmynnat i att med 3 röster stödja det som avser Sigrid 
Undset och med 2 det som avser Maxim Gorkij, medan 1 röst för-
kastat båda, och 1 röst getts åt Thomas Mann i stället för Gorkij. Av 
omröstningen inom Akademien, ifall denna leder till utdelning av de 
tvenne prisen, avgöres naturligtvis fördelningen av dessa genom 
valens tidsföljd. 

Stockholm 27 Sept. 1928. 

Per Hallström. 
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Herr Schticks yttrande. 

Sigrid Undsets till prisbelöning föreslagna arbete är en historisk 
roman. En dylik laborerar onekligen med stora svårigheter, och det 
är endast få författare, som lyckats övervinna dessa. De flesta nöja sig 
som bekant med den yttre historiska apparaten. Vad denna beträffar, 
synas Sigrid Undsets båda romaner fylla alla rimliga anspråk. Förf. 
är tydligen en lärd kännare av medeltidens norska historia och arkeo-
logi. Svårare är den historiska romanens psykologi. Till en början 
nöjde man sig här med att teckna personligheter, vilkas livsåskådning 
med några lätta förändringar var densamma som hos individer, till-
hörande författarens egen samtid (så t.ex. Ivanhoe). Sedermera 
trängde man här djupare och sökte att återgiva den gångna tidens 
egen psykologi. Men ju längre tillbaka i tiden romanen spelar, dess 
svårare blir uppgiften, och i de flesta fall blir psykologien i dessa 
romaner fantastisk och uppkonstruerad. Den blir oss därigenom 
också främmande och — för den stora allmänheten — mindre intres-
seväckande. Man har därför sökt att, samtidigt med det att man åter-
givit en gången tids själsliv och behandlat dess problem, göra det på 
ett sådant sätt, att även samtidens därav beröras. Romanen har där-
igenom blivit halft symbolistisk, och så vitt jag vet har ingen författa-
re lyckats övervinna de svårigheter, som följa med en så fattad upp-
gift. Enligt min mening har Sigrid Undset ej häller gjort det. 

Förebilden för sina romaner har hon — helt naturligt för en nors-
ka — tagit från de isländska ättesagorna. Dessa behandla icke direkt 
norska utan isländska förhållanden, och det är möjligt, att åskåd-
ningssättet i Norge och på Island varit olika. Men så synnerligen stor 
kan skillnaden väl ej hava varit. De isländska sagorna äro i regeln, 
som man numera anser, författade av präster, och det är då anmärk-
ningsvärt, att den katolska religionen i dem spelar så gott som alls 
icke någon roll. Hos Sigrid Undset är däremot religionen en domi-
nerande faktor. Vidare tyckas människorna då för tiden, av sagorna 
att döma, icke hava lagt några små sexuella försyndelser så synner-
ligen på sinnet, under det att de hos Sigrid Undset taga dessa syn-
nerligen djupt. Ej heller synes man hava betraktat ett dråp såsom 
någon särskilt svår synd; snarare såsom en ekonomisk fråga, som 
klarades med en mansbot. I alla dessa fall synes mig ett modernt 
åskådningssätt, särskilt författarinnans egen livsuppfattning, hava 
inverkat, och psykologien i hennes diktgestalter gör därför på mig 
intrycket av ohistorisk konstruktion. Den är varken medeltidens eller 
vår tids. 
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Den isländska sagan är till hälften historia, till hälften roman. 
Den redogör för en individs hela levnadslopp eller — ändå vanligare 
— för en hel släkts. Den rör sig därför med massor av personligheter 
och redogör för händelser, som icke hava någon egentlig betydelse 
för utvecklingen. Den har en historisk, icke en episk komposition. 
Denna kompositionsform har emellertid förf tagit upp. Det möter 
för läsaren en verklig svårighet att hålla reda på alla personer, som 
uppträda i hennes romaner, och om långa partier frågar man sig, 
vad de hava i romanen att göra; så t.ex. Auduns mycket oredigt 
skildrade Englandsfård. 

Någon verklig berättartalang — såsom Fielding, Walter Scott, 
Thackeray m.fl. — har författarinnan enligt min uppfattning icke, 
och hon står tillbaka även för sina förebilder, de isländska sagorna. 
Berättelsen skrider trögt framåt, och det kostar en verklig ansträng-
ning att läsa hennes böcker till slutet. Den isländska sagan skildrar 
sina figurer genom deras handlingar och deras yttranden, som van-
ligen äro kortfattade, koncentrerade. Hos Sigrid Undset tala män-
niskorna mycket litet, men till ersättning söker förf att minutiöst dis-
sekera deras själsliv. Så vitt jag förstår, är detta en sämre och i varje 
fall tråkigare romanstil än den isländska, där människorna skildra 
sig själva. Därigenom att förf själv hela tiden talar, blir framställ-
ningen ytterst entonig. Hon är visserligen en mycket intressant 
bekantskap att göra, men hon är icke odelat sympatisk. En berätta-
re, som icke har ett enda uns av humor, blir till sist rent plågsam att 
höra på. 

Sigrid Undset har förvärvat sig en hastig popularitet, och jag är 
övertygad om, att akademiens val skall av allmänheten gillas, så vida 
hon utses till Nobelpristagare. Men med allt erkännande av hennes 
lärdom och hennes obestridliga fantasikraft kan jag icke förena mig 
med den majoritet, som jag förutser. Verklig poesi har jag hos henne 
icke funnit, och jag vågar tro, att hennes romaner inom kort tid 
komma att sakna läsare. 

* 	* 
* 

Av Gorkijs kandidatur har jag däremot känt mig mycket tilltalad, 
ty i honom har jag tyckt mig finna, vad jag icke funnit hos Sigrid 
Undset — en verklig poet. Jag har även föreslagit honom, varmed jag, 
såsom medlem av Nobelkommitt&I, dock blott avsett att få hans 
kandidatur prövad. Hans självbiografiska arbeten och hans 
Natthärbärget äro enligt min mening skrivna av en verkligt betydande 
författare, som trots all den smuts, i vilken han rör sig, dock äger 
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mycket av den idealitet, som måste fordras av en Nobelpristagare. Å 
den andra sidan har jag icke kunnat övervinna de betänkligheter, 
som framställt sig. Herr Hallström har tvivelsutan rätt däri, att ett 
pris åt Gorkij skulle missuppfattas. Jag fäster mig därvid icke vid, att 
Gorkij är eller varit bolsjevik, ty liksom akademien böra hava 
ryggrad nog att motstå nationella påtryckningar från målsmännen 
för Europas stormakter, bör den ock hava ryggrad nog att stå emot 
en politisk opinion. Men jag fäster mig vid Gorkijs övriga författar-
skap. Även om akademien aldrig så mycket betonar, att priset blott 
givits för ett visst arbete, kommer allmänheten alltid att anse det 
givet åt författaren samt — i följd därav — åt alla hans arbeten. Då nu 
Gorkijs flesta, även de sista, äro av den art, att akademiens anseen-
de givetvis skulle lida av förläggarens annonser, att dessa arbetens 
författare erhållit Svenska akademiens Nobelpris, så tror jag, att aka-
demien bör betänka sig minst två gånger, innan den utsätter sig och 
Nobelstiftelsen för denna oundvikliga risk. 

Jag har också en annan därmed sammanhängande betänklighet. 
Ehuru visserligen enligt Grundstadgarna blott arbetet och ej förfat-
taren prisbelönas, bör detta arbete, när det gäller en skönlitterär för-
fattare, dock i någon mån ses i samband med hans övriga författar-
skap. Jag känner endast ofullkomligt till detta, då det föreligger på 
ett språk, som jag ej behärskar. Likaså känner jag mycket ofullkom-
ligt till den ryska kultur och de ryska samhällsförhållanden, som 
bilda bakgrunden till Gorkijs författarskap. Men jag kan i detta fall 
förlita mig på Nobelinstitutets synnerligen sakkunnige ledamot, pro-
fessor Karlgren, som icke blott är en framstående språkman utan 
ock äger en skolad litterär smak. Jag ber därför att få göra ett refe-
rat jämte några citat ur hans utlåtande, av vilket Nobelkommittén 
och jag tyckas hava något olika uppfattning. 

Han börjar: "Då Maxim Gorkij i år — för vilken gång? — åter figu-
rerar på kandidatlistan till Nobelpriset, sker det ju samtidigt med att 
han inom Ryssland firats på ett sätt som ingen rysk författare före 
honom — ett slags opinionsstöd av, som jag förmodar, enastående 
slag i Nobelprisets historia. Det kan emellertid inte hjälpas, att om 
man i dag vill finna Gorkijs storhet som författare, man har att söka 
den på ett helt annat plan och inom helt andra delar av hans förfat-
tarskap än vad bolsjevismen gör, då den med alla sina väl discipli-
nerade röstresurser ropar ut honom som inte blott den ryska samti-
dens utan också hela den nutida världslitteraturens främste författa-
re." De ryska hyllningarna hava uteslutande en politisk bakgrund, 
och en sak är "klar: Gorkijs arbeten från hans tidigare författarske- 

126 



1928 

de kunna inte tjäna honom som piedestal för någon vidare upphöjd 
litterär position. Det gäller till att börja med barfotingstidens alster, 
alla de verk, som skapade den debuterande Gorkijs enorma beröm-
melse". Prof. Karlgren betecknar Gorkijs arbeten från denna tid 
såsom en "dålig första maj-retorik", såsom Marxistiskt ovett mot 
den ryska bourgeoisien. Bosniaknovellernas litterära svaghet ligger 
för prof. Karlgren i öppen dag. Som människoskildringar äro de 
fullkomligt misslyckade. "Det värsta är inte, att porträtten äro full-
komligt falska, utan den avlägsnaste likhet med de föregivna förebil-
derna — en sak, som utlandet nu visserligen inte till en början 
begrep" — men värre, att Gorkij, då han skapar dessa fantasifigurer, 
"inte förmår att i dem inblåsa någon annan ande än sina egna ste-
reotypa, klingande, men gottköpsartade fraser." 

Sedan prof. Karlgren på detta sätt värdesatt den första periodens 
alstring, fortsätter han: "Om det sålunda om den gorkijska barfo-
tingsperiodens alster gäller, att de litterärt sett på intet sätt motivera 
det uppseende, de — av helt andra än litterära grunder — på sin tid 
väckte, så kan det om arbetena från Gorkijs andra period, agita-
torsperioden, sägas, att de voro för en författare med något så när 
konstnärliga aspirationer direkt diskrediterande. Det är ju närmast 
en ynklig bild, som Gorkij under dessa år — från 1905 fram mot 
världskrigsutbrottet — företer." Arbetena från denna tid sakna, enligt 
Karlgren, "allt vad som gjorde barfotingsnovellerna något så när 
njutbara: i stället för friskt temperament torr rutin, i stället för 
schwung och fart den mest sömngivande långtråkighet, i stället för 
kraftigt saltat språk urvattnad revolutionär jargon." Detta om den 
andra perioden. 

Så kommer den tredje, då han, efter revolutionen, brutit med 
bolsjevismen: "Det är de lärdomar, Gorkij dragit ur revolutionen, 
som han nu låter komma sitt författarskap till godo. Det har utan 
tvivel varit bittra lärdomar, krisen i hans liv bör hava varit fruktans-
värd. Men sedan den nu är överstånden, vittnar varje ord, Gorkij 
skriver, om hur fruktbringande den varit." I dessa arbeten vänder sig 
Gorkij mot bolsjevismens partidisciplin, som hotar att nivellera allt 
och tillintetgöra den mänskliga individualiteten, och därmed når 
Gorkijs människoskildring "upp till en sanning och övertygande 
kraft, som den, några enstaka undantagsfall frånräknade, förr aldrig 
ägt." Å den andra sidan kan man ej frikänna denna nya människo-
skildring en viss ensidighet. Han vill visa, hur intressanta de ryska 
människorna äro, och därför dröjer han i främsta rummet "vid 
sådana, hos vilka den mänskliga vitaliteten sprudlar friskast." Han 
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visar oss en brutal jätte, en tjuv, som piskar ihjäl sin hustru o.s.v., 
"brottsliga, lastbara, barbariska människor — men Gorkij ser i alla 
fall med förtjusning på dem — vilken kraft i deras instinkter, vilken 
extas i deras primitiva skönhetsdyrkan, vilka — trots allt — härliga 
människor!" Denna nya människoskildring kommer först och främst 
fram i de själfbiografiska anteckningar, som Gorkij under de senas-
te åren utgivit. Den äldsta av dessa böcker, Barndomen, som utkom 
före kriget, "var redan den ett märkligt arbete, vitt höjt över Gorkijs 
övriga förrevolutionära författarskap, men lät ändå inte ana, vilken 
mäktig, allsidig skildring av den ryska samtidens människor, som 
fortsättningen av hans självbiografi skulle bliva. Enstaka partier av 
denna fortsättning ha nått västerlandet, dels arbetet Ute i världen, och 
den av den tyska förläggaren samlade volymen Mina universitet, där 
en del av den senare tidens självbiografiska anteckningar samman-
förts." Särskilt i det sista arbetet "träder Gorkij själv och skildringen 
av hans egen utveckling alltmer i bakgrunden, det hela blir ett verk 
mindre om honom än om det ryska nittiotalssamhället och dess 
människor (nutiden aktar sig Gorkij att komma för nära) och såsom 
sådant inte blott ett litterärt mästerverk utan ett ovärderligt tidsdo-
kument från en av den ryska samhällsutvecklingens intressantaste 
perioder. Betydligt mindre intressant är Gorkij, då han överger det 
självbiografiska området och i ett par stora romaner söker ge breda 
tvärsnitt ur den ryska utvecklingen. Den första av dessa, Familjen 
Artamonovs verk, har nu visserligen sina förtjänster", men prof. 
Karlgren säger sig likväl med en viss besvikelse hava lagt boken från 
sig "den andra romanen, Klim Samgins liv, är direkt misslyckad", 
och med denna slutar prof. Karlgren sin redogörelse. 

Det gläder mig att finna, att min uppfattning av Gorkij väsentli-
gen sammanfaller med prof. Karlgrens. Han anser, liksom jag, att de 
självbiografiska arbetena äro "litterära mästerverk", men han yttrar 
sig icke om, huruvida Gorkij på grund av dem förtjänar ett 
Nobelpris, och om hans övriga arbeten uttalar han sig ytterst ned-
sättande. Det kan icke nekas, att en reflex från dessa faller över också 
de förtjänstfulla arbetena, och det synes mig ytterst betänkligt att 
prisbelöna några arbeten av en författare, över vilken Nobel-
institutets sakkunnige ledamot skrivit en så fullkomligt nedgörande 
kritik. 

Jag har därför kommit till det resultatet, att intet pris bör i år 
utdelas. Nu finnes två pris, ett för 1928 och ett reserverat från 1927. 
Skulle intet av dessa utdelas, bleve följden, att 1927 års pris komme 
att avsättas till den "särskilda fonden". En dylik, å 298,295 kr., fin- 
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nes, vilken anslagits till att upprätthålla Nobelbibliotekets verksam-
het, och något ytterligare tillskott härför behöves ej. Jag har också 
funnit, att akademiens ledamöter nästan hysa en förskräckelse för 
att skapa en ny "särskild fond" och därför helst vilja årligen utdela 
Nobelpris. Låter sig detta göra med bibehållande av den höga stan-
dard, som man måste fordra av ett Nobelpris, är detta naturligtvis 
vår skyldighet, men näppeligen böra vi av motvilja mot den särskil-
da fonden sänka våra fordringar därhän, att till sist ganska jämn-
strukna arbeten belönas. I detta fall kan det möjligen intressera att 
se, huru de olika prisutdelarnas fonder stå. De "särskilda fonderna" 
utgöra: 

Fysiska prisgruppens 	 165.321 kr. 
Kemiska 	 633.632 
Medicinska " 	 956.409 
Freds- 	 946.106 

Utom det till Nobelbiblioteket anslagna, ovan angivna beloppet 
har Svenska akademien ingen dylik särskild fond. De "besparade 
medlen" utgöra: 

Fysiska prisgruppens 	 614.174 kr. 
Kemiska 	 633.407 
Medicinska " 	 1.154.804 
Freds- 	 189.659 
Svenska Akademien 	 40.070 

Enligt Grundstadgarna skall avkastningen av särskilda fonden 
"efter prisutdelarnas beprövande användas till att annorledes än 
genom prisutdelning främja de ändamål testator ytterst avsett". 
Detta kan ske såväl med räntan som med kapitalet. Den medicinska 
prisgruppen anslår också årligen betydande summor till viktiga 
medicinska undersökningar; likaså gör fredsgruppen, understöder 
tidskrifter m.m. Något obehag av en dylik understödsverksamhet 
hava dessa grupper icke, så vitt jag vet, erfarit, och jag tror, att ej hel-
ler Svenska Akademien skulle erfara det, om den hade en dylik fond 
till sitt förfogande. Men väl skulle den därmed kunna göra större 
nytta än genom Nobelprisen, som — kanske oftast — tillfalla personer, 
som därav icke äro i behov. 
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Svenska Akademien beslöt den 13 november 1928 att 1927 års Nobelpris i lit-
teratur skulle tilldelas Henri Bergson "som ett erkännande åt hans rika och liv-
givande iäer och den glänsande konst varmed de framburits" samt att inneva-
rande års Nobelpris i litteratur skulle tilldelas Sigrid Undset 'fb.rnämligast för 
hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv". 
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Nobelprisförslag 1929. 

N:o 1. Ivan Grozev, förslag uppskjutet från föregående år, N:o 30. 

Förslag inkomna föregående år efter förslagstidens utgång: 

N:o 2. Stefan George, föreslagen av Ernst Bertram, professor i nyare 
tysk litteratur vid univ. i Köln a.R. 

N:o 3. Johan Bojer, föreslagen av Herr Söderblom (förslaget för-
nyat i sammanhang med N:o 18 här nedan), samt av Th. 
Parr, led. av Norska Vet.Akad. 

N:o 4. Bertel Gripenberg, föreslagen av Herr Söderblom. 

N:o 5. Ludwig von Pastor, föreslagen av 0. Kolsrud, led. av Norska 
Vetenskapsakademien (L. v. Pastor avled den 6 okt. 1928, 
men kvarstår bland de föreslagna jämlikt Grundstadgar-
nas § 4 mom. 3). 

N:o 6. Cale Young Rice, föreslagen av E. E Farquhar, professor i lit-
teratur vid University of Kentucky, Lexington. 

N:o 7. Paul Ernst, föreslagen av 13 tyska, österrikiska och schwei-
ziska professorer, flertalet förslagsberättigade. 
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Förslag inkomna 1929: 

N:o 8. E. Estaunii, föreslagen av E. Staaff, professor i Uppsala. 

N:o 9. Benedetto Croce, föreslagen av Professor Julius v. Schlosser, 
led. av Vet.Akad. i Wien, Professor Karl Vossler, led. av 
Bayerska Vet.Akad., och Professor Friedrich Meinecke, 
led. av Preussiska Vet.Akad. 

N:o 10. K Palamas, föreslagen av Frederik Poulsen, led. av Danska 
Videnskabernes Selskab. 

N:o 11. Rudolf Maria Holzapfel, föreslagen av tre led. av Sektion fur 
Dichtkunst der Preussischen Akademie der Kunste m.fl. 

N:o 12. Rudolf Hans Bartsch, föreslagen av Hugo Spitzer, professor i 
filosofi och estetik vid universitetet i Graz. 

N:o 13. Concha Espina, föreslagen av Fredrik Wulff, professor emer. 
i Lund, med instämmande av E. Walberg, professor där-
städes, samt av förslagsberättigade professorer i Barcelona, 
Granada, Santiago de Compostela, Valencia, Bordeaux 
m.fl. 

N:o 14. Arno Holz, föreslagen av 412 professorer och andra lärare 
vid tyska, österrikiska, schweiziska m.fl. universitet och 
högskolor; förslagen insända genom filosofiska fakulteten 
vid universitetet i Königsberg. 

N:o 15. Knud Rasmussen, föreslagen av William Thalbitzer, led. av 
Danske Videnskabers Selskab. 

N:o 16. Otokar Bfezina, föreslagen av 27 professorer i Prag, Bränn 
och Pressburg. 

N:o 17. Georg Bonne, föreslagen av Karl Heldmann, professor i his-
toria vid universitetet Halle-Wittenberg, och Edmund 
Hildebrandt, professor i konsthistoria i Berlin. 

N:o 18. William Ralph Inge, föreslagen av Herr Söderblom. 
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N:o 19. Henrik Schiick, föreslagen av U. A. Motzfeldt, led. av Norska 
Vetenskapsakademien. 

N:o 20. E. A. Karfeldt, föreslagen av Didrik Arup Seip och Ivar 
Almes, ledamöter av Norska Vetenskapsakademien. 

N:o 21. Rufino Blanco-Fombona, föreslagen av Fidelino de 
Figueiredo, professor i litteratur vid universitetet i Madrid. 

N:o 22. Thomas Mann, föreslagen av Herr Österling. 

N:o 23. Thornton Wilder, föreslagen av densamme på grund av hans 
1927 utkomna berättelse "The Bridge of San Luis Rey". 

N:o 24. Edwin Arlington Robinson, föreslagen av Herr Hammar-
skjöld. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1929. 

Av de 24 prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas 
äro 8 nya, eller ha icke förut kunnat fullständigt behandlas. Redo-
görelsen för dessa jämte 2 av de gamla förslagen, vilka i år av en del 
kommittéledamöter omfattats med särskilt intresse, sparas som van-
ligt till sist. Två förslag på ledamöter i Svenska Akademien och kom-
mitthi ha ej varit föremål för överläggning, men från båda de före-
slagna framkallat bestämda avböjanden av att ifrågakomma vid pri-
sets utdelande. 

För de övriga 12 ter sig listan med denna omkastning i ordning-
en på följande sätt: 

N:o 3. Johan Bojer. Det verk som tillkommit, sedan Bojer för fyra 
år sedan var föreslagen till pris, romanen Det nye Tempel, har i sak-
kunnigutlåtandet befunnits icke på långt när ha samma värde som 
ett par av hans tidigare, och även dessa ha fortfarande icke ansetts 
inneha en sådan rang, att ett Nobelpris åt diktaren kunde anbefal-
las. Samtliga kommitterade anslöto sig till denna mening. 

N:0 4. Bertel Gripenberg. För sex år sedan var denne skald på för-
slagslistan, och sakkunnighetsutlåtandet om honom framhöll med 
värme hans betydelse som lyriker och verskonstnär och ansåg den 
tillräckligt stor för att uppbära Nobelprisets berömmelse. Nu har 
samma sakkunnige blivit tveksam, på grund av Gripenbergs senare 
produktion, vilken synts honom visa en avmattning. Kommitterade, 
som då icke ville tillerkänna denne diktare en sådan ställning som 
mästare i svenskspråkig poesi, att utmärkelsen åt honom kunde 
anbefallas, har ej heller nu kunnat stödja förslaget, ehuru det urval 
av dikter som Gripenberg förra året utgav: Tjugufem år, låtit hans 
konstnärskap och hans personlighet framstå med större mått och 
oklanderligare linjer, än de som förut skönjdes i den mera skrym-
mande massan. Framför allt har hans lidelsefullt starka patriotism 
och krigiska manlighet gett verkligt hög flykt åt en och annan dikt. 
Det tycks ej så litet vara detta nya stränga och härdade sinnelag som 
gjort poeten trött på de något grunda känslo- och tankeområden, 
där han som ung vann lätta segrar. Det är icke uteslutet, att han bry-
ter sig fram genom misstämningen till en rikare utveckling av det 
nytillkomna. I förhoppning om detta vilja kommitterade ställa sig 
avvaktande till förslaget. 

N:o 5. Ludwig von Pastor. Förslaget, som inkom redan förra året, 
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men försent att då beaktas, blev upptaget på detta års lista, ehuru 
den föreslagne under tiden avlidit. Kommitterade ha förut flera 
gånger avböjt att utsträcka området för Nobelpriset till att omfatta 
sådan enbart vetenskaplig förtjänst, varom här är fråga, och funno 
nu ingen anledning att ändra ståndpunkt. 

No 7. Paul Ernst. Kommitterade ha flera gånger förut ställt sig 
avvaktande till detta förslag, bland annat på den grund, att det verk 
som under en följd av år upptagit huvudparten av diktarens ansen-
liga skapareförmåga, hans Kejsarbok, icke förelegat avslutad. Detta 
verk är nu färdigt, men invändningarna mot det ha för var ny del 
blivit allt avgjordare. Kommitterade se sig därför ej i stånd till att 
ändra hållning, trots den höga uppskattning av andra sidor av Ernsts 
författarskap som bland dem haft företrädare. 

No 8. Edouard Estaunii. Av denne franske romanförfattare förelig-
ger intet nytt verk. Kommitterade ha alltså intet skäl att mildra sin 
kyliga hållning mot förslaget. 

31:.o 11. Rudolf Maria Holzapfel. Akademiens sakkunnige för filoso-
fiskt författarskap har icke funnit anledning att på nytt behandla för-
slaget och alltså ej heller att ändra den avvaktande ställning därtill, 
som han förut intagit. Kommitterade ha häruti följt honom. 

.N:-o 12. Rudolf Hans Bartsch. De par nya böcker, dem Bartsch utgi-
vit, sedan hans kandidatur förra året togs under övervägande, höra 
alls icke till hans märkligare och ha därför ingenting kunnat ändra i 
den på det hela taget avböjande mening som Kommitterade då 
uttalade. 

No 13. Concha Espina. 1 sakkunnigutlåtandet hann icke förfat-
tarinnans nya roman, La virgen prudente, tagas upp till behandling, 
och här må nu infogas några ord om denna. Boken liknar ej de tidi-
gare, tämligen lugnt episka, skildringarna, och den ter sig också som 
anlagd till en tendens- och programdikt om den modernt utveckla-
de unga kvinnan i spansk miljö. Hjältinnans namn, Aurora de 
Esparia, talar därvidlag tydligt nog. Hon är uppfödd på havets oänd-
liga vidder av sin farfar, som var sjökapten, och under och mellan 
dessa inspirerande färder har hon med genial lätthet anammat stor 
lärdom och invigts i tidens sublima tankar. Hon är överhuvud sub-
lim och fullkomlig, med idealisk skönhet, till det inre liksom till det 
yttre. Hon gör ett överväldigande intryck på Madrids universitet, 
när hon där försvarar sin doktorsavhandling i juridik, ett verk fullt 
av djärva, rena och hänförande tankar. Till och med på gatan vållar 
hon uppståndelse hos det lättantända folket. Man väntar sig något 
heroiskt förlopp av historien, men därav blir just ingenting, utan det 
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stannar vid scener inom hennes familj — mor, styvfar och styvsyster 
— och hennes tillbedjarekrets. Dessa scener äro mycket tröttande, 
med ymnigt flödande men föga tankerik dialog och med torrt och 
nervöst utförda porträtter som icke få någon åskådlighet, och som ej 
präglas av någon vid humanitet. All satir är småaktig, och den 
komik, som ibland försökes, är utan kvickhet och godlynthet och gör 
läsaren ovanligt förstämd. Det förefaller som författarinnan, kanske 
av bristande hälsa, alls ej förmått att utföra vad hon egentligen tänkt 
sig, utan stannat i planlöshet och nervositet. Kommitterade ha förut 
ej ansett sig kunna stöda förslaget, och finna ingen anledning att nu 
ändra mening. 

Jtf 14. Arno Holz. Det utomordentligt starka stöd förslaget fått från 
universitet i tyska länder vittnar om den betydelse man där tillmäter 
diktarens ständigt allt djärvare reformer av principerna för tysk vers. 
Det är svårt för utomstående att med tillräcklig kompetens intränga 
i dessa frågor, men den reflexionen ligger nära, att här föreligger en 
enbart tysk angelägenhet, så länge det poetiska resultatet av alla 
dessa strävanden ej uppnått en för den vanliga läsaren tillgänglig och 
övertygande skönhet. Med all respekt för Arno Holz' i flera avseen-
den ytterst märkliga gåvor av verbal uppfinning och intensitet, ha 
Kommitterade ej funnit hans lyrik av nog allmänmänskligt intresse 
för att böra belönas med det universellt anlagda Nobelpriset. 

N:o 16. Otokar Bfezina. Denne tjeckiske lyriker har under förra 
halvåret avlidit, och som Kommitterade förut vid flera tillfällen ställt 
sig avböjande till prisförslag å honom, funno de nu ingen anledning 
att uppehålla sig därvid. 

.N.•o 17. Georg Bonne. Förslaget har två gånger förut varit före, och 
då av Kommitterade tillbakavisats, emedan författarens, i och för sig 
aktningsbjudande, verksamhet i allmänhet alls ej sökt och i det hela 
ej fått tillräcklig estetisk betydelse för att falla inom Nobelprisets 
område. 

JV:v 18. William Ralph Inge. Akademiens sakkunnige för filosofiskt 
författarskap har i år icke funnit det nödvändigt att uttala sig om 
Inge, emedan han, trots mycket hög uppskattning av dennes 
Plotinos-bok, ger företräde åt en annan av årets föreslagna filosofer: 
Benedetto Croce. Kommitt&ade ha då ej funnit skäl att frångå den 
avvaktande hållning gentemot förslaget som de flera gånger förut 
intagit. 

.N.•o 19. Henrik Schiick och .N.•o 20. E. A. Karfeldt. De föreslagna ha, 
som redan nämnts, bestämt undanbett sig att komma i åtanke vid 
prisutdelningen. 
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No 21. Rufino Blanco-Fombona. I sakkunnigutlåtandet uttalas ej 
någon bestämd mening om denne venezolanska diktares värdighet 
till ett Nobelpris, medan hans ställning som tolkare av sin hemkon-
tinents estetiska strävanden starkt framhålles. Kommitterade, som 
med tillfredsställelse skulle hälsa möjligheten att med ett Nobelpris 
uppmärksamma det stora och litterärt mycket livaktiga sydameri-
kanska språkområdet, ha nu, liksom förra året, ej kunnat godkänna 
Blanco-Fombona som en i den icke spanska världens ögon tillräck-
ligt betydande diktare att här fylla platsen som representant. 

För året nya förslag, jämte de som av andra orsaker sparats, äro: 
No 1. Ivan Grozev. Sakkunnighetsutlåtandet tillerkänner ej denne 

bulgariske diktare någon märkligare förtjänst och ger för detta 
omdöme en ingående och övertygande motivering. Kommitterade, 
som här sakna språkliga möjligheter att bilda sig en egen mening, ha 
endast att ansluta sig till hans avböjande av förslaget. 

JV.•o 2. Stefan George. 1 sakkunnigutlåtandet framhålles denne dikta-
res stora betydelse inom hans eget lands lyrik och även inom andras, 
där strävanden väckts att lyfta poesien till sträng sublimitet såväl i 
form som i innehåll. De stora kvaliteter, varigenom han, trots en 
något förstämmande ansträngning och överspänning, ofta nog nått 
det eftertrådda, ha där erkänts, men det alltför exklusiva i hans 
väsen och känsloliv har omnämnts och likaså svårfattligheten i hans 
språkkonst. Kommitterade ha funnit dessa begränsningar i verkan 
för en i många avseenden stor diktargärning synts vara så betänkli-
ga, att de icke för närvarande kunnat ena sig om att stödja det eljes 
behjärtansvärda förslaget. 

No 6. Cak roung Rice. Sakkunnigutlåtandet frånkänner denne 
amerikanske poet all egentlig märklighet. Kommitterade avböjde 
förslaget. 

No 9. Benedetto Croce. Sakkunnigutlåtandet utmynnar i omdömet, 
att Benedetto Croce synnerligen väl fyller måttet för en Nobel-
pristagare, både som filosof och som skriftställare. Bland Kom-
mitterade uttalade Herr Schuck den meningen, att Croces betydel-
se som tänkare syntes honom äga egentlig märklighet blott på det 
estetiskt filosofiska området, och att det därför var en desto kännba-
rare inskränkning i hans författarskap, att detta ej utmärkte sig för 
någon märkligare stilistisk konstnärlighet. Endast förekomsten av 
sådan kvalitet tycktes honom böra övervinna Akademiens naturliga 
tveksamhet att utsträcka sin prisbedömande verksamhet till ett i 
övrigt för flertalet medlemmar tämligen svåröverskådligt område, 
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och för sin del ville han därför avböja förslaget. Övriga Kom-
mitterade förenade sig med honom i denna hållning. 

Xo 10. Kostis Palamas. Sakkunnigutlåtandet stöder med varm 
övertygelse förslaget och visar med ingående motivering, att denne 
skald som nydanare av sitt fosterlands poetiska litteratur har gjort en 
insats av historisk betydelse och där vunnit en rang, vari han ingen 
samtida medtävlare har. Förslaget har förut väckt icke litet intresse 
inom Akademien, och även Kommitterade skulle gärna ha låtit sig 
vinnas till förespråkare därför. Men de vore då tvungna att bortse 
från den uppfattning om värdet av Palamas' diktning, som de själva 
ur översättningar kunnat bilda sig, och tämligen blint följa en 
annans på studier av originalen grundade omdöme. Översättning-
arna av versen ha blott i fransk prosaomskrivning gett ett någotså-
när levande intryck, och med allt erkännande av storvulen fantasi 
och flykt hos skalden, har han där förefallit alltför retorisk till sin 
läggning. Den egentliga lyriken har i dessa, och ännu mer i metris-
ka, tolkningar så mattats i dragen, att det varit omöjligt att hos ori-
ginalen ana en skönhet, nog märklig att ställa skalden i främsta ledet 
bland samtida. Det har då för närvarande synts alltför äventyrligt att 
genom utmärkelse med ett Nobelpris inför den litterära världen för-
kunna hans rang som mästare på den vidsträcktare tävlingsbanan, 
hur viss den än må vara inom hans språkområde. Blivande nya verk 
eller nya tolkningar kunna naturligtvis förändra denna uppfattning, 
och Kommitterade vilja alltså ställa sig avvaktande, icke avböjande, 
mot förslaget. 

N:o 15. Knud Rasmussen. Av sakkunnigutlåtandet framgår, att det 
verk av den utmärkte forskningsresanden, Grönländska myter och sagor, 
varpå förslaget grundats, har sitt övervägande värde i det etnogra-
fiska, men rent estetiskt icke ger utbyte nog för att försvara utdelan-
det av ett Nobelpris på ett nytt område. Kommitterade funno sig 
böra avböja förslaget. 

N:0 23. Thornton Wilder. 1 sakkunnigutlåtandet ges livligt erkän-
nande åt det stilistiska mästerskap, som den unge författaren upp-
nått i sin omedelbart världsberömda bok: The Bridge of San Luis Rey. 
Även innehållet i denna betecknas som mycket märkligt, trots en viss 
dunkelhet i utformningen av den ledande tanken och trots berättel-
sernas fragmentariska art, båda dessa ofullkomligheter möjligen 
orsakade av diktarens alltför exklusiva inriktning på starkt koncen-
trerad estetisk affekt. Slutomdömet är, att författarens löftesrika 
utveckling torde behöva följas något längre, innan den kan anses 
stark och fast nog att uppbära ett Nobelpris. Kommitterade voro av 
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samma mening och ställde sig förhoppningsfullt avvaktande mot 
förslaget. 

Å:o 24. Edwin Arlington Robinson. Sakkunnigutlåtandet anbefaller 
detta förslag till Akademiens noggranna övervägande efter att ha 
framhållit diktarens mycket märkliga verskonst, stora fantasistyrka, 
kraftiga skildringsförmåga och starkt egenartade känsla och livssyn. 
Men däri påpekas också den dunkelhet i berättelse och språkligt 
uttryck, den alltför ohejdade ordström, omväxlande med alltför kärv 
ordknapphet, som ofta tröttar och anstränger läsaren och som för en 
större allmänhet torde göra även det värdefullaste innehållet ytterst 
svårtillgängligt. Det är icke lätt att döma rättvist om en diktkonst 
som med så oförnekligt stora förtjänster förenar en sådan brist på 
jämnvikt, fasthet och säkra linjer, att man tvekar om den skall till-
skrivas ofullgångenhet i artistisk förmåga eller en alltför suveränt 
självhärlig excentricitet i själsanläggningen. Kanske förklaras den 
bäst som disharmonien mellan ett ytterst intensivt och brännande 
poetiskt känsloliv och den verklighetsvärld, som poeten utan förskö-
ning eller förmildring söker tvinga in under sina konstnärliga syften. 
Resultatet blir styckvis till karaktärsfull skönhet, vari även det bittra 
och det grå smälta in i helheten, dessemellan visar sig överansträng-
ning i tankarnas och det språkliga uttryckets oberäkneliga äventyr. 
Med allt erkännande för den högtsträvande och energiska diktar-
gärning som här föreligger och som i vissa fall överraskande väl fort-
sätter en stor tradition i engelsk poesi ha Kommitterade dock ej för 
närvarande kunnat anbefalla Robinson till utmärkelse med 
Nobelpriset. 

JV:o 22. Thomas Mann. Sakkunnigutlåtandet har intet nytt verk att 
behandla, sedan förslaget senast förekom, och nöjer sig med att hän-
visa till de skäl som förut getts för dess beaktande från Akademiens 
sida. De bygga framför allt på författarens tidigare alstring, som nu 
ligger rätt långt tillbaka, som borde ha uppmärksammats för många 
år sedan, men som först 1924 blev föremål för övervägande, då kan-
didaturen från tysk sida framfördes. Dröjsmålet torde ha sin förkla-
ring i att före världskriget Nobelpris i rätt ymnigt mått tillföllo för-
fattare från detta land, varför man där iakttog en viss tillbakadra-
genhet i de litterära kretsar, för vilka det skulle legat nära att ha 
Thomas Mann i åtanke. Sedan kom kriget och därefter den förvir-
rade och förstämda tid, då man lätt glömde bort de värden som före 
katastrofen varit mest erkända. Så kunde de många åren förgå, utan 
att Buddenbrookarnas diktare föreslogs till den utmärkelse, som 
detta verk väl förtjänade bättre än något annat i nyare tysk skönlit- 

139 



1929 

teratur. I själva verket betecknar det en höjdpunkt i samtida roman-
diktning överlag; från intet annat håll föreligger en mer konstnärligt 
genomförd, mer överlägset säker och levande skildring av en grupp 
människor i sin samhällsmiljö och tidsatmosfär. Därtill har den före-
träde framför alla jämförliga alster av bred realism genom det djup 
i medkänslan och tankelivet som bevarat den artistiska objektivite-
ten från allt trångt och hårt: I mänsklig betydenhet, om också icke i 
stor stil, närmar den sig den klassiska realismen hos Tolstoj och den 
hävdar därvid sin självständighet redan genom olikheten i miljö och 
kultur, hos tysken borgerlig, hos ryssen adlig. Som ett mästerverk 
inom den borgerliga romandiktningen äger Buddenbrookarna en rang, 
som åren sedan dess tillkomst blott gjort obestridligare. 

Denna bok står förresten med sitt höga värde icke ensam i Manns 
produktion; det finns åtminstone en längre novell, Tristan, som är lika 
fulländad, och en annan, Tonio Kröker, som kommer rätt nära. Båda 
äro märkliga genom sitt tankeinnehåll: ett för en diktare nytt och 
djärvt partitagande för livets sunda och prosaiska enkelhet gentemot 
estetisk förkonstling. Överlägsna i sin stilkonst och medryckande 
genom manliga och starka tankar äro även hans inlägg under världs-
kriget: Friedrich und die grosse Koalition och den stora uppgörelsen med 
den demokratiska antipatriotismen: Betrachtungen eines Unpolitischen. 

Rent konstnärligt beundransvärda äro även diktverken Fiorenza 
och Der Tod in Venedig, ehuru de mänskligt sett ej ha samma oemot-
sägliga värde som de tidigare. 

För mera ingående omdömen om de nämnda arbetena hänvisas 
till sakkunnigutlåtandet år 1924. 

Thomas Manns övriga produktion är ojämn, men vad som här 
framhållits torde få anses tillräckligt att motivera ett Nobelpris åt 
honom. Därom voro Kommitterade med mer eller mindre värme 
eniga och ville anbefalla förslaget hos Akademien med det förtydli-
gandet, att utmärkelsen skulle avse hans tidigare författarskap, fram-
för allt romanen Die Buddenbrooks. 

Herr Karlfeldt lät anteckna, att han avgav sitt votum med tvekan, 
dels därför att redan 28 år förflutit sedan Manns förnämsta verk 
Buddenbrooks utkom, dels därför att hans senaste större arbete, roma-
nen Der Zauberberg, icke synes ägnat att stärka hans kompetens till ett 
Nobelpris. 

Stockholm den 23 Sept. 1929. 

Per Hallström. 
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Svenska Akademien beslöt den 12 november 1929 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Thomas Mann 'förnämligast för hans stora roman 
'Buddenbrooks', vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som 
ett av den samtida litteraturens klassiska verk". 

141 





1930 

Nobelprisförslag 1930. 

N:o 1. Concha Espina, föreslagen av G. Boussagol, professor i span-
ska språket och litteraturen vid Faculte des lettres i 
Toulouse. 

N:o 2. Prisets delning mellan Concha Espina och den tyske författa-
ren Nathanael jiinger (pseud. för Lic. Dietrich Johann 
Rump), förslag av Fr. Wulff, professor emer. i Lund. 

N:o 3. Karl Kraus, föreslagen av Ch. Andler, professeur au Colkge 
de France, Paris. 

N:o 4. Madame Clotilde de Arvelo, föreslagen av Manuel Maria 
Villalobos, led. av Academia Venezolana, Caracas. 

N:o 5. Manfred Kyber, föreslagen av L. Quidde, medlem av 
Bayerska Vetenskapsakademien, samt av Max, Herzog zu 
Sachsen, professor i Kultur und Literatur des alten 
Orients vid univ. i Freiburg (Schweiz). 

N:o 6. Paul Ernst, föreslagen av Gustav Neckel, professor i germa-
nisk filologi vid univ. i Berlin, Edmund E. Stengel, profes-
sor i historia vid univ. i Marburg, samt Robert Faesi, pro-
fessor i tysk litteratur vid univ. i Ziirich. 

N:o 7. Edouard Estaunii, föreslagen av E. Staaff, professor i 
Uppsala. 
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N:o 8. Anton Wildgans, föreslagen av Oswald Redlich, president i 
Vetenskapsakad. i Wien, samt ett antal förslagsberättigade 
professorer vid universitetet därstädes. 

N:o 9. Hans Driesch, föreslagen av Kurt Breysig, professor i 
Allgemeine Geschichtswissenschaft, Berlin, Walter Goetz, 
professor i historia, Leipzig, Fritz Kern, professor i 
Universalgeschichte, Bonn, samt Kraus, professor i tyska 
språket och litteraturen, Prag. 

N:o 10. Rudolf Kassner, föreslagen av A. 0. Meyer, professor i 
Mittlere und neuere Geschichte, Munchen, Walther 
Brecht, prof. i litteraturhistoria, Munchen, Friedrich 
Gundolf, prof. i tysk litteraturhistoria, Heidelberg, m.fl. 

N:o 11. Rufino Blanco-Fombona, föreslagen av J. Francos Rodriguez, 
led. av Spanska akademien. 

N:o 12. Georg Bonne, föreslagen av Max, Herzog zu Sachsen (se 
ovan N:o 5), med instämmande av ett antal tyska profes-
sorer. 

N:o 13. Kostis Palamas, föreslagen av Simos Menardos, professor i 
grekisk litteraturhistoria vid univ. i Athen, samt av Herr 
von Heidenstam. 

N:o 14. Paul ValiTy, föreslagen av Gustave Cohen, professor i fransk 
litteratur vid Faculte des lettres i Paris, samt av MM. 
Gabriel Hanotaux, Raymond Poincar, Henri Bergson, 
Jules Cambon, Maurice Pakologue de l'Acackmie 
Fransaise. 

N:o 15. Olav Duun, föreslagen av Halvdan Koht, led. av 
Vetenskapsakademien i Oslo. 

N:o 16. Arvid Järnefelt, föreslagen av 0. J. Tallgren, prof. i roman-
ska språk vid univ. i Helsingfors. 

N:o 17. E E. Sillanpää, föreslagen av densamme samt av Werner 
Söderhjelm och Yrjö Hirn, medlemmar av Finska 
Vetenskapssocieteten. 
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N:o 18. Rudolf Hans Bartsch, föreslagen av A. E Pribram och A. 
Dopsch, professorer i historia vid univ. i Wien. 

N:o 19. Alois jircisek, föreslagen av ZubatST, president, och J. B. 
Novåk, generalsekreterare i Tchechiska Vetenskaps-
akademien, Prag. 

N:o 20. Bertel Gripenberg, föreslagen av Johannes Sundwall, profes-
sor i Åbo, led. av Finska Vetenskapssocieteten. 

N:o 21. rrjö Hirn, föreslagen av Olaf Hom&ld  professor i litteratur-
historia och poetik vid akademien i Abo. 

N:o 22. Ernst von der Recke, föreslagen av Johannes Steenstrup och 8 
andra ledamöter av Videnskabernes Selskab, Kobenhavn. 

N:o 23. Edwin Arlington Robinson, föreslagen av Herr Hammar-
skjöld. 

N:o 24. Sinclair Lewis, föreslagen av Herr Schiick. 

N:o 25. Mrs Edith Wharton, föreslagen av Herr Hedberg. 

N:o 26. Theodore Dreiser, föreslagen av Herr Österling. 

N:o 27. Edgar Lee Masters, föreslagen av Herr Lamm. 

N:o 28. Lion Feuchtwanger, föreslagen av U. A. Motzfeldt, led. av 
Vetenskapsakademien i Oslo. 

N:o 29. D. S. Mergjkovskt eller delning mellan denne och 1. A. 
Bunin, förslag av S. Agrell, prof. i slaviska språk, Lund. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1930. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas äro i år 
29, i ett par fall ställda på delning och inalles omfattande 30 förfat-
tare. Av dem äro 13 nya och dessa, jämte ett gammalt förslag som 
hos en del kommittéledamöter denna gång väckt särskilt intresse, 
sparas som vanligt till sist. 

För de övriga 15 ter sig listan på följande sätt. 
N:o I. Concha Espina (även upptagen på förslaget N:o 2, om del-

ning av priset). Sedan förra årets utlåtande har av denna förfat-
tarinna utkommit en samling legender, sägner och sagor från 
Spanien och Sydamerika. I sakkunnigutlåtandet tillerkännas de ej 
någon särskild märklighet i annat avseende än som prov på Concha 
Espinas i hemlandet högt beundrade stilkonst. Kommitterade ha 
nu, liksom tidigare, icke funnit sig manade att stödja förslaget. 

JV:o 3. Karl Kraus. Sakkunnigutlåtandet anmärker, att det i år är 
enbart från franskt håll som förslaget återupplivats och finner detta 
stärka det tidigare intrycket, att politiska beräkningar haft sitt att 
säga vid den oförklarligt höga värderingen av författaren som tysk 
diktare. Ingenting nytt av honom har tillkommit, som skulle kunna 
ha gett Kommittén anledning att förändra sin tvenne gånger förut 
intagna avböjande hållning. 

iNr:o 6. Paul Ernst. Av denne diktare föreligger åtskilligt nytt, varav 
icke få noveller utgöra ytterligare bevis på hans rätt enastående mäs-
terskap i denna konstart, ett mästerskap där visserligen den rent 
konstruktiva säkerheten och stora stilen framträda starkare än själva 
innehållets makt att fängsla. Kommitterades flertal ha emellertid, 
liksom upprepade gånger förut, ej funnit sina invändningar mot 
stora delar av författarens produktion kunna tillräckligt motvägas av 
förtjänsterna på det nämnda området för att förslaget skulle kunna 
anbefallas. 

7. Edouard Estaunii. Intet nytt av denne franske romanförfat-
tare har sedan förra året utkommit, och Kommitterade ha därför ej 
funnit något skäl att förändra sin tidigare avböjande hållning. 

JY:o 9. Hans Driesch. När detta förslag för två år sedan förelåg, tiller-
kände sakkunnigutlåtandet (av Hans Larsson) denne tyske tänkare ett 
betydande, om också kanske ej slutgiltigt, vetenskapligt värde, men 
fann ej hans framställningssätt äga en avgjort litterär karaktär. Kom-
mitterade, som voro föga hågade för en utvidgning av Nobelprisets 
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område, ansågo denna invändning tillräcklig för att motivera en 
avböjande hållning och vidhålla även nu samma mening. 

N:o 11. Rufino Blanco-Fombona. I sakkunnighetsutlåtandet ges över-
sikten av den venezolanske författarens mångskiftande alstring fylli-
gare än vad som förut kunde ske, men något bestämt tillstyrkande 
av förslaget göres ej. Nytillkomna under året äro tvenne band. Det 
ena, La Novela de dos Afios, innehåller bland annat en mycket fängs-
lande skildring av venezolansk vildmark och ett venezolanskt pro-
vinsfängelse, vari författaren anbragtes efter en kort guvernörstid i 
vildmarken. Dessa partier ha stort sakintresse och äro skrivna med 
kraft och omedelbarhet. Det andra bandet, Motivos y Letras de Espafia, 
innehåller ytterst hetblodiga och löst tänkta reflektioner i spanska 
och spanskamerikanska frågor. Även den vida bättre boken torde ej 
räcka till att förändra den värdesättning av författaren som ett par 
gånger förut gett Kommitterade grund att ställa sig avböjande mot 
förslaget. 

No 12. Georg Bonne. Kommitterade vidhöllo även i år sin avbö-
jande hållning mot förslaget, som tyckes grundat huvudsakligen på 
ideellt sinnelag hos författaren, och icke tar i betraktande de ford-
ringar på litterär förtjänst, dem Nobelpriset måste uppehålla. 

JV:•o 15. Olav Duun. 1 sakkunnigutlåtandet betecknas den ena av 
denne diktares nytillkomna romaner, Medmenneske, som ägnad att 
förstärka hans ställning, medan däremot den andra, Carolus Magnus, 
i väsentliga avseenden underkännes. Framförallt framträder här den 
grumlighet i behandlingen av idaiv, som så ofta förut verkat för-
stämmande i Duuns fantasistarka och livfulla skildringar av männi-
skor och öden. Kommitterade, som hittills ställt sig avvaktande till 
förslaget, ha ej funnit skäl att förändra sin hållning. 

JV:.o 18. Rudolf Hans Bartsch. Denne österrikiske diktare, vilken 
först väckte intresse hos Kommitterade genom friskhet och egenart, 
har i sina senare verk visat sig allt mera tröttande och tom i sin dog-
matiskt optimistiska naturfromhet. Under året har han utgivit två 
nya romaner som åstadkommit föga annat än att skärpa detta. 
intryck. Sakkunnigutlåtandet har framhållit detta, och Kommitte-
rade se sig gent emot förslaget befästa i sin numera odelat avböjan-
de hållning. 

JV:.o 19. Alois Jirdsek. Denne tjeckiske författare av historiska 
romaner, som för övrigt avlidit, sedan prisförslaget gjordes, beteck-
nas i sakkunnigutlåtandet såsom i litterärt avseende tämligen under-
målig. Kommitterade ha tidigare ställt sig avböjande mot förslaget 
och intaga samma ståndpunkt nu. 
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Ar:o 20. Bertel GrzPenberg. Kommitterade ställde sig förra året avvak-
tande till detta förslag, som de sex år tidigare avböjt. Förändringen 
föranleddes av den starkare verkan som Gripenbergs diktning gjor-
de, när den fått framträda i urval och koncentration genom sam-
lingen Tjugufem år (1928), där massan av svagare gods ej längre skym-
de det verkligt inspirerade, äkta och självständiga. Framförallt som 
nationell tolk för sin svenska stam i prövande och stränga tider hade 
diktaren nu fått mera betydande mått. För året vilja Kommitterade 
upprepa detta erkännande. 

31:-o 22. Ernst von der Recke. I sakkunnigutlåtandet betecknas försla-
get som knappast fallande inom Nobelprisets område, eftersom de, 
i och för sig mycket betydande, förtjänster, varpå det grundats, till 
övervägande del äro vetenskapliga — inom textkritisk filologi och 
forskning i metrikens lagar. Kommitterade äro av samma mening 
och se sig tvungna att intaga en avböjande hållning. 

.N:o 23. Edwin Arlington Robinson. Kommitterade ställde sig förra 
året tveksamt avböjande mot detta förslag, som i hög grad väckt 
deras intresse, men vars föremål med mycket märkliga poetiska 
egenskaper förenade en ytterlig svårtillgänglighet och excentricitet i 
tanke och språkligt uttryck, som verkade förstämmande. De nya 
verk av diktaren, som i år föreligga, betecknas i sakkunnigutlåtandet 
som mer än flertalet av de föregående besvärade av tyngd, överre-
flexion och tröttande bredd i föredraget. De ha ej visat sig kunna 
minska den tvekan som förut rådde om lämpligheten att utmärka 
med ett Nobelpris en poetisk alstring, som med allt vad den för 
övrigt nått, i alldeles för ringa grad hunnit till klarhet. 

JV:-o 25. Edith Wharton. För två år sedan funno Kommitterade 
denna amerikanska författarinna i sin senaste roman Twilight Sleep så 
ha höjt sig över sin förut ådagalagda människoskildringskonst, att de 
ej längre ställde sig helt avböjande mot förslaget, utan avvaktade en 
vidare utveckling. För så vitt denna får bedömas efter de två nya 
romaner, som sedan dess föreligga, går den dock, som sakkunnig-
hetsutlåtandet visar, ej uppåt. Det finns alltså för närvarande intet 
skäl att ändra den avvaktande hållningen. 

,N:o 29. D. S. Mergjkovskj.  eller delning mellan denne och 1. A. Bunin. 
Sakkunnighetsutlåtandena om dessa båda ryska diktare utmynna i 
en olika värdesättning. Merezjkovskijs sista profetiska, mystiska och 
historiska verk underkännas så gott som helt, och även de av hans 
tidigare som skulle kunna ifrågasättas till ett Nobelpris betecknas 
som på sin tid måttlöst överskattade och egentligen mera frukter av 
lärd möda än av konstnärlig inspiration. Kommitterade instämma i 
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detta omdömes senare del, där de kunnat bilda sig en egen mening, 
och därmed voro för dem förslagets öde avgjort ifråga om båda de 
föreslagna, eftersom I. A. Bunin icke nämnts alternativt annat än till 
delning av priset. 

Det har emellertid sitt intresse för framtiden, att sakkunnigutlå-
tandet om Bunin i sin översikt av denne diktares senare alstring visar 
en rätt hög uppskattning av denna och framförallt att det påpekar 
hans delvis utkomna självbiografi, Arsenjevs liv, som ett ytterst märk-
ligt arbete, vilket lovar att kunna ställas vid sidan av den ryska litte-
raturens mästerverk. Skulle detta bekräftas, finge Akademien anled-
ning att på eget bevåg, om så behöves, återuppliva prisförslaget 
rörande Bunin. Det är sannolikt att denna bok rätt fort kommer att 
översättas till vanligare språk. 

För året nya förslag, jämte det av annan orsak sparade, äro: 
tAr..o 2. Dietrich Johann Rump. (Pseudonymen Nathanaelltinger). Av 

sakkunnigutlåtandet framgår, att här icke är fråga om ett författar-
skap av högre litterärt värde. Kommitterade finna ingen anledning 
att anbefalla förslaget. 

,N:.o 4. Clotilde de Arvelo. För sakkunnigutlåtandet förelågo ej den 
venezolanska fruns verk, men redan titlarna på dessa väckte miss-
tanken, att de knappast vore av den kvalitet som fordras för tävling-
en om Nobelpris. Nu ha verken, om de så kunna kallas, kommit hit. 
De bestå av några mycket tunna häften resebeskrivningar, med tun-
nare innehåll, mest redogörelser för hotelliv, nöjen och toaletter, 
samt ett ännu mindre häfte, Flores de Invernadero, försök till noveller 
och stämningsskildringar. Alltihop är snällt och helt menlöst, om 
man bortser från pretentionen i att publicera det. Rent av barock 
har sedan pretentionen blivit att för dylikt lappri sätta i fråga en 
utmärkelse inför hela världen. Kommitterade ha blott att med för-
våning avvisa förslaget. 

,Ar:o 5. Manfred Kyber. I sakkunnigutlåtandet betecknas denne bal-
tiske sagodiktare som en sympatisk och icke obetydlig förmåga, vil-
ken dock även i sitt bästa icke når den rang som kan komma ifråga 
för ett Nobelpris. Kommitterade avböjde förslaget. 

JV:v 8. Anton Wildgans. Sakkunnigutlåtandet tillerkänner denne 
österrikiske diktare en betydande konstnärlighet som lyriker, medan 
hans dramatiska och episka alstring icke befinnas tillfredsställa 
strängare fordringar. Kommittén ställer sig avvaktande till förslaget. 

Ar:o 10. Rudolf Kassner. Det avgivna utlåtandet karaktäriserar 
denne filosofiske essayist som en egenartad, och möjligen innehålls- 
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rik tänkare, med en rent av förbryllande subtilitet, som gör honom 
ovanligt svårtillgänglig. Då det överhuvud är med motsträvighet 
som Kommitterade hittills mött förslag att utvidga Nobelprisets 
område till det för dem och Akademiens flertal svåröverskådliga filo-
sofiska författarskapet, finna de ingen anledning att stödja den före-
liggande kandidaturen, så ovanligt esoterisk till sin art, som den är. 

.N:o 14. Paul Vakry. Det synnerligen beaktansvärda och, såvitt 
ämnets dunkelhet medger det, upplysande sakkunnighetsutlåtandet 
utmynnar, trots ansenlig uppskattning, i ett ställningstagande mot 
förslaget. Orsaken härtill är delvis av praktiskt slag, i det på goda 
grunder antages, att en så ytterligt och avsiktligt svårtillgänglig dikt-
ning som Vakrys, ställd inför Nobelprisets breda publik, skulle taga 
sig enbart förbryllande ut, med undantag naturligtvis för den lilla 
kretsen av initierade. Om dessa lärt någonting av sin mästare, torde 
de förresten hålla sig för goda att på fullt begripligt språk upphäva 
sin röst i en låg värld av realiteter för att bevisa hans för vulgära sin-
nen ofattliga storhet i det absoluta varats eller icke-varats rena rymd. 
I så fall skulle prisutdelaren få ensam stå mot chocken av den till-
strömmande läsekretsens förvirring och frågor. Är man övertygad 
om att det i den ifrågavarande poesien finnes stora vinningar för 
människoanden, som här fått ny fruktbarhet, utöver den som fram-
trätt i tidigare spekulationer i liknande riktning, vore ju icke den ris-
kabla positionen att sky för. Kommitterade känna sig emellertid 
icke, efter en så ringa förberedelsetid som nu, färdiga till ställnings-
tagande härvidlag. 

.No 16. Arvid Järnefelt. Sakkunnigutlåtandet ser denne finske för-
fattares betydelse framför allt i hans religiöst etiska förkunnelse, men 
tillskriver honom ej någon märkligare skönlitterär förmåga. Kom-
mitterade anslöto sig till denna mening och funno ej skäl att stödja 
förslaget. 

År:o 17. E E. Sillanpää. Förslaget om Nobelpris åt denne finske 
roman- och novellförfattare betecknas i sakkunnigutlåtandet som för 
tidigt väckt, eftersom Sillanpääs ännu föga omfångsrika alstring 
blott bjuder på ett verk av större betydelse. En mot honom avvak-
tande hållning anbefalles därför, och Kommitterade ha anslutit sig 
till denna mening. 

,Yo 21. rrjö Hirn. Denne hos oss välkände och mycket högt upp-
skattade finländske författare har säkerligen i många av sina littera-
turhistoriska och kultur- och själshistoriska verk uppnått en rang 
som forskare och tänkare, vilken, i förening med hans stilistiska mäs-
terskap, mycket väl skulle kunna berättiga förslaget att övervägas, 
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om man överhuvud är hågad att med Nobelpriset våga sig in på 
detta nya område. Fältet är emellertid här så vidsträckt och så 
mångskiftande genom ett stort antal språkkretsar och lärdomsdisci-
pliner, att det skulle fordras ett ytterst väl förberett arbete, innan 
man vore säker om erforderlig översikt. Då och då slumpvis inkom-
na förslag ge ej tillfälle till den jämförande och avvägande värdering 
mellan olika länders forskningsresultat och deras varaktiga betydel-
se, som är nödvändig för att försvara ett val ur så överrikt material. 
Kommitterade, som hittills på de antydda skälen ej velat anbefalla 
något förslag av denna art, finna sig även nu förhindrade att göra 
det. 

No 27. Edgar Lee Masters. Sakkunnigutlåtandet kommer till det 
slutomdömet om Lee Masters mästerverk, de båda Spoon-River-
Antologierna, att de i hemlandet blivit något överskattade till form 
som till innehåll. De verkligt betydande dikterna däri äro jämförel-
sevis få, det finns en massa osmält och ibland rätt intresselöst stoff 
som ej alls förvandlats till poesi, och överhuvud är den djärva pla-
nen att i de kortaste gravdikter fånga essensen av en hel befolknings 
liv tämligen grumligt tänkt och utförd. Håller man sig blott till de 
verkligen lyckade dikterna, måste man tillerkänna dem hög kvalitet, 
men deras sammanlagda tyngd räcker ej till för att motivera beröm-
melsen av ett Nobelpris. Kommitterade voro av samma mening och 
ansågo sig ej för närvarande kunna stödja förslaget. 

No 28. Lion Feuchtwanger. Den världsberömmelse som denne tyske 
författares historiska romaner i ett slag vunnit, har sakkunnighetsut-
låtandet icke funnit motsvaras av något verkligt litterärt värde. Den 
torde få förklaras av gällande smak för brutala effekter och den 
breda publikens brist på urskillning mellan äkta och falskt, eller sna-
rare förkärlek för grov bluff. Kommitterade ställde sig bestämt avvi-
sande till förslaget. 

De tre förslag, nya och gamla, som väckt särskilt intresse äro föl-
jande: 

No 13. Kostis Palamas. Förra året förelåg det utlåtande från en 
med originaldikterna förtrogen bedömare, som förut saknats. Detta 
omdöme lämnade intet tvivel om den stora betydelsen av Palamas' 
språkligt nyskapande verksamhet och ej heller om landsmännens 
erkännande av hans rang som deras förnämsta samtida poet. Trots 
detta ställde sig Kommitterade fortfarande tveksamma inför försla-
get, emedan de ej kunde bortse från den uppfattning av Palamas 
diktning som de själva bildat sig ur tillgängliga översättningar. I år 
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har ett ansenligt större antal av sådana tillkommit, men tveksamhe-
ten har därav icke övervunnits, ehuru särskilt Pierre Baudrys tolk-
ningar på fransk vers tyckas ge en mera levande och trogen före-
ställning om originalen än några andra försök möjliggjort. 
Dessutom inrymmer den hyllningsskrift som i år ägnats skalden av 
La Semaine igyptienne ett stort antal beundrande uppskattningar från 
många länder, delvis byggda på förstahandsläsning, delvis på ytliga-
re kunskap, men alla vittnande om skaldens mer och mer växande 
rykte som för närvarande den yppersta representanten för nygrekisk 
diktning. 

Tvivel om hans stora betydelse inom sitt lands litteratur kan allt-
så icke längre råda, men kvar står tvivlet på ett sådant poetiskt värde 
inom den samtida versdiktningen överlag, som skulle berättiga hans 
utmärkelse med Nobel-priset. I denna fråga måste Kommitterade 
bilda sin mening efter styrkan av de intryck som översättningarna 
gett dem, och även med fullt beaktande av erfarenheten, hur myck-
et vers så gott som alltid förlorar vid överflyttning till annat språk, ha 
de blivit betänksamma över att intet tolkningsförsök bland så många 
förmått gripa och fängsla dem med någon fläkt av omisskännlig stor-
het. Även den som från början ställt sig mest tillmötesgående att tyda 
till det bästa vad kopian lät ana, finner sig mer besviken, ju rikhalti-
gare materialet blivit, emedan den skaldepersonlighet, som däri allt 
tydligare röjer sig, visar en del drag, vilka synas svårförenliga med 
enkel och äkta poesi. Alltför ofta framträder hos Palamas en naiv 
självförnöjelse som låter hans jag ta en oproportionerlig plats och en 
oproportionerligt hög ton i den lyriska förkunnelsen; det händer rent 
av att han just icke får något annat uttryckt än sitt kraftmedvetande 
— ett slags tro utan gärningar, som verkar förstämmande på läsaren. 
Han har särskilt anspråk på att komma med ett mycket märkligt tan-
keinnehåll, och han tycks allmänt beundras för djup och rikedom i 
detta avseende. En sådan kvalitet hör till dem som bäst stå tolk-
ningsprovet, och det är då litet förvånande för läsaren att se sig 
avspisad med föga betydande, och knappast några nya, id&r, mest 
med högstämt allmängods. Detta kan få en hänförd flykt i föredra-
get, som icke saknar poesi, men det ger icke stort mera; vingarna fin-
nas, men det är icke med bara vingar som upptäckter göras. Här-
vidlag står en läsare av germansk stam av naturen kanske väl kyligt 
oförstående, greken är sydeurolA, och för honom tycks gälla den 
romanska förtrollningen inför strömmande och blänkande vältalig-
het. Emellertid har man fullt skäl att bestrida vitsordet om en lyriskt-
filosofisk hövdingplats bland samtida poeter för denne retoriker. 
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Lättare finner man sig i det retoriska draget i hans epolAer, 
genomträngda som de äro av nationellt och historiskt pathos, och 
man kan lätt fatta, hur mycket de betyda för landsmännen. 
Höjdpunkter i modern diktning torde de dock knappast represente-
ra, och för den litterära världen i stort sett måste de te sig som vis-
serligen praktfulla avlägg av Victor Hugos romantiskt historiska 
alstring, vilken för vår tid är något avlägsen och främmande. 

En, åtminstone delvis, klassiskt storstilad prosanovell torde vara 
det för världspubliken mest tillgängliga av Palamas diktning, och 
därtill kan läggas en mycket vacker och poesifylld akt av ett för 
övrigt ovanligt odramatiskt drama. 

Eljes är det fortfarande mest genom andras mer eller mindre sak-
kunniga beundran som läsaren har att låta övertyga sig om att 
denne, utan tvivel intensivt allvarliga och högtsträvande, diktare för-
tjänar en sådan utmärkelse inför världen som Nobelpriset. 

Kommitterade ha icke ansett sig kunna anbefalla förslaget, eme-
dan Palamas diktning ej på dem gjort ett tillräckligt starkt omedel-
bart intryck. Herr Karlfeldt har dock avgivit ett i någon mån avvi-
kande omdöme. 

Xo 24. Sinclair Lewis och 
JV:o 26. Theodore Dreiser torde lämpligast behandlas i ett samman-

hang. 
I sakkunnighetsutlåtandena, vartill här må hänvisas för att und-

vika upprepningar, ha försök gjorts att karaktärisera de båda diktar-
na, vilka ha samma litterära inriktning på djärvt verklighetstrogen 
människo- och samhällsskildring, men som röja mycket olika lyn-
nen, intellektualiteter och konstnärsart. 

Theodore Dreiser är tungt allvarlig; om han äger några anlag till 
humor och skämt, har han hållit dem fullkomligt tillbaka i sin 
osmyckade saklighet. Han följer därvidlag strängt den tradition 
inom naturalistisk roman som inleddes av Zola, och han gör det 
med en för honom egen enkel ärlighet, utan tanke på någonting 
annat än att återge livet som han funnit det, utan några bekymmer 
för uttrycksmedlen som konstvärde i och för sig, med en naiv och 
äkta betagenhet i sin breda uppbyggande fantasi. Ordet tung är om 
honom på sin plats, men det bör tilläggas, att tyngden i hans bästa 
diktaringivelse blir till ett positivt värde, till ett slags betvingande 
makt. Hans genomgående mörka syn på livet, dogmatiskt grundad 
i teorier av mycket tvivelaktig art, förenas med en outtröttlig föräls-
kelse i dessa för honom kaotiska fenomen, som låter tillvaron, trots 
allt, bli överväldigande rik. Vad som är en ännu viktigare förutsätt- 
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ning för diktaren, han har en ömhet för mänskligt lidande, en vid-
synthet i domen av sina bröder och systrar, som väl kan urskulda för 
mycket, men som inför den verkliga tragiken når till storhet i sin 
geniala intuition. Man kan med rätt kalla honom ett naivt och 
ursprungligt geni, ytterst ojämn som konstnär, men mycket märklig, 
där han når högst. I An American Tragedy har han åstadkommit sitt 
mästerverk, där ett — på samma gång genomsnittligt och skarpt dif-
ferentierat — omfattande komplex av amerikanskt liv gestaltats till 
gripande scenisk verkan. Det är denna bok, man bör ha i tankarna 
vid frågan om förslaget till Nobelpris, men det finns — som sakkun-
nighetsutlåtandet framhåller — även en del annat av hans hand, som 
ur en eller annan synpunkt har jämförligt värde. 

Sinclair Lewis har ett helt annat lynne, hans munterhet och 
kvickhet ge en prägel av fest åt hans samhällskritiska fälttåg, hur 
hänsynslöst skarpa och allvarliga de än i grunden äro. Hans intelli-
gens är klarare och smidigare än Dreisers och hans bildning fastare; 
står hans psykologiska intuition måhända tillbaka i djup och vidd, 
har han i stället en rörlighet och snabbhet, en enastående virtuositet 
i dialogens utformning och språkliga karaktär som gör hans scener 
åskådligare. Dreisers förnämsta styrka, den alltomfamnande med-
känslan, motsvaras hos Lewis av en humor som på sitt sätt är lika 
vid. Hans komik är lika solitt grundad på verklighetsiakttagelser som 
Dreisers allvarliga och enkla saklighet, den håller sig i all sin upp-
sluppenhet ovanligt fri från överdrift och smaklöshet, ständigt väl-
balanserad och klok. 

Båda dessa författare ha kanske blott en gång — om ordet blott här 
är på sin plats — hunnit till varaktig monumentalitet: mot An American 
Tragedy kan som i sin art jämnbördig ställas Babbitt. Dreiser har sam-
lat de hårda och mörka dragen i amerikanskt liv till ett med sin 
stränga konsekvens imponerande och till slut storartat gripande skå-
despel. Lewis har av den andliga osjälvständigheten och flackheten, 
det ungdomligt ofullgångna, med bibehållande av det ungdomligt 
friska och vinnande skapat en gestalt av i samtida litteratur oupp-
hunnen typisk betydelse, i vilken nationen med mer eller mindre för-
nöjelse igenkänt sig själv. Därtill har han i sin senaste bok Dodsworth 
kompletterat sin kritik av landsmännen med en orientering i euro-
peisk mentalitet som på ett delvis lysande sätt ger hans värdesättning 
större opartiskhet och jämnvikt. Även som roman är detta verk vida 
över vanligt mått. Hans övriga alstring, om man frånser det tidigas-
te lärlingsarbetet till diktarkallet, har oftast en märklig karaktär, och 
är mycket mindre ojämn än Dreisers. 
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På dessa grunder ha Kommitterade — bland vilka Herr Österling 
dock skulle föredraga Nobelprisets delning mellan Dreiser och 
Lewis — stannat vid det förslag som gäller den senare och få härmed 
föreslå Akademien att tilldela Sinclair Lewis årets litterära utmär-
kelse. 

Stockholm den 25 sept. 1930. 

Per Hallström. 
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Särskilt utlåtande. 

Jag har på samma grunder som mina kolleger inom kommittén 
ställt mig tvekande inför K. Palamas kandidatur till Nobelpriset. Jag 
får dock erkänna, att denna tvekan ganska väsentligt rubbats genom 
inkomna nyare utlåtanden, av vilka några äro synnerligen ampla 
och avgivna av bedömare, som jag måste anse fullt vederhäftiga. 

Tyvärr ha de nya översättningar, som under året tillkommit, icke 
kunnat i någon större mån främja inträngandet i Palamas skaldskap. 
Stödd på den franska prosaöversättning, som ledsagade det första 
förslaget på Palamas, vidhåller jag min uppfattning, att han, med en 
del icke fullt sympatiska drag, är en skald med hög inspiration, över-
strömmande kraft och en, trots främmande stilinflytande, utpräglat 
nationell läggning. Jag vågar därför icke definitivt avvisa hans kan-
didatur och skulle anse, att det icke vore Akademien ovärdigt, om 
årets pris tillerkändes honom, ehuru jag hällre ser det givet åt en 
annan. 

E. A. Karlfeldt. 

Svenska Akademien beslöt den 5 november 1930 att årets Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Sinclair Lewis 'för hans starka och levande skildringskonst, med 
Wskapande förmåga, med kvickhet och humor". 

156 



1931 

Nobelprisförslag 1931.     

N:o 1. Kostis Alarnas, föreslagen av 10 medlemmar av Akademien 
i Aten, Section des Lettres et des Arts, av Simos 
Menardos, professor i grekisk litteraturhistoria vid univer-
sitetet i Aten, samt av professorer i nygrekiska i Paris och 
Leiden. 

N:o 2. Paul Vakry, föreslagen av D. Saurat, professor i franska 
språket och litteraturen vid University of London. 

N:o 3. Ramön H.rez de Ayala, föreslagen av Ramön Men&idez 
Pidal, de la Real Academia Espatiola. 

N:o 4. Delning mellan Concha Espina och Nathanael iiinger (pseudo-
nym för Johann Rump), föreslagen av Fr. Wulff, professor 
emer. i Lund. 

N:o 5. Concha Espina, föreslagen av Conde de la Vifiaza och 5 
andra medlemmar av Real Academia Espafiola, av 2 
medlemmar av Real Academia de la Historia i Madrid, av 
Alfred Baudrillart de l'Acad&nie fraNaise, av 
Nobelpristagaren Jacinto Benavente samt av förslagsberät-
tigade professorer och akademiledamöter i Bordeaux, La 
Paz (Bolivia), Lima, Madrid, Salamanca, Valencia och 
Zaragoza. 

N:o 6. Mlle Laura Mestre, föreslagen av Juan Miguel Dihigo, pro-
fessor i lingvistik och filologi vid universitetet i Havanna. 
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N:o 7. klouard Estauni6 föreslagen av E. Staaff, professor i 
Uppsala. 

N:o 8. Paul Ernst, föreslagen, utom av 6 professorer som under-
tecknat föregående års förslag, av ytterligare 14 tyska, 
schweiziska och böhmiska universitetsprofessorer, av vilka 
åtminstone 4 förslagsberättigade. 

N:o 9. Ramön Menbzdez Pidal, föreslagen i gemensam skrivelse av 
27 medlemmar av Real Academia Espariola och i särskild 
skrivelse av ledamoten av samma akademi, medicinske 
Nobelpristagaren S. Ramön y Cajal; vidare av 21 med-
lemmar av Real Academia de la Historia, 6 ledamöter av 
Real Academia de Bellas Artes de Toledo, 14 led. av por-
tugisiska Vetenskapsakademien, 7 led. av Faculte de 
Philosophie et Lettres i Bruxelles samt 52 "Vertreter der 
romanischen Philologie an den Hochschulen 
Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz". Enstaka 
förslag hava inkommit från förslagsberättigade personer, 
de flesta universitetsprofessorer, i Alger, Barcelona, 
Berkeley (California), Bloomington (Indiana), Breslau, 
Buenos Aires, Bruxelles, Cambridge (Mass.), Columbus 
(Ohio), Dublin, Glasgow, Granada, Groningen, Iowa City, 
Ithaca (New York), Kobenhavn, La Laguna, La Plata, 
Leeds, London, Madison (Wisc.), Madrid, Mexico, 
Montevideo, Murcia, Neapel, New York, Northampton 
(Mass.), Paris, Poitiers, Porto, Princeton (New Jersey), 
Salamanca, San Jose de Costa Rica, Sevilla, Strassburg, 
Torino, Toronto (Canada), Utrecht, Valencia, Valladolid; 
samt dessutom från ett stort antal personer vilkas kompe-
tens icke kunnat kontrolleras. 

N:o 10. Johannes V Jensen, föreslagen av Frederik Poulsen, led. av 
danske Vidensk. Selskab, A. W. Brogger, led. av norska 
Vetensk.Akad., och Joh. Brundum-Nielsen, professor i 
Köpenhamn. 

N:o 11. Francis jammes, fransk skald, föreslagen av herr Österling. 
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N:o 12-14. E. A. Karlfeldt, Per Hallström, Bertel Gripenberg, alternativt 
eller, som nödfallsutväg, delning mellan de båda först-
nämnda; förslag av herr Söderblom. Bertel Gripenberg 
ensam föreslagen av Rolf Lagerborg, professor i 
Helsingfors, och Johannes Sundwall, professor i Åbo. 

N:o 15. Anton Wildgans, föreslagen av Axel L. Romdahl, professor i 
Göteborg, samt av 22 förslagsberättigade universitetspro-
fessorer i Österrike. 

N:o 16. Ivan Alexdevi6 Bunin, föreslagen av prof. Olaf Broch, led. av 
norska Vetenskapsakad., Vladimir Frantsev, prof. i slavisk 
litteratur i Prag, Alexander Kaun, prof. i samma ämne vid 
universitetet i Berkeley (Cal.), Bernard Pares, prof. i ryska 
vid University of London, samt, genom Statsrådet 
Emanuel Nobel, av fyra i Paris bosatta ryssar, av vilka en, 
prof. Kullmann, lektor i ryska vid Sorbonne, torde böra 
anses förslagsberättigad. 

N:o 17. Delning mellan Dmitzt Sergdevip.  Merevicovsk och Ivan 
Alexdeviy* Bunin, föreslagen av Sigurd Agrell, professor i 
Lund. 

N:o 18. Martin Andersen Nexe, föreslagen av Alfred Döblin, Mitglied 
der Preuss. Akademie der Kunste (Sekt. f. Dichtkunst). 

N:o 19-20. Hermann Hesse och Ivan Sjmejov, alternativt förslag av 
Nobelpristagaren Thomas Mann. 

N:o 21. Frans Eemil Sillanpää, föreslagen av Finlands minister i 
Stockholm R. Erich, led. av finska Vetenskapssocieteten. 

N:o 22. Fru Ivana Brlib-Mdt uranib, föreslagen av Gabriel 
Manojlovk, professor i allmän historia vid universitetet i 
Zagreb. 

N:o 23. Rudolf Kassner, föreslagen av 19 personer, av vilka minst 10 
äro förslagsberättigade professorer vid österrikiska, tyska 
och schweiziska universitet. 
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N:o 24. Olaf Bull, föreslagen av Jens Thiis, led. av norska 
Vetenskapsakademien. 

N:o 25. Georg Bonne, föreslagen av Karl Heldmann, prof. i historia 
vid universitetet Halle-Wittenberg, samt ett antal andra 
professorer av vilka minst 4 äro förslagsberättigade. 

N:o 26. 0. E. Relvaag, för hans roman "Giants in the Earth", före-
slagen av Lawrence Larson, prof. i historia vid univ. i 
Urbana (Ill.). 

N:o 27. Stefan George, föreslagen av A. H. Winsnes, led. av norska 
Vetenskapsakad. 

N:o 28. Erich Maria Remarque, för hans arbete "Der Weg zuriick", 
föreslagen av herr Hedberg. 

N:o 29. John Galsworthy, föreslagen av herr Lamm. 

N:o 30. Olav Duun, föreslagen av Helga Eng, led. av norska 
Vetenskapsakademien. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1931.     

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas äro i år 
30. Två av dem äro ställda på delning av priset mellan två personer, 
ett är alternativt mellan två personer, och ett är alternativt mellan 
tre personer, eller föreslås "som nödfallsutväg" delning mellan de 
två av dem som nämnas först i ordningen. Tre av de så förekom-
mande namnen återfinnas dessutom på särskilda förslag, och slutre-
sultatet blir, att antalet föreslagna uppgår till 30. Av dem äro tio nya, 
och dessa sparas som vanligt till sist, jämte sådana äldre förslag som 
denna gång väckt särskilt intresse inom kommitt&i. 

För de övriga 17 ter sig listan på följande sätt: 
N:o 1. Kostis Palamas. Kommitterade ha flera gånger förut ägnat 

grundlig eftertanke åt detta i mer än ett avseende behjärtansvärda 
förslag, men icke sett sig i stånd att ur tillgängliga översättningar av 
de nygrekiska originalverken vinna en övertygelse, att diktarens poe-
tiska förmåga verkligen försäkrar honom om en så överlägsen plats 
i samtida diktning överlag, att ett Nobelpris åt honom vore fullt 
berättigat. Mot denna mening inlade dock E. A. Karlfeldt förra året 
sin gensaga. I år stå Kommitterade åter eniga i sin avböjande, eller, 
om man så vill, avvaktande hållning, tills flera översättningar före-
ligga. 

N:o 2. Paul Valby. Av denne franske poet har sedan förra året intet 
nytt verk utkommit, och Kommitterade ha således ej satts i tillfälle 
att bättre än sist intränga i hans tankevärld. Denna är i och för sig 
icke lätt att behärska, och genom diktarens exklusivt säregna form-
givning har svårtillgängligheten — som det vill synas avsiktligt —
ökats. Ehuru man här skymtar en av hög strävan och strängt konst-
närsallvar bestämd diktargärning, är det fortfarande för Kommit-
terade omöjligt att tillmäta denna en sådan framtidsbetydelse som 
fruktbärande budskap till en större allmänhet, att därmed denna all-
mänhets helt naturliga förbryllelse över en prisutmärkelse åt ett så 
otillgängligt författarskap kunde mötas med jämnmod. 

No 4. Nathanael jiinger. Förslaget avböjdes förra året, emedan den 
eljes i mycket prisvärde tyske romanförfattaren icke kunde tillerkän-
nas någon mera betydande litterär kvalitet. De sedan dess nytill-
komna verken av honom ha icke kunnat förändra denna uppfatt-
ning. 

N:o 5. Concha Espina. I sakkunnigutlåtandet betecknas diktarin- 
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nans för året nya bok som icke på annat sätt märklig, än genom det 
enkla, rena och vackra spanska språk som tycks vara hennes egent-
liga förtjänst och grunden till hennes stora berömmelse i hemlandet 
och Sydamerika, liksom i spanskintresserade universitetskretsar i 
många länder. Utan en motsvarande förträfflighet i innehållet kan 
hennes diktning dock icke göra anspråk på en sådan utmärkelse 
inför den universella läsevärlden, som Nobelpriset betyder, och 
Kommitterade finna alltså ingen orsak att ändra sin hittills mot för-
slaget avböjande hållning. 

.No 7. Edouard Estaunii. Ej heller under 1930 har något nytt verk 
av Estaunie utkommit. Den avböjande hållning hos Kommitterade, 
som detta förslag hittills mött, har då ej heller nu kunnat övervinnas. 

N:o 8. Paul Ernst. Såsom det framgår av sakkunnigutlåtandet är 
Paul Ernsts nya stora dikt, Der Heiland, ett betydande arbete, rikt på 
tankar och gestaltande fantasi i de — vanligen självuppfunna — pa-
rabler som utgöra dess väsentliga innehåll, och uppburet av en stark 
och äkta religiös känsla. Denna religiositet har visserligen mer av 
filosofisk betraktelse än av evangeliernas enkelhet och tändande 
värme; den har sina källor i den indiska mystiken lika mycket som i 
den kristna. Den världsbild, till vars försoning med människans alla 
själsliga krav här göres ett försök, är modernt komplex i naturupp-
fattningen, liksom i samhällsproblemens mångfald och tillspetsning. 
Därtill är dikten särskilt tidsbetonad genom sitt syfte, att i det tyska 
fosterlandets nödläge mana fram de inre krafter som skola hjälpa, 
där all yttre hjälp tryter eller sviker. Mot detta stora och allvarstunga 
innehåll svarar en enkel formgivning, där uttryckets omedelbarhet 
och kraft få betyda mera än dess skönhet; versen bekymrar sig ej om 
annat än att berätta så snabbt och klart som möjligt. Stor stil kan 
icke frånkännas verket. Kommitterade, som under den långa för-
slagstiden med uppmärksamhet följt Paul Ernsts i det estetiska vär-
det mycket skiftande, men ofta mycket märkliga diktaregärning, 
kunna ej annat än finna hans krav på erkännande stärkt genom Der 
Heiland. De äro dock icke beredda att ansluta sig till prisförslaget, 
särskilt i år, då mer än en av medtävlarna synes böra föredragas. 

N:o 10. Johannes V Jensen. I sakkunnigutlåtandet påvisas, att Jen-
sens lyriska diktning, särskilt i hans nya samling, uppnått en form-
fulländning av sällsynt renhet och friskhet, och att denna form ofta 
motsvaras av ett harmoniskt och mänskligt vackert innehåll. Även i 
de övriga av hans senaste skrifter framträder en humanisering av 
hans syn på människornas värld. Fenomenet är lika glädjande som 
överraskande och kan icke undgå att inverka på Kommitterades 
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stämning gent emot den i så många avseenden rikt begåvade, men 
så ofta rent av frånstötande diktaren. De äro dock för närvarande 
icke hågade att förändra sin hittills avböjande hållning, eftersom 
fortfarandet det mesta och det allmännast beundrade av Johannes V. 
Jensens författarskap är synnerligen svårt att försona med Nobel-
prisets syfte och svårt att fördraga för oförvriden mänsklig känsla. 

JV:-o 12-14. E. A. Karlfeldt, Per Hallström, Bertel Gripenberg. Beträf-
fande det mellersta av dessa namn, har dess bärare vid Kommittera-
des sammanträde undanbett sig att komma i åtanke. I vad förslaget 
gäller E. A. Karlfeldt, skall det längre fram i utlåtandet upptagas till 
beaktande. 

I sakkunnigutlåtandet om Bertel Gripenberg ges en i det hela hög 
uppskattning åt hans nytillkomna diktsamling, och överhuvud tiller-
kännes hans poesi i dess sista skede, från och med hans deltagande i 
befrielsekriget, en större halt och betydelse än den tidigare. Hur 
tungt prisförslaget på honom må väga beror dock, efter här är fråga 
om lyrik, till mycket väsentlig del på det vitsord för formell fulländ-
ning som kan tillerkännas skalden. Det faller i ögonen redan i det 
föreliggande förslaget, där E. A. Karlfeldts namn står nära hans, att 
Gripenberg icke på sitt språkområde kan ställas främst bland mäs-
tare i versens konst. Om han är mästare nog att framdeles böra 
komma i fråga, därom anse Kommitterade icke nödvändigt att för 
närvarande uttala sig. 

,N:.o 15. Anton Wildgans. Som intet nytt verk av honom tillkommit 
sedan förra året, bibehålla Kommitterade sin då intagna avvaktan-
de hållning inför förslaget. 

No 17. Dmitrj.  Sergdevi6 Mergjkovsk, föreslagen till delning av pri-
set med Ivan Bunin, vilken behandlas längre fram i utlåtandet. För 
året föreligger av Merezjkovskij intet nytt verk. Kommitterade, som i 
fjol instämde med sakkunnigutlåtandets avböjande hållning mot pris-
förslaget, ha alltså nu ingen anledning att förändra sin uppfattning. 

,N:.o 21. Frans Eemil Sillanpää. Sedan förra året har intet nytt verk 
av Sillanpää blivit tillgängligt på svenska. Kommitterade ställa sig 
därför, liksom förut, avvaktande mot förslaget. 

Ar:o 23. Rudolf Kassner. 1 sakkunnigutlåtandet avstyrkes förslaget, 
emedan Kassners i hans Fysiognomik framlagda filosofi rör sig med 
alltför äventyrliga tankeprocesser och är för abstrakt och otillgäng-
lig för att kunna tillerkännas den allmännare betydelse som måste 
vara en förutsättning för lämpligheten av en prisutmärkelse på detta 
sällan och blott med tvekan beträdda område. Kommitterade anslu-
ta sig till denna uppfattning. 
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N:o 24. Olaf Bull. Sakkunnigutlåtandet har i Bulls nytillkomna 
produktion ej funnit några väsentliga poetiska värden, utöver vad 
diktaren förut åstadkommit. Snarare skönjes en tillbakagång i hans 
lyriska bana. Kommitterade, som hittills ställt sig avvaktande mot 
förslaget, finna sig ej hågade att nu gå längre i tillmötesgående. 

,No 25. Georg Bonne. Sakkunnigutlåtandet har i författarens två 
nytillkomna verk funnit ett mycket mer betydande stoff än förut att 
behandla, men stannar dock fortfarande vid ett avböjande av för-
slaget som knappast torde böra falla inom det skönlitterära 
Nobelprisets område. Kommitterade finna ej heller skäl att ställa sig 
annorlunda, än de gjort förut, det vill säga avböjande. 

.Mo 27. Stefan George. Av denne förnämlige men mycket svårtill-
gänglige lyriker, som för två år sedan var föremål för utredning, har 
sedan dess ingenting nytt utkommit. Kommitterade kunde då, trots 
delvis mycket hög uppskattning av Georges konst, ej ena sig om att 
stödja förslaget, och så har även nu blivit fallet. 

J5r:o 30. Olav Duun. Diktarens för året nya bok, ett band noveller, 
betecknas i sakkunnigutlåtandet som avgjort underlägsen hans bre-
dare berättelser. Av dessa har den stora romanserien tuvikingarna 
stannat i Kommitterades minne som ett så rikt och starkt verk, att en 
utmärkelse därav med Nobelpris vore värd att tänka på. Den föl-
jande alstringen har dock ej hållit sig på samma höjd, och icke säl-
lan sjunkit rätt djupt därunder. En avvaktande hållning mot det i 
flera avseenden lockande förslaget har så givit sig själv, och i år synas 
inga skäl föreligga för någon förändring. 

För året nya förslag, jämte de av annan orsak sparade, äro: 
N..o 3. Ramön Perez de Ayala. Det mycket ingående sakkunnigutlå-

tandet tillerkänner Perez de Ayala en plats i främsta ledet av samti-
da spanska skönlitterära författare, men ej avgjord överlägsenhet 
över fyra eller fem medtävlare och ej den obestridda ställning som 
klassiker, vilken Ramön Men&Klez Pidal på sitt område förvärvat. 
Vid jämförelse med utlåtandet om den senare blir det tydligt, att för-
slaget på honom omfattas med helt annan styrka i övertygelsen. 

Inför versöversättningarna i redogörelsen tvekar man icke att till-
tro diktarens lyrik i mer än ett avseende märkligt värde. Hans tan-
keliv tycks där vara djupt och äkta, hans känsla stark och mjuk, och 
hans uttryckssätt har enkelhet och omedelbarhet. Kommer därtill 
verkligt fulländad form, varom utlåtandet intet bestämt yttrar, tyck-
es denna poesi vara så pass förnämlig, att den kan räknas bland de 
märkligare i samtiden. 
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Emellertid är det framförallt genom sina prosaverk, romaner och 
samhällskritiska studier, som författaren intar sin ställning av mär-
kesman, särskilt uppburen av den yngre och radikala spanska gene-
rationen. 

Redogörelsen för dessa böcker visar oss en något orolig, i excen-
tricitet kringflackande diktarepersonlighet med smak för rätt stötan-
de effekter och med stark böjelse för överraskande och långa reson-
nemanger och själsanalyser. Intrycket bekräftas vid läsningen av en 
av de mest berömda romanerna, Belarmino y Apolonio, vars humor 
störes av rastlöshet, men vars bizarrerier icke låta störa sig av någon-
ting alls. Bokens originalitet har en del bismak av Anatole Frances 
ironiska gourmandise, och ännu oftare erinras man om Laurence 
Sternes kattungelek med icker och tvära sidosprång upp till mora-
liska meditationer från vilken utsiktspunkt som helst. Ett visst maner 
tycks alltså vidlåda Nrez de Ayala och fördunklar hans obestridliga 
spiritualitet och hans rätt rika berättaregåvor. Stor stil torde knap-
past kunna tillerkännas hans romandiktning, men den är dock så 
pass märklig, att Kommitterade gärna ställa sig avvaktande mot för-
slaget. 

JV:o 6. Laura Mestre. Denna kubanska skriftställarinna har av för-
slagsställaren egentligen ej rekommenderats utan blott ledsagats till 
Nobelstiftelsens port. I sakkunnigutlåtandet underkännes helt och 
hållet hennes litterära betydelse. Kommitterade ha då ej funnit skäl 
att uppehålla sig vid förslaget. 

.N:.o 9. Ramön Men‘indez Pidal. Det grundligt ingående sakkunnigut-
låtandet framhåller med övertygelse den storartade betydelse för 
spansk språk- och litteraturforskning och i viss mån spansk historia, 
som kompetenta bedömare från hela världen tillerkänt MerAndez 
Pidal. Av den ovanligt tungt vägande förslagsskrivelsen med dess 
bihang framgår, att han i fosterlandet äras som den väl mest lysan-
de representanten för samtida spansk litteratur. 

Kommitterade ha även genom sin direkta, ehuru flyktigare, 
bekantskap med mästarens insända verk fått ett bestämt intryck, att 
här föreligger en inom sin art verkligt klassisk alstring, ett rikt och 
stort livsverk, utmärkt även för den fulländning i språk och form som 
är en oundgänglig förutsättning för Nobelpriset. Om Svenska 
Akademien skulle vara hågad att utvidga området för denna utmär-
kelse till den förut obeträdda mark, som litteraturhistorien med dess 
underlydande discipliner utgör, synes här vara ett tillfälle att på ett 
värdigt sätt inviga det nya området. 

Kommitterade som alltid förut yttrat tvekan mot att utsträcka sin 
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i viss mån dömande befogenhet utanför gränsen för den egentliga 
skönlitteratur, för vilken priset instiftats, vilja dock ej heller nu från-
gå denna hållning. Skälen därför ha så ofta anförts, att de ej torde 
behöva upprepas. 

Det vill också synas, att en prisutdelning utanför diktarnas krets 
blott då bör förekomma, när inom densamma för året ingen fullt 
värdig mottagare kan anbefallas. Så torde denna gång ej bli fallet. 
Emellertid är det på Menndez Pidal ställda förslaget så väl motive-
rat och så lockande, att Kommitterade ej vilja på något vis avböja 
det, utan blott ställa sig avvaktande. 

JV:.o 11. Francis Dammes. Sakkunnigutlåtandet uttalar livlig upp-
skattning av denne poets verk och av det inflytande han övat på 
nyare fransk diktning. Likväl tillerkännes honom ej "nog hög resning 
för att ställa honom i främsta ledet av Nobel-kandidater på lyrikens 
område". Kommitterades flertal ansluta sig till denna mening. 

N:o 16. Ivan Alexdevij Bunin. Sakkunnigutlåtandet med sin för-
träffliga analys av Bunins diktning och sitt fastställande av hans 
betydelse som den siste mästaren i rysk prosakonst med den stora 
traditionens prägel, lämnar intet tvivel om, att här föreligger ett i 
hög grad tänkvärt prisförslag. Den i originalspråket okunnige läsa-
ren låter gärna övertyga sig om, att den tveksamhet i uppskattning-
en, som de tillgängliga översättningarna hos honom kvarlämnat, till 
väsentlig del måste bero på alla tolkningars otillräcklighet att återge 
den vid det ursprungliga uttrycket bundna kvintessensen av dikta-
rens konst. Denna otillräcklighet framträder särskilt skarpt inför en 
så utsökt och egenartat personlig stilist som Bunin. 

Hindret bör ej få tillmätas alltför stor betydelse, då ju den ifråga-
satta utmärkelsen skall gälla verken, sådana de föreligga på origi-
nalspråket, och då det kultiverade ryska omdömet, både i emigra-
tionen och i hemlandet, tycks vara enigt i sin beundran av Bunins 
mästerskap. 

Visserligen kvarstår den iakttagelse som behåller sin säkerhet 
även med aldrig så otillfredsställande översättningar: att det ej är 
någon stor och rik skaparkraft, man här möter, ingen oemotstånd-
ligt medryckande berättargåva och inga gestalter som för fantasien 
leva ett intensivt personligt liv. De allra yppersta kvaliteterna i rysk 
litterär tradition möta alltså icke här. 

Även när diktaren i Arsenjevs liv berättar sina egna upplevelser, är 
det litet tomt på åskådliga figurer, på fast teckning och innehållsrika 
öden. Bunin är lyriker och grubblare och har ej lätt att bryta sig ut 
ur ett slags betagen självisolering. Men hans lyrik strömmar fram ur 
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en outtröttlig kärlek till det ryska landet, och hans grubbel vänder 
ständigt tillbaka till det ryska folket, musjiken. För båda söker han lik-
som magiska lösensord för att finna och åskådliggöra deras väsen. 
Vad landet beträffar, har hans kärlek intet haft att strida emot, och 
han har kunnat återväcka det för minnet med visionär tydlighet. 
Musjiken har däremot för honom varit och förblivit en sällsam gåta, 
mera skiftande, skrämmande djup och mångtydig och därför också 
svårare än kanske för någon annan. I hans tidigare diktning, före 
landsflykten, kunde hans analys te sig övervägande tung, frän och 
rent av hatbetonad, men nu, efter mycket bittrare personliga erfa-
renheter av vad musjiken var i stånd till att göra, har den fått en ovän-
tad mildhet över sig. Ljuset därifrån har väl icke förmått ge egentlig 
klarhet — ty en sällsamt kaotisk förvirring tycks vara själva kärnan i 
det objekt som undersökes — men det har dock åstadkommit ett slags 
gestaltning: musjikens själstyp har fått ett fantasiväckande och fängs-
lande liv, med större rikedom än någon förut kunnat återge. Den 
brist på gestaltskapande förmåga, som ovan anmärkts hos Bunin, 
har han alltså här på sitt sätt fyllt och detta inför en uppgift som stäl-
ler de svåraste krav på intuition. 

Kommitterade ha med livligt intresse dröjt vid prisförslaget, och 
ehuru de för året funnit ett par andra böra få företräde, vilja de prin-
cipiellt uttala sig för dess berättigande. 

Xo 18. Martin Andersen Nem. Sakkunnigutlåtandet avvisar ej möj-
ligheten att följa förslaget, men stannar vid omdömet, att det ej är 
några fulländade diktverk, det här är fråga om, ehuru de bli märk-
liga nog genom sin egenskap att vara banbrytande på ett stort områ-
de, med en tendens som ligger bakom samtidens mäktigaste rörelse. 
Diktarens tvenne förnämsta romaner, Pelle Erobreren och Ditte Men-
neskebarn, berömmas högt för sin frodighet och friskhet i livsskild-
ringen och för sin livliga berättarglädje. 

Dessa egenskaper kunna icke förnekas, men det kan vara skäl 
att påminna om ett par drag som tyckas ha undgått den litterära 
kritiken i allmänhet: de diktade personerna tala icke fullt naturligt, 
så snart de råka utanför det rent vardagliga, och icke ens alltid 
innanför dettas område. I den på oförskräckt sann och gärna bru-
tal verklighet inriktade skildringen händer det, att ett romantiskt 
behov tar ut sin rätt, när människorna yppa sitt inre i ord, och 
likaså, när de göra det i tankar. Det pathos som strömmar un-
der dessa tendensverk röjer sig ofta i en vältalighet och en själfull-
het som icke svarar mot den kärva teckningen av figurerna och 
deras handlingar. Till och med själva språktonen kan här vara ork- 
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tigt stämd. Vidare träffar man på dunkel i själva berättelsen, där-
för att episoderna slungas in på en oförberett och abrupt; diktaren 
har den moderna oarten att vilja verka med överraskningar och illu-
sorisk livfullhet, med försummelse av motivering och överblick. 
Detta, liksom romanernas tröttande längd och omständlighet i 
detaljerna, sänker icke oväsentligt uppskattningen av Andersen 
Nexos diktning. 

Kommitterade anse den dock tillräckligt betydande för att finna 
förslaget värt eftertanke, men kunna för närvarande blott föreslå en 
avvaktande hållning. 

.N:o 19. Hermann Hesse. Slutomdömet i sakkunnigutlåtandet om 
denne mycket märklige diktare är, att han, trots personlighetens 
långt från vanliga resning och äkta halt, och trots sitt sällsynt full-
ändade stilistiska och språkliga mästerskap, icke åstadkommit en 
nog rik och i livsskildringen nog komplett romandiktning, för att 
en utmärkelse med Nobelpriset åt honom skulle kunna fullt för-
svaras. Därtill kommer, att hans ideella inriktning, på sitt sätt ovan-
ligt tydlig och stark, hamnar i en fullständig etisk anarki som torde 
vara svår att försona med prisinstiftarens syften. Oaktat en livlig 
beundran för Hesses egenartade artistiska storhet, där han når 
som högst, har det därför befunnits omöjligt att anbefalla det i och 
för sig så intressanta förslaget. I denna mening instämma Kom-
mitterade. 

.M.o 20. Ivan Sjmejov. Sakkunnigutlåtandet ägnar en ingående 
undersökning åt alla de verk av denne författare som utanför 
Ryssland kunnat uppdrivas och ger på denna grundval det omdö-
met, att det i Sjmeljov finnes material till en verkligt stor författare, 
men att han icke blivit det, emedan han från början givit sin dikt-
ning en alltför ensidig inriktning. Förslaget avböjes alltså. 
Kommitterade känna ingen tvekan att biträda denna hållning, ty i 
de för dem tillgängliga böckerna av Sjmeljov ingå de två som 
allmännast anses vara hans förnämsta: romanen Servitören och det 
psykologiska fantasteriet Det som var. Servitören har upptagit en sär-
skilt för det ryska adertonhundraåttiotalet karaktäristisk litterär 
tradition, den på ett strängt begränsat livsområde specialiserade 
skildringen med socialpolitisk tendens, här framförd enbart från 
synpunkten hos en person som står mitt i den avhandlade miljön 
och med ett perspektiv som ingenstans når utanför eller över hans 
erfarenheter. Det är servitören på en lyxrestaurang i Moskva som 
är berättaren. Frånsett trovärdigheten av hans så inställda samhälls-
skildring, mot vilken sakkunnigutlåtandet gör välgrundade anmärk- 
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ningar, är boken förträfflig. Den ger mycket intressanta drag av 
rysk människonatur och har en väl bibehållen, enhetlig och äkta 
ton i föredraget. Den har också fängslande liv och fart i hän-
delserna, men någon egentlig rikedom eller något drag av be-
tydande kraft har dikten ej fått. Det som var kan ej heller kallas 
vidare ny i sitt uppslag. Samma patetiskt sublima vanvett kring 
världsfrälsarickn, som här besjälar en i krigshelvetet förolyckad 
överste, är motivet i en novell av Vsevjolod Garsjin från 1883, 
och liknande patologiska studier förekomma bland annat hos 
Tjechov. Hos Sjmeljov användes den mycket stora apparaten av 
världskrigets lidanden och kaos för att utsmycka berättelsen och 
ge stora filosofiska perspektiv, vilka dock förbliva ännu oredi-
gare, än vad läget försvarar. Det blir intet riktigt trovärdigt eller 
egentligen gripande över tragiken, och föredraget verkar icke så 
litet sökt. 

No 22. Ivana Brlit-Mat uranit. Den sakkunniga utredningen stan-
nar vid det slutomdömet om den sydslaviska diktarinnans sagor, att 
de väl vittna om ansenlig uppfinningsförmåga och berättarkonst, 
men i sitt tankeinnehåll icke äro märkliga. Ej heller kunna de anses 
motsvara sitt rykte såsom uppenbarelser av ett säreget slaviskt fan-
tasi- och själsliv, allra minst något urslaviskt ur stamsjälens djup, 
varur mänskligheten kan lära något nytt och värdefullt och frälsan-
de. Ehuru berättigad till en rätt hög uppskattning inom sin diktart, 
kan författarinnan ej anses ha lyft den till någon förut ouppnådd 
poetisk höjd, allra minst vid den i fråga om alla sagor näraliggande 
jämförelsen med H. C. Andersen. Kommitterade ansluta sig, vid sitt 
avböjande av prisförslaget, till detta synnerligen grundligt motivera-
de omdöme. 

N:o 26. 0. E. Relvaag. Sakkunnigutlåtandet kan med all uppskatt-
ning av denne norsk-amerikanske författares till innehållet märkliga 
och i skildringens äkthet och kraft berömvärda nybyggareroman ej 
tillerkänna den en så betydande konstnärlighet, att utmärkelse med 
Nobelpriset här vore på sin plats. Kommitterade ansluta sig till 
denna uppfattning. 

No 28. Erich Maria Remarque. Sakkunnigutlåtandet om den enda 
bok av Remarque som förelåg färdig vid förslagets ingivande, den 
världsberömda Im Westen nichts Neues, har ej kunnat tillråda någon 
utmärkelse av detta verk. Det tyckes ha gjort sin nästan exempellö-
sa, men förmodligen föga varaktiga, lycka mindre genom rent litte-
rära förtjänster än genom ämnets förmåga att tilldraga sig upp-
märksamhet, särskilt med den nervfrestande brutalitet i dess 
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behandling, som författaren åstadkommit. Kommitterade ha stan-
nat vid samma avböjande hållning. 

De två förslag som nu återstå på listan ha Kommitterade utan 
något slags tvekan kunnat ansluta sig till. De äro ställda på N:o 29. 
John Galsworthy och 31:.o 12. Erik Axel Karfeldt, och vid valet dem emel-
lan har den sistnämnde satts främst. 

Sakkunnigutlåtandet om Galsworthy, som närmast undersökt 
de sista och avslutande länkarna i den stora romanserien om famil-
jen Forsyte, finner vid återblicken på denna verkets betydenhet 
ytterligare ha vuxit, sedan det först anbefalldes i åtanke för 
Nobelpriset. 

Här finns icke blott en med sällsynt energi och logisk klarhet 
framställd följd av människoöden, vars alla slingrande trådar och 
konfliktknutar med oöverträfflig säkerhet och finhet utredas; icke 
blott ett förvånande rikt galleri av gestalter, alla levande och en del 
utförda med suveränt mästerskap i porträttkonst; det finnes även en 
hel tidshistoria av ansenliga mått. Man blir inom en representativ 
engelsk samhällskrets vittne till den klassiskt borgerliga viktorianska 
aerans upplösning till modernt radikal begrepps- och känsloanarki. 
Med samma säkerhet som utmärker de individuella själsutveckling-
arna är denna nationalpsykologiska process behärskad. Det per-
spektiv som därmed förlänats romanhandlingarna har åt Forsyte-
serien gett en pondus, en vidd och ett djup som försäkra den om en 
förnämlig särplats i samtida diktning. Det är kanske endast detta 
verk som i Galsworthys mångskiftande alstring kan tillerkännas en 
sådan rang, men det räcker gott till att motivera utmärkelsen med 
ett Nobelpris. 

Emellertid är det, som redan nämnts, ej detta förslag vid vilket 
Kommitterade för året stannat. Ett annat har genom omständighe-
ternas makt kommit att i första rummet kräva beaktande. Genom 
E. A. Karlfeldts bortgång har det hinder bortfallit som 1919 omöj-
liggjorde hans utmärkelse med Nobelpriset: hans avböjande av det-
samma gentemot den önskan som hystes av Akademiens övervä-
gande flertal. Hans gensaga kan nu ej längre förbli avgörande, i fall 
nuvarande Akademi har samma mening om hans värdighet till pri-
set. En i skrift avfattad diskussion i denna sak torde nu som då vara 
oförenlig med Akademiens tradition. För Kommitterade synes det 
vara nog att hänvisa till den en gång förefintliga samlingen kring 
hans namn, en samling, vartill skälen sedan dess icke förlorat, utan 
snarare vuxit i styrka genom hans senare alstring. För sin del vilja de 
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med fullkomlig enighet och livlig övertygelse uttala sin anslutning till 
förslaget att tilldela E. A. Karlfeldt årets litterära Nobelpris. 

Stockholm den 12:te september 1931 

Per Hallström. 

Svenska Akademien beslöt den 8 november 1931 att årets Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Erik Axel Karfeldts diktning. 
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Nobelprisförslag 1932. 

N:o 1. Ramön Menbidez Pidal, föreslagen av 30 ledamöter av 
Spanska Akademien samt av prof. E. Staaff, Uppsala, m.fl. 

N:o 2. Ivan Sjmejov, föreslagen av N. van Wijk, prof. i slaviska 
språk vid univ. i Leiden. 

N:o 3. Ivan Alexdevi6 Bunin, föreslagen av prof. Olaf Broch, led. av 
Norska Vetenskapsakademien, V Frantsev, prof. i slavisk 
filologi i Prag, M. Rostovzeff, prof. i antik historia, Yale 
university, Ettore Lo Gatto, prof. i slavisk filologi vid univ. 
i Padova. 

N:o 4. Delning mellan Dmitrj.  Sergdevi6 MerevIcovsk och Ivan 
Alexdevi6 Bunin eller ock endera av dem, förslag av prof. 
Sigurd Agrell, Lund. 

N:o 5. Johannes V Jensen, föreslagen av Hans Brix, Paul V Rubow 
och J. Brundum-Nielsen, professorer i Köpenhamn. 

N:o 6. Paul Ernst, föreslagen av herr Böök samt av ett flertal tyska 
professorer. 

N:o 7. H. G. Wells, föreslagen av Nobelpristagaren Sinclair Lewis. 

N:o 8. Manuel Gålvez, argentinsk författare, föreslagen av 28 pro-
fessorer i litteratur, estetik och historia vid universitetet i 
Buenos Aires, samt av J. D. M. Ford, professor i spanska 
vid Harvard University. 
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N:o 9. Rudolf Kassner, föreslagen av ett antal professorer, de flesta 
förslagsberättigade, vid tyska, österrikiska och schweiziska 
universitet. 

N:o 10. Frans Eemil Sillanpää, föreslagen av minister R. Erich, f.d. 
prof. E. N. Setälä och prof. T E. Karsten, ledamöter av 
Finska Vetenskapssocieteten, samt, tillsammans med Bertel 
Gripenberg, av A. R. Cederberg, prof. i historia vid 
Helsingfors univ. 

N:o 11. Olav Duun, föreslagen av Halvdan Koht och Helga Eng, 
led. av Norska Vetenskapsakademien. 

N:o 12. Paul Vale)), föreslagen av 23 professorer vid Sorbonne och 
Colkge de France, bland vilka flera led. av Acackmie 
FraNaise och Acackmie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
ävensom i särskild skrivelse av 5 ledamöter av Acackmie 
Franaise. 

N:o 13. Upton Sinclair, omkring 800 förslagsskrivelser från alla värl-
dens länder, hopsamlade av en kommittéoch insända 
genom denna kommittés sekreterare Ernest S. Greene, 
New York; bland förslagsställarne finnas led. av Franska 
och Spanska akademierna samt förslagsberättigade profes-
sorer vid ett flertal universitet. 

N:o 14. Kostis Palamas, föreslagen av Simos Menardos, prof. i gre-
kisk litteraturhistoria vid univ. i Athen. 

N:o 15. Karel Capek, föreslagen av 10 prof. i historia och litteratur-
historia vid univ. i Prag. 

N:o 16. Hans Driesch, föreslagen av Fritz Kern, prof. i historia vid 
univ. i Bonn, och Ernest Bovet, prof. i romanska språk vid 
univ. i Ziirich. 

N:o 17. Johan Bojer, föreslagen av Anders Sandvig, led. av Norska 
Vetenskapsakademien. 

N:o 18. Olaf Bull, föreslagen av Jens Thiis och Francis Bull, led. av 
Norska Vetenskapsakademien. 
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N:o 19. Anton Wildgans, föreslagen av 24 förslagsberättigade profes-
sorer vid univ. i Wien samt av prof. Axel L. Romdahl i 
Göteborg. 

N:o 20. Georg Bonne, förnyelse av flera tidigare förslag, till vilka 
detta år anslutit sig två professorer i litteraturhistoria, 
näml. Gunther Muller i Mönster och Oswald Floeck i 
Prag. 

N:o 21. Michel Bliimelhuber, "Stahlbildhauer und Dichter", föresla-
gen av prof. Oswald Redlich, president i Vetenskapsakade-
mien i Wien. 

N:o 22. Francesco Orestano, föreslagen av Pietro Bonfante, pråident 
de la Classe delle Scienze Morali e Storiche della Reale 
Accademia d'Italia. 

N:o 23. Doktor Axel Munthe för hans arbete "Boken om San 
Michele", förslag av prof. Rolf Lagerborg, led. av Finska 
Vetenskapssocieteten. 

N:o 24. Edwin Arlington Robinson, föreslagen av herr Hammarskjöld. 

N:o 25. Colonel 1? G. Elgood för hans arbete "The transit of 
Egypt", förslag av A. J. Grant, prof. i nyare historia vid det 
Egyptiska universitetet. 

N:o 26. Concha Espina, föreslagen av John D. Fitz-Gerald, prof. i 
romanisk filologi vid University of Arizona, samt av 
Rodolfo J. Slab, lektor i spanska språket vid univ. i Prag. 

N:o 27. John Galsworthy, föreslagen av herr Schtick. 

N:o 28. Grigol Robakidse, georgisk skriftställare, föreslagen av 
Richard Meckelein, prof. vid Seminariet för orientaliska 
språk vid Berlins univ. 

N:o 29. Vilhelm Ekelund, föreslagen av prof. Alexander Seippel, led. 
av Norska Vetenskapsakademien. 
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N:o 30. Johannes jorgensen, föreslagen av Viggo Brondal, prof. i 
romanska språk vid univ. i Köpenhamn. 

N:o 31. Bertel Gripenberg, föreslagen, tillsammans med E E. 
Sillanpää, av A. R. Cederberg, prof. i historia vid univ. i 
Helsingfors. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1932. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas äro i år 
31, varav ett är alternativt på två personer, eller också ställt på del-
ning emellan dem, och ett annat ställt enbart på delning, likaledes 
mellan två. Antalet föreslagna uppgår alltså till samma siffra som 
förslagen. Av de 31 äro 9 nya, och dessa sparas som vanligt till sist, 
jämte sådana äldre förslag som denna gång väckt särskilt intresse 
inom kommitt&I. 

För de övriga 17 ter sig listan på följande sätt: 
JV:•o 2. Ivan Sjmejov. Om denne ryske romanförfattare förelåg förra 

året ett mycket ingående sakkunnigutlåtande. Något nytt material 
har sedan dess icke kommit den sakkunnige till handa. Ej heller för 
Kommitterades studium har det tillkommit något nytt genom över-
sättningar till för dem tillgängliga språk. De se alltså intet skäl att 
förändra den mot förslaget avböjande hållning, som de förra året 
intogo, i full överensstämmelse med sakkunnigutlåtandet. 

JV.•o 4. Dmitlt Sergdevi6 Mergjkovskj., föreslagen till delning av pri-
set med Ivan Alexejevitj Bunin, vilken behandlas längre fram i utlå-
tandet. Ett i år motsett nytt arbete av Merezjkovskij, som skulle gett 
anledning till kompletterande sakkunnigomdöme, har hittills utebli-
vit. Kommitterade se sig alltså nödsakade att vidhålla den mot för-
slaget avböjande hållning, varom de upprepade gånger förenat sig 
med sitt sakkunniga biträde. 

iV:o 5. Johannes V. Jensen. Kommitterade har många gånger haft att 
uttala sig om detta förslag och — med något skiftande värdering av 
författaren — stannat vid en avvaktande eller rent avböjande håll-
ning. De senare sakkunnigutlåtandena ha hos den mycket begåvade 
diktaren konstaterat en utveckling i glädjande riktning. Han har bli-
vit mycket mindre sensationslysten och mera human, och på mer än 
ett område har han nått till förnämlig estetisk halt — särskilt gäller 
detta hans lyrik. Dessa framsteg ha dock icke befunnits så avgöran-
de, att en prisutdelning åt honom kunnat anbefallas, i synnerhet som 
hans tidigare, kvantitativt vida övervägande och mest ryktbara, 
alstring måste anses oförenlig med Nobelprisets anda och syfte. De 
för året nytillkomna arbetena ha ej förändrat denna uppfattning, 
vartill Kommitterade anslutit sig. 

År..o 7. H. G. Wells. Sakkunnigutlåtandet, som haft att behandla 
författarens ymniga produktion sedan 1921, framhåller den oför- 
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minskade kraften och idérikedomen hos denne otvivelaktigt geniale 
författare, men finner i de nya böckerna, ehuru delvis märkliga nog, 
intet verkligt vägande tillskott till hans yppersta diktargärning. Den 
principiella anbefallning av förslaget, vari det tidigare utlåtandet 
utmynnade, har alltså ej fått starkare motivering. Kommitterade, 
som 1921 intogo en avvaktande eller avböjande hållning inför Wells' 
kandidatur, ha icke funnit skäl att nu förändra sin ståndpunkt. 

.No 9. Rudolf Kassner. Liksom tidigare betvivlar Hans Larsson i sitt 
utlåtande, att denne mycket exklusive österrikiske filosofs tankere-
sultat kunna ge några ledande impulser åt tidens andliga liv. Även 
rent litterärt sett finner han honom ej fullt kvalificerad för ett Nobel-
pris. Kommitterade ha nu, liksom tidigare, anslutit sig till detta 
omdöme. 

.N:.o 10. Frans Eemil Sillanpää. Sedan förra året, då Kommitterade 
ställde sig avvaktande inför förslaget, har den finske diktaren utgivit 
romanen Si ja som väckt stor uppmärksamhet. I sakkunnigutlåtan-
det erkännes villigt detta arbetes om icke särskilt rika så dock sällsynt 
rena poetiska halt, och det betonas, att författaren därigenom fått 
större krav på att ihågkommas vid Nobelprisets utdelning. 
Emellertid var bedömaren icke färdig att redan nu tillerkänna bestå-
ende värde åt den i viss mån experimentella konstart som åstad-
kommits — ett försök att sammansmälta luftig och vek lyrik med 
detaljskarp och något torr naturalism, varför en avvaktande hållning 
anbefalldes. Kommitterade voro av samma mening. 

N.•o 11. Olav Duun. tuvikingarnas författare väckte på sin tid livligt 
intresse hos Kommitterade, vilka alltsedan dess ställt sig hoppfullt 
avvaktande inför prisförslaget. Hans senare böcker ha flera gånger 
visat honom i besittning av en god del av den berättarkonst och 
intuitiva psykologi som utmärkte den nämnda romanföljden, men 
samma höjd som där har han icke vidare uppnått. Den roman som 
nu tillkommit ger färre prov på hans förtjänster än på hans fel: 
oklarhet i tanken och på samma gång överdrivet invecklad och över-
drivet koncentrerad själsskildring. Någon grund till förändring av 
den avvaktande hållningen har alltså icke ansetts föreligga. 

N.o 12. Paul Vakry. Intet nytt av denne franske poet har utgivits till 
i år. Kommitterade, som förut avböjt förslaget på grund av Vakrys 
ovanligt stora svårtillgänglighet, finna i denna fortfarande ett hinder 
för utmärkelse med Nobelpris. 

N:o 16. Hans Driesch. Om denne tyske filosof uttalar sig Hans 
Larsson i sakkunnigutlåtandet därhän, att han väl måste anses vara 
en betydande och självständig tänkare, men att hans arbeten icke 
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fått ett nog direkt sammanhang med tidens kulturella och litterära 
liv för att påkalla utmärkelse med det allmänt litterärt inriktade 
Nobelpriset. Kommitterade anslöto sig till detta ställningstagande. 

.N:o 17. Johan Bojer. När Kommitterade senast (1929) hade att utta-
la sig om Bojer, förelåg som nytt arbete romanen Det nye Tempel, ett 
av de försök att behandla viktiga tidsproblem, på vilka den duktige, 
men föga intellektuellt lagde diktaren förspillt sina krafter. 
Prisförslaget blev då avböjt. Nu har tillkommit en mycket olikartad 
roman, Folk ved Sjeen, varmed Bojer återvänt till det område, han 
visat sig bäst behärska: den breda och friska folklivsskildringen. 
Ehuru han nu ej uppnått den betydenhet som präglade ett par före-
gående verk av samma slag, framträder hans begåvning dock så 
lyckligt, att Kommitterade ej vilja stanna vid ett avböjande, utan i 
stället intaga en avvaktande hållning. 

31:.o 18. Olaf Bull. Denne i Norge högt beundrade lyriker har upp-
repade gånger föreslagits, men med allt erkännande av hans ovanli-
ga stilistiska bravur ha Kommitterade icke velat anbefalla honom till 
Nobelpriset på grund av grumligheten och förkonstlingen i tankein-
nehållet. I år föreligger intet nytt verk av honom. 

,N:o 19. Anton Wildgans. Förslaget på denne österrikiske diktare har 
två gånger behandlats av Kommitterade, som ställt sig avvaktande 
inför det. Nu har Wildgans avlidit, och som intet nytt verk av honom 
föreligger, finns ingen anledning att dröja vid hans namn. 

.No 20. Georg Bonne. Förslaget har gång på gång avböjts av 
Kommitterade såsom i litterärt avseende icke tillräckligt motiverat. 
Författaren har till i år icke utgivit något nytt. 

.No 24. Edwin Arlington Robinson. Denne amerikanske poet väckte 
vid den första framkomsten av förslaget Kommitterades livliga 
intresse; här var nämligen fråga om en både till form och tankar 
egenartad diktning, egenartad åtminstone i vår tid genom sin idea-
la inriktning, obekymrad av den breda läsekretsens gunst och intres-
se. Det var ogärna slutomdömet stannade vid det som talade emot 
en prisutmärkelse, nämligen den övervägande excentriciteten och 
svårtillgängligheten i Robinsons verk, två fel som visserligen icke 
odlats för sin egen skull såsom distinktion, utan som härröra sig ur 
författarens konstitutiva egenskaper. Han förbinder vanligen en 
stark förkortning av tankegången med en lika avgjord överrikedom 
i dess verbala utklädnad; ofta nog blir därav en så hejdlös ström-
mande flod av lyrik och fantasibilder, att läsaren har svårt att hinna 
följa med. Denna dunkelhet är i och för sig icke oförlåtlig, eftersom 
det är verkliga tankar och verkliga poetiska värden som ges, men 
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den är ett stort hinder för en något så när allmän tillgodogörelse av 
vad som bjudes. Senare tillkomna verk äro fortfarande svårtillgäng-
liga. Kommitterade vilja ställa sig avvaktande till förslaget. 

,Ar:o 26. Concha Espina. Sakkunnigutlåtandet har icke haft något för 
året nytt att behandla, annat än en volym av en reseskildring från 
Amerika, vilken har sitt intresse huvudsakligen genom spansk-indi-
vidualistisk kritik av förhållandena i U.S.A. Kommitterade ha flera 
gånger sysslat med den mångenstädes högt uppburna författarin-
nans verk, men funnit deras av all kompetens bevittnade språkliga 
mästerskap icke motsvaras av tillräcklig dikterisk kraft för att försva-
ra en utmärkelse med Nobelpriset. De ha nu ingen anledning haft 
att förändra sin mening. 

JV:o 30. Johannes Jergensen. Det nya sakkunnigutlåtandet gäller 
Jorgensens produktion sedan 1926, då förslaget första gången före-
låg. Av de 14 tillkomna volymerna upptages halva antalet av ett 
memoarverk; två äro helgonbiografier, två artikelsamlingar. Därtill 
kommer en liten diktsamling, en handfull miniatyrer ur författarens 
barndomstid och en kort biografi eller berättelse, ägnad även den åt 
ett barndomsminne. Till den rent skönlitterära art, som Nobelpriset 
egentligen avser, höra alltså blott några ra av de nya böckerna, och 
ehuru dessa äro vackra — särskilt verserna — ha de ej synts 
Kommitterade vara tillräcklig utfyllnad för Jorgensens diktalstring 
för att kunna förändra den mot förslaget avböjande hållning som 
förra gången intogs. Den i flera avseenden märkliga självbiografien 
har väl tillkommit som ett plus, men ehuru verket ytterligare ökar 
uppskattningen av Jorgensens religiösa författarskap, synes det dock 
ej så tungt vägande, att en utvidgning av prisområdet till denna i viss 
mån speciella litteraturart vore påkallad. 

JV.•o 31. Benel Gripenberg, föreslagen till delning av priset med E E. 
Sillanpää. Sedan förra året, då Kommitterade ställde sig avvaktande 
inför förslaget, har denne poet ej utgivit något nytt. 

För året nya förslag, jämte de av annan orsak sparade, äro: 
JV.•o 1. Ramön Menbidez Pidal. Förra året, då detta förslag först 

framträdde, uttalade Kommitterade sin övertygelse att, om överhu-
vud Svenska Akademien vore hågad att förlägga ett Nobelpris till lit-
teraturhistorien med underlydande discipliner, hade här angivits en 
fullt värdig mottagare, en forskare och författare av stora mått och 
med klassisk fulländning. För sin del vidhöllo dock Kommitterade 
sin ofta upprepade tvekan att åt detta svåröverskådliga håll utvidga 
området för priset. De likaledes ofta upprepade skäl som tala där- 
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emot väga fortfarande tungt, men det tycks böra påpekas, att i år 
föreligger en mycket lättillgänglig skrift av Men&Klez Pidal som 
genom sitt utomordentliga mästerskap är ägnad att, när det gäller 
honom, väcka ny begrundan vid principens tillämpning. Den inne-
hålles i ett litet amerikanskt samlingsverk, The Anatomy of Don Quixote, 
och heter där The Genesis. Uppsatsen är så genialt skarpsinnig, djup 
och tankerik, så träffande i karaktäristiken av det stora verket och i 
historiskt och allmänmänskligt psykologisk insikt, att ett omnäm-
nande inför Akademien synes vara en gärd åt rättvisan. 

JV:.o 3. Ivan Alexdevip.  Bunin. I anslutning till förra årets sakkunnig-
utlåtande uttalade sig Kommitterade då principiellt för detta för-
slags berättigande, men ansågo, att ett par andra borde äga företrä-
de. I år har intet väsentligt tillkommit i det material för bedömandet 
som varit tillgängligt för Kommitterade, annat än några rätt korta 
noveller, vilka föreligga i god översättning i en av de två nya volymer 
som utkommit på svenska. Två eller tre av dessa noveller, skrivna 
under landsflykten, höra till det bästa, diktaren åstadkommit. Den 
längre titelnovellen, Minjas kärlek, gör i sin svenska dräkt starkare 
intryck än förut. Den andra volymen, Arsenjevs ungdom, har också 
vunnit genom översättningen till svenska — av annan hand än den, 
föregående — men en riktigt klar föreställning om det stilistiska mäs-
terskap, som av landsmännen tillerkänts Bunin, får man fortfarande 
ej. I själva verket förefaller hans periodbyggnad något tung och 
uttryckssättet väl ordrikt. Även om novellerna kan det sägas, att dia-
logspråket har en mera litterär än egentligen livstrogen prägel. 
Oförändrad förblir naturligtvis den invändningen mot Bunins dikt-
ning överlag, att den icke är rikt eller kraftigt skapande, utan blott i 
något förtunnat skick fortsätter den stora traditionen i rysk berättar-
konst; särskilt hans människoskildring ger icke kompletta och fristå-
ende gestalter. Kommitterades flertal äro fortfarande icke beredda 
att ge det tänkvärda förslaget företräde framför alla andra på årets 
lista. Tvenne medlemmar, hrr. Österling och Hammarskjöld, fram-
höllo emellertid sin sympati för en prisutmärkelse åt Bunin; herr 
Hammarskjöld i ett skriftligt yttrande som längre fram anföres. 

N:o 6. Paul Ernst. Sakkunnigutlåtandet för året behandlar tvänne 
nyutkomna verk av Ernst och betecknar dem såsom hörande till 
hans märkligare, var i sin art. Diktsamlingen Beten und Arbeiten 
uttrycker i den kärvt enkla form, som han helst väljer, hans innersta 
pathos i religiös åskådning och levnadsvisdom. 

Sedan detta förslag först framträdde, för tio år sedan, har det mer 
än en gång omfattats med varmt intresse av en del kommitterade, 
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och av samtliga betecknats som tänkvärt. Vad som talat emot det 
har varit den stora växling i konstnärligt värde som föranletts av 
rastlösheten i diktarens alstring. Denna har visserligen ständigt präg-
lats av ett sällsynt allvar i syftet och i den bärande åskådningen, men 
den har lidit av estetisk teoretisering och av en viss ringaktning för 
de poetiska imponderabilier som icke låta inordna sig under någon 
estetik, men som utgöra diktens levande klädebonad. 

Trots denna strävhet i Ernsts uppfattning — och delvis genom 
den, när ämne och konstform passat därtill — är det en ansenlig 
skörd av litterärt fullviktiga ting han gett: några dramatiska arbeten, 
ett stort antal noveller, dialoger och essayer och nu senast huvud-
parten av ett par religiösa diktsamlingar. Därtill har han överallt gett 
intryck av en i skönlitteraturen högst sällsynt intellektuell styrka och 
helgjutenhet. Kommitterades flertal ha dock för året stannat vid ett 
annat förslag. Avvikande meningar av herrar Hammarskjöld och 
Böök skola här nedan framföras. 

N:o 8. Manuel Gcilvez. Sakkunnigutlåtandet anbefaller ej uttryckli-
gen detta förslag, men framhåller efter en utförlig redogörelse för 
den argentinske diktarens alstring dess betydelse för hemlandet 
såsom det hittills främsta försöket att där tillämpa modern roman-
konst av allvarligt litterär hållning. Den stora anslutningen till för-
slagsskrivelsen har genom senare dokument ytterligare betonats från 
latinskt amerikanskt håll i många stater, även från Brasilien, så att 
det nu synes vara uppenbart, att den litterära opinionen i större 
delen av Sydamerika kring Gålvez samlat sina önskningar, att denna 
kontinent må bli delaktig i Nobelprisens utmärkelser. Kommitterade 
skulle med glädje tillmötesgå dessa önskningar, men ha naturligtvis 
att bedöma kandidaturen efter rent sakliga grunder, varvid diktarens 
relativa värde för hemlandet kan beaktas först efter sedan hans rang 
i samtida skönlitteratur överhuvud befunnits nog betydande att 
hävda sig i konkurrensen. De ha, liksom den sakkunnige, konstate-
rat hans ställning som lärling i den internationella naturalistiska 
romanens konstart utan någon särdeles kraftig personlig egenart. 
Han har visat stor energi i genomförandet av den uppgift han ställt 
sig: en omfattande framställning av Argentinas nutida liv, och han 
har gjort det med prisvärd enkelhet och sanningskärlek. Han har 
skytt effektsökeri och velat ge en objektiv och rättvis skildring, byggd 
på noggranna sociala studier. Resultatet har blivit mycket aktnings-
värt, men sällan medryckande och tändande för fantasien. Orsaken 
till denna brist ligger dels i att berättelsen är så avgjort relaterande, 
liksom gjord på avstånd och utan dramatisk koncentration, dels i att 
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karaktärerna tecknas utan vidare åskådlighet och liv. Endast undan-
tagsvis, som i Mercredi Saint, har huvudpersonen blivit till en gestalt 
som verkligen griper medkänslan. 

Om den breda romanen från Paraguay-kriget, som i en del av 
förslagsskrifterna särskilt framhålles som märklig och storstilad, gäl-
ler samma sak. Det historiska händelseförloppet är givet med utför-
lig noggrannhet och med vacker strävan efter objektivitet, efter 
episk rättvisa. Lägerscenerna äro ofta livliga nog i sin karaktärise-
ring av de skilda nationerna och typerna. Men figurgalleriet är 
underligt otillfredsställande med plötsligt uppdykande och plötsligt 
försvinnande personer. De bli omständligt presenterade, och man 
väntar sig att få se dem i aktion och gripas av deras öden, men på 
ett eller annat sätt blir man besviken, mest genom att berättelsen 
trubbas av, blir stum, när den ter sig som mest lovande. Så sker 
exempelvis med romanens viktigaste scen, mötet mellan de båda 
huvudpersonerna, Mitre och Löpez, mönsterrepublikanen och des-
poten; konfronteringen av motsatserna ger intet nytt till deras karak-
täristik, och man får blott begreppsliga definitioner på dem. 
Egentlig energi bjuder boken blott i skildringen av de allmänna 
lidandena, den vilda tropiska naturen och de förfärande grymheter-
na. 

Man bestyrkes i uppfattningen av att det fattas Gålvez egentlig 
gestaltningsförmåga, och att hans fantasi är för matt att ge riktigt liv 
åt människoöden. 

Kommitterade ha ej ansett sig för närvarande kunna stanna vid 
prisförslaget. 

N.•o 13. Upton Sinclair. Sakkunnigutlåtandet, som varmt uppskattar 
denne amerikanske skriftställares personlighet och även hans myck-
et märkliga diktarbegåvning, kan dock icke tillerkänna honom en så 
hög skönlitterär rang, att den kunde uppbära ett Nobelpris, emedan 
hans outtröttliga och i många avseenden storstilade livsverksamhet 
huvudsakligen upptagits av journalistiskt och agitatoriskt arbete. 
Kommitterade ha på samma grunder avböjt förslaget. 

JV:•o 14. Kostis Palamas. Om denne nygrekiske diktare upprepade 
Kommitterade förra året sitt beklagande, att de tillgängliga över-
sättningarna av hans verk icke kunnat övertyga dem om, att hans 
poesi intager en så överlägsen plats i samtida diktning, att ett 
Nobelpris åt honom vore fullt berättigat. För i år föreligger intet 
annat nytt än en ingående uppsats om en lång tankedikt — en på 
engelska utgiven Study on the Palm-tree of Kostes Palamas. Den innehål-
ler rikliga citat, vari versen återgives mycket vackrare, än vad man 
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förut fått prov på. Diktens innehåll är emellertid i sin symbolisering 
av människosjälarna som blåa blommor under ett palmträd, som 
föreställer världsalltet, något tröttande. 

Den har emellertid både djup känslighet, lyrisk flykt och vackert 
uttryckta tankar, vilka i den engelska översättningen kunna något 
påminna om hundraårig poesi, om Wordsworth och Shelley. Dikten 
ger alltså något nytt, i flera avseenden rikare, än vad man förut lärt 
känna av skalden. Så märklig, att den kan förjaga Kommitterades 
tveksamhet inför förslaget, har den dock ej synts dem. 

N:o 15. Karel Capek. Det mycket ingående och mycket skarpsynta 
sakkunnigutlåtandet gör full rättvisa åt den tjeckiske diktaren-jour-
nalistens uppslagsrikedom och ovanligt rörliga ingenium, men kon-
staterar, att hans mera anspråksfulla och omfångsrika verk, på vilka 
hans berömmelse grundats, äro av rätt löslig och ojämn art. De 
kunna icke frånkännas tankerikedom, men tankarna äro inställda 
på att lysa och imponera för ett ögonblick liksom fyrverkeripjäser 
och ha ungefär samma rotlöshet och konstgjordhet som dessa. 
Egentligen självständiga äro de ej heller. Ibland utgå de från Shaw, 
oftare från Wells, men visserligen sker detta på ett så långt från sla-
viskt sätt, att det skulle kunna betecknas som en användning av den 
förres paradoxi och motsägelselystnad mot den senares positiva vis-
domsförkunnelse — eller mot Shaws egen, där han har någon. 
Därvid är att märka, att Capek har grund att stå på: skepticismen 
mot den självsäkra intellektuella beskäftigheten, den mänskliga 
instinktens motstånd mot nyhetsraseriet. Detta i sig själv så sympa-
tiska drag hos honom förlorar dock åtskilligt i värde, genom att han 
lämnar läsaren i ovisshet, om det tillkommit bara för att visa obero-
ende, eller om han talar av verklig övertygelse. Hans brådska och 
ytlighet äro nämligen så i ögonen fallande, att man icke kan fästa sig 
vid vad han säger, i synnerhet som samma fel framträda i gestalt-
ningen av de diktade personerna och i stilens brist på enhet och håll-
ning. Även i novellerna, där de ej äro enbart förströelselitteratur —
förresten både kvick och sinnrik — är författarpersonligheten ej fast 
nog. Vad han berättar blir dimmigt, ofullständigt och lätt något 
meningslöst, ehuru det icke saknas skarpsyn och talang i detaljer. 
Han har emellertid ett så livligt och på sitt sätt fruktbart ingenium, 
att han ej alls kan avfärdas som obetydlig. 

Sakkunnigutlåtandet uttalar sig icke om förslagets tänkvärdhet, 
men vill uppenbarligen icke anbefalla det. Kommitterade finna sig 
ej heller för närvarande kunna göra detta. 

.Mo 21. Michel Bliimelhuber. Förslaget avböjes i sakkunnigutlåtan- 
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det, såsom omfattande ett visserligen icke innehållstomt, men rätt 
dilettantiskt författarskap. Kommitterade ha anslutit sig till denna 
mening. 

N:o 22. Francesco Orestano. Enligt sakkunnigutlåtandet torde denne 
italienske filosof, trots en ej betydelselös produktion, icke intaga en 
så märklig ställning i samtida tankeliv, att prisförslaget på honom 
kan anbefallas. Kommitterade ha anslutit sig till denna avböjande 
hållning. 

No 23. Axel Munthe. Efter en mycket varm uppskattning av 
Munthes berättargåvor i Boken om San Michele stannar sakkunnigut-
låtandet vid det omdömet, att prisförslaget dock ur strängare litterär 
synpunkt icke kan tillstyrkas. Kommitterade hade samma mening. 

No 25. 1? G. Elgood. Förslaget som avser en enda bok, The Transit 
of Egypt, avböjes i sakkunnigutlåtandet på den grund, att det nämn-
da verket varken som historisk forskning eller litterär framställning 
kan betecknas som märkligt. Kommitterade ställde sig likaledes 
avböjande. 

N:o 28. Grigol Robakidse. Prisförslaget avser romanen Das Schlangen-
hemd, den enda bok av den georgiske diktaren som är tillgänglig i 
översättning. Sakkunnigutlåtandet tillerkänner icke detta verk till-
räckligt värde för att motivera utmärkelsen och Kommitterade ha 
ställt sig avböjande. 

N.•o 29. Vilhelm Ekelund. Det mycket klargörande sakkunnigutlå-
tandet betonar diktarens självständighet, äkthet och stränga konst-
närlighet, men finner honom till hela sin natur så exklusiv, att den 
föreslagna utmärkelsen icke skulle vara på sin plats. Kommitterade 
ha avböjt förslaget. 

Av de 31 prisförslagen för året återstår blott ett: 
JV:•o 27. John Galsworthy. Det har sparats till sist, emedan det av fler-

talet Kommitterade omfattats med den största sympatien. 
Galsworthy har en gång förut varit i detta läge; 1921 tillstyrk-

tes hans kandidatur av dåvarande Kommittordföranden, Harald 
Hjärne, med instämmande av trenne ledamöter. Han fick då genom 
Akademiens beslut träda tillbaka för Anatole France. Förra året 
anslöto sig samtliga Kommitterade utan tvekan till förslaget, ehuru 
de läto det träda tillbaka för det som gällde E. A. Karlfeldt. Det har 
då nu helt naturligt framträtt i främsta rummet. 

Från de nämnda årens kommitt&itlåtanden, liksom från de stän-
digt anbefallande sakkunnighetsutlåtandena, må här de huvudsakli-
ga motiveringarna för förslagets tillstyrkande rekapituleras. 

185 



1932 

Det är som romanförfattare Galsworthy tillerkänts den diktar-
rang som kunnat ge krav på Nobelpriset, och framförallt är det i den 
stora släkt- och samhällsskildringen The Forsyte Saga som han höjt sig 
över medtävlarna i samtida engelsk litteratur. Denna serie är icke 
blott en så mästerlig framställning av människoöden, ett så rikt gal-
leri av levande och suveränt utförda gestalter, att den som dikt måste 
kallas sällsynt betydande, den ger även ett tidsperspektiv av rent av 
historiskt värde. Genom flera släktled av högre medelklass, den för 
Englands storhetstid under förra århundradet väl mest representati-
va, får man i dessa böcker följa den victorianska ålderns förändring 
och upplösning intill våra dagar. Diktaren har vuxit i jämnbredd 
med sin ständigt vidgade uppgift; i början inställd på en rätt nega-
tiv, kulturradikalt kritisk uppfattning av den samhällsordning och de 
typer han hade att skildra, har han höjt sig till allt större objektivitet 
i värderingen och allt klarare blick på det rent mänskliga i person-
ligheterna under de modebestämda drag som inbjödo till kylig satir. 
I flera av porträtten kan man följa denna utveckling; det som från 
början var lätt och billigt avfärdat efter gängse litterat- eller artist-
åskådning, befinnes vid noggrannare utforskning ha ett allt rikare 
innehåll, och bakom dessa allt mer betydelsefulla gestalter framträ-
der den tid som format dem med ökad halt och betydelse, även den. 

Beträffande den ideala inriktning som måste beröras, när det gäl-
ler Alfred Nobels pris, kan det sägas, att Galsworthy även i sitt tidi-
gare skede i viss mån höll måttet. Hans ideal voro väl ej särdeles 
höga eller djupt fattade, men de voro beaktansvärda nog efter vår 
tids tillgångar. Sin satir inriktade han från början på att bekämpa 
vad som tycktes honom trångt och hårt i nationalkaraktären och 
mot detta vädjade han till rättfärdigheten, sympatien och fantasien 
som frigör från jagets bundenhet. Mot verkliga mänskliga värden 
har han knappast gått till angrepp; han har varit rätt fri från deka-
danssymptomer. Den rent konstnärliga idealiteten i vad den har 
defensivt: stränghet i stilen, förakt för vulgaritet och oestetisk verkan, 
är omisskännlig hos Galsworthy. Hans intellektualitet har icke stora 
mått, men den är fin och fast och brukas till oförskräckt sanningssö-
kande utan paradoxjakt. Han torde alltså kunna godtagas som ide-
ellt inriktad, i synnerhet med den utveckling till större djup och vida-
re syn, som åren givit honom. 

Kommitterades flertal, herrar Schuck, Österling och underteck-
nad, uttalade den uppfattningen, att John Galsworthy framför 
någon annan på årets lista borde anbefallas till det litterära Nobel-
priset. Herr Hammarskjöld anförde, att enligt hans mening Paul 
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Ernst och Bunin ägde företräde framför Galsworthy, och att han av 
de två förstnämnda i främsta rummet förordade Paul Ernst. 

Herr Böök har i nedanstående skrivelse angivit sin ståndpunkt. 

Stockholm 17 sept. 1932. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

I fråga om den estetiskt-litterära uppskattningen av Galsworthys 
och Paul Ernsts verk överensstämmer min uppfattning väsentligen 
med den som utvecklats av herr Hallström i hans sakkunnigutlåtan-
den, men då jag kommer till en annan praktisk konklusion än 
Nobelkommitténs flertal, vill jag i korthet ange mina synpunkter. 

Både Galsworthy och Ernst synas mig objektivt sett förtjänta av 
Nobelprisets utmärkelse. För den förres del motiveras det med en 
hänvisning till den stora romancykeln The Forsyte Saga. För den 
senares del måste man, på grund av hans omfattande och ojämna 
produktion, göra ett urval. Men om man tar fasta på hans yppersta 
noveller och hans bästa romaner — Der Schatz im Morgenbrotsthal, 
Komödianten- und Spitzbubengeschichten, Der schmale Weg zum 
Gliick — på hans djupsinniga och originella Erdachte Gespräche, på 
hans mest fulländade dramer — sorgespelet Demetrios och lustspelet 
Der Hulla —, visar sig hans konstnärliga livsverk lika starkt och bety-
dande som Galsworthys. Med hjälp av den novellistiska tekniken har 
han givit en så mångsidig och uttömmande bild av den tyska medel-
klassens liv, bonde- och borgarståndets, att den uthärdar jämförelsen 
med Galsworthys monumentalt episka romancykel. Tragiken är hos 
Ernst djupare, idéinnehållet mera intressant. Det är lätt att invända, 
att det starka teoretiska intresset, benägenheten för abstraktion och 
konstruktion, ofta fört Ernst på avvägar och givit många av hans 
böcker en verklighetsfrämmande karaktär. Men dessa egenskaper ha 
å andra sidan inspirerat ett så själfullt och subtilt mästerverk som 
Erdachte Gespräche. Det får icke heller glömmas, att den filosofiska 
idémänniskan är utsatt för större risker i sin konstutövning än den 
konkreta realisten av Galsworthys typ; Ernst har samma styrka och 
samma svaghet som sina landsmän Hebbel, Schiller och Goethe, 
och även om den senare skulle man kunna hävda, att hans förfat-
tarskap är ojämnt, att det erbjuder många döda partier. Diktare av 
denna typ måste bedömas efter sitt yppersta där de givit måttet på, 
sin begåvning. Det provet består Ernst. Även hans förfelade skapel-
ser som Das Kaiserbuch och Der Heiland äro respektingivande. 
Även i hans förhastade teoretiska konstruktioner finnes det ett inslag 
av genialitet, men aldrig av vulgaritet. 

Att jag för min del i år hellre vill ge utmärkelsen åt Ernst än åt 
Galsworthy beror fram allt därpå, att jag gärna vill hålla fast vid den 
övertygelsen, att det litterära Nobelpriset borde fylla en mission. 
Galsworthy är en populär och världsberömd storhet, vars lätt till- 
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gängliga romancykel blivit läst och uppskattad överallt. Ett Nobel-
pris åt honom kommer icke att ha den ringaste betydelse, varken för 
honom själv eller för litteraturen. Svenska akademien har av natur-
liga skäl ofta kommit att utmärka de framgångsrika internationella 
skriftställarna, och särskilt ha författarna till mycket spridda roma-
ner i påfallande grad blivit gynnade. Det förefaller mig långt mera 
tillfredsställande, när priset med rätta kan överlämnas åt en bety-
dande och egenartad författare, som står en smula vid sidan av den 
banala världsberömmelsen och tidningspopulariteten. Ur denna 
synpunkt finner jag, att inga Nobelpris länt Svenska akademien 
mera till heder än de pris, som givits åt Tagore, Spitteler och Yeats. 
Till denna tradition skulle prisets utdelande åt Paul Ernst osökt 
ansluta sig: en hyllning åt en karaktärsfull, självständig författarper-
sonlighet, som står utanför marknadslarmet och som både teoretiskt 
och praktiskt givit prov på "idealisk riktning". Intrycket skulle säker-
ligen icke bli obetydligt, även om det icke bleve en lättköpt succés i 
tidningstelegrammen. Därmed skulle ha ådagalagts, att det dock 
existerar en litterär domstol, som sysslar med andra ting än ytans 
celebriteter och uppskattar andra värden än dem, som omedelbart 
kunna omsättas i upplagor och siffror. Handlingen vore med andra 
ord Svenska akademien fullt värdig. 

Under den muntliga diskussionen inom Nobelkommittén har 
ordföranden, vars allmänna uppskattning av Ernst jag delar och 
som förklarar sig oförhindrad att ge sin röst för Ernsts Nobelpris, 
uttalat den farhågan, att Svenska akademien genom ett beslut 
sådant som det av mig föreslagna skulle utsätta sig för ogynnsam kri-
tik och alldeles särskilt skulle riskera att bli klandrad i Tyskland, 
Ernsts eget fädernesland. I vad mån dessa överväganden böra 
påverka en prisutdelning är en fråga för sig, som jag icke här skall 
ingå på. Men för så vitt förmodanden om den yttre effekten äro till-
låtliga och möjliga, skulle jag här vilja anmäla en avvikande mening. 
Inom omdömesgilla och intellektuella kretsar i Tyskland, utanför de 
högljudda partierna och kotterierna, åtnjuter Paul Ernst ett grund-
murat anseende, jämförligt med det som Spitteler och Yeats på sin 
tid ägde; det framgår bl.a. av listan över förslagsställare, där sådana 
namn som Werner Sombarts och professor Ermatingers förekom-
ma. Den senare, som torde vara den främste levande litteraturhisto-
rikern på tyskt språkområde, omfattar Ernsts kandidatur med en 
övertygelse och värme, varpå jag nyligen vid en samvaro i Airich 
erhöll nya bevis. Ett Nobelpris åt Ernst skulle sannolikt fylla den 
uppgiften, att en stor författare bleve föremål för ivrigare uppmärk- 
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samhet och varmare uppskattning i sitt fädernesland, där en andlig 
elit redan är medveten om hans värde. I Tyskland torde i själva ver-
ket Svenska akademiens auktoritet vara tillräckligt stor för att segra 
över det slags allmänna opinion, som kommer till uttryck i Berliner 
Tageblatt och besläktade organ; långt ifrån att förminskas, torde 
denna auktoritet snarare komma att växa genom att oförskräckt 
utövas i den anda, som här föreslagits. Vad åter angår andra euro-
peiska länder, så torde kritikens styrka komma att stå i proportion till 
okunnigheten om det bästa i tyska kulturtraditioner; men redan 
strävandet att bryta genom vulgära fördomar länder enligt min upp-
fattning Svenska akademien till heder. Det syns mig icke heller ute-
slutet, att ett Nobelpris åt Ernst skulle väcka intresse, studium och 
slutligen uppskattning på många håll, särskilt i England, där lusten 
att stifta närmare bekantskap med tysk litteratur är livlig, ehuru 
betecknande nog författare av typen Maximilian Harden, Jakob 
Wassermann, Lion Feuchtwanger, Emil Ludwig, Arnold Zweig, 
Franz Werfel ständigt komma i förgrunden. Om Svenska akade-
mien inför världen utpekade en stor författare av kärntysk typ, med 
den genialitet och den begränsning, som äro karakteristiska för hans 
landsmän, så vore detta enligt min tro försvarligt, ja berömvärt. 

Av det nu anförda framgår, att jag icke i och för sig självt motsät-
ter mig Nobelprisets utdelande åt Galsworthy, men ger företrädet åt 
den med honom jämnårige Paul Ernst. 

Stockholm den 17 sept. 1932. 

Fredrik Böök. 

Svenska Akademien beslöt den 10 november 1932 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas John Galsworthy 'för den förnäma skildringskonst, som i 
'The Forsyte Saga' uppnått sitt högsta uttryck". 
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Nobelprisförslag 1933. 

N:o 1. Carlos Maria Ocantos, argentinsk författare, föreslagen av C. 
M. Cortezo, led. av Spanska Akademien. 

N:o 2. Ivan Alexdevij Bunin, föreslagen av Friedrich Braun, prof. i 
osteuropeisk historia, Leipzig; M. Rostovzeff, prof. i antik 
historia, Yale university; V Frantsev, prof. i slavisk filologi, 
Prag; Olaf Broch, led. av norska Vetenskapsakademien. 

N:o 3. Prof. Sigurd Agrell (Lund) föreslår i första rummet Bunin 
eller ock delning mellan vare sig Bunin och Merejkovskj.  
eller ock mellan Bunin och Maxim Gor14. 

N:o 4. Karel Capek, föreslagen av ett antal tjeckoslovakiska profes-
sorer i historia och litteraturhistoria. 

N:o 5. Rufino Blanco-Fombona, föreslagen av M. A. De Vitis, prof. i 
spansk litteratur vid universitetet i Pittsburgh, och av 
Narciso Alonso Cort6, prof. i litteratur vid universitetet i 
Valladolid. 

N:o 6. Manuel Gålvez, föreslagen av professorer i historia vid uni-
versiteten i Bogotå och Caracas. 

N:o 7. Bertel Gripenberg, föreslagen av prof. Rolf Lagerborg, med-
lem av Finska Vetenskapssocieteten. 
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N:o 8. Johannes V Jensen, föreslagen av Frederik Poulsen, Vilhelm 
Andersen och J. Brundum-Nielsen, medlemmar av 
Danske Videnskabers selskab, samt av Hans Brix, prof. i 
litteraturhistoria vid Kobenhavns universitet. 

N:o 9. Kostis Palamas, föreslagen av Simos Menardos, prof. i gre-
kisk historia vid universitetet i Athen. 

N:o 10. Coelho ,Veto, föreslagen av 20 ledamöter av Brasilianska 
akademien i Rio de Janeiro samt av Herr Hammarskjöld. 

N:o 11. Delning mellan Coelho ,Veto och Manuel Gålvez, eventuellt 
förslag av Herr Hammarskjöld. 

N:o 12. Ernest Roguin, föreslagen av Ed. Rossier, prof. i historia vid 
universitetet i Lausanne. 

N:o 13. y. H. Rosny, föreslagen av Raymond Poincare och Maurice 
Maeterlinck samt av le Comite Rosny, i vilken finnas flera 
ledamöter av Franska Akademien. 

N:o 14. Frans Eemil Sillanpää, föreslagen av R. Erich, E. N. Setälä, 
och Yrjö Hirn, ledamöter av Finska Vetenskapssocieteten, 
samt av Onni Okkonen, prof. i konsthistoria vid 
Helsingfors universitet. 

N:o 15. Delning mellan E E. Sillanpää och Bertel Gripenberg, föresla-
gen av Herr Österling. 

N:o 16. Upton Sinclair, förnyande av föregående års förslag med 
instämmande av nya förslagsställare, bland vilka ledamö-
ter av British Academy (London) och Royal Society of 
Literature (London), prof. Edv. Bull (Oslo) m.fl. 

N:o 17. Paul ValiTy, föreslagen av 18 ledamöter av Franska 
Akademien och av ett stort antal professorer vid franska 
universitet. 

N:o 18. Sir Sarvepalli Radhakrishnan, föreslagen av Herr 
Hammarskjöld. 
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N:o 19. Benedetto Croce, föreslagen av prof. Bengt Hesselman, 
Uppsala. 

N:o 20. Guglielmo Ferrero eller José Ortega y Gasset eller delning dem 
emellan, förslag av Herr Fogelqvist. 

N:o 21. Karl Schönherr, föreslagen av 23 ledamöter av Vetenskaps-
akademien i Wien. 

N:o 22. Antönio Correia de Oliveira, föreslagen av ett tjugotal ledamö-
ter av Vetenskapsakademien i Lissabon. 

N:o 23. Chajim Nachman Bialik, hebreisk poet, föreslagen av Joseph 
Klausner, professor i modern hebreisk litteratur vid uni-
versitetet i Jerusalem. 

N:o 24. Rudolf Hans Bartsch, föreslagen av Heinrich v. Srbik och 
Hans Hirsch, professorer i historia vid universitetet i 
Wien. 

N:o 25. Olav Duun, föreslagen av Helga Eng och Halvdan Koht, 
ledamöter av Norska Vetenskapsakademien. 

N:o 26. Paul Ernst, föreslagen av Herr Böök. 

N:o 27. Max Beerbohm, föreslagen av C. T Borenius, ledamot av 
Finska Vetenskapssocieteten, prof. vid University College, 
London. 

N:o 28. Hermann Stehr, föreslagen av professorer i litteraturhistoria 
vid tyska universitet. 

N:o 29. Joseph BMier, föreslagen av Herr Schack. 

Förslagsskrivelserna hållas tillgängliga för Svenska Akademiens 
ledamöter i Akademiens Nobelbibliotek efter hänvändelse till biblio-
tekarien Grönblad. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1933. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas äro i år 
29, varav 2 äro alternativa på vardera 2 personer som även före-
komma ensamt föreslagna, ett är alternativt på 1 person, ävenledes 
på annat håll ensamt föreslagen, och delningar mellan denne och 
endera av 2 andra, samt 1 alternativt mellan 2 personer eller del-
ning dem emellan. Antalet föreslagna uppgår på detta sätt till 
samma siffra som förslagen. Av de 29 namnen äro 10 nya, och dessa 
sparas som vanligt till sist, jämte sådana äldre förslag som denna 
gång väckt särskilt intresse inom kommitthi. 

De övriga 15 äro följande: 
N:o 3. Dmitrzj Sergdevij Merejkovskj.  och Maxim Gorkj, alternativt 

föreslagna till delning av priset med Ivan Alexejevitj Bunin, vilken 
behandlas längre fram i utlåtandet. Båda två ha upprepade gånger 
varit föremål för sakkunnigutlåtanden som utmynnat i avrådan av 
prisutdelning till dem, utom vid ett tillfälle i fråga om Gorkij. För i 
år har icke tillkommit någon sådan ny produktion som föranlett den 
sakkunnige att återkomma med yttranden. Inom kommittén och 
akademien ha förslagen på Merezjkovskij aldrig omfattats med sym-
pati, och kommittén ställer sig även denna gång bestämt avböjande. 
Gorkij har däremot icke saknat anhängare. Efter en mycket grund-
lig diskussion av hans diktareförtjänster år 1928 förkastade emeller-
tid akademien med stor majoritet det på honom lydande prisförsla-
get. Kommitterade finna icke anledning föreligga att tillråda föränd-
ring i den då intagna hållningen, eftersom sedan dess intet märkligt 
verk av författaren tillkommit. 

N:o 4. Karel Capek. I ett ingående och fängslande utlåtande om 
Gapeks alstring under det sista året har den sakkunnige framfört sin 
mening, att förslaget torde vara för tidigt ute. Den ovanligt mångsi-
digt utrustade författaren gör nämligen intryck av att knappast ännu 
med verkligt allvar ha sökt uppnå mästerskapet på något av de 
områden, där han prövat sin talang, med ofta briljant resultat i 
detaljer, men i det hela med en viss journalistisk ytlighet. 
Kommitterade, vilkas intresse för förslaget blivit avsevärt större 
genom det nytillkomna utlåtandet, ha enat sig om att ställa det på 
framtiden — med förhoppning om en utveckling hos diktaren till 
större koncentration och fasthet. 

J11:.o 5. Rufino Blanco-Fombona. Denne tidigare från spanskt håll 
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starkt förordade och både i Syd- och Nordamerika mycket upp-
märksammade författare har allt från början ej förmått väcka något 
livligare intresse bland de kommitterade. Ej heller i år har så blivit 
fallet. Hans ofta nog rätt journalistiska alstring är knappast av erfor-
derlig andlig betydenhet och därtill så genomträngd av politiska 
lidelser, att läsaren blir tveksam ifråga om verklighetsskildringens 
trohet. Eljes kunde mannens under ett på äventyr rikt liv samlade 
erfarenhet ha ett avgjort värde- som stoff för diktning, och hans per-
sonlighet har, bredvid en del mindre sympatiska drag, en viss resning 
genom mod och principfasthet i sin kamp mot missförhållanden i 
hemlandet. Detta erkännande räcker emellertid ej till att uppväga 
anmärkningarna mot diktaren, och liksom flera gånger förut se sig 
Kommitterade nödgade att avböja prisförslaget. 

31:.o 6. Manuel Gålvez. Gålvez namn diskuterades förra året ingå-
ende, men fann ingen livligare anslutning. Det förekommer i år även 
(under N:o 11) i form av delning med den i flera avseenden jämför-
lige brasilianske författaren Coelho Neto, vilken behandlas längre 
fram i utlåtandet. Av Gålvez förligger för närvarande intet nytt verk. 
Kommitterade se alltså intet skäl att förändra sin mot honom avvak-
tande hållning. 

N:o 7. Bertel Gripenberg, även (under N:o 15) föreslagen till delning 
av priset med Frans Eemil Sillanpää. Kommitterade, som alltfrån 
början ställt sig avvaktande till Gripenbergs kandidatur, ha ej heller 
denna gång föranletts till ett mera aktivt ställningstagande, eftersom 
intet nytt verk av honom utkommit. 

N:o 8. Johannes V Jensen. Förslaget föreligger nu för åttonde gång-
en på nio år, och flera kommitterades förhållande därtill har på 
denna tid så till vida genomgått en förändring, att de mött diktarens 
senare alstring med mera sympati, än de kunde känna för den tidi-
gare. Utlåtandet för året uttalar, liksom förut, uppskattning av 
Jensens mycket ansenliga poetiska gåvor, men betonar fortfarande, 
att hans verk i dess helhet ej kan tillerkännas nog värde för den ifrå-
gasatta utmärkelsen. Kommitterade äro av samma mening. 

JV.•o 9. Kostis Palamas. Upprepade gånger, och senast förra året, ha 
Kommitterade uttalat sitt beklagande, att icke ur tolkningarna på 
olika språk av skaldens verk ha kunnat vinna övertygelse om att hans 
poesi äger sådan överlägsenhet inom samtida diktning, som före-
språkare för honom förkunnat. Det har därför varit dem omöjligt att 
förorda prisförslaget, och så är fallet även denna gång. 

JV.•o 13. J. H. Rosny. Vid dess tidigaste framkomst, 1926, blev detta 
förslag i sakkunnigutlåtandet avstyrkt, och ehuru en åtskilligt högre 
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uppskattning av Rosny, än den däri framförda, omfattades av de 
kommitterade, enade sig dessa om att icke tillerkänna honom nog 
konstnärlig rang för att försvara ett Nobelpris. Till samma omdöme 
har den nye sakkunnige kommit i ett utlåtande som på väsentliga 
områden kompletterar det förut föreliggande, och som synnerligen 
grundligt utreder Rosnys betydelse i den naturalistiska romankons-
ten. Kommitterade ha ej funnit orsak att förändra sin mot förslaget 
respektfullt avböjande hållning. 

N:o 14. Frans Eemil Sillanpää, även (under N:o 15) föreslagen till 
delning av priset med Bertel Gripenberg. Senast förra året voro 
Kommitterade i tillfälle att ifråga om detta förslag tillstyrka en för-
väntansfullt avvaktande hållning. Sedan dess har på svenska utkom-
mit en novellsamling som, enligt sakkunnigutlåtandet, mycket väl 
uppehåller hans anseende som en utsökt och strängt artistisk stil-
konstnär och en i flera avseenden märklig skildrare av sitt land och 
sitt folk. Kommitterade ha även i år stannat vid sin gent emot pris-
förslaget avvaktande hållning, men finna skäl att betona det växan-
de intresse som väckts av författarens senaste par böcker. 

.N:•o 16. Upton Sinclair. Det redan förra året från många länder 
framförda förslaget har i år fått stor ny anslutning. Betänkligheterna 
däremot kvarstå emellertid oförändrade: den journalistiska och agi-
tatoriska inställningen av hans i flera avseenden märkliga författar-
skap är så övervägande, att även de egentliga diktverken därav hind-
rats att nå den konstnärliga rang som Nobelprisutmärkelsen måste 
kräva. Kommitterade kunna alltså fortfarande ej anbefalla kandida-
turen. 

.N.•o 17. Paul Vakry. Även bakom detta förslag står, nu som tidiga-
re, en mycket betydande opinion, vilken tycks visa, att den moderna 
franska lyriken i Val&y har sin erkänt främste utövare. Sakkunnig-
utlåtandet för året, som ägnat även andra grenar av denne författa-
res alstring ett ingående studium, erkänner till fullo hans förnämli-
ga intellektualitet och den djärva självständigheten i hans konst, 
men stannar i tveksamhet, om den senare kan antagas behålla ett 
varaktigt värde utöver det experimentella. Kommitterade, som förut 
uttalat samma slags tvivel, se sig fortfarande ur stånd att för en så 
exklusiv och svårtillgänglig diktning förorda det universellt menade 
Nobelpriset. 

N:o 20. Guglielmo Ferrero, föreslagen alternativt med jos Ortega y 
Gasset, eller till delning med denne, som längre fram upptages till 
behandling. Ferreros kandidatur väckte vid det tidigaste framföran-
det (1924) livligt intresse inom kommittén och fann delvis anslutning 
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där. Inför den sakkunnige ledamotens avgjorda underkännande av 
historikerns vetenskapliga resultat enades man dock om att avböja 
förslaget. Tre år senare upprepades detta ställningstagande, och 
Kommitterade anse sig även i år böra stanna därvid. 

,N.•o 21. Karl Schönherr. Det sakkunnigutlåtande som av Karl War-
burg på sin tid avgavs om denne tyrolske poet, berättare och dra-
matiker har vid förslagets återkomst i år kompletterats, varvid gjorts 
gällande en åtskilligt snävare uppskattning av hans tidigare alstring 
än den som företräddes av Warburg — i samklang med en då rätt all-
män opinion. De verk av Schönherr som tillkommit under den mel-
lanliggande tiden befunnos vid granskningen icke styrka anspråken 
för hans räkning på ett litterärt Nobelpris. Kommitterade anslöto sig 
till denna mot förslaget avböjande hållning. 

JV:.o 24. Rudolf Hans Bartsch. Förslaget har tre gånger förut före-
kommit och framkallade i början hos Kommitterade en avvaktande 
hållning, sedermera en rent avböjande. De nu tillkomna verken av 
Bartsch ha av den sakkunnige befunnits vittna om fortsatt tillbaka-
gång i konstnärligt allvar och även i konstnärlig förmåga. 
Kommitterade äro eniga om att avstyrka förslaget. 

,Ar:o 25. Olav Duun. Redan sju gånger förut har Duun föreslagits till 
Nobelpris, tidigast 1924, då hans förnämsta arbete, romanserien 
tuvikingarna, redan förelåg. Detta stort anlagda verk hade så starka 
kvaliteter, att Kommitterade med rätt livlig hoppfullhet ställde sig 
avvaktande till diktarens vidare utveckling. Denna har gett flera 
prov på avgjord kraft, visserligen omväxlande med böcker av åtskil-
ligt maniererad framställning och med nästan genomgående brist-
fällig i&behandling. Den höjd som uppnåddes i stora delar av 
,tuvikingarna har ej åter hunnits, icke heller, enligt sakkunnigutlåtan-
det, i den för året nya romanen. Författaren är emellertid ej över den 
ålder, då ett nytt uppsving är tänkbart, och Kommitterade ställa sig 
alltså fortfarande avvaktande. 

För året nya förslag, jämte de av annan orsak sparade, äro: 
JV.•o 1. Carlos Maria Ocantos. Denne till Spanien överflyttade argen-

tinske romanförfattare har i sakkunnigutlåtandet befunnits i litterärt 
värde kunna mäta sig med dem av hans spansk-amerikanska samti-
da som föreslagits till Nobelpris. Med de förnämsta mästarna i rent 
spansk romankonst befinnes han dock knappast kunna tävla, trots 
en viss förnyande formell insats i denna. Prisförslaget har därför icke 
förordats. Kommitterade ha anslutit sig till den sakkunniges håll-
ning. 
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N..0 2. Ivan Alexdevij Bunin. För två år sedan uttalade sig Kom-
mitterade, i anslutning till sakkunnigutlåtandet, principiellt för för-
slaget, men ansågo, att ett par andra borde äga företräde. Förra året 
framhöllo två kommitterade sin sympati för Bunins kandidatur, en 
av dem bestämt föredragande honom framför den som då fick för-
ord till priset. För den sakkunnige har i år icke förelegat någon orsak 
till yttrande, eftersom i Bunins produktion intet väsentligt nytt till-
kommit. Bland de kommitterade har herr Böök uttalat sig för avbö-
jande av förslaget, och herr Schiick betonat sin tveksamhet att fatta 
ställning, eftersom det arbete av Bunin som torde vara hans ansen-
ligaste, Arsenjevs ungdom, är ofullbordat. Den fortsättning därav som 
bebådas skulle tillåta en bestämdare värdering än vad som nu är 
möjligt. De tre övriga kommitterade, herrar Hammarskjöld och 
Österling samt undertecknad, ha funnit sig beredda att nu anbefal-
la Bunin till erhållande av Nobelpriset, två av dem, herr Ham-
marskjöld och undertecknad, dock med betonande av, att Correia 
de Oliveira borde äga företräde. 

.Ar:o 10. Coelho Neto. Sakkunnigutlåtandet, som icke mynnar ut i 
någon avgjord inställning till förslaget, ger ett livligt begrepp om fro-
digheten i denne diktares alstring och lämnar icke något tvivel om 
att han såväl i Brasilien som i Sydamerika överlag bör räknas som 
en av de märkligaste representanterna för modern skönlitteratur. 
Hans egentliga konstnärliga styrka torde dock vara av målerisk art, 
förmågan att med stor ordprakt återge urskogsnaturen och det 
yppigt romantiska i folklivet, mindre i utformningen av karaktärs-
teckning och själsliv som kunna ge ett livligare intryck. Tillvaron av 
säregna mänskliga krafter och gåvor, vilka på den nya marken för-
kunnats utlova ett verkligen nytt tillskott i världslitteraturen, har ej 
heller hos honom fått bekräftelse; i grunden ges blott en upprepning 
av den naturalistiska roman som på andra håll utvecklats. Den 
gestaltskapande fantasien tycks hos Coelho Neto, liksom hos övriga 
sydamerikaner som förut föreslagits till Nobelpris, knappast i någon 
högre grad vara tillfinnandes. Ej heller själva berättarkonsten bjuder 
på någon stark egenart. Kommitterade känna sig för närvarande 
icke färdiga att på grund av den egna kännedom om Coelho Netos 
diktning, som tiden tillåtit dem att inhämta, kunna anbefalla försla-
get. 

,Ar:o 12. Ernest Roguin. 1 ett kort men övertygande utlåtande av herr 
Hammarskjöld har förslaget avstyrkts såsom synnerligen omotive-
rat, och övriga kommitterade ha anslutit sig till detta ställningsta-
gande. 
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JV.•o 18. Sarvepalli Radhakrishnan. Akademiens sakkunnige, herr 
Larsson, har i sitt utlåtande om denne indiske filosof värdesatt 
honom som en avgjort solid och mycket beaktansvärd tänkare, vars 
namn för grundligt övervägande bör kvarstå till ett följande år. Det 
företräde genom större originalitet och geniala nyinsatser i samtida 
tänkande, som han i det tidigare avgivna utlåtandet om Benedetto 
Croce tillerkänt denne i jämförelse med alla framförda medtävlare, 
har han nu modifierat med en viss tvekan, huruvida indierns skarp-
synta och grundliga prövning av livsdugligheten i från olika kretsar 
och tider samlade tankeresultat ej kan anses ha ett motsvarande 
värde. Kommitterade, som blivit livligt intresserade av Radha-
krishnans verk, och av hans sällsynt klara och fasta framställnings-
konst, men som principiellt hysa samma tveksamhet som vanligt om 
lämpligheten att utdela Nobelpris inom det filosofiska området, 
finna sig gärna i att förslagets vidare övervägande uppskjutes till ett 
följande år. 

JV:•o 19. Benedetto Croce. Akademiens sakkunnige, herr Larsson, gav 
vid förslagets tidigaste framkomst (1929) sitt obetingade förord däråt 
och har nu i ett kompletterande utlåtande betonat, att Croces märk-
lighet som filosof och stora inflytande på det samtida tänkandet icke 
torde ha uppnåtts av någon vilken nu kunde uppställas som hans 
medtävlare till ett Nobelpris. Skulle alltså akademien vara hågad att 
i år ägna utmärkelsen åt det berörda litteraturområdet, vore Croce 
efter hans mening självskriven att ihågkommas. (I viss mån har väl 
detta ställningstagande blivit något obestämdare genom ovan refe-
rerade omdöme om Radhakrishnan.) Kommitterade ha naturligtvis 
ingen böjelse att ifrågasätta värderingens riktighet, men vilja nu, lik-
som vid upprepade tillfällen förut, uttala sin tveksamhet om tillråd-
ligheten att, så länge det finns beaktansvärda förslag på det littera-
turområde, varför Nobelpriset i främsta rummet är avsett, överge 
detta för andra. 

.N:o 20. Jose Ortega y Gasset. Sakkunnigutlåtandet försöker sig icke 
på något omdöme om författarens rang som filosof och värdet av 
hans insatser i det samtida tänkandet, detta torde böra överlämnas 
åt fackmannainsikt inom akademien, om förslaget återkommer 
under förhållanden som därtill medge erforderlig tid. Det är blott 
Ortegas stilistiska mästerskap och den rikt framträdande genialite-
ten i hans andliga fysionomi som i utlåtandet fått sin uppskattning. 
Kommitterade se sig icke heller i stånd att för närvarande uttala sig 
om kandidaturens tänkvärdhet, men vilja betona, att den tyckes för-
tjäna att hållas vid liv. 
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.Ar :o 22. Antönio Correia de Oliveira. 1 ett synnerligen grundligt och 
ingående utlåtande har den sakkunnige med den varmaste överty-
gelse anbefallt förslaget och framfört vittnesbörd om den i Portugal 
och Brasilien oanfäktade ställning som sitt språks nu levande yppers-
te sångare, vilken diktaren intager. Även från kompetenta bedöma-
re i England, Frankrike och Tyskland ha framlagts instämmande 
lovord och värderingar. Det torde då ej kunna betvivlas, att om det 
portugisiska språkområdet bör ihågkommas med Nobelprisets 
utmärkelse, den föreslagne i främsta rummet påkallar uppmärksam-
heten. För att möjliggöra för de ledamöter av kommitthi och aka-
demien som icke behärska portugisiska att bilda sig en mening om 
diktaren har till utlåtandet fogats ett mycket fylligt urval av tolk-
ningar av hans oerhört omfattande poetiska alstring. Det är uteslu-
tande till detta urval i dess svenska dräkt som flertalet kommittera-
de haft att hålla sig. Därvid ha de naturligtvis varit medvetna om 
svårigheten att nå till ett definitivt omdöme om dikternas rent poe-
tiska värde och rang, liksom i liknande fall tidigare och även på årets 
förslagslista. Det mest avgörande elementet i intrycket, när det gäl-
ler verslyrik, det språkliga mästerskapet i utformning av tankar och 
bilder och musikens klang och associativa makt, undandraga sig ju 
direkt uppfattning. Man rar nöja sig med, om det återstår något som 
rycker en med sig. Så är emellertid fallet i föreliggande tolkningar; 
man står mindre främmande inför dem, än vanligt är, när romansk 
lyrik överflyttas till vårt språk, och romanskt känsloliv möter vårt 
eget. Till icke liten del tycks detta bero på att själva originalen stå oss 
närmare genom en stämningsmjukhet, ett slags lyrisk atmosfär som, 
att döma efter litteraturhistoriernas karaktärisering av portugisisk 
litteratur, torde vara en gammal egenart hos detta längtans och 
vemodets folk i södern. Denna omständighet skulle för övrigt kunna 
medföra en viss risk av partiskhet i värderingen, men det kvarstår 
tillräckligt av främlingskap för att man kan bortse därifrån. 

Vad som hos Correia de Oliveira mest faller i ögonen är hans 
naturglädje, grundad, icke blott på skönhetssinne, utan även på djup 
sympati; på en intuition i tillvarons makter som mynnar ut i har-
monisk panteism, mindre märklig genom tankarna, än genom käns-
lans omedelbarhet och enkelhet. Inför det mänskliga livet står han 
på samma sätt, blitt och varmt bejakande, störd av ingenting som är 
mörkt eller svårt, förenklande allting i ett skimmer av idyll. För idyll 
ligger faran nära att bli något flack och för ljuvlig, men det finns en 
räddning därifrån, om icke rent objektivt, så i personligheten hos 
den som ser: naiviteten. Det är intet tvivel om att denne sångares 
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naivitet är äkta; den är till och med barnsligt from, och den tycks 
icke vara förbunden med den egenkärlek som så lätt infinner sig, när 
ett mindre differentierat själsliv har fått gåvan att uttrycka sig i inspi-
rerade ord. Det är en världsåskådning i släkt med H. C. Andersens 
som möter en, och liksom hos denne, om också i mindre grad, läm-
nar naiviteten plats bredvid sig åt en del godmodigt klipsk klarsyn på 
mänskliga fel. Den poesi som så blivit till har sin givna begränsning, 
framförallt i höjddimensionen; den kan icke kallas stor. Men den 
strömmar rikt och otvunget, den är klar och lättfattlig, den är folklig 
— en just nu mycket sällsynt egenskap, när den vunnits genom att 
vädja till det primitiva, oförvridna och oförstörda i folkdjupet. Den 
har därtill en konstlös gratie som, såvitt den kan prövas liksom på 
avstånd genom tolkningarna, lätt och ofta når till verklig skönhet. 
Den sammanhänger, efter alla vittnesbörd att döma, med en myck-
et gammal lyrisk tradition hos en i ovanlig grad sångupptagen 
nation, den har sprungit upp ur källor som hållits ständigt levande 
under många sekler. 

Det låter gott förena sig med Nobelprisets syfte att utmärka en 
sådan diktning, som väl ligger något vid sidan av den höglitterära 
utvecklingens gång, men som instinktivt och okonstlat bevarat den 
idealitet som är en så viktig del av poesiens väsen. Därtill bör icke 
glömmas, att diktarens sällsynt starka patriotiska känsla ger hans 
diktning ett pathos som kan prägla den med en viss insats av storhet, 
och som i hans land ytterligare befäst hans rang av verkligt repre-
sentativ nationalpoet. 

Bland de kommitterade ha meningarna om diktaren varit dela-
de. Herrar Böök och Österling ställa sig avböjande till förslaget, 
medan hrr Hammarskjöld och Schtick samt undertecknad anbefal-
la det till akademiens godkännande. Herr Schuck har i härnedan 
bifogat utlåtande motiverat sin ståndpunkt. 

N:o 23. Chajim ,Arachman Bialik. Här har sakkunnigutlåtandet, på 
grund av luckor i kompetensen, icke kunnat taga avgjord ställning 
till förslaget. Det gäller ju en poesi som blott ur översättningar, och 
delvis rätt otympliga översättningar, är tillgänglig för bedömaren. 
Om dikternas original visa det språkliga mästerskap som bör krävas 
för en utmärkelse med Nobelpriset, därom svävar den olärde i okun-
nighet, och han har blott andras ord att hålla sig till. Väl är det tyd-
ligt, att man står inför en säreget utpräglad poet och, vad som väger 
väl så tungt, en stor mänsklig kraft som i brinnande lidelse hängivit 
sig åt en stor uppgift. Men om Bialiks historiska betydelse för sitt folk 
och för Erez Israel blivit än så varaktigt grundad, är kanske hans 
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rent poetiska rang ej lika oemotsägligt befäst. Hans värv har varit 
agitatorns, förkunnarens och profetens, och den häftiga lidelsen som 
där varit naturlig och nödvändig har knappast tillåtit de poetiska 
verken att nå harmonisk fulländning. 

.N.•o 26. Paul Ernst. Denne diktare, som länge och ofta vid sig fäst 
akademiens uppmärksamhet och förra året av två kommitterade 
föredrogs framför den då prisbelönte, har efter förslagets mottagan-
de avlidit. Kommitterades flertal finna ej tillräcklig anledning före-
ligga att fortfarande ägna hans kandidatur sitt övervägande, ehuru 
ju principiellt intet hinder däremot finnes. Herr Böök framför i sär-
skilt utlåtande sin avvikande mening. 

.N.•o 27. Max Beerbohm. I sakkunnigutlåtandet ges erkännande åt 
denne författares otadliga stilkonst och åt andra egenskaper som 
gjort honom i ovanlig grad uppskattad i England. Till underlag för 
ett litterärt Nobelpris betecknas dock hans alstring som ej nog 
vägande. Kommitterade ha anslutit sig till denna mening. 

,Ar:o 28. Hermann Stehr. Sakkunnigutlåtandet har icke kunnat anslu-
ta sig till den mycket höga uppskattning av diktaren, som i hans 
hemland är gängse inom helt ansenliga kretsar, och motiverar sin 
mot förslaget avböjande hållning med att uppvisa det dunkla och 
överspända som vidlåder Stehrs tanke- och känsloliv och det frag-
mentariska och trots all intensitet formlösa i hans konst. Kom-
mitterade ha funnit sig vara av samma mening. 

.N.•o 29. Joseph &cher. Om detta förslag uttalar sig förslagsställaren 
hr Schtick i sitt särskilda utlåtande. 

Av ovanstående redogörelse för Kommitterades ställning till årets 
prisförslag framgår, att intet av dessa kunnat samla enighet omkring 
sig. Tre ha till årets pris föreslagit Antönio Correia de Oliveira, en 
Ivan Alexejevitj Bunin och en Paul Ernst. 

Stockholm 23 Sept. 1933. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

För min del instämmer jag med herrar Hallström och 
Hammarskjöld och förordar således Correia de Oliveira till årets 
Nobelpris i litteratur. Då jag emellertid till Nobelkommitten inläm-
nat ett förslag på Joseph Bhlier anser jag mig med några ord böra 
motivera, varför jag nu ej röstar på honom. Enligt Nobels testamen-
te skall priset tilldelas "den, som inom litteraturen har producerat 
det utmärktaste i idealisk riktning", vilket i Grundstadgarna förtyd-
ligats eller utvidgats: "Under begreppet 'litteraturen' innefattas ej 
blott skönlitterära arbeten utan även andra skrifter, vilka genom 
form och framställningssätt äga litterärt värde". Dessa bestämmel-
ser har jag tolkat så, att en vetenskaplig författare blott under tre för-
utsättningar kan erhålla det litterära Nobelpriset. För det första 
måste han inom sin vetenskap ha en avgjord rangställning, ty att 
prisbelöna ett stilistiskt väl skrivet, men vetenskapligt undermåligt 
eller mindre betydande arbete, skulle strida mot § 5 i Grundstad-
garna: "Ej må arbete prisbelönas, där det ej genom erfarenheten 
och sakkunnig prövning befunnits vara av den framstående betydel-
se, som i testamentet uppenbarligen åsyftas". För det andra måste 
det eller de arbeten, som åberopas, vara stilistiskt av en så utmärkt 
förtjänst, att de äga en verkligt skönlitterär betydelse, ty det är blott 
sådana arbeten, som avses i Testamentet och i Grundstadgarna. Ett 
aldrig så gott vetenskapligt arbete, som ej "genom form och fram-
ställningssätt äger litterärt värde", kan således ej prisbelönas. Men 
även en tredje fordran synes mig böra uppställas. Nobel har tydligen 
blott tänkt på diktverk. Ehuru Grundstadgarna utvidgat området, 
synes mig dock diktverken böra hava ett företräde och att ett veten-
skapligt arbete endast då bör prisbelönas, när intet rent skönlitterärt 
befinnes vara "av den framstående betydelse, som i testamentet 
uppenbarligen åsyftas". Då mitt förslag inlämnades, var det ännu 
obekant, vilka som skulle föreslås, och det var således möjligt, att 
ingen skönlitterär författare skulle befinnas värdig Nobelpriset. För 
den händelsen föreslog jag Bklier. 

136lier är allmänt erkänd såsom samtidens främste romanist, och 
då en stor del av hans författarskap faller inom litteraturhistorien, 
tror jag mig själv kunna bedöma dess värde. Hans arbeten om fabli-
auerna och den franska medeltidsepiken äro inom dessa forsknings-
grenar epokgörande, och han fyller således på ett överlägset sätt den 
första fordran, som jag velat uppställa. Detta gör utan tvivel ock en 
annan föreslagen vetenskapsman, Benedetto Croce. Att jämföra den 
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enes betydelse såsom filosof med den andres såsom filolog och litte-
raturhistoriker är naturligtvis omöjligt, och man får nöja sig med, att 
båda i detta fall fylla måttet. Dock synes mig &dier så till vida hava 
ett företräde, som Akademien två gånger förut tilldelat Nobelpriset 
åt filosofer, men aldrig åt någon litteraturhistoriker eller filolog, som 
dock stå skönlitteraturen närmare. Detta betyder dock mindre. 
Avgörande för ordningen mellan Wdier och Croce är däremot, att 
den senare har en ganska tung framställningsform, som knappt kan 
sägas äga "litterärt värde", under det att Bhlier däremot är en glän-
sande stilist. I detta fall är det nog att hänvisa till hans ypperliga, 
även på svenska översatta omskrivning av sagan om Tristan och 
Isolde. 

Att jag emellertid såsom medlem av Nobelkommitten ej föreslår 
honom till årets pris, beror därpå, att det bland de övriga föreslag-
na finnes en, möjligen två skönlitterära författare, som enligt min 
mening kunna komma ifråga, nämligen Correia de Oliveira och 
möjligen Bunin, om vilken senare jag dock är tveksam, huruvida 
hans arbeten äro av "den betydelse, som i testamentet uppenbarli-
gen åsyftas". Denna betydelse synes mig däremot de Oliveiras Job 
hava. 

Att bedöma ett arbete, som varken föreligger i någon god över-
sättning eller på något för Akademiens medlemmar mera allmänt 
tillgängligt språk, är naturligtvis ytterst vanskligt. Och därtill kom-
mer en annan sak. Smakomdömet hos olika folk är ju mycket olika, 
och att strängt tillämpa blott vår svenska smak på arbeten av förfat-
tare, tillhörande folk, som till sitt åskådningssätt och sin livsuppfatt-
ning stå oss fjärran, kan knappt vara riktigt. Så vitt det är oss möj-
ligt böra vi söka förstå och uppskatta deras syn på litteraturen. Vad 
nu de Oliveira beträffar, är det alldeles tydligt, att han i hög grad 
träffat sina landsmäns smak och att han anses såsom Portugals store 
nationalskald. För ett språkområde, som lär omfatta omkring 50 
millioner, är detta dock ett tungt vägande faktum. Det, som tilltalat 
mig, har varit det folkligt nationella i hans diktning. Han är icke 
"europ", har, som det förefaller, tagit föga intryck av de litterära 
strömningarna i utlandet, utan byggt på rent inhemska traditioner. 
Flera av hans dikter förefalla oss därför väl enkla och triviala, men 
jag misstänker, att portugiserna se dem med andra ögon, under det 
att de kanske icke skulle sentera t.ex. Fröding. Och en dikt av de 
Oliveira — Job — är dock sådan, att även en icke-portugis måste 
erkänna detta lyriska idédrama såsom ett betydande konstverk. I 
varje fall fylles det av den idealism, som Nobel uppsatte såsom sin 
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förnämsta fordran på ett diktverk. Jag har därför ej tvekat att anslu-
ta mig till hrr Hammarskjölds och Hallströms förslag, och jag har 
gjort det desto hellre, som Akademien därigenom skulle få tillfälle 
att belöna en lyriker, vilket Akademien förut så sällan ansett sig 
kunna göra. 

Emellertid är jag medveten om svårigheterna för Akademien. Av 
Job föreligga blott några mindre partier på svenska, översatta i herr 
Hagbergs utlåtande, och av dessa torde Akademiens ledamöter ha 
svårt att bilda sig en föreställning om originalet i dess helhet. Det 
skulle därför vara till fördel för ett rättvist bedömande, om herr 
Hagberg finge i uppdrag att verkställa en översättning av hela dra-
mat, och därvid tror jag det vara lämpligast, att denna översättning 
blir orimmad, enär svårigheterna vid ett så rimrikt språk som det 
portugisiska eljest bleve för stora. 

En dylik översättning kan emellertid ej medhinnas inom den tid, 
som nu står oss till buds, och då jag anser, att icke någon annan 
skönlitterär författare nu bör komma i fråga, tillåter jag mig att alter-
nativt — d.v.s. i händelse Akademien ej redan nu vill utse de Oliveira 
— föreslå, att priset reserveras till följande år. Ingens rätt trädes där-
igenom för nära, och Akademien blir i tillfälle att mera allsidigt 
pröva frågan. 

Henrik Schiick. 

205 



1933 

[Särskilt yttrande] 

Vid flera föregående tillfällen har jag företrätt den meningen, att 
ingen levande författare i högre grad än Paul Ernst gjort sig förtjänt 
av Nobelpriset. Sedan jag i januari ånyo föreslog honom, har han 
avlidit. Då denna i statuterna förutsedda eventualitet icke hindrar 
prisets utdelande, vidhåller jag förslaget, desto hellre som därmed 
fastslås, att tilldelandet av Nobelpriset åt E. A. Karlfeldt icke bör 
uppfattas som lex in casu. 

Lund den 22 Sept. 1933 

Fredrik Böök. 

Svenska Akademien beslöt den 9 november 1933 att årets Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Ivan Bunin 'för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt 
den klassiskt ryska linjen i prosadiktningen". 
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Nobelprisförslag 1934. 

N:o 1. Antönio Correia de Oliveira, föreslagen av Herr Hammar-
skjöld samt av Luis da Cunha GoNalvez, Alfredo da 
Cunha, Agostinho de Campos och Alberto de Oliveira, 
ledamöter av Vetenskapsakademien i Lissabon. 

N:o 2. Bröderna Francisco och Ventura Garcia Calderön, föreslagna av 
15 st. "&rivains Latino-Am&icains r6idant en France et 
&rivains fraNais rattach6 par leurs sympathies et leurs 
fonctions aux lettres hispano-am&icaines", bland vilka 
Louis Bertrand de l'Acadhnie fraNaise och Georges 
Dumas, professeur de la Sorbonne, samt av ett stort antal 
framstående personer och författare i Lima, Peru, vilkas 
behörighet att väcka förslag icke kunnat konstateras. 

N:o 3. Upton Sinclair, förnyelse av föregående förslag, undertecknat 
av bl.a. Robert Herrick, William Ellery Leonard och 
Robert Morss Lovett, professorer i engelsk litteratur vid 
universiteten i Chicago och Madison, samt av E C. S. 
Schiller, fellow of the British Academy. 

N:o 4. Erwin Guido Kolbenheyer, föreslagen av ledamöter av 
Vetenskapsakademien i Wien och professorer vid universi-
tetet därstädes, bland vilka flera på grund av de ämnen de 
företräda äro att anse som förslagsberättigade. 

N:o 5. Johannes V Jensen, föreslagen av professor J. Brondum-
Nielsen, led. av danska Videnskabers Selskab. 
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N:o 6. Frans Eemil Sillanpää, föreslagen av R. Erich, Yrjö Hirn, T 
E. Karsten och E. N. Setälä, led. av finska 
Vetenskapssocieteten. 

N:o 7. Prisets delning så att den ena hälften tillfaller Bertel 
Gripenberg eller Jarl Hemmer och den andra hälften E E. 
Sillanpää, förslag av Herr von Heidenstam. 

N:o 8. Kostis Palamas, föreslagen av Harry Fett, led. av norska 
Vetenskapsakademien, och Frederik Poulsen, led. av dans-
ke Videnskabers Selskab, samt av 4 professorer vid univer-
sitetet i Athen. 

N:o 9. Karel Capek, föreslagen av ett antal professorer i historia 
och litteraturhistoria vid universitetet i Prag. 

N:o 10. Professor dr. Ole Hallesby (Vinderen pr. Oslo) eller, om han 
icke kan komma i fråga, lyrikern lektor Ewald Sundberg 
(Ask Ringerike), förslag av Olai Skulerud, led. av norska 
Vetenskapsakademien. 

N:o 11. Franz Karl Ginzkey, föreslagen av representanter för 
Vetenskapsakademien och universitetet i Wien samt för 
åtskilliga litterära föreningar därstädes. 

N:o 12. Ramön Hrez de Ayala, föreslagen av Ramön Menffidez 
Pidal, de la Academia Espahola, samt av ett antal profes-
sorer i spansk litteratur vid universiteten i Oxford, 
Cambridge, London, Dublin och Paris. 

N:o 13. Eugene Gladstone OWeill, föreslagen av Herr Lamm. 

N:o 14. Endera av de franska författarna Roger Martin du Gard eller 
Jean Schlumberger, förslag av Herr Fogelqvist. 

N:o 15. Olav Duun, föreslagen av Helga Eng, Halvdan Koht och 
Jens Thiis, ledamöter av norska Vetenskapsakademien. 

N:o 16. Tadeusz Zielinski, föreslagen av 6 professorer vid universite-
tet i Warschau. 
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N:o 17. Luigi Pirandello, föreslagen av Classe delle Lettere av Reale 
Accademia d'Italia genom klassens president Guglielmo 
Marconi. 

N:o 18. Chajim Nachman Bialik, föreslagen av Joseph Klausner, pro-
fessor i modern hebreisk litteratur vid universitetet i 
Jerusalem. 

N:o 19. Ernest Roguin, föreslagen av Ed. Rossier, professor i historia 
vid universitetet i Lausanne. 

N:o 20. Hermann Stehr, föreslagen av H. A. Korff, professor i tysk 
litteraturhistoria vid universitetet i Leipzig. 

N:o 21. Dmitit Sergdevij Merev.kovs14, föreslagen av Sigurd Agrell, 
professor i Lund. 

N:o 22. Hans Henrik Holm (för hans dikt Jonsoknatt), föreslagen av 
professor Alexander Seippel, led. av norska Vetenskaps-
akademien. 

N:o 23. Mme Maria Madalena de Martel Patricio, föreslagen av pro-
fessorerna B. Carqueja och Ant6nio de Pereira Forjaz, 
ledamöter av Vetenskapsakademien i Lissabon. 

N:o 24. Manuel Giilvez, föreslagen av Leopoldo Diaz, ledamot av 
Academia Argentina de Letras i Buenos Aires. 

N:o 25. Sarvepalli Radhakrishnan, föreslagen av Herr Hammarskjöld. 

N:o 26. Edwin Arlington Robinson, föreslagen av Herr Hammar-
skjöld. 

N:o 27. Joseph Bkier, föreslagen av Herr Schiick. 

N:o 28. Ramön Ment;ndez Pidal, föreslagen av Herr Hallström. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1934. 

Av de 28 prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas 
till prövning äro 2 alternativa på vardera 2 personer, 1 ställt på del-
ning mellan 2 personer, och 1 på delning mellan 1 person (som från 
annat håll föreslagits ensam) och alternativt mellan 2 personer för 
den återstående hälften. Antalet föreslagna uppgår således till 32. 

Av dessa äro 13 nya, vilka som vanligt sparas till sist. 
De övriga 19 äro följande: 
JV:•o 1. Antönio Correia de Oliveira. Detta förslag förordades förra året 

av 3 kommitterade, alltså en knapp majoritet, men tillvann sig hos 
akademien icke motsvarande intresse. Det ansågs dock även där så 
tänkvärt, att sakkunnigutlåtandets författare fick i uppdrag att till i 
år besörja en översättning av ett av skaldens förnämsta större arbe-
ten, för att ge möjlighet till mer ingående värdering av hans dikt-
ning. Valet föll på Tentafiles de Så° Frei Gil, och tolkningsarbetet utför-
des med referat av en del uteslutna partier. Efter studiet av vad som 
så förelegat för Kommitterade ha dessa i år, då flera prisförslag väckt 
starkare sympati än det som rör Correia, stannat vid att för närva-
rande icke anbefalla dennes kandidatur, utan uppskjuta den vidare 
behandlingen därav till eventuellt återkommande tillfälle. 

,Isf:o 3. Upton Sinclair. Det två gånger förut med stor anslutning från 
många länder framförda förslaget har i år förnyats med ett mindre 
antal underskrifter, bland vilka flera litterärt mycket ansedda namn. 
Kommitterade, som båda gångerna avböjt kandidaturen, på den 
grund att Sinclairs politiskt agitatoriska läggning för starkt inkräktat 
på det konstnärliga i hans diktning, finna i år så mycket mindre 
anledning att förändra sin hållning, som diktaren under tiden helt 
ägnat sig åt agitation för erövring av guvernörskapet i hans hemstat 
Kalifornien (på ett djärvt reformprogram) och icke utgivit något 
egentligen litterärt verk. 

3r:o 4. Erwin Guido Kolbenheyer. Förslaget har förelegat förut, 1927, 
och avböjdes av Kommitterade på den grund, att diktarens då före-
liggande alstring, huvudsakligast bredt och djupt anlagda kultur-
och andehistoriska romanverk, i rent dikteriskt avseende led av 
väsentliga brister. Dessa bestodo i enformighet i uppfinning och 
motivbehandling och i en rätt tröttande tyngd i den ymniga och ofta 
dunkla filosofiska spekulationen, vad värde denna än i sig själv 
kunde ha. 
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Sedan dess har Kolbenheyer, utom de filosofiska skrifter, varmed 
han fortsatt att hävda sin ställning som i flera avseenden en före-
gångsman i nyorienteringen av tyskt tankeliv till nazistisk inriktning, 
utgivit en hel del rent skönlitterära verk. Bland dem äro fyra dra-
matiska, en Giordano Bruno-tragedi, Heroische Leidenschaften, samt tre 
till samtiden förlagda idåkådespel, Das Gesetz in dir, Die Briicke och 
Jagt ihn — ein Mensch. Därtill har utkommit en komisk roman om 
intellektuell ovederhäftighet och klåfingrig företagsamhetsmani, 
Reps, die Persönlichkeit, samt en samling Weihnachtsgeschichten och en 
längre novell, Die Begegnung auf dem Riesengebirge. 

Giordano Bruno-dikten har ett betydande tankehistoriskt inne-
håll som icke fullt harmoniskt förenats med en något rastlöst effekt-
sökande handling. De tre övriga dramerna lida av en motsvarande 
missproportion i sina försök att ge en hög och mäktig innebörd åt 
tämligen konstruerade psykologiska fall ur modernt andligt liv. De 
ha blivit något dunkla och framför allt utan övertygande verklig-
hetsprägel. 

Komiken i Reps är byggd på en ironi som tydligen har djupa 
grunder, men knappast inviger läsaren i dessa och därför är tröttsam 
nog. Die Begegnung auf dem Riesengebirge återger ett händelseförlopp 
som endast genom en symbolisk tidspolitisk tydning blir av vidare 
intresse, men det tycks osäkert, om en sådan tydning är legitim. 
Weihnachtsgeschichten innehåller några högstämda religionsfilosofiska 
legender, en saga ur samtida liv med besläktat innehåll, en novell om 
ett fall av förnuftsmässigt botad krigspsykos och tvenne berättelser, 
byggda på mycket innerligt och intimt återgivna barndomsminnen. 
De sistnämnda äro de bästa och kunna kallas förträffliga. De tyda 
på, att Kolbenheyers poetiska begåvning skulle ha verkat starkare, 
om han inskränkt sig till anspråkslösare uppgifter än dem, vartill 
hans djupt spekulativa läggning lockat honom. Denna har emeller-
tid gett den huvudsakliga prägeln åt hans alstring och i vida kretsar 
väckt beundran. För det litterära Nobelpriset måste dock ställas det 
kravet, att de artistiska värdena ej blivit lidande på de ärelystna 
krafttagen, och nu liksom förut måste Kommitterade anse, att så bli-
vit fallet. 

N:o 5. Johannes V Jensen. Kommitterade ställde sig förra året, lik-
som många gånger förut, motvilliga eller tveksamma inför förslaget. 
Denna hållning ha de även nu intagit, ehuru med erkännande av att 
diktarens senare alstring, och däribland årets samling Myter, ofta låtit 
hans mycket märkliga poetiska gåvor framträda på ett glänsande 
och vinnande sätt. Det är dock här fråga om arbeten i smärre form, 
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och gent emot dem sänkes vågen ned av de omfattande och kraft-
geniala försök till stora fantasi- och tankeskapelser, varmed Jensen 
från början vann rykte i samtiden. På goda grunder kunna dessa 
verk anses oförtjänta att få del av äran i en prisutmärkelse som bland 
annat avser ett författarskaps ideella halt, en förutsättning som även 
i övrigt nästan saknas hos Johannes V. Jensen. 

JV:•o 6. Frans Eemil Sillanpää, även (under N:o 7) föreslagen till del-
ning av priset med Bertel Gripenberg eller Jarl Hemmen Förra året, 
liksom tidigare, tillrådde Kommitterade en avvaktande hållning mot 
förslaget, och de ha icke funnit anledning att ändra denna, eftersom 
diktarens nyutkomna roman icke höjt uppskattningen av hans stilis-
tiskt märkliga, men i behandling av människoöden och i karaktärs-
skildring något torra och enformiga konst. 

JV.•o 8. Kostis Palamas. Liksom många gånger förut inför detta i 
flera avseenden sympatiska förslag ha Kommitterade att uttala sitt 
beklagande, att av de rätt många tolkningarna på olika språk icke ha 
kunnat övertygas om att originalen äga så högt poetiskt värde, att ett 
Nobelpris åt Palamas' diktning kan förordas. 

JV.•o 9. Karel Capek. Det grundliga och fängslande sakkunnigutlå-
tandet utmynnar snarast i förslagets avböjande, på grund av den 
ytterliga excentriciteten och den konstlade problematiken i dikta-
rens under året utkomna roman. För Kommitterade har denna blott 
i det givna referatet varit tillgänglig, men detta referat ger ett så 
starkt intryck av Gapeks djärva och frodiga fantasi och psykologiska 
kombinationsförmåga, att man ej gärna vill misströsta om hans 
utveckling till större soliditet. Kommitterade äro därför fortfarande 
böjda för att med en del förväntan ställa förslaget på framtiden. 

N:o 12. Ramön Hrez de Ayala. Det redan förut (1931) mycket starkt 
stödda förslaget har även i år framförts av betydande auktoriteter 
från flera länder. Något tillskott i hans skönlitterära alstring ha de tre 
åren ej gett. Perez de Ayala sättes ofantligt högt som mästare i 
modern spansk prosa och verskonst och likaså berömmes hans män-
niskoskildring, berättareförmåga och spiritualitet, vilket allt fram-
hålles i sakkunnigutlåtandet. Däri yrkas dock ej på omedelbar pris-
utmärkelse åt honom. Vid på prov företagen läsning här och var ur 
hans novellistik blir man ej i högre grad fängslad av de kvaliteter 
som böra vara tillgängliga även för mindre grundlig lingvistisk och 
stilistisk kunskap. Hans berättarkonst förefaller något maniererad 
och nyckfullt fragmentarisk, hans människoskildring är också frag-
mentarisk ända till oklarhet, och hans komik har knappast den kraft 
och gratie som hör till den spanska diktens stora traditioner. Den 
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lämnar läsarens ansikte rätt orörligt. Det är egentligen i lyriken som 
hans begåvning tycks vara verkligt märklig, men det är svårt för den 
i språket otillräckligt invigde att bilda sig en fast övertygelse om lyris-
ka värden. Kommitterade ha då ej funnit orsak att förändra sin tidi-
gare, mot prisförslaget avvaktande, hållning. 

JV:.o 15. Olav Duun. Inför detta ofta återkommande förslag ha 
Kommitterade, nu som förut, ej kunnat tillråda ett omedelbart 
beaktande, ehuru diktaren utan tvivel i sina bästa böcker röjt en 
begåvning av rätt ovanliga mått. Han har dessemellan producerat så 
mycket av svagare art, att intresset mattats. I den för året nya roma-
nen har han, efter vad som framgår av sakkunnigutlåtandet, snarast 
sjunkit under sin medelnivå. Kommitterade vilja alltså fortfarande 
ställa förslaget på framtiden. 

N:o 18. Chajim Nachman Bialik. Denna diktare har under somma-
ren avlidit. Då intet väsentligen nytt av hans diktning blivit tillgäng-
ligt i de översättningar som nu förelegat för Kommitterade, utöver 
vad förra året var fallet, har man ej funnit skäl att ändra sin tvek-
samma hållning på annat sätt, än att denna ej längre kan vara 
avvaktande. Innehållet i de nytillkomna dikterna är, liksom i de förra 
året behandlade, väsentligen profetiska straffdomar över det samti-
da judiska folket, ofta stegrade till rent av grym stränghet. Bakom 
dem ligger en stor och hel känsla som är värd beundran, men de 
synas lika litet ha nått som sökt någon annan skönhetsverkan än den 
av stormande och glödande energi. En posthum utmärkelse av skön-
litterär art synes ej vara att tillråda för en dylik diktning, hur mänsk-
ligt betydande den än kan kallas, med de förutsättningar varur den 
skapats. 

•No 19. Ernest Roguin. 1 enlighet med förra årets sakkunnigutlå-
tande funno sig Kommitterade då förhindrade att i ringaste mån 
anbefalla förslaget till beaktande, och sedan dess har intet nytt arbe-
te av författaren tillkommit. 

,N.:-o 20. Hermann Stehr. Kommitterade ställde sig förra året avbö-
jande mot förslaget, och den nya roman av diktaren som nu förelig-
ger har, såsom det framgår av sakkunnigutlåtandet, ej varit ägnad 
att minska betänkligheterna. 

.N:.o 21. Dmitit Sergdevi6 Mergykovskj". Liksom flera gånger förut ha 
Kommitterade avböjt förslaget, för vilket inga nya skäl tillkommit ur 
diktarens alltmer förvirrat spekulativa alstring. 

.N....o 24. Manuel Gdlvez. Kommitterade ha tvenne gånger (1932 och 
1933) tillrått en avvaktande hållning mot förslaget, vid det första till-
fället med en ingående motivering därför. Sedan dess ha inga nya 
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verk av diktaren utkommit, och alltså ingen anledning till förändrad 
uppfattning förelegat. 

N:o 25. Sarvepalli Radhakrishnan. Årets sakkunnigutlåtande uttalar 
övertygelsen, att denne indiske tänkare väl är nog betydande för att 
ett Nobelpris åt honom skulle vara tänkvärt, men att han icke kan 
ställas som den främste av vår tids filosofer. Kommitterade, som 
städse varit tveksamma om lämpligheten att annat än i undantags-
fall, vid brist på skönlitterära förslag, utdela det litterära Nobelpriset 
till filosofiska författare, ha ej funnit skäl att här tillråda en sådan 
åtgärd. 

N:o 26. Edwin Arlington Robinson. Sakkunnigutlåtandet över dikta-
rens sedan det senaste prisförslaget tillkomna verk utmynnar i 
samma tveksamhet gentemot detta som tre gånger förut betonats. 
Kommitterade ha ej heller nu funnit skäl för annat än en avvaktan-
de hållning. 

N:o 27. Joseph Ndier. Förslaget framfördes i syfte att beaktas, ifall 
det skulle inträda brist på lämpliga skönlitterära förslag å listan. Så 
har ej blivit fallet, och i föregående utlåtanden har kandidaturen till-
räckligt diskuterats. 

N:o 28. Ramön Meni,ndez Pidal. Om detta förslag gäller detsamma 
som ifråga om N:o 27. 

För året nya förslag äro: 
JY:o 2. Francisco Garcia Calderön och Ventura Garcia Calderön. Av dessa 

peruanska författare karaktäriseras den förstnämnde i sakkunnigut-
låtandet som en mycket framstående historiker, sociolog, estetiker 
och tänkare. Han har även i Europa vunnit livlig uppskattning, men 
en så betydande gestalt i den samtida litteraturen på de nämnda 
områdena, att ett Nobelpris åt honom borde utdelas, synes han 
knappast vara. Den sakkunnige uttalar därom ingen mening. 

Ventura Garcia Calderön har utövat ett mycket uppmärksammat 
litteraturhistoriskt och journalistiskt författarskap, och vunnit ännu 
mer rykte genom sina noveller. De eftersträva att i en ytterst preg-
nant form återge hemlandets liv i vad detta har att bjuda mest färg-
starkt och mest främmande för europeiska läsare. Detta har, att 
döma efter den mest berömda samlingen, blivit till en på sitt sätt raf-
finerad lek med oftast något obehagliga motiv, ur vilka det pressas 
en exotiskt vild och bedövande parfym. Något högre poetiskt värde 
finner man där knappast, och människoskildringen är maniererad, 
excentrisk och trasig. Kommitterade ha icke funnit sig hågade att 
anbefalla förslaget. 
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N:o 7. Jarl Hemmer, föreslagen alternativt med Bertel Gripenberg 
till delning av priset med Frans Eemil Sillanpää. Rörande Sillanpää 
hänvisas till Kommitterades under N:o 6 framförda tillrådan om 
avvaktande hållning. Därigenom kan en anbefallning av det nu före-
liggande förslaget ej komma i fråga, men de båda andra namnen 
däri böra ej förbigås, ehuru en prisutmärkelse ensamt åt endera av 
dem är på förhand utesluten. Till Bertel Gripenbergs kandidatur ha 
Kommitterade upprepade gånger ställt sig avvaktande, och ej heller 
i år ha de funnit anledning till ett mera positivt ställningstagande, 
eftersom intet nytt verk av diktaren tillkommit. Om Jarl Hemmen, som 
ej tidigare föreslagits, finns nu sakkunnigutlåtande, varav torde 
framgå, att hans diktning i betydenhet är åtminstone fullt jämförlig 
med de jämte honom nämnda. Kommitterade ha för närvarande ej 
haft anledning att överväga, huruvida hans kandidatur, om den 
kunde lösgöras för sig, vore förtjänt av ett större eller mindre beak-
tande än de båda andras. 

N:o 10. Ole Hallesby, föreslagen alternativt med Ewald Sundberg. 
Sakkunnigutlåtandet om Hallesby betonar att denne teolog och för-
kunnare har sin — för övrigt märkliga — betydelse på andra fält än 
det i egentlig mening litterära. Kommitterade följa denna uppfatt-
ning och kunna icke anbefalla utmärkelse med Nobelpriset. 

Ej heller sakkunnigutlåtandet om Ewald Sundberg tillerkänner 
denne författare en sådan litterär kvalitet som Nobelpriset förutsät-
ter. Kommitterade voro av samma mening. 

N:o 11. Franz Karl Ginzkey. 1 sakkunnigutlåtandet uppskattas livligt 
denne diktares själfulla och genombildade konst. I fråga om den 
föreslagna prisutmärkelsen framhålles, att denna visserligen kan dis-
kuteras, men ej i första ledet på årets lista. Kommitterade ville ej för 
närvarande förorda förslaget. 

No 13. Eugene Gladstone O'Neill.1 sakkunnigutlåtandet har försökts 
att ge en tämligen fullständig översikt av diktarens verk och, efter 
förmåga, analys och estetisk värdering av vart och ett för sig. Därav 
torde framgå, att O'Neills mångfrestande och mycket uppmärksam-
made alstring bjuder på åtskilliga konstnärligt märkliga ting, men 
knappast något som från början till slut är fullmoget. De delar därav, 
vari verkligen uppnåtts stark och oklanderligt dramatisk verkan, 
avbrytas av svagare, eller utfyllas medelst effekter som icke vila på 
för dramatiken väsentliga och legitima medel. För detta slags för-
vildning av konstarten bär emellertid O'Neill blott delvis skulden; i 
stort får denna uppbäras av hela den rastlösa och på momentan 
publikerövring inriktade teaterdiktning som i våra dagar knappast 
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ger rum åt strängare, fastare och förnämligare kultur. Bland sina 
samtida kan O'Neill snarast göra anspråk på en av hedersplatserna 
genom sin strävan att nå högre, så gott tidsströmningen tillåtit det. 
Det vore mycket tänkvärt att utmärka detta diktarallvar och denna 
energi med ett Nobelpris, om något av O'Neills större anlagda verk 
fått en prägel av fulländning och kunnat utväljas för tillräcklig mo-
tivering av åtgärden. Mourning becomes Electra har därvidlag mycket 
för sig, om man stannar vid trilogiens två första delar. Den tredje 
delen kan emellertid omöjligen inneslutas i den höga uppskattning 
som därigenom skulle komma verket till del, en uppskattning som 
redan dessförutan icke alltigenom kan gott försvaras. Därtill kom-
mer det mycket blandade, ibland rent av nedstämmande intrycket 
från ett flertal andra stycken. Vidare är att märka, att diktarens 
senaste verk, Days without end, synes bebåda en förändring så väl i 
livsuppfattning som i formgivning, och det torde vara skäl att avvak-
ta vad därav kan bli, innan man tar bestämd ställning till förslaget. 
Bland Kommitterade ha fyra stycken icke varit villiga att nu förorda 
detta. Hr. Schuck, som har avvikande mening, uttalar sig i särskilt 
utlåtande. 

N:o 14. Roger Martin du Gard, alternativt med Jean Schlumberger. 
Rörande båda dessa författare föreligga grundliga sakkunnigutlå-
tanden som utmynna i skiljaktiga ställningstaganden till ifrågasatt 
prisutmärkelse. Med all uppskattning av Schlumbergers allvarliga 
konstnärskap och hans egenartat fördjupade behandling av själsliga 
problem finner den sakkunnige hans mått som diktare icke så ansen-
ligt, att han för närvarande bör räknas med bland möjliga. 
Nobelpriskandidater. Kommitterade ha, med ungefär samma vär-
dering av hans litterära insats, stannat vid samma hållning gent 
emot förslaget. 

Roger Martin du Gard förordas i sakkunnigutlåtandet, framförallt på 
grund av romanserien Les Thibault, och så gott som utan förbehåll i 
den beundrande uppskattningen av detta verk, både till innehåll och 
form. 

Kommitterade kunna i många avseenden instämma i omdömet, 
ehuru med reservation mot verkets oerhörda bredd och även mot en 
del detaljer. Det torde dock vara onödigt att ingå på dessa, eftersom 
en annan betänklighet framträder i första linjen: den stort anlagda 
serien föreligger ännu i ett så fragmentariskt skick, att någon värde-
ring av kompositionens resning och verkan för närvarande ej är 
möjlig. Det är tydligt att de sju volymerna måste följas av flera, 
innan person- och samhällsskildringen fullbordats inom den ram 

216 



1934 

som redan nu kan skymtas. För den ena av de två huvudfigurerna, 
Jacques Thibault, diktaren, har blott förhistorien till hans mänskliga 
utveckling getts, och vad hans diktargåvor beträffar har man intet 
annat att hålla sig till än en nästan oläsbar förstlingsnovell. Man har 
på avstånd fått höra om hans inställning i det sociala och ickmässi-
ga stridsläget från åren närmast före världskriget, men vad denna 
katastrof kommer att betyda för honom, därom vet man intet. Att 
kriget skall spela in i romanen är tydligt redan genom den, i sig själv 
något överraskande, upplysning man får, att denna Jacques, som 
eljes har ett nästan sjukligt behov att göra sig osynlig och fri från alla 
band, varit noga med att ordna sina förhållanden i fråga om värn-
plikten. 

En del mindre centrala, delvis rent romanmässiga, uppslag i de 
föreliggande volymerna vänta också på förklaring och så att säga rai-
son d'kre i diktverket. Antoine Thibaults problematiska älskarinna 
bör väl knappast definitivt ha försvunnit i Afrika, och den icke så 
litet sagolika figuren Hirsch, vid vilken hennes öde bundits, fordrar 
konfrontering med läsaren för att ge visshet om hans existens. En hel 
del andra trådar i berättelsen ha lämnats fladdrande i luften, så 
tvänne unga flickor som tyckts vara ämnade till att spela hjältinne-
roller, familjen Battaincourt med dess kriminella möjligheter som 
ännu ej blivit till handlingar, och åtskilligt annat som stannat vid för-
beredelser till att inträda i historien. 

Det vore då förhastat och möjligen något äventyrligt att såsom 
saken nu föreligger taga ställning till prisförslaget. 

.Ar:o 16. Tadeusz Zielinski. Av sakkunnigutlåtandet framgår, att 
denne berömde filologs livsverk i huvudsak faller utanför de områ-
den, för vilka det litterära Nobelpriset instiftats. 

‘Ar:o 22. Hans Henrik Holm för dikten Jonsoknatt. Som det framgår 
av sakkunnigutlåtandet, torde det nämnda verket vara alltför svår-
tillgängligt både till språk och innehåll, för att ett Nobelpris, med 
dess universella syftning, här skulle vara på sin plats. Kommitterade 
voro av samma mening. 

JV:o 23. Maria Madalena de Martel Patricio. 1 sakkunnigutlåtandet 
tillerkännes ej denna diktarinna någon större egenart eller betydel-
se. Kommitterade ha ej funnit skäl att anbefalla förslaget. 

Till sist av de 32 föreslagna har som vanligt sparats den som 
bland Kommitterade tillvunnit sig de mest avgjorda sympatierna, 
den under JV.•o 17 upptagna italienske dramatikern och novellisten 
Luigi Pirandello. Såsom icke saknande betydelse kan det påminnas 
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om, att detta förslag framträder med en representativ nationell opi-
nion bakom sig, och icke, som de båda andra särskilt uppmärksam-
made, blivit väckt utanför hemlandet. 

I sakkunnigutlåtandet ha de förnämsta och mest karaktäristiska 
av Pirandellos dramer diskuterats till innehåll och form, icke utan 
kritik, men med avgjord övertygelse, att här föreligger ett märkligt 
och självständigt försök att förnya scenens värld, ett försök som lett 
till en jämförelsevis rik skörd, ungefär ett halvt dussin ur en eller 
annan synpunkt märkliga, ofta nog geniala stycken. Dessutom hittar 
man scener och figurer av genial rang här och var annars, och hela 
diktarens dramatiska produktion, så väl den starkare som den sva-
gare, lyser med de sällsynta egenskaperna, lätthet, omedelbarhet 
och icke sällan gratie. Man har det angenäma intrycket, att vad som 
givits, getts i glädje, utan grubbel och möda. 

Eftersom det är samma person som i sakkunnigutlåtandet som nu 
på nytt skulle forma omdömena, torde det kunna hänvisas till vad 
där är sagt, hellre än att ge en återupprepning. Endast några få till-
lägg torde vara på sin plats. 

Novellerna, ur vilkas massa det var svårt att på begränsad tid 
hitta fram det bästa, blevo i sakkunnigutlåtandet något för snävt 
avfärdade. Men finner bland dem åtskilliga som äro fastare forma-
de och med mera genomförd figurteckning än genomsnittet; några 
egentliga mästerprov i konstarten ha dock ej blivit av. Diktarens dra-
matiska alstring är hans ojämförligt främsta. 

Mot denna kan det anmärkas, att de icker, som författaren är 
upptagen av, väl ihärdigt röra sig kring problemet om jagets identi-
tet och sammansättning, men det kan icke nekas, att problemet är 
djupt och betydande, och att det behandlats med verklig tankerike-
dom och tankeskärpa och stor förmåga av variation. En jämförelse 
med populär Freudianism, med dess två eller tre evigt samma "kom-
plexer", get Pirandello både som psykolog och poet en för honom 
fördelaktig bakgrund. Han står högt över de Zauberlehrlinge, som bara 
sopa upp damm med den kvast de fått i handen. Pirandello kan 
ibland göra trollkonster med sin apparat. 

För övrigt har han ju lyckligt sysslat även med annat och till och 
med mitt i dramer där tankeinnehållet knappast är värt att fästa sig 
vid, kan man råka på scener av förbluffande liv och kraft, figurskild-
ringar av genial säkerhet, t.ex. presentationen av huvudpersonen i Il 
piacere dell'onestå. Det är med denna sprudlande och lätta vitalitet i 
minnet som man bör bedöma ojämnheten i hans produktion: den 
kan sjunka ned till tämligen låg nivå, men den är aldrig livlös eller 
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torr. På sin höjdpunkt hör den till det verkligt fängslande i samtida 
dikt. 

Av Kommitterade ha 4 stycken, Hrr. Österling, Böök, Hammar-
skjöld och undertecknad, ansett sig kunna förorda förslaget; dock 
skulle Hr Hammarskjöld gärna sett, att någon av de lyriska kandi-
daterna på årets lista, Oliveira, Palamas, Ginzkey och Robinson, 
kunnat beaktas. Hr. Schiick bifogar särskilt utlåtande för sin avvi-
kande mening. 

Stockholm den 27 sept. 1934. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

Jag har icke helt kunnat förena mig med kommitténs majoritet. 
Jag erkänner villigt, att Pirandello äger en betydande dramatisk 
begåvning och en stor lätthet att dikta, likaså att hans stycken äga 
något av skizzens friskhet. Men för min del kan jag ej tillmäta 
honom högre rang än av en skicklig faiseur, vars stycken väl för 
ögonblicket, då de äro nya, kunna skörda en viss framgång på sce-
nen, men som ganska snart skola glömmas, ty idéinnehållet är 
mycket magert, och rent poetiskt sett är han enligt min mening ej en 
författare av de mått, som Nobelstiftelsens grundstadgar tydligen 
avse. Jag kan visserligen ej tillmäta någon annan av de föreslagna 
denna rang och skulle därför helst se, att priset reserverades, men då 
akademien tydligen ställer sina fordringar lägre och anser, att ett pris 
helst, om någon möjlighet finnes, bör utdelas, har jag stannat vid att 
föreslå O'Neill. I de anmärkningar, som av kommitténs flertal fram-
ställts mot honom, kan jag delvis instämma. Han saknar onekligen 
kultur, och även hans bästa stycken lida av betänkliga estetiska bris-
ter. Men han är dock en stor poetisk kraft. Över de två första delar-
na av Electra vilar en så stark tragisk stämning, att få moderna för-
fattare nått dithän. Det är sant, att intrycket försvagas — kanske rent 
av förstöres — av den tredje delen. Men samma anmärkning kan rik-
tas mot en vida större poet, mot hans förebild Aischylos, vars två 
första delar av Oresteia stå så vida över trilogiens avslutande del. 
Rent ypperlig är den första akten av Anna Christie — den skulle 
knappt ha kunnat skrivas bättre av Strindberg — och enbart poetiskt 
är det lilla fantasispelet Emperor Jones. De nu nämnda partierna 
äro sådana, att de blott kunnat diktas av en verklig poet, och det är 
väl denna rent poetiska kraft, varpå det i främsta rummet bör 
komma an, ej på den större talangen, som visserligen undgår felen, 
men ej heller äger förtjänsterna. 

Henrik Schtick. 

Svenska Akademien beslöt den 8 november 1934 att årets Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Luigi Pirandello 'för hans djärva och sinnrika nyskapelse av dra-
mats och scenens svåra konst". 
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Nobelprisförslag 1935. 

N:o 1. Ricarda Huch, föreslagen av E. R. Curtius, professor i 
romansk filologi vid universitetet i Bonn. 

N:o 2. Edvarts Virza, föreslagen av L. &rzing professor i let-
tisk litteratur, Riga, och E Balodis, professor i historia där-
städes. 

N:o 3. Rudolf Kassner, föreslagen av 6 professorer vid universitetet 
i Ziirich. 

N:o 4. Johannes V Jensen, föreslagen av C. A. Bodelsen, H. Brix, J. 
Brr ndum-Nielsen och Vilh. Andersen, professorer i 
modern filologi och litteraturhistoria vid Köpenhamns 
universitet. 

N:o 5. E E. Sillanpää, föreslagen av minister R. Erich och profes-
sorerna Y Hirn och E. N. Setälä, ledamöter av Finska 
Vetenskapssocieteten, samt av professor Björn Collinder, 
Uppsala. 

N:o 6. Hermann Stehr, föreslagen av H. A. Korff, professor i tyska 
språket och litteraturen vid universitetet i Leipzig. 

N:o 7. Rufino Blanco-Fombona, föreslagen av ett flertal professorer i 
romanska språk vid amerikanska universitet. 

N:o 8. James H. Cousins, föreslagen av Rabindranath Tagore. 
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N:o 9. Maria Madalena de Martel Patricia föreslagen av B. 
Carqueja, ledamot av Vetenskapsakademien i Lissabon. 

N:o 10. Eugene 0'.Neill, föreslagen av herr Lamm. 

N:o 11. Antönio Correia de Oliveira, föreslagen av L. da Cunha 
GoNalvez och A. da Cunha, ledamöter av 
Vetenskapsakademien i Lissabon. 

N:o 12. Karel Capek, föreslagen av J. Pekat J. §usta och 8 andra pro-
fessorer i litteratur och historia vid universitetet i Prag. 

N:o 13. Sir James G. Frazer, föreslagen av professor Jarl 
Charpentier i Uppsala. 

N:o 14. Paul Vale)), föreslagen avi[. Thiis, P. Rokseth, S. Eitrem, 
och A. H. Winsnes, ledamöter av Vetenskapsakademien i 
Oslo. 

N:o 15. Delning av priset mellan lektor Sven Lönborg och den frans-
ke konsthistorikern Emile Måle, förslag av lektor E. Rodhe, 
ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i 
Göteborg. 

N:o 16. Kostis Alarnas, föreslagen av herr von Heidenstam och 3 
professorer i litteratur och historia vid universitetet i 
Athen. 

N:o 17. Gudmundur Kamban, föreslagen av professor Bengt 
Hesselman i Uppsala. 

N:o 18. Olav Duun, föreslagen av Helga Eng och H. Koht, ledamö-
ter av Vetenskapsakademien i Oslo. 

N:o 19. Vilhelm Gronbech, föreslagen av lektor Sven Lönborg, leda-
mot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 

N:o 20. H. G. Wells, föreslagen av herr Siwertz. 
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N:o 21. Saul TChernichowsky, föreslagen av J. Klausner, professor i 
modern hebreisk litteratur vid hebreiska universitetet i 
Jerusalem. 

N:o 22. jules Romains, föreslagen av herr Böök. 

N:o 23. Erwin Guido Kolbenheyer, föreslagen av H.-E Rosenfeld, pro-
fessor i germansk filologi vid Abo akademi. 

N:o 24. Mrs. Violet Clgion, föreslagen av N. K. Coghill, lecturer & 
tutor in English literature, Exeter College, Oxford. 

N:o 25. Miguel de Unamuno, föreslagen av E. Madruga, vice rektor 
vid universitetet i Salamanca, m.fl. 

N:o 26. Dmitrj.  Sergdevij Merevicovs14, föreslagen av professor Sigurd 
Agrell i Lund. 

N:o 27. Elise Richter, föreslagen av C. Tagliavini, professor i 
romansk filologi vid universitetet i Budapest, och A. 
Duraffour, professor i fransk filologi vid universitetet i 
Grenoble. 

N:o 28. Jarl Hemmer, föreslagen av herr Hammarskjöld. 

N:o 29. E K. Ginzkey, föreslagen av herr Hammarskjöld. 

N:o 30. S. Radhakrishnan, föreslagen av herr Hammarskjöld. 

N:o 31. R. Martin du Gard, föreslagen av herr Österling och herr 
Fogelqvist. 

N:o 32. John Masqfield, föreslagen av herr Österling. 

N:o 33. G. K Chesterton, föreslagen av herr Fogelqvist. 

N:o 34. Dezsö Szabö, föreslagen av professor Björn Collinder, 
Uppsala. 
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N:o 35. Ivana Brli6Mat uranib, föreslagen av G. Manojlovk, Ed. pro-
fessor i historia, ledamot av Sydslaviska akademien i 
Zagreb. 

N:o 36. Tadeusz Zielinski, föreslagen av flere professorer vid univer-
sitetet i Warszawa. 

N:o 37. Victor Manuel Rendön, föreslagen av Celiano Monge, 
Secretario perpetuo de la Academia Ecuatoriana. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1935. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 37. Ett av dem avser delning av priset mellan 2; anta-
let föreslagna uppgår alltså till 38. 

Av dessa äro 14 nya, vilka som vanligt sparas till sist. 
De övriga 24 äro följande: 
No 1. Ricarda Huch. I årets sakkunnigutlåtande hänvisas till den 

motivering till ett förordande av förslaget som tidigare (1928) fram-
lagts, men som då icke förmådde vinna nödig anslutning bland 
Kommitterade. Författarinnans sedan dess utgivna böcker bestå ute-
slutande av historiska studier, och trots deras långt från obetydliga 
art betecknas de såsom ej ägnade att väsentligt förändra värdesätt-
ningen av hennes alstring i dess helhet. Kommitterade ha nu avböjt 
förslaget. 

JV:.o 3. Rudolf Kassner. Liksom två gånger förut har sakkunnigen, 
professor Hans Larsson, avböjt förslaget, och Kommitterade ha nu 
på nytt förklarat sig eniga med honom. 

N.•o 4. Johannes V Jensen. Delvis med någon tveksamhet, ha Kom-
mitterade många gånger allt sedan 1925 avböjt förslagen på denne 
diktare. Alla ha dock iakttagit, att hans mycket märkliga poetiska 
begåvning under de tio åren framträtt renare gent emot det myckna 
konstlade och frånstötande som i hans tidigare, mera omfattande 
och mera uppseendeväckande, verk gav det övervägande intrycket. 
Majoritetens från början motvilliga hållning har därför mildrats till 
avvaktande. Eftersom nu intet nytt verk av diktaren tillkommit, fin-
nes intet skäl för Kommitterade att uttala sig annorlunda än senast. 

31:-o 5. Frans Eemil Sillanpää. Författarens nya roman, som att döma 
efter referat tyckes vara märkligare än den närmast föregående, är 
ännu ej tillgänglig i översättning. För Kommitterade finns då intet 
skäl att ändra den hittills iakttagna, mot förslaget avvaktande inställ-
ningen. 

No 6. Hermann Stehr. Förslaget har hittills avböjts av Kommit-
terade, som funnit diktarens tankevärld och berättarekonst dunkla 
och förskruvade. I år föreligger intet nytt verk av honom. 

JV:o 7. Rufino Blanco-Fombona. En ny roman av Fombona har under 
året utkommit, men enligt sakkunnigutlåtandet hör den ej till hans 
bättre. Det fem eller sex gånger förut avböjda förslaget har av 
Kommitterade än en gång avböjts. 
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N:o 9. Maria Madalena de Martel Patricio. Av denna portugisiska för-
fattarinna föreligger intet nytt. Kommitterade ha blott att upprepa 
det avböjande av förslaget som förra året anbefalldes i sakkunnigut-
låtandet. 

iV:o 10. Eugene OWeill. Den världsberömde och populäre dramati-
kern har under året icke utgivit något nytt verk. Det är alltså ovisst, 
vad den förändring i livsåskådning och kanske även i form som iakt-
togs i hans senaste två stycken kan visa sig betyda. Förra året omfat-
tades förslaget av en del ledamöter i Nobelkommitthi och i Aka-
demien med en så hög uppskattning, att en prisutmärkelse åt 
O'Neill av dem önskades. Majoriteten av Kommitterade var av 
annan mening och har även nu stannat vid en avvaktande hållning. 

,N:.o 11. Antönio Correia de Oliveira. Av denne Portugals nationalskald 
har sedan förra året intet nytt tillkommit. Kommitterade, som då 
ställde prisförslaget på framtiden, vilja fortfarande så göra. 

N:o 12. Karel Capek. Professor Karlgren har flera gånger i grund-
liga utlåtanden intagit en kylig hållning mot förslaget. Kommit-
terade ha varit gynnsammare stämda, särskilt förra året, då refera-
tet av den nytillkomna romanen Meteor hos dem väckte ett så starkt 
intresse, att de med en viss förväntan ställde kandidaturen på fram-
tiden. Nu föreligger dels en engelsk översättning av Meteor, dels det 
nya utlåtandet med redogörelse för Ett alldagligt liv, avslutningen av 
den id&trilogi som påbörjades med Hordubal och fortsattes med 
Meteor. Vid den närmare bekantskapen med det sistnämnda verket 
var det lätt att konstatera, att man för det nöje referatet gett i främs-
ta rummet haft att tacka referenten. Boken är nämligen — trots alla 
spännande uppslag — ytterligt tröttande genom den oerhört för-
konstlade, på upprivande nervkittling beräknade tonen. Det briljan-
ta referatet av Ett alldagligt liv åtföljes av en kritik av innehållet och 
formgivningen som är tämligen fällande och som avgjort bekräftar 
den sakkunniges förut uttalade anmärkningar mot diktarens löslig-
het och tomhet i det filosofiska grubblet och ofta nog mot solidite-
ten i hans skildringar. Kommitterade ha ingen anledning att tvivla 
på, att kritiken även nu är fullt befogad. 

Därtill kommer, att id6trilogien visar sig vara uppbyggd på låne-
gods från Pirandello i fråga om det egentliga tankeinnehållet. Kom-
mitterades hoppfullhet om Gapeks utveckling till ansenligare mått 
som diktare har alltså icke bekräftats; men hans frodiga fantasi och 
uppslagsrikedom må väl fortfarande berättiga förslaget till att ställas 
på framtiden. 

.Ar:o 13. Sir James G. Frazer. Professor Andras utlåtande avstyrker 
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på vägande vetenskapliga skäl en prisutmärkelse åt den eljes högt 
skattade författaren, emedan han företräder en nu icke blott till stor 
del föråldrad utan även, djupast sett, ofruktbar religionshistorisk 
åskådning. Kommitterade ansluta sig till den sakkunnige. 

,Ar..o 14. Paul Vakry.1 överensstämmelse med sakkunnigutlåtandet 
anse Kommitterade, att denne poet, medvetet och avsiktligt ute-
stängd från alla andra kretsar än de mest esoteriskt lyriska, icke 
gärna kan anses lämplig att uppbära det för åtskilligt bredare 
mänskligt intresse avsedda Nobelpriset i litteratur. 

X.0 16. Kostis Palamas. Liksom förra året ha Kommitterade förkla-
rat sig ur stånd att av föreliggande tolkningar av Palamas' diktning 
kunna övertygas om att den äger ett så högt poetiskt värde, som 
beundrarna i hemlandet och även på andra håll tillerkänna den. 
Något nytt för året föreligger icke i översättning. 

iV:o 18. Olav Duun. Det ofta upprepade förslaget har av Kommit-
terade var gång ställts på framtiden, i förhoppning att han åter skul-
le kunna nå upp till den kraft och äkthet som rikligt förekom i hans 
tidiga romanserie tuvikingarna. Trots mycket märkliga partier här 
och var har hans följande alstring gjort denna förhoppning svagare. 
I år har han icke utgivit något nytt. 

N:o 19. Vilhelm Grenbech. För åtta år sedan avböjdes detta förslag, 
i enlighet med den sakkunniges mening på grund av osäkerheten i 
de resultat, vartill Gronbechs rika idéuppslag förde. Mot författarens 
många arbeten sedan dess har den nye sakkunnige viktiga invänd-
ningar, såväl mot den alltför subjektiva forskningsmetoden som mot 
den med alla sina lysande litterära egenskaper konstlade och oroli-
ga formgivningen. Förslaget avböjdes därför även nu, och Kommit-
terade ha ej funnit anledning till gensaga. 

31:•0 20. H. G. Wells. Kommitterade ha tvenne gånger förut be-
handlat förslaget och stannat vid avvaktande eller rent avböjande 
hållning. Av sakkunnigutlåtandena utmynnade det tidigare (från 
1921) i en hög uppskattning av åtskilliga av diktarens verk från hans 
redan då icke närliggande egentliga blomstringsperiod. Elva år 
senare funnos ej särskilt vägande tillskott att anteckna. Så är, enligt 
årets utlåtande, icke heller nu fallet; och Kommitterade ha ej funnit 
skäl att anbefalla kandidaturen. 

N:o 23. Erwin Guido Kolbenheyer. Kommitterade avböjde förslaget 
förra året, liksom tidigare. Genom det nya verk som nu tillkommit 
ha de ej föranletts att ändra mening. 

N:o 26. Dmitrjj Sergdeviy.  Mergjkovskj..1 sakkunnigutlåtandet karak-
täriseras denne författares senare verk som på det hela av bekläm- 
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mande art genom ett ovederhäftigt tankeinnehåll och en formgiv-
ning utan litterär kvalitet. Kommitterade avböja förslaget, liksom de 
ständigt förut gjort. 

iV:o 28. Jarl Hemmer. Sakkunnigutlåtandet för året framhåller, att 
Hemmers nya roman icke försvagar, utan snarare ger ökade skäl för 
den höga uppskattning av hans diktarskap som uttrycktes i förra 
årets utlåtande. Kommitterade ha stannat vid en hoppfullt avvak-
tande ställning till prisförslaget, utom Herr Hammarskjöld, som i 
särskilt yttrande förordar det. 

N.•o 29. E K. Ginzkey. Förslaget återkommer från förra året, men 
det intresse som det då väckte har något avtagit genom svagheten i 
Ginzkeys nytillkomna roman. En avvaktande hållning kan dock 
fortfarande av Kommitterade anbefallas. 

,N.•o 30. Sarvepalli Radhakrishnan. Professor Hans Larsson upprepar 
i sitt utlåtande för året det förut av honom fällda omdömet, att en 
Nobelprisutmärkelse åt denne tänkare icke torde behöva klandras, 
men att man ej kan tillerkänna honom en avgjord överlägsenhet på 
den samtida filosofiens fält. Kommitterade, som överhuvud äro föga 
hågade att utsträcka det litterära Nobelprisets område till att inne-
fatta även filosofiskt författarskap, ha nu, liksom tidigare, ej funnit 
skäl att här tillråda en sådan åtgärd. 

No 31. Roger Martin du Gard. Kommitterade betonade förra året 
sitt intresse för det verk av författaren som kunde ifrågasättas till 
prisutmärkelse, den omfattande romanserien Les Thibault. 1 det 
ofullbordade skick, vari verket förelåg, var det dock omöjligt att 
bedöma icke blott dess värde som helhet, utan även en del av dess 
partiers betydelse som led i berättelsen och som människoskildring. 
Fortsättningen har hittills uteblivit, men det har utlovats, att fyra 
volymer snart skulle avsluta serien. Kommitterade anse sig då fort-
farande böra uppskjuta sin definitiva behandling av förslaget. 

Ar:o 35. Ivana Brli6-Mat'uranii.. För fyra år sedan avböjdes detta för-
slag av Kommitterade, i enlighet med den sakkunniges mening. 
Sedan dess föreligger intet nytt verk av författarinnan. 

J1r..o 36. Tadeusz Zielinski. Förra årets sakkunnigutlåtande nöjde sig 
med att konstatera, att den berömde filologens livsverk i huvudsak 
faller utanför det litterära Nobelprisets område. I år har intet varit 
att tillägga. 

För året nya förslag äro: 
JV:•o 2. Edvarts Virza. Denne lettiske diktares roman eller prosa-

poem Straumeni — det enda verk av honom som i översättning är till- 
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gängligt — har i sakkunnigutlåtandet uppskattats rätt högt, men dock 
ej befunnits ge skäl för utmärkelse med litterärt Nobelpris. Till 
denna mening anslöto sig Kommitterade. 

JV:.o 8. James H. Cousins. Professor Hans Larssons utlåtande om 
denne angloindiske tänkare och poet stannar, med allt erkännande 
av hans i båda avseendena betydande begåvning, vid den mening-
en, att ett Nobelpris åt honom ej för närvarande är att anbefalla. 
Kommitterade anslöto sig härtill. 

JV:•o 15. Delning av priset mellan Emile Måle och Sven Lönborg. 
Den franske konsthistorikerns förtjänst och betydelse värderas 

mycket högt i sakkunnigutlåtandet, men ett Nobelpris åt honom 
anbefalles dock ej. Skälet är hans arbetens rent vetenskapliga karak-
tär och deras inriktning på ett i viss mån så speciellt område, att en 
vidsträcktare verkan på samtida livsåskådning ej av dem torde upp-
nås. Kommitterade biträdde denna åsikt. 

Beträffande den huvudsakligen religionsfilosofiska författaren 
Sven Lönborg har sakkunnigutlåtandet, trots erkännande av hans avse-
värda begåvning, ej tillmätt honom en sådan betydelse, att den före-
slagna utmärkelsen åt honom kunde anses tillräckligt motiverad. 
Kommitterade hade samma mening. 

No 17. Gudmundur Kamban. Förslaget avböjdes i sakkunnigutlåtan-
det och har ej heller hos Kommitterade mötts med sympati. 

JV:.o 21. Saul Tihernichowsky. Sakkunnigutlåtandet ställer sig akt-
ningsfullt avböjande mot förslaget redan därför, att den nyhebreiska 
poesi, det är fråga om, icke föreligger i sådana tolkningar, varpå 
något verkligt omdöme om formen kan grundas. Dikternas innehåll 
kan väl ej kallas obetydligt, men någon större märklighet och egen-
art har det ej. Kommitterade anse sig ej kunna anbefalla kandida-
turen under de ogynnsamma förhållanden, vari den föreligger. 

No 22. fules Romains. Det egentligen blott för att fästa uppmärk-
samhet vid ett berömt namn avgivna förslaget har föranlett den sak-
kunnige till en grundlig redogörelse för författarens alstring, särskilt 
för det verk som synts honom märkligt nog att försvara ett Nobel-
pris, den ännu ej på långt när fullbordade romanserien Les hommes de 
bonne volona. Verkets anläggning kan kallas storslagen genom omfatt-
ningen och idérikedomen i den historiska samtidsskildringen. Ty-
värr ha däri en del partier fått en oproportionerlig bredd och en, 
trots intellektuell säkerhet och skärpa, något tröttande tyngd. 
Huvudinvändningen mot denna jätteserie av romaner är emellertid, 
att det rent dikteriska, det som skulle skänka volymerna poetiskt rai-
son d'are, med alltför få undantag blivit torrt och kyligt. Det har icke 
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räckt till att ge medryckande fart och liv åt den av kritik, resone-
mang och massor av detaljnotiser om stort och smått i samhällets 
materiella och andliga struktur översvämmade berättelsen. Det hela 
har blivit till en oändlig randig väv med långt emellan färginslagen. 
Det är rätt osannolikt, att fortsättningen skall utjämna denna miss-
proportion som har sin grund i hela verkets planläggning och, som 
det vill synas, även i begränsningen av författarens diktarbegåvning. 
I varje fall kunna Kommitterade ej nu anbefalla kandidaturen. 

N:o 24. Violet Cgton. Sakkunnigutlåtandet avböjer förslaget, och 
Kommitterade ansluta sig därtill. 

N:o 26. Miguel de Unamuno. Förslaget har framburits med all den 
pondus som överhuvud kan åstadkommas, och under den sedan 
dess gångna tiden har det understötts med en väldig anslutning från 
hela den spanskspråkiga världen och många länder utanför denna. 
Ur sakkunnigutlåtandet kan man hämta bekräftelse på att den 
världsberömmelse som sedan några år kommit Unamuno till del på 
så väl litterära som i viss mån historiska skäl — hans andel i kampen 
mot diktaturen och mot kungamakten i Spanien fick ju en synnerli-
gen dramatisk prägel — att denna världsberömmelse fullt ut motsva-
ras av landsmännens hyllning. Han torde för dem stå som den 
främste i Spaniens samtida litteratur och betraktas som Spaniens 
kanske största personlighet i samtiden. Hans kandidatur kräver allt-
så att noga övervägas, med god vilja att, så långt det med det stora 
avståndet mellan spanskt och nordiskt väsen är möjligt, intränga i 
hans verk. 

Därvid möta svårigheter, framför allt i hans prosadiktning novelas 
(eller, som han med ett svårnjutbart skämt kallar dem, nivolas). 
Flertalet äro med den kärvaste konsekvens gjorda så abstrakta som 
möjligt, man skulle kunna säga matematiskt abstrakta. De ha så gott 
som ingenting av miljö, ingenting alls för ögat och ställa inga gestal-
ter inför läsaren. De ge ett slags kvadratrötter ur personernas väsen. 
Figurerna kallas vid korta namn och disputera ständigt i korta och 
intensiva dialoger, däri ingenting utvecklas, utan blott drives fram i 
skottväxling, linjerakt och oryggligt. När man hör dessa radiodra-
mer med alldeles samma metalliska stämma för alla roller, faller det 
en in, att till och med de mänskliga namnen kunde ersättas med 
algebraiska tecken för nakna begrepp, och att dialogen skulle kunna 
återges med något slags ekvationer. Resultatet av det hela blir dött 
för fantasien, blir overkligt och ofruktbart. Väl har man känsla av, att 
diktaren är en stark, kanske överlägsen, personlighet, men han tycks 
vara så överlägsen över dikten själv, att man knappt förstår, varför 
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räckt till att ge medryckande fart och liv åt den av kritik, resone-
mang och massor av detaljnotiser om stort och smått i samhällets 
materiella och andliga struktur översvämmade berättelsen. Det hela 
har blivit till en oändlig randig väv med långt emellan färginslagen. 
Det är rätt osannolikt, att fortsättningen skall utjämna denna miss-
proportion som har sin grund i hela verkets planläggning och, som 
det vill synas, även i begränsningen av författarens diktarbegåvning. 
I varje fall kunna Kommitterade ej nu anbefalla kandidaturen. 

N:o 24. Violet Cgton. Sakkunnigutlåtandet avböjer förslaget, och 
Kommitterade ansluta sig därtill. 

N:o 26. Miguel de Unamuno. Förslaget har framburits med all den 
pondus som överhuvud kan åstadkommas, och under den sedan 
dess gångna tiden har det understötts med en väldig anslutning från 
hela den spanskspråkiga världen och många länder utanför denna. 
Ur sakkunnigutlåtandet kan man hämta bekräftelse på att den 
världsberömmelse som sedan några år kommit Unamuno till del på 
så väl litterära som i viss mån historiska skäl — hans andel i kampen 
mot diktaturen och mot kungamakten i Spanien fick ju en synnerli-
gen dramatisk prägel — att denna världsberömmelse fullt ut motsva-
ras av landsmännens hyllning. Han torde för dem stå som den 
främste i Spaniens samtida litteratur och betraktas som Spaniens 
kanske största personlighet i samtiden. Hans kandidatur kräver allt-
så att noga övervägas, med god vilja att, så långt det med det stora 
avståndet mellan spanskt och nordiskt väsen är möjligt, intränga i 
hans verk. 

Därvid möta svårigheter, framför allt i hans prosadiktning novelas 
(eller, som han med ett svårnjutbart skämt kallar dem, nivolas). 
Flertalet äro med den kärvaste konsekvens gjorda så abstrakta som 
möjligt, man skulle kunna säga matematiskt abstrakta. De ha så gott 
som ingenting av miljö, ingenting alls för ögat och ställa inga gestal-
ter inför läsaren. De ge ett slags kvadratrötter ur personernas väsen. 
Figurerna kallas vid korta namn och disputera ständigt i korta och 
intensiva dialoger, däri ingenting utvecklas, utan blott drives fram i 
skottväxling, linjerakt och oryggligt. När man hör dessa radiodra-
mer med alldeles samma metalliska stämma för alla roller, faller det 
en in, att till och med de mänskliga namnen kunde ersättas med 
algebraiska tecken för nakna begrepp, och att dialogen skulle kunna 
återges med något slags ekvationer. Resultatet av det hela blir dött 
för fantasien, blir overkligt och ofruktbart. Väl har man känsla av, att 
diktaren är en stark, kanske överlägsen, personlighet, men han tycks 
vara så överlägsen över dikten själv, att man knappt förstår, varför 
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han sysslar med den. Den beundran, som hans dikteriska atletik 
väckt, förefaller i mycket bero på hypnotismen från hans självsäker-
het. Den litterära publiken och dess ledare i våra dagar äro ju syn-
nerligen lätt erövrade av varje slags energi, och desto lättare ju mera 
denna vill förbluffa. Det bör dock erkännas, att Unamuno står högt 
över gängse strävan att segra med tarvliga medel. Han är sträng, 
renlig och djupt allvarlig; det är blott skada, att dessa egenskaper i 
hans romaner ej förenats med någon värmande och fängslande 
mänsklighet. 

I sina kortare berättelser, Novelas demplares och El espejo de la muer-
te, har han ej drivit abstraktionen lika långt; han ger sig tid att pre-
sentera figurerna, att något förklara deras inre och att skizzera upp 
en miljö. På så sätt ha de fått mera makt över läsaren, i synnerhet En 
man i var tum. Men i grunden är det samma slags figurer som i "nivo-
las", man har för sig, icke sammansatt människonatur, utan renod-
lade icler som agera kroppslighet. Som avslutning på deras strider 
kommer en överraskande, skugglikt och spökligt snabb död som 
ingenting förklarar, endast blåser ut livslågor som ljus. Idéerna äro 
de samma, man förr gjort bekantskap med: den ironiska uppfatt-
ningen av kärleksromantik och betonandet av äktenskapet, föräldra-
skapet som det enda äkta och värdefulla, och mycket annat som i 
hans filosofiska skrifter får sin definitiva framställning. Det är blott 
idélivet som är kraftigt, fantasien är förvånande tunn. 

Niebla (Dimma) är tydligen avsedd att rikast gestalta konstarten 
"nivola", men eget nog sker detta genom sammansmältning med 
något konträrt olika: ett filosofiskt kåserande, nyckfullt lekande 
framställningssätt som torde ha sitt uppslag från Anatole France. 
Det passar ej gott för en natur som Unamunos. Någon charme blir 
icke av, de snabba vändningarna bli riskabla för hans massivitet, och 
hans uppsluppenhet kan knappast roa någon annan än honom själv. 
Och värst av allt, även här är läsaren desorienterad i en på det hela 
taget okänd värld, där mänskliga möjligheter bli till geometriskt 
dragna överdrifter. 

Unamunos dramatiska diktning har, icke genomgående, men 
dock ofta, samma abstrakta tycke. Uppslagen till styckena förefalla 
delvis hämtade utifrån och ej så nära anslutna till författarens sär-
egna tankeliv. I Sombras de Sueno (Drömskuggor) är detta dock fallet, 
men det är en rätt underlig tanke som däri behandlas: konflikten 
mellan liv i det verkliga och liv i historiskt minne, uppfattade som 
jämnspelta makter. Ett annat drama flyttar Fedramotivet till nutid 
och kristen atmosfär — ett icke mycket givande experiment som 
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emellertid vunnit stor anklang på sydromanska scener. I El Hermano 
Juan har Don Juan utvecklats i enlighet med moderna liebhaberier, 
så att kvinnoerövraren blivit till en egentligen asexuell figur som av 
idel fåfänga samlar kvinnosjälar, men stannar vid detta och blir en 
tragisk företeelse. Det där om fåfängan må ha sannolikhet för sig, 
men det andra gör intryck av tomt hugskott. Det torde vara nog 
med dessa exempel. 

Helt annorlunda är Unamuno som poet och lyriker, tankelyriker. 
Där är han icke mera svårbegriplig, än vad ämnena föra med sig. 
Hans vers, så vitt den kan bedömas av en läsare som ej är mycket 
hemmastadd i spanskt versspråk, har prägel av enkelhet och stor stil, 
den har saklig skönhet och fasthet. Betagande och tändande är den 
dock ej i högre grad, och att enbart på denna poesi grunda den före-
slagna utmärkelsen torde vara något vanskligt. Dess verkan på 
landsmännen kan till avsevärd del bero på deras beundran för man-
nen bakom poesien, och det är väl framförallt hans filosofiska för-
fattarskap som gjort denna beundran brinnande. 

Återstår att pröva, om för främmande läsare en lika hög värde-
ring ligger nära. 

Den vill för undertecknad icke alls infinna sig vid bekantskapen 
med den så kallade romanen Don QuOtes levnad, en av de två huvud-
pelarna för berömmelsen. Boken är grundad på en ofta återkom-
mande älsklingsick hos Unamuno: att den verkligt stora och kom-
pletta dikten når en öververklig tillvaro, fritt vilande och verkande i 
enlighet med sitt väsen och egentligen oberoende av vad diktaren 
vetat om sin skapelse och förstått av den. I det historiska perspekti-
vet kan den invigde läsaren ur boken utveckla mycket mer än vad 
upphovsmannen medvetet gav sina gestalter. I föreliggande fall är 
diktens nyckel att hämta hos Don Quijote och Sancho, ej hos 
Cervantes, ur vars händer den gled, när de voro färdiga att gripa 
den. Tanken är djärv och storstilad, och om den icke är alldeles ny, 
är det väl dock från Unamuno som Pirandello fick det uppslag, han 
så dramatiskt lyckligt gav liv i Sex roller. Unamunos tankemässigt dju-
pare behandling av ämnet tycks mig emellertid ej vara lycklig. Han 
gör Don Quijote till Spaniens hela själ och mer än det, till all idea-
litets mönsterbild och stridande helgon — vilket må ha sin, visserli-
gen ej absoluta och obetingade, sanning. Men han gör det i en änd-
lös predikan, där talaren i sin meditation liksom sätter sig på texten 
och pressar ur denna vad han vill och vad han behöver för sin 
andaktsstund. Det sker med idelig hjälp av parallelltexter om Jesus 
och Ignacio de Loyola, och båda delarna, framförallt de förra, passa 
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icke genomgående till användningen. Det hela blir tröttande, trots 
all energi, all fyndighet och allt skarpsinne som lagts ned därpå. 

Mycket högre står Den tragiska livskänslan, och det är väl egentligen 
i detta verk som läsevärlden, med sitt i våra dagar så rastlösa religiö-
sa sökande, tyckt sig finna ro och hjälp. Genom denna bok har det 
blivit äkta beundran av, icke bara eftersägeri under ett tidsmods 
påverkan. 

Redan bokens namn är en icke obetydlig äretitel; dess förkunnel-
se av den tragiska spänningen och lyftningen som livsmakt är ett ord 
i sinom tid, ett starkt ord som ej skyr att utmana slö optimism och 
materialism. Det tragiska som grunden i mänsklig tillvaro, den stän-
diga kampen för en själ som dess innehåll, det är ett stort och vär-
digt filosofiskt program. 

Den tes, varmed Unamuno inleder boken, är väl icke invänd-
ningsfri. Med sin böjelse för skarpa och ensidiga definitioner grun-
dar han människans odödlighetslängtan enbart på individualitetens 
krav att evigt fortvara, dess oförmåga att ens kunna tänka sig upp-
lösning genom döden. Som man finner i en av hans essayer, möter 
man här ett säreget spanskt karaktärsdrag: individens självhävdelse 
i strid mot vad så vara må. För germansk idealism ligger det när-
mare att betona kravet på eviga och absoluta värden, bortom och 
över individens liv. Men utgångspunkten för tankestriden må bli den 
ena eller den andra, striden blir det huvudsakliga. 

Denna föres av Unamuno med lidelsefull kraft, med en ärlighet 
som aldrig fördöljer svårigheterna på vägen: de logiska orimligheter, 
dem förnuftet har att övervinna, så gott det kan, eller ödmjukt 
sträcka vapnen för, överlämnande åt det ofrånkomliga evighetskra-
vet att ändå kämpa vidare. Det blir en förtvivlans strid, ofta nog på 
en för icke katoliker främmande och underlig mark, men det väsent-
liga och centrala däri kan ej lämna någon sökande själ oberörd. 

Visshet uppnås väl ej, men den slutliga levnadsläran: "om förin-
telse är det som förestår oss, låtom oss då handla så att denna förin-
telse blir en orättvisa", den är en manlig och stor lära, väl värd att 
försvaras som praktisk visdom. Outsagd eller utsagd har den gamla 
anor, och Unamuno har hämtat formuleringen från Senancour. 
Kampen för den sker på hans eget djärva sätt, och den må han ha 
hedern av, vad man än kan invända mot detaljer i vapenskiftet. 
Detta är mycket omfattande och behandlar mest alla de problem, 
dem hans diktning tagit upp, nu överallt på ett större sätt än där. 
Sättet är ofta något ensidigt, ibland grillersjukt, men det eggar till 
många och icke ofruktbara tankar. 

233 



1935 

Här är icke plats för ingående granskning av boken, det är nog 
att fastslå, att den otvivelaktigt är betydande och är den enda som 
väger tungt för prisförslaget. 

Om den väger tillräckligt tungt för att prisförslaget må anbefal-
las, det kan man dock tvivla på. Den har ett svårt kardinalfel: den 
självsäkerhet och självbelåtenhet som här, liksom mest alltid annars, 
vidlåder Unamunos ton. Parad med manien för det paradoxala, 
d.v.s. den lek med sanningar som helst icke stannar, förr än de upp-
hört att vara sanningar, kan självbehaget i framställningen väsentligt 
förringa innehållets verkan och värde. Den frälsande förkunnelse, 
som vår tid så ivrigt väntar på, får icke gärna vara bemängd med 
betänkliga tidslyten, om den skall verka varaktigt uppfostrande. 
Rent filosofiskt är verket väl också knappast nog fast och följdsträngt 
genomtänkt för att få en hedersplats på detta forskningsområde. 

Kommitterade ansågo sig icke kunna förorda det i flera avseen-
den beaktansvärda förslaget, med undantag av Hr. Hammarskjöld, 
som bifogar särskilt yttrande. 

.M.o 27. Elise Richter. Om den rent fackvetenskapliga karaktären av 
den verksamhet, som förslaget avser, vittna redan titlarna på de 
medföljande skrifterna. De äro: 
Zur Entwicklung der Romanischen Wortstellung Aus Der Lateinischen. 
Chronologische Phonetik Des Französischen Bis Zum Ende Des VIII 
Jahrhunderts. 
Grundlinien Der Wortstellungslehre. 
AB Im Romanischen. 
Der Innere Zusammenhang In Der Entwicklung Der Romanischen Sprachen. 
Euryales Und Lucretia Von Aeneas Sylvius. En fransk översättning från 
15:de århundradet, utgiven av E. R. 

Ett visserligen mycket lamt och fullkomligt osakkunnigt försök att 
intränga i dessa verk ger visshet om, att framställningen ej åsyftar 
något för den bredare publiken tillgängligt och humanistiskt bildan-
de. Det har då ej befunnits nödvändigt att här anlita lärd hjälp, och 
Kommitterade ha, med all respekt för dessa arbetens fackliga bety-
denhet, ej ansett sig böra ifrågasätta dem till utmärkelse med litte-
rärt Nobelpris. 

32. John Masffield. Sakkunnigutlåtandet ger mycket hög upp-
skattning åt en hel del av Masefields diktning på vers. Därav ha 
några av novellerna och de lyriskt elegiska poemen nått ett mäster-
skap som kunde rättfärdiga den föreslagna utmärkelsen. Ogynn-
sammare är omdömet om hans mångfaldiga dramer, varav knap-
past någon kan anses i högre grad märklig. Svåra betänkligheter 
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väckas slutligen av hans romaner, vilka synas ha skrivits utan konst-
närliga anspråk, som ren förströelselitteratur, och som också bära 
hastverkets prägel. Att bortse från dem vore mycket lockande, när 
det gäller en på andra områden så obestridligt äkta begåvning, men 
detta skulle medföra vissa allvarliga risker, när det gäller en utmär-
kelse som rent automatiskt framlockar och ger reklam åt översätt-
ningar av vad som lättast kan översättas och spridas, alltså av roma-
ner. Den stora allmänheten runt om i världen skulle blott ha dem att 
hålla sig till vid bedömningen av prisutdelningens rättvisa, och 
invändningarna skulle bli många och från sin synpunkt fullt befoga-
de. Den sakkunnige vill därför ej anbefalla förslaget. Kommitterade 
togo delvis risken något lättare, men ville ej gå så långt som att nu 
förorda kandidaturen. 

JV:•o 33. Gilbert Keith Chesterton. Sakkunnigutlåtandet ger ett villigt 
och varmt erkännande åt denne författares många geniala drag, 
men slutar dock med att avstyrka förslaget på grund av de lika 
många excentriciteter som vidlåda honom. Det höga värdet i åtskil-
ligt av hans förkunnelse och den nästan enastående kritiska skarp-
synthet, som han förfogar över, ha fått en tung börda av febrilt ner-
vösa, förhastade och förvända domar och åskådningar att väga upp 
emot. Som uppfostrare i en tid, vars famlande hjälplöshet i det cen-
trala och väsentliga ingen sett skarpare än Chesterton, kan han icke 
anses hjälprik. En prisutmärkelse åt honom kan blott försvaras med 
beundran för hans eminenta begåvning, icke med den verkan han 
därmed åstadkommit. Kommitterade intaga, med samma eller lik-
nande värdering, en avböjande hållning mot kandidaturen. 

JV.•o 34. Dezsö Szabö. Denne magyariska författares verk ha icke 
översatts till andra språk, och hos oss har icke kunnat upptäckas 
någon person med de språkliga och litterära förutsättningarna för 
att bedöma dem, annat än förslagsställaren, vars motivering i för-
slagsskrivelsen ej är starkt övertygande. Från magyariskt håll har 
med försiktighet kunnat inhämtas, att näppeligen någon där fallit på 
den tanken att föreslå mannen till Nobelpris. Kommitterade se sig 
ur stånd att anbefalla kandidaturen. 

JV.•o 37. Victor Manuel Renclön. Denne ecuadorianske författare 
karaktäriseras i sakkunnigutlåtandet som en icke förtjänstlös lokal 
storhet i sitt hemland, men utan sådan litterär märklighet som skul-
le kunna försvara den föreslagna utmärkelsen. Kommitterade se 
intet skäl att därtill anbefalla honom. 
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Kommittén föreslår, att årets litterära Nobelpris icke må utdelas. 
Herr Hammarskjöld var skiljaktig från detta beslut och förordade 
till årets prisutdelning i första rummet Miguel de Unamuno, i andra 
rummet Jarl Hemmen 

Stockholm 19 sept. 1935. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

Herr Hammarskjöld anmälde avvikande mening och yttrade: 

Det är icke min avsikt att nu ingå på någon polemik mot de 
omdömen, som kommitt&I uttalar om särskilda författare eller sär-
skilda arbeten. Då jag icke kunnat ansluta mig till kommitténs hem-
ställan, behöver jag ej åberopa annan anledning, än att kommittén 
i alla händelser synes mig hava för kompetens till Nobelpris uppställt 
alltför stränga fordringar, fordringar så stränga, att sådana icke kun-
nat genomföras under den gångna perioden, och att deras vidhål-
lande i framtiden helt säkert skulle göra Nobelprisets utdelande till 
en sällsynt företeelse. 

Visserligen är det uppenbart, att det icke hos någon prisutdelande 
korporation får vid prövningen av fråga om prisutdelning fästas 
avseende därvid, att en förstärkning av prisgruppens särskilda fond 
anses önskvärd. Men beträffande Svenska Akademien bör särskilt 
erinras, att enligt sakens natur Akademien icke äger samma direkta 
möjlighet som andra prisutdelare att med särskilda fondens avkast-
ning "annorledes än genom prisutdelning främja de ändamål testa-
tor ytterst avsett." 

För min del förordar jag, att årets Nobelpris för skrifter i "idealisk 
riktning" tillerkännes Miguel de Unamuno, eller, om principiella hinder 
anses möta i anledning av dennes framskridna ålder, Jarl Hemmer. 

Svenska Akademien beslöt den 14 november 1935 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle reserveras till påföjande år. 
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Nobelprisförslag 1936. 

N:o 1. Asis Domet. Förslag av G. E. Khuri, professor i arabiska vid 
amerikanska universitetet i Beirut. 

N:o 2. Olav Duun. Förslag av dr T Hoverstad, direktör Jens Thiis 
och dr Helga Eng, medlemmar av norska vetenskaps-
akademien. 

N:o 3. H. M. Banerjee. Förslag av D. R. Bhandarkar, professor i 
historia och sanskrit vid universitetet i Calcutta. 

N:o 4. Johannes V Jensen. Förslag av professorerna Vilh. Andersen, 
C. A. Bodelsen, F. Brandt och J. Brondum-Nielsen. 

N:o 5. E E. Sillanpää. Förslag av professor Björn Collinder, 
Uppsala, minister R. Erich, medlem av Finska 
Vetenskapssocieteten, och professor Yrjö Hirn, 
Helsingfors. 

N:o 6. Delning av priset mellan E E. Sillanpää och Jarl Hemmer. 
Förslag av professor Sigurd Erixon, ledamot av 
Vitterhetsakademien. 

N:o 7. Delning av priset mellan E E. Sillanpää och Jarl Hemmer 
eller Arvid Mörne. Förslag av professor G. Landtman, leda-
mot av Finska Vetenskapssocieteten. 
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N:o 8. Paul Val&y. Förslag avi". Bidez, ledamot av Acackmie de 
Belgique, och J. J. Salverda de Grave, ledamot av holländ-
ska vetenskapsakademien, samt av V Brundal, professor i 
romansk filologi i Köpenhamn, och tre ledamöter av bel-
giska akademien. 

N:o 9. Enrica v. Handel-Mazzetti. Förslag av professorerna i tyska 
språket och litteraturen J. Nadler, Wien, och M. Enzinger, 
Innsbruck. 

N:o 10. Hermann Stehr. Förslag av H. A. Korff, professor i tyska 
språket och litteraturen vid universitetet i Leipzig. 

N:o 11. Ed. Virza. Förslag av L. B&zing, professor i lettisk litteratur, 
Riga, och E Balodis, professor i historia därstädes. 

N:o 12. Karel Capek. Förslag av ett flertal professorer i litteraturhis-
toria och historia vid universitetet i Prag. 

N:o 13. Ludwig Klages. Förslag av professor W. Pinder, ledamot av 
vetenskapsakademierna i Leipzig och Munchen, m.fl. 

N:o 14. Benedetto Croce. Förslag av professor J. v. Schlosser, ledamot 
av vetenskapsakademien i Wien. 

N:o 15. Antönio Correia de Oliveira. Förslag av Luis da Cunha 
GoNalvez, ledamot av Vetenskapsakademien i Lissabon. 

N:o 16. Sigmund Freud. Förslag av Nobelpristagaren Romain 
Rolland. 

N:o 17. Kostis Palamas. Förslag av S. Antoniadou, professor i nygre-
kiska vid universitetet i Leiden, och riksantikvarien H. 
Fett, medlem av norska vetenskapsakademien. 

N:o 18. Miguel de Unamuno y Jugo. Förslag av J. M. Ramos y 
Loscertales, professor i historia, F. Maldonado, professor i 
spansk litteratur, J. Camdn Aznar, professor i estetik, och 
M. Garcia Blanco, professor i spanska språket vid univer-
sitetet i Salamanca, med instämmande av 6 andra profes-
sorer därstädes. 
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N:o 19. Affred Evershed. Förslag av E. M. Miller, professor i psykolo-
gi och filosofi vid universitetet i Hobart, Tasmania. 

N:o 20. Cecile Tormay. Förslag av J. Hankiss, professor i franska, och 
K. Pap, professor i ungersk litteratur vid universitetet i 
Debrecen, samt J. Horvåth, professor i ungersk litteratur-
historia vid universitetet i Budapest, och E. Pint&, profes-
sor i samma ämne vid universitetet i Szeged. 

N:o 21. Roger Martin du Gard. Förslag av herr Fogelqvist. 

N:o 22. Hans Fallada. Förslag av herr Lamm. 

N:o 23. Erwin Guido Kolbenheyer. Förslag av H.-E Rosenfeld, profes-
sor i germansk filologi vid Åbo akademi. 

N:o 24. D. S. Mergjkovsk. Förslag av professor Sigurd Agrell, 
Lund. 

N:o 25. Eugene O'Xeill. Förslag av herr Schack. 

N:o 26. Georges Duhamel. Förslag av herr Hammarskjöld. 

N:o 27. Jarl Hemmen Förslag av herr Hammarskjöld. 

N:o 28. S. Radhakrishnan. Förslag av herr Hammarskjöld. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1936. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 28. Två av dem avse delning av priset, det ena mellan 
tvenne på annat håll var för sig föreslagna, det andra med alterna-
tivt införande av ett tredje, nytt, namn för en hälvt av priset. Antalet 
föreslagna uppgår alltså till 27. 

Av dessa äro 10 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte såda-
na gamla förslag som väckt särskild uppmärksamhet. 

De övriga äro följande: 
iV:o 2. Olav Duun. Av sakkunnigutlåtandet torde framgå, att Duuns 

under året nytillkomna böcker icke äro ägnade att förändra den 
avvaktande hållning mot prisförslaget som hittills iakttagits. 

JV:-o 4. Johannes V Jensen. Förra året intog de kommitterades majo-
ritet en mot förslaget avvaktande hållning. Den erkände märklighe-
ten i hans sparsamma lyrik och likaså i hans prosastil, sådan den 
under hans senare år framträtt i mångfaldiga smärre verk, men 
kände sig frånstött av både tankeinnehållet och tonen i större delen 
av hans mest uppmärksammade och berömda böcker. Som sakkun-
nigutlåtandet söker visa, hör Jensens nya verk i flera avseenden sam-
man med hans tidigaste effektjagande och genisjuka ideromaner, 
om den också står högre än dessa. Så högt står den dock ej, att den 
kan väsentligt stödja kandidaturen. Kommitterades majoritet stan-
na alltså vid sin tidigare hållning mot förslaget. 

iV:o 8. Paul VaUry. De två nya essay-volymer som föreligga, sedan 
Kommitterade förra året hade att uttala sig om prisförslaget, bringa 
enligt sakkunnigutlåtandet egentligen intet nytt för uppskattningen 
av den subtila och skarpsinniga tänkarepersonlighet som gömt sig 
bakom Valerys oerhört svårfattliga verslyrik, men i prosaformen är 
tillgänglig och väckande. De problem och frågor som behandlas i 
hans essayer torde dock knappast vara av den vidd och betydelse för 
samtida tankevärld, att författaren skulle böra ifrågakomma till mot-
tagare av ett Nobelpris på det filosofiska området. Kommitterade 
äro därför ej böjda att anbefalla förslaget, trots det stilistiska mäs-
terskap, varom essayerna vittna. 

,N:v 10. Hermann Stehr. Av denne författare har sedan förra året 
intet nytt verk tillkommit. Kommitterade ha alltså ingen anledning 
att förändra sin mot förslaget avböjande hållning. 

Ar:o 11. Edvarts Virza. Liksom förra året finnes ingenting annat av 
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denne lettiske diktare tillgängligt i översättning än Straumeni. 
Kommitterade kunna fortfarande ej finna förslaget därmed tillräck-
ligt motiverat. 

,N:.o 14. Benedetto Croce. Sedan förslaget sednast var före (1933), har 
Croce ej utgivit något filosofiskt verk av nog väsentlig betydelse att 
föranleda nytt utlåtande av akademiens sakkunnige, Hans Larsson, 
som alltfrån början förordat prisförslaget. Den översikt av Croces 
levnadsgång och, från allmänt litterär synpunkt, av hans författar-
skap på andra områden än det filosofiska som utarbetats av Herr 
Hagberg är ägnad att stödja den höga uppskattningen av Croce som 
kulturpersonlighet. Kommitterade ha dock, med vanlig tveksamhet 
om det tillrådliga i att förlägga Nobelpriset till det svåröverskådliga 
filosofiska fältet, så länge det finns skönlitterära förslag att beakta, ej 
heller nu velat anbefalla kandidaturen. 

N:o 15. Antönio Correia de Oliveira. Av honom har under året utgi-
vits hitria Nostra, en patriotisk lärodikt, som enligt sakkunnigutlåtan-
det icke betecknar något egentligen nytt i skaldens alstring. Kom-
mitterades majoritet vilja, liksom det skett flera gånger förr, ställa 
förslaget på framtiden. 

.N:.o 17. Kostis Alarnas. Något nytt av denne diktare föreligger ej i 
översättning, och Kommitterade ha alltså ej varit i läge att förändra 
sin hittills avböjande eller avvaktande hållning till förslaget. 

N:o 18. Miguel de Unamuno y jugo. Kommitterades flertal ansågo sig 
förra året icke kunna förorda förslaget, på de huvudsakligen estetis-
ka grunder, vilka då angåvos. Sedan dess har intet nytt verk av 
Unamuno utkommit, och samma flertal kommitterade behålla allt-
så sin negativa inställning. 

,N:y) 21. Roger Martin du Gard. Den utlovade fortsättningen på för-
fattarens förnämsta verk, romanserien Les Thibault, dröjer ännu. 
Kommitterades flertal, som förra året i samma läge ansågo sig böra 
uppskjuta sitt definitiva bedömande av verket, ha även nu stannat 
vid detta beslut. Häremot reserverade sig Hr. Österling, som föror-
dade förslaget. 

N:o 23. Envin Guido Kolbenheyer. Som nyutkommet av Kolbenheyer 
föreligga några skrifter i tidsfrågor samt en längre novell, vilken till-
hör det mera fängslande av hans diktning. Tillskottet har emellertid 
ej kunnat föranleda Kommitterade att ändra sin mot förslaget 
avböjande hållning. 

N:o 24. D. S. Merevleovs14 I sakkunnigutlåtandet nämner profes-
sor Karlgren ett nyutkommet stort verk om Jesus av den ryske 
grubblaren, men förklarar sig icke ha kunnat följa dess dunkla och 
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bizarra tankeflykt. Kommitterade, som ständigt avböjt förslaget, 
finna sig nödgade att göra så även denna gång. 

.N.•o 28. S. Radhakrishnan. Akademiens sakkunnige, Hans Larsson, 
har liksom förra året icke funnit anledning att tillägga något till sitt 
tidigare omdöme om den indiske tänkaren. Detta tillerkände 
Radhakrishnan väl betydelse nog att uppbära ett Nobelpris, men 
icke sådan överlägsenhet på den samtida filosofiens fält, att han i 
första rummet borde uppmärksammas. Kommitterade ha, nu lik-
som förut, anslutit sig till den sakkunnige. 

För året nya förslag, jämte sådana av de gamla som ansetts påkal-
la särskild uppmärksamhet, äro: 

,Ar.-o 1. Asis Domet. Sakkunnigutlåtandet påpekar, att förslaget torde 
ha tvivelaktigt berättigande, redan därför att den arabiske diktarens 
produktion, med ett par obetydliga undantag, tycks föreligga endast 
i manuskript. Det språk varpå den avfattats tycks för övrigt genom-
gående vara tyska. Tillräckligt litterärt värde för att alls böra disku-
teras till utmärkelse tilldömes ej författarskapet. Kommitterade 
avböjde förslaget. 

Jv:•o 3. H. M. Banerjee. Av sakkunnigutlåtandet torde framgå, att 
den i alla avseenden tunna bok, The Gaining of Peace, för vilken 
Nobelpris föreslagits, varken till innehåll eller form har något egent-
ligt värde. Kommitterade avböjde förslaget. 

N:o 9. Enrica von Handel-Mazzetti. Sakkunnigutlåtandet ger varmt 
erkännande åt många värdefulla och icke alldeles vanliga egenska-
per hos denna uppburna författarinna, men har stannat vid ett 
avböjande av kandidaturen på grund av den även för en genom 
samtida romaner härdad läsare ytterst tröttande vidlyftighet som 
förtagit verkan av hennes goda egenskaper. Kommitterade anslöto 
sig till denna mening. 

.N:o I 2 . Karel Capek. Det medryckande referatet i sakkunnigutlå-
tandet om Capeks nyutkomna bok, Striden mot salamandrarna, avslu-
tas med en karaktäristik och värdering, varur kan utläsas en anbe-
fallning att för detta verk belöna författaren med Nobelpriset. 
Kommitterade ha i sista stund blivit i tillfälle att genom korrektur-
avdrag på den svenska översättningen bilda sin egen mening om 
verket. 

Man får samma intryck nu som ifråga om Capeks tidigare alstring 
att snarare stå inför en utomordentlig id&ik, snabb, kvick och smi-
dig journalistisk begåvning än inför en diktare. En serie kulturpoli-
tiska kåserier har klätts i fabelns form med förbluffande frodig upp- 
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finning och med kritiskt skarpsinne. Men effekterna torde kanske för 
författaren betyda lika mycket som kallet av varnande profet. 

Själva fabeln är knappast någon förbättring av den tidigare robot-
sagan, vari allt gick glatt, så snart man svalde ickn om maskinmän-
niskan. Det är svårare för fantasien att förlika sig med jättesala-
mandrarnes livsvillkor under deras värv. Man får gärna i minnet 
menageriägarens presentation av amfibierna för marknadspubliken: 
"dessa djur kunna inte leva på land, och de dö i vattnet". Det behövs 
icke heller att mobilisera havet för att bereda undergång åt de högre 
sidorna av mänskligt liv, ty denna går förträffligt av sig själv på fast 
mark. 

Capeks bok är en amfibie mellan Jules Verne och Swift, vilket vis-
serligen icke hindrar, att satiren över tidshändelser och tidsmentali-
tet te sig utomordentligt träffande och briljant. Så föga bortskämd 
som man är med kvickhet i samtida skönlitteratur, ligger frestelsen 
nära att bli så tjusad av Capeks fyrverkeri, att ett Nobelpris kunde 
te sig som en naturlig tacksamhetsgärd. Hans kvickhet är nämligen 
av mycket hög kvalitet, skarpsynt, djärv, oftast solid till innehållet, 
och därtill ytterst rikt facetterad med ironi och malice. Det mellers-
ta avsnittet av boken kan mycket väl kallas mästerligt som tidssatir. 
Men Nobelpriset avser ju betydande diktskapelser, och till dem kan 
man knappast räkna Striden mot salamandrarna. Den första avdelning-
en bjuder som människoteckning blott på ett försök — och ett tämli-
gen banalt överdrivet försök — i den grovt kolorerade skepparefigu-
ren, medan storfinansiären är rent av hjälplöst abstrakt. Hela skep-
parhistorien är byggd på bullrande osannolikhet, vilket visserligen 
kan kallas stiltroget, men knappast ger den smula verklighetsillusion 
som behövs till språngbräda även för en aldrig så vild fantasiflykt. 
Det finns också alldeles onödiga (och misslyckade) partier i denna 
inledande del, så filmepisoden och journalistepisoden; till slut ges 
det plats åt en omsorgsfullt studerad avhandling om amfibiernas 
könsliv som ger läsaren förnimmelsen att svälja klibbiga salamand-
rar hela. Det kapitlet är en vidunderlig smaklöshet. 

Den avslutande tredje delen av boken ger väl dristigt och duktigt 
nog världsundergångens förlopp, men egentligen gripande blir ej 
den hårdhänt lekfulla apokalypsen. Djupare än till läsarens hud och 
nerver når ej effekten. Det är fortfarande bristen på djup i känslan 
och även i den överdådigt livliga fantasien som stänger Capek ute 
från den verkliga dikten. 

När man läser hans närmast föregående bok, den nu på engelska 
föreliggande An ordinary ge som har till uppgift att till bottnen loda 
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en människosjäl, häpnar man över, hur ytligt uppgiften behandlats. 
Fantasien är flack och oorganisk; allt går ut på mekaniskt konstrue-
rade effektnummer. Den tidigare Hordubal, som nu föreligger på 
svenska, är väl som själsskildring allvarligare menad, men berättas i 
ett impressionistiskt maner där den rivande farten nästan tycks 
avsedd att hindra läsaren att pröva ordens halt. 

Kommitterade ha, trots livlig uppskattning av Gapeks tidssatir, ej 
ansett sig böra förorda prisförslaget. 

iVo 13. Ludwig Klages. Genom att den ledamot av Aku. som åtog 
sig att behandla prisförslagen N:o 13 och 16 för värv i rikets tjänst 
fick sin arbetskraft fullkomligt upptagen, och som det då var för kort 
tid att förutsätta den tidskrävande uppgiftens övertagande av annan 
sakkunnig akademimedlem, ha inga utlåtanden om de två författar-
na kunnat föreligga för Kommitt&i. Luckorna ha då måst nödtorf-
tigt fyllas av undertecknad, som icke kan ha anspråk på autoritet. 
Beträffande Klages är detta särskilt betänkligt, ty här är det uppen-
bart, att kandidaturen borde diskuteras av en i filosofiska frågor väl 
skolad person. 

Om den rent litterära rangen av hans författarskap kan visserli-
gen även en lekman bilda sin uppfattning. Det är lätt att se, att hans 
stil- och framställningskonst har mycket hög kvalitet. Hans språk 
förenar med den strängaste saklighet en eld och kraft och makt som 
torde vara rätt sällsynta på området. Bedömd ur formgivningens 
synpunkt, kan den föreslagne gott svara mot de anspråk som för 
utmärkelse med Nobelpris böra vara ofrånkomliga, och som ju 
också vid den senaste prisutdelningen åt en filosof, Henri Bergson, 
vägde mycket tungt i beslutet. 

Om värdet av hans tänkaregärning kan däremot lekmannen 
knappt ha något beaktansvärdt att komma med och uppgiften får 
begränsas till en redogörelse för hans systembyggnad, så pass den 
kan bli från oövad hand. 

Ludwig Klages som är född 1872 (i Hannover) tillhör det släktled 
som i ungdomen djupt och häftigt påverkades av Nietzsche, och det 
kan kanske sägas, att hans livsarbete till stor del bestått i det djärva 
fullbordandet och så att säga sammansmidet av de tankeuppslag, 
varmed Nietzsche förtrollade sin tid. Men Klages har också äldre 
stamfäder, allt från den tidiga antiken, genom medeltidens och 
renässansens mystiker och magiker — ständigt i motsatsställning till 
idealism och materialism som båda formats under intellektets över-
välde — fram till romantikens intuitiva spekulation med Goethe 
bredvid och över sig. 
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För Klages har det gällt att radikalare än någon föregångare fri-
göra uppfattningen av liv och värld (hela Kosmos) från begreppets 
schematiseringar, vilka liksom sönderplockat tillvaron och slutit den 
ute ur den helhet och ström av odelbart liv, som fyller Kosmos och 
ensamt utgör verkligheten. Begreppet har laborerat med idel dött 
och stelt, nu träder livet i dess ställe och för dess makt upptinas, fly-
ter och förändras allt vad filosofien hittills uppnått. 

För denna vitalism försvinner dualiteten mellan själ och kropp och 
blir till polaritet inom ett och detsamma: "själen är den levande 
kroppens väsen" — om man så kan översätta Sinn — "den levande 
kroppen är själens Erscheinung". Båda orden, kropp och själ, betyda 
väl här något mycket vidsträcktare än efter gammalt språkbruk, och 
"själ" har alls ingenting att göra med vanliga föreställningar. Det är 
litet svårt att säga vad "själ" är, men sådan den är, är den med i vår 
värld, i Makrokosmos så väl som i Mikrokosmos, människo-, djur-
och växtindividen. Vad som däremot icke är med i världen, det är 
anden, förnuftet (Der Geist). Den har människan att svara för, så gott 
hon kan; i livets ström är den icke med. "Der Geist" har genom 
någon slags mutation uppenbarat sig på en punkt i naturmänni-
skans "utveckling" (ordet är att taga ironiskt) och sedan dess vam-
pyrartat härjat i människohjärnan. Den är något lika fatalt och uti-
från kommet som arvsynden, den har gjort oss till de splittrade och 
olyckliga varelser, vi äro; genom den ha vi ryckts ut ur livsströmmens 
rytmiska och omedvetna sällhet. Den har skapat begreppet och 
orden, den bär skulden till allt fåfängt grubbel om vadan och vart-
hän, till all ondska och all vilseledande spekulation. 

Man är hågad att stanna ett ögonblick vid detta och tillämpa 
anathemat på Klages egen spekulation, som otvivelaktigt vittnar om 
ett högst ansenligt mått av "Geist". Hur skola vi förhålla oss till 
resultaten av hans tänkande, hur anamma det som kommer ur så 
giftig källa? 

Svaret är ej lättfunnet; vi få blott gå vidare och erkänna, att det 
är en storartad fantasikraft i hans förkunnelse, en mäktig poesi i 
hans uppfattning av världen som "ett blixtomlågat och i regnskurar 
åter upplöst ovädersmoln, en böljande ocean" och själva materien 
som något levande, icke en skockning av atompunkter, utan moder-
grunden till alla livsföreteelser, i enlighet med den uråldriga och 
dunkla föreställning, som ur Mater skapat ordet. 

På den intuitivt funna grundvalen, enheten kropp och själ, har 
Klages byggt sin behandling av alla väsentliga filosofiska problem, 
skapat kunskapsteori, uttrycks-, karaktärs- och personlighetslära och 
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därifrån utgrenade ytterst sinnrika specialvetenskaper, bland annat i 
grafologi, som enligt honom öppnar väg till eljes oåtkomlig insikt i 
människornas särarter. Det blir mycket nog att bära upp för ett fun-
dament av så ringa omfattning, men därom få väl fackmän döma. 
Lekmannen har nog göra med att försona metoden, som ju icke kan 
komma ifrån bruket av tankar och ord, med förnekandet av allt 
berättigande för intellektet (Der Geist) att överhuvud tala med i 
dessa ämnena, förvisat som det är ur världen och därmed bortblåst 
från verkligheten och sanningen. Även till diskussion om detta 
dilemma räcker ej undertecknads skarpsinne; här må blott nämnas 
att enligt Klages även människans vilja drabbas av samma anathe-
ma, som en skapelse uteslutande av Der Geist, genom maktspråk uti-
från påtvungen den verkliga karaktären som endast rör sig med 
egenskaper utanför etiskt bedömande. 

Den moral som Klages i alla fall formulerat i Brie, fiber Ethik, skri-
ven hösten 1918 i en desperation som väl i någon mån får förklaras 
av årtalet, tycks sväva i idel luft. Moral, säger han, har icke och har 
under tidernas ohyggliga spökparad aldrig haft bestämmande infly-
tande på någonting. Den skall icke heller ha det. Den enskilda har 
blott att "bekänna sig till livet, att säga ja till det egna ödet". För 
Klages finns blott "den sedlighet och den godhet som helt oberoen-
de av regler och bud växa ur människosjälarnas outtömliga fullhet". 
Icke mycket att göra av, när man stannar vid den outtömliga fullhet 
som mänsklighetens historia i allmänhet vittnar om! Men Klages 
tänker ej på historien i detta sammanhang, vad som står för honom 
tycks vara den urgamla romantiska föreställningen om Den Gyllene 
Aldern. Oss nu levande hänvisar han till "själens väsentliga närings-
medel, undret, kärleken och förebilden". Undret finner själen i allt 
som uppfattas estetiskt; kärleken får beteckna även "vördnad, till-
bedjan och beundran, varje slag av hjärtligt erkännande. Dess eviga 
bild är den älskande modern med sitt älskade barn". Förebilder äro 
gudar, diktare och hjältar. Man göre sin själ delaktig av heroernas 
anblick och se, hur den blommar därav. Gör den ej detta för något-
dera av de tre, då har den ej fått någon blomningskraft, och ingen 
själsledare kan trolla fram någon. Ty själens hemlighet är, att den 
blott i och med att ge kan bli rik. 

Vackert sagt alltsammans, men hur hänger det ihop med hans 
begränsande analys av själsliv, som totalt utdömt vilja och plikt och 
på något ställe förklarat all osjälviskhet, således även moderns, som 
slavens underkastelse för yttre påbuds hot. Undertecknad måste 
avstå från att ens ana sig till något svar på frågan och får nöja sig 
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med att ha antytt vad Klages praktiska filosofi vill lämna obeskuret 
av etiska värden, om de blott icke kallas etiska längre. Idealitet 
uttrycker sig nog i dessa känsloutbrott, men eljes torde ordet blott 
kunna tillämpas på den stränga och oblidkeliga sanningssträvan som 
behärskar hans tänkarlidelse. Det är att befara, att hans förkunnelse 
icke väcker någon starkt ideell strömning i samtiden, utan att dess 
negativa sidor bli de egentligen skolbildande. Detta skulle knappast 
betyda ett återuppväckande av någon gyllene ålder för mänskligt liv, 
icke ens det lyckliga människodjurets framträdande på arenan. 
Snarare utbredningen av den typ av olyckligt och förvirrat männi-
skodjur som redan är tillräckligt företrädd i vår tid. Med 
Nobelprisets anda synes det ej förenligt att härvid medverka. 

Kommitterade ville, åtminstone för närvarande, avböja förslaget. 
No 16. Sigmund Freud. Som förut nämnts, ha förhållandena ej läm-

nat tid till att från kompetent bedömare erhålla det utlåtande om 
den föreslagne som var ställt i utsikt. Ehuru här är fråga om en 
världsberömmelse som ännu har åtskilligt kvar av sina rätt länge all-
deles överväldigande mått, föreligger dock ej någon omöjlighet för 
en lekman att någotsånär med samvetsro förhålla sig kritisk mot 
prisförslaget. Freuds betydelse för mänskligheten torde väl bero på 
värdet av den psykoanalytiska metod för behandling av hysteri och 
andra själs- och nervsjukdomar, som han skapat, och som hans ota-
liga lärjungar praktiserat. Om värdets soliditet och varaktighet 
kunna blott läkarevetenskapliga auktoriteter döma, och inför deras 
forum borde prisförslaget ha lagts fram. 

Vad beträffar framställningen av hans teorier, är det lätt att kon-
statera skärpan, smidigheten och klarheten i hans dialektik. Han har 
otvivelaktigt också en litterärt mycket god och osökt stilkonst till sitt 
förfogande, kanske med undantag för själva den drömtydning, 
varpå hela hans förkunnelse vilar. Där kan han bli otydlig i refera-
ten, och när stoffet lagts till rätta på hans systems Prokrustesbädd, är 
det slut med smidigheten i hans intellekt. Mekaniskt och rätt grovt 
kritiklöst arbetar han då med upplösning av drömmens virrvarr till 
ett ytterst enkelt symbolspråk, maskulinum och femininum av sexu-
ella organ. Allt vad den drömmandes syn kan trolla fram av gestal-
ter reducerar han med en rent geometrisk förenkling till de antydda 
tvenne formerna; de bli Scylla och Charybdis och släppa ingenting 
förbi sig. Så kan vad som helst tydas, men metoden blir något för 
bekväm, och utbytet onekligen enformigt och fattigt. Freud förefal-
ler att mer än någon av hans patienter vara behärskad av en sjuk 
och förvriden fantasi, och därmed är mycket sagt, ty han har gott 
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om ovanligt underliga patienter. Lika underliga ha de förresten 
varit, långt innan de kommit till honom, redan som spenbarn, ja 
som nyfödda eller ofödda, och det är hans oförgripliga mening, att 
alla människor börjat så. Betecknande för hans mani är att han, 
själv djupt skakad och gripen inför Sofokles Kung Oidipus på teatern, 
iakttog hur hela publiken var gripen på samma sätt som han: genom 
identifieringen av sitt inre med hjältens under trycket av dennes 
invecklade familjeförhållanden — "Oidipus-komplexet" i monumen-
tal gestaltning! Därvid anmärker läsaren ovillkorligen, att detta av 
Freud skapade komplex blott har namnet gemensamt med sago-
kungen. Denne dräpte ju fadern ovetande och äktade lika ovetande 
modern, av rent politiska och alls ej perverst känslobetonade motiv. 
Att Freud icke kan uppnå ett ögonblicks befrielse från sin fixa ick 
talar förresten icke gott för det praktiska värdet av hans kurmetod: 
ohejdad bekännelse som det omedvetnas renhållningshjon. Att sam-
tiden i så stor utsträckning och så förtjust anammat hans visdom 
torde komma att i tidernas bok stå som en av dess mest karaktäris-
tiska och mest betänkliga sidor. Som motivering för litterärt 
Nobelpris väger ett sådant faktum ej tungt. Så mycket mindre är 
detta fallet, som särskilt de skönlitterära författarena så ofta fastnat i 
hans läror och gjort grova effekter och enfaldig psykologi av dem. 
Den som så fördärvat även de minsta av dessa små bör knappast 
utmärkas med någon diktarlager, hur mycket han än diktat som 
vetenskapsidkare. 

Kommitterade funno sig ej böra tillstyrka förslaget. 
JV:o 19. Aed Evershed. Denne tasmaniske skriftställare har skrivit 

en bok eller broschyr om världens omskapande till harmonisk frid-
samhet genom ymnigt användande av musikens tämjande makter. 
Detta får man veta i prisförslaget, men skriften har icke hitkommit, 
trots författarens löfte att sända den. Det har då varit omöjligt för 
Kommitterade att bedöma förslaget. 

År:o 20. Cecile Tormay. Sakkunnigutlåtandet framhåller den före-
slagnas i handling bevisade storslagna personlighet som gjort henne 
till en av de centrala gestalterna i det samtida Ungern. I hennes dikt-
ning uppskattas många och ansenliga estetiska kvaliteter, men 
anmärkes, att egentligen människoskapande fantasi saknas, och att 
av denna orsak även hennes störst tänkta verk, den historiska medel-
tidsromanen, gått miste om övertygande verkan. 

Kommitterade ansågo sig ej för närvarande kunna förorda för-
slaget. Herr Böök bifogar särskilt yttrande. 

JV:•o 22. Hans Fallada. Sakkunnigutlåtandet uppskattar högt dikta- 
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rens förmåga att ge äkta verklighetsprägel åt ett par romaner från 
den tyska kris- och nödtiden, grundade som de äro på sällsynt exak-
ta och omfattande iakttagelser. I Kleiner Mann, was nun..? har hans 
människoskildring, framförallt i hjältinnans figur, blivit mönstergill i 
sin trohet och åskådlighet och mera fängslande än vad man nume-
ra är van vid i konstarten. Emellertid är Fallada sedan några år inne 
på andra vägar, kanske icke alldeles frivilligt, eftersom den nya 
andan i Tyskland icke kan vara mycket tolerant mot samhällsskild-
ring, utan uppfostrande tendens. Han eftersträvar nu en från verk-
ligheten frigjord fantasiflykt, men hans talang tycks, trots frodig upp-
finningsförmåga, icke ligga åt det hållet. Den efter sakkunnigutlå-
tandet utkomna Altes Herz geht auf die Reise understryker ytterligare 
denna iakttagelse. Den välmenta sagan om ett gott gammalt barn 
inbjuder läsaren att också leka barn, men förfelar sin verkan genom 
att ingenting som berättas kan ens för stunden bli sannolikt. 

Kommitterade finna för närvarande ej skäl att anbefalla försla-
get. 

N:o 25. Eugene O'Neill. Sista sakkunnigutlåtandet om O'Neill 
(1934) hann icke behandla de två på detta års sommar utgivna 
styckena Days Without End och Ah, Wilderness ..., vilka fingo nöja sig 
med ett kort omnämnande i Kommitteutlåtandet. De visade förfat-
taren inne på nya vägar som lämnade utsikt till en rätt överraskan-
de utveckling, men ha hittills ej haft några efterföljare. 

Days Without End sysslade med det moraliskt religiösa problemet, 
av vars befintlighet för diktaren man förut ingenting märkt, uppta-
gen som han varit av dramatiska publikeffekter och sceniska experi-
ment. Det sceniska experimenterandet drev han visserligen fortfa-
rande — och på ett icke vidare lyckligt sätt genom huvudfigurens hal-
vering i tvenne samtidigt uppträdande personer, hans goda och hans 
onda natur — men problemet behandlades med djupt allvar och rent 
av med stämning av religiös omvändelse. I synnerhet en av dramats 
gestalter, den katolske biktfadern, fick övertygande och gripande 
mänsklighet. 

Ah, Wilderness ... var ett försök på ett helt annat område, det gam-
maldags lustspelet, utan idepretentioner, medryckande i sin osökta 
komik, och med plats för en mycket vacker skildring av ungdomlig 
idealitet och naivitet. Stycket tedde sig som ett uppfriskande och alls 
icke "sällsamt" mellanspel efter något överdrivna mödor att förvåna 
den lättimponerade teaterpubliken. Även här öppnade sig alltså 
lovande utsikter för O'Neills mångsidiga begåvning. 

Sedan dess har man icke hört av honom, men det har bebådats, 
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att han denna höst skulle utgiva icke mindre än 8 dramer, skildran-
de en släkts öden under ett par sekler. Det skulle ha varit glädjande 
om dessa volymer förelegat för Kommitterade; i nuvarande läge ha 
Kommitterade ej velat anbefalla förslaget. Herr Schuck hade ett sär-
skilt yttrande som bilägges. 

Jki:o 26. Georges Duhamel. Sakkunnigutlåtandet ger en förträfflig 
översikt av Duhamels ovanligt mångsidiga och idérika författarskap 
och kommer till en mycket hög uppskattning därav. Efter provläs-
ning ur den långa raden av historiska och spekulativa studier i krigs-
tidens och efterkrigstidens mentalitet i ett stort antal av världens län-
der, är man hågad att instämma i värdesättningen av det livliga och 
rika intellekt, som man mött. Detta är förenat med fördomsfrihet 
och god vilja att finna vägen till verkligt bärande allmänmänsklig-
het. Man kan icke frånkänna denne författare en idealistisk inrikt-
ning, och på den punkten möta alltså ej hinder för kandidaturen. 

Bland de egentliga diktverken framhåller den sakkunnige Vie et 
aventures de Salavin och Chronique des Pasquier såsom främst att taga i 
betraktande för en prisutmärkelse. Säkerligen är det också på dessa 
romanserier som hans stora och vidt spridda anseende som diktare 
är grundat. 

Här finner man sig emellertid hågad till mycket starkare kritik ur 
estetiska synpunkter, än de lätta antydningar om longörer, varmed 
utlåtandet nöjt sig. 

Den i våra dagar mer och mer dominerande romanformen i 
långa serier av volymer undviker icke lätt formlöshet, men det finns 
grader i kraven på läsaren. Har man än knotande fått tåla, att for-
men övergår från fast till flytande, blir man dock upprorisk, när den 
förflyktigas till gas. Så har nog blivit fallet med "Salavins liv och 
äventyr", åtminstone där hjälten själv har ordet. Man kan få nog av 
ett liv som bara består i mikroskopisk själviakttagelse, sönderplock-
ande av ett föga rikt eller intressant objekt — skal inom skal, liksom 
Peer Gynts lök. Likaså blir man fort mätt av äventyr som huvudsak-
ligen bildas genom måttlös förstoring av sinnesförnimmelser och 
stämningar, som i verkligheten äro av rätt flyktig natur och av täm-
ligen obetydliga mått. 

Man skulle vänta sig berättelsen mer medryckande i de partier av 
serien, där författaren talar i egen person, men man blir fortfarande 
besviken. Takten blir ju något raskare, men det psykologiska skarp-
sinnet som är det märkligaste och mest originella i Duhamels män-
niskoskildring hinner nu ej följa med så bra. I stället får man en lika 
ymnig och lika självsvåldig humor. Fransk humor verkar ofta nog 
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litet främmande för en germansk läsare, ja rent av tafatt och tvung-
en, om den ej är satirisk. Den har ej nog av den vida medkänsla, den 
trygga jämvikt i sinnet som uppnår harmoni mellan skämt och 
vemod. Tonen i skrattet blir något tunn, och skrattas det våldsamt 
kan den bli ihålig. Vad beträffar Duhamel, som tagit starka intryck 
av germansk och rysk litteratur, är intet att anmärka på medkänslan, 
men trygghetens behag saknas. Hans komik arbetar med samma 
förstoring av dimensioner och överdrift i det verbala uttrycket som 
stört hans allvarliga själsanalyser. 

Det är svårt att fängslas av Salavin, antingen man stirrar ned i 
hans inre, eller ser honom utifrån. Av figurerna omkring honom, är 
det blott hans mor som får fasta konturer, verkligt liv och förmåga 
att gripa och röra läsaren. 

Chronique des Pasquier ger mycket mer, framförallt i huvudperso-
nens berättelse som här är sparsammare på självdissektion och har 
ett värdigare objekt för denna. Ämnet: en rikt begåvad personlighets 
strävan till utveckling och mognad, i kamp mot den särskilt starka 
franska familjekänslans insnärjningar, är tacksammare än Salavins 
problem med idel svävande obekanta. Man kastas ej heller på huvu-
det in i historien. 

Man följer Laurent Pasquier så gott som från hans tidigaste min-
nen och i alla skiftningar av hans öde. Det sker visserligen mycket 
omständligt, men man får något för sitt besvär, ty det finns gott om 
fina och skarpa själsanalyser från olika åldersskeden, och omkring 
Laurent finns det gott om liv och en del utförda porträtter. Även i 
denna roman är moderns det intressantaste. Hon är en märklig dikt-
skapelse, allmänmänskligt gripande, men typiskt fransk, vill det 
synas, i sin uppoffrande kärlek, utan naivitet, i sin logiska enkelhet 
som här ingenting förtar av känslovärmen. De andra figurerna får 
man besked om, eller ser dem i alla händelser inför sig, även där 
man ej tränger djupt in i dem. Ett undantag är kanske brodern med 
affärsgeni; han förefaller konstruerad. Den sista volymen sätter 
honom i scen med stor apparat, bland annat med en komik som blir 
till föga nöje. Där står förresten hela berättelsen, framförd av en 
annan än Laurent, på lägre nivå. Genom utelämnandet av det prö-
vande men också givande psykologiska finarbetet har författaren 
hamnat i rätt vanlig romantillverkning. Serien om familjen Pasquier 
är icke utförd längre än till denna del och för att komma till rättvis 
värdering av den, ville man gärna invänta fortsättning. 

Kommitterade ansågo sig ej kunna tillstyrka förslaget. Herr 
Hammarskjöld var av motsatt mening. 
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Som det framgår av ovanstående, har intet av de föreslagna nam-
nen kunnat samla Kommitterade till enig anbefallning. 

Rörande förra årets Nobelpris föreslå Kommitterade, att utdel-
ning ej må ske, samt att prisbeloppet i enlighet med § 5 i grund-
stadgarna må med två tredjedelar avsättas till den särskilda fonden 
för prisgruppen och med en tredjedel till huvudfonden. 

Stockholm den 1 oktober 1936. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

Vid det sista Nobelvalet (1934), då Pirandello utsågs till "laurea-
tus", avgav jag följande reservation, vid vilken jag ännu står fast: 

"Jag har stannat vid att föreslå O'Neill. I de anmärkningar, som 
av kommitténs flertal framställts mot honom, kan jag delvis instäm-
ma. Han saknar onekligen kultur, och även hans bästa stycken lida 
av betänkliga estetiska brister. Men han är dock en stor poetisk kraft. 
Över de två första delarna av Electra vilar en så stark tragisk stäm-
ning, att få moderna författare nått dithän. Det är sant, att intryck-
et försvagas — kanske rent av förstöres — av den tredje delen. Men 
samma anmärkning kan riktas mot en vida större poet, mot hans 
förebild Aischylos, vars två första delar av Oresteia stå så vida över 
trilogiens avslutande del. Rent ypperlig är den första akten av Anna 
Christie — den skulle knappt ha kunnat skrivas bättre av Strindberg 
— och enbart poetiskt är det lilla fantasispelet Emperor Jones. De nu 
nämnda arbetena äro sådana, att de blott kunnat diktas av en verk-
lig poet, och det är väl denna rent poetiska kraft, varpå det i främs-
ta rummet bör komma an, ej på den större talangen, som visserligen 
undgår felen, men ej heller äger förtjänsterna." 

Någon kandidat, som fullt fyller måttet för ett Nobelpris, finnes 
enligt min mening ej häller nu. Men då priset föregående år ej utde-
lades, torde det vara svårt att även detta år reservera det, och trots 
de brister, som med rätta anmärkts mot O'Neill, anser jag mig 
kunna förorda honom till priset. Av de övriga, som av olika leda-
möter av Nobelkommittén blivit nämnda, anser jag mig ej kunna 
rösta på någon. Jag medgiver, att det skulle vara mig kärt att kunna 
belöna den ungerska författarinnan Cecile Tormay, vilken tyckes 
vara en mycket sympatisk, nobel och betydande personlighet och 
som tillhör en liten, förtryckt nation, vilken förut ej uppmärksam-
mats med något litterärt Nobelpris. Men hennes skrifter hålla tyvärr 
icke måttet. Bäst synes mig Det gamla huset vara. Men lika goda roma-
ner finnas i massor, och den — ännu ej avslutade — Der Einsame är 
enligt min mening rent av svag. I en historisk roman bör dock skild-
ras karaktärer, och här finnes ingen enda dylik. Hjälten — den egent-
ligen enda personligheten — verkar som en medeltidsriddare — i olje-
tryck, utan all tidsfärg, och betecknande nog talar han ytterst sällan. 

Duhamel kan jag ej häller sätta högt. I Salavin-cykeln visar han sig 
som en modern efterföljare till Sterne. Den psykologi, som skall 
utgöra cykelns styrka, är snarast onatur, och författarens koketteri 
och tillgjordhet göra, åtminstone på mig, ett rent pinsamt intryck. 
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Pasquier-cykeln står väl betydligt högre och har flera goda partier. 
Men någon stor konst finnes ej häller här, alldraminst någon, som 
når upp till den nivå, som måste upprätthållas för ett Nobelpris. 

Betydligt högre står enligt min mening Roger Martin du Gard. 
Mot ett pris till honom synas mig egentligen två invändningar 
kunna göras. För det första är hans romancykel mycket ojämn. Där 
finnas förträffliga partier — de båda gossarnas rymning, faderns död, 
även uppfostringsanstalten — men också några, som måste betecknas 
som svaga — särskilt den stora kokottmiddagen, som upptager ett 
oproportionellt utrymme och alls icke har något med huvudhand-
lingen att skaffa. Den viktigaste invändningen mot ett Nobelpris nu 
är dock, att serien ej är avslutad och att man ej ens gissningsvis kan 
tänka sig upplösningen, varken utvecklingen av själva handlingen 
eller av personernas karaktärer. Då emellertid en avslutning av för-
fattaren utlovats och uppgives vara i det närmaste fullbordad, synes 
mig riktigast att uppskjuta domen, till dess att arbetet föreligger fär-
digt. 

På de nu anförda skälen får jag för min del tillstyrka akademien 
att tilldela årets Nobelpris åt O'Neill såsom den största poetiska kraf-
ten av de föreslagna. 

Henrik Schack. 
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[Särskilt yttrande] 

Nobelpriset i litteratur för år 1936 bör enligt min mening tillde-
las Cecile Tormay. 

Hennes författarskap har ett utomordentligt högt värde. Redan 
före världskriget hade hon vunnit en av de förnämsta platserna 
inom den moderna ungerska litteraturen. Det gamla huset är en sam-
hällsroman utan motstycke i hennes hemland, och svarar mot 
Thomas Manns Buddenbrooks, även om den inte äger lika djupa 
filosofiska perspektiv. Flera av hennes noveller äro mästerverk, fulla 
av själ och poesi. 

Världskriget och revolutionen i Ungern ha inspirerat det gripan-
de dokumentet An Outlaw's Diary. Men ur samma källa har hon 
också hämtat ingivelsen till sin stora historiska roman, varav två 
delar föreligga i tysk översättning, Den ensamme och hans sändning. Den 
storslagna kraften i denna historiska målning är med rätta framhävd 
i herr Hallströms utlåtande. För min del sätter jag den emellertid än 
högre än han gjort. Rikedomen och åskådligheten i skildringen 
synas mig beundransvärda. Att den psykologiska karakteristiken 
icke får någon intim prägel, synes mig ligga i det historiska eposets 
karaktär: avståndet låter blott konturerna framträda. Det är inte 
realistiska kabinettstycken, det är en fresk i Puvis de Chavannes' stil, 
tjusande genom de sköna färgerna, de rena linjerna, den mäktiga 
kompositionen, den symboliska innebörden. Även i den tyska över-
sättningen får man en aning av den språkliga kraften, den formella 
virtuositeten, glansen och skönheten i Cecile Tormays framställning. 
Jag har hört ungrare, under det omedelbara intrycket av läsningen, 
förklara, att den ungerska prosan i denna bok är en formlig uppen-
barelse. De betrakta Den ensamme som ett lyriskt epos på prosa av 
nationell betydelse. Jag har bevittnat, hur även personer, som stå 
främmande för hennes konservativa inställning i politiken, och som 
länge förhållit sig kyligt kritiska mot hennes diktning, sträckt vapen 
inför andra delen av Den ensamme, andlöst gripna av hennes 
ningssyner, vari de finna Ungerns världshistoriska öde tolkat. 

Denna höga uppskattning kommer till uttryck därigenom, att för-
slaget med sällsynt enighet undertecknats av alla ledande litteratur-
historici i Ungern. Svenska akademien kan med trygghet göra 
denna opinion till sin. Den skulle därmed belöna ett konstnärligt 
verk och en författarpersonlighet, utmärkta av storvulenhet och 
idealism. Det ungerska språkets svårtillgänglighet, den ungerska 
nationalitetens främlingskap i Europa göra det svårt att fullt rättvist 
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bedöma alla de imponderabilia, som skapa den poetiska storheten. 
Själva titeln Den ensamme antyder något av det isoleringens patos som 
ungrarna känna. Det förefaller mig vara en mission att bidraga till 
motarbetandet av denna känsla genom att erkänna värdet av en 
betydande konstnärlig insats från ungersk sida. A priori är risken för 
att värdet av ungerska skapelser inom litteraturen underskattas 
mycket större än den risk som kan föreligga i motsatt riktning. 
Schillers ord om den som gjort nog för de bästa inom sin samtid ha 
också en geografisk tillämpning. Cecile Tormay intar en ställning 
som en stor nationell diktare, och Svenska akademien kan utan svå-
righet förvissa sig om att hon förtjänar den. Nobelpriset skulle med 
stor sannolikhet medföra, att världens ögon fästades på henne; hon 
har redan vunnit läsare och beundrare i England, Frankrike, 
Tyskland, Italien. En litterär berömmelse av det slag som dagsopi-
nionen skänker åt moderna roman- och skådespelsförfattare kom-
mer hon visserligen aldrig att erövra, men väl kunde hon försvara en 
plats vid sidan av sådana med Nobelpris belönade diktare som 
Reymont, Yeats, Benavente, Spitteler, Bunin. Utmärkandet av dyli-
ka i viss mening otidsenliga, men karaktärsfulla och konstnärligt 
betydande författarpersonligheter synes mig på ett särskilt sätt anstå 
Svenska akademien och i längden bidra till dess heder. Jag har 
mycket beklagat att Paul Ernst förbigicks, och finner det oklokt att 
förbigå Cecile Tormay. När det gäller publikfavoriterna, är risken 
att överskatta deras betydelse mycket större; jag erinrar blott om att 
författarna till Im Westen nichts Neues och Graven under 
Triumfbågen på allvar diskuterats som kandidater. 

Svårigheten att för närvarande finna en värdig Nobelpristagare 
är stor, bland annat därför att akademien för sitt goda ryktes skull 
måste se bort från de nordiska länderna. Valet av Cecile Tormay är 
fullkomligt tryggt, ty hon hör inte till de efemära storheterna, utan 
till de gedigna. Valet av Cecile Tormay skulle lagerkröna en sextio-
årig, konstnärligt högt begåvad, utpräglad idealistisk författarinna, 
som i sitt hemland betraktas som nationens tolk, och förtjänar 
denna uppskattning. Valet av Cecile Tormay skulle skänka en bety-
dande författarinna arbetsro, innan hennes dag är förliden; något 
sådant torde ha varit Nobels syfte, för de s. k. succ6författarna spe-
lar utmärkelsen praktiskt taget ingen roll. Valet av Cecile Tormay 
skulle skänka det kanske hårdast prövade folket i Europa en känsla 
av att det åtminstone i moraliskt avseende inte är isolerat; den effek-
ten har visserligen ingenting med estetisk värdering att göra, men 
harmonierar väl med Nobelstiftelsens anda. Valet av Cecile Tormay 
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skulle stärka Svenska Akademiens anseende för att gå självständiga 
vägar och att hysa intresse för andra företeelser än dem som äro i 
medelpunkten för dagspressens och de rätt ytliga internationella 
opinionernas uppmärksamhet. Jag kan för närvarande inte finna 
något val, som är mera tillfredsställande och angeläget. 

Lund den 21 okt. 1936. 

Fredrik Böök. 

Svenska Akademien beslöt den 12 november 1936 att 1935 års Nobelpris i lit-
teratur icke skulle utdelas samt att innevarande års Nobelpris i litteratur skulle 
tilldelas Eugene O'Neill 'för hans av kraft, ärlighet och stark känsla samt själv-
ständig, tragisk uppfattning präglade dramatik". 
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Nobelprisförslag 1937. 

N:o 1. Bansadhar Majumdar. Förslag av Satyendranath Sen, profes-
sor i litteratur vid univ. i Calcutta. 

N:o 2. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av A. Baiäo, med-
lem av portugisiska akademien. 

N:o 3. Erwin Guido Kolbenheyer. Förslag av H. Kindermann, prof. i 
tysk litteratur vid Tekniska högskolan i Danzig. 

N:o 4. Reld Maine. Förslag av E Dumas, Ed. prof. i historia vid 
universitetet i Toulouse, fimile 	Lasbax, prof. i filosofi vid 
universitetet i Clermont-Ferrand, och Ch. Bruneau, prof. i 
fransk filologi vid universitetet i Paris. 

N:o 5. Paul VaMry. Förslag av G. Hanotaux, medlem av Franska 
akademien. 

N:o 6. Maurice Magre. Förslag av G. Gheusi, rektor vid universite-
tet i Toulouse, och J. Marsan, prof. i franska därstädes. 

N:o 7. Frans Eemil Sillanpää. Förslag av prof. Yrjö Hirn, minister 
J. K. Paasikivi och 15 andra professorer och akademileda-
möter i Finland. 
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N:o 8. Johannes V Jensen. Förslag av C. Bodelsen, prof. i engelska, 
och J. Brundum-Nielsen, prof. i nordiska språk vid univ. i 
Köpenhamn, Francis Bull, prof. i nordisk litteratur vid 
univ. i Oslo, och J. Thiis, medlem av norska Vetenskaps-
akademien, samt E. Frandsen, prof. i nordisk litteratur, P. 
Skautrup, prof. i nordiska språk vid univ. i Aarhus, och 
prof. Vilh. Andersen. 

N:o 9. y. Pajot. Förslag av kardinal Baudrillart, medlem av 
Franska akademien. 

N:o 10. Paul Claudel. Förslag av Peter Rokseth, prof. i romansk filo-
logi vid univ. i Oslo. 

N:o 11. Kostis Palamas. Förslag av N. A. Bees, prof. i nygrekisk litte-
ratur vid univ. i Athen m.fl. 

N:o 12. Ricarda Huch. Förslag av Fritz Strich, prof i tysk litteratur 
vid univ. i Bern, och 27 andra professorer vid universiteten 
i Bern, Basel, Gen6Te, Zurich och Groningen, Heinrich 
Wölfflin, medlem av preussiska Vetenskapsakademien, och 
herr Hammarskjöld. 

N:o 13. Ivana Brlic-Mat1  uranib. Förslag av G. Manojlovk, prof 
emer. i historia, och A. Bazala, prof i filosofi och estetik 
vid univ. i Zagreb. 

N:o 14. Saul Tchernichowsky. Förslag av J. Klausner, prof i nyhe-
breisk litteratur vid univ. i Jerusalem. 

N:o 15. Arnold Schering. Förslag av Ilmari Krohn, medlem av Finska 
Vetenskapsakademien (human. sekt.). 

N:o 16. Maila Talvio. Förslag av densamme. 

N:o 17. Jean Giono. Förslag av M. Cohen, prof i etiopiska vid École 
des hautes &udes i Paris, och L. Wencelius, assistant pro-
fessor i franska vid Swarthmore College (Pennsylvania), 
och några tusen icke förslagsberättigade. 
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N:o 18. Bertel Gripenberg Förslag av Docent M. Hammarström-
Justinen, medlem av Finska Vetenskapssocieteten. 

N:o 19. Stj'n Streuvels (Frank Lateur). Förslag av H.-E Rosenfeld, prof. 
i germansk filologi vid Åbo akademi, 64 universitetslärare 
i Tyskland, ävensom K. Vlaamsche Academie genom dess 
ständige sekreterare L. Goemans och 5 professorer vid 
belgiska universitet. 

N:o 20. Maria Jotuni. Förslag av V. Tarkiainen, prof. i inhemsk litte-
ratur vid univ. i Helsingfors. 

N:o 21. Vilhelm Gronbech. Förslag av prof. W. Norvin, medlem av 
Videnskabernes Selskab, Köpenhamn. 

N:o 22. Johan Falkberget. Förslag av Fredrik Paasche, prof. i europe-
isk litteratur vid univ. i Oslo. 

N:o 23. Karel Capek. Förslag av J. gusta, prof. i historia, och 9 
andra professorer i litteratur och historia vid univ. i Prag. 

N:o 24. Ludwig Klages. Förslag av Wilh. Pinder, prof. i konsthistoria 
vid univ. i Berlin, medlem av akademierna i Leipzig och 
Miinchen. 

N:o 25. Cecile Tormay. Förslag av herr Böök samt J. Horvåth, E. 
Pint&J. Hankiss och K. Pap, professorer i litteratur vid 
universiteten i Budapest, resp. Szeged och Debrecen. 

N:o 26. Antönio Correia de Oliveira. Förslag av L. da Cunha 
GoNalvez, medlem av Vetenskapsakademien i Lissabon. 

N:o 27. Albert Verwey. Förslag av A. Donkersloot, C. G. N. de Vooys 
och P N. van Eyck, professorer i nederländsk litteratur vid 
univ. i Amsterdam, Utrecht och Leiden. 

N:o 28. Olav Duun. Förslag av Helga Eng, medlem av 
Vetenskapsakademien i Oslo. 

N:o 29. Roger Martin du Gard. Förslag av herr Fogelqvist. 
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N:o 30. Georges Duhamel. Förslag av herr Fogelqvist och herr 
Hammarskjöld. 

N:o 31. Dmitrj.  Sergdeviy.  Mergjkovs4j. Förslag av Sigurd Agrell, prof. 
i slaviska språk i Lund. 

N:o 32. Valdemar Rerdam. Förslag av Ejnar Thomsen, prof. i nordisk 
litteratur vid univ. i Köpenhamn. 

N:o 33. Sagy Salminen. Förslag av herr Engström. 

N:o 34. John Masffield. Förslag av herr Österling. 

N:o 35. William Bashyr Pickard. Förslag av A. B. Cook, emer. prof. i 
klassisk arkeologi vid univ. i Cambridge (England). 

N:o 36. Jarl Hemmer. Förslag av herr Hammarskjöld. 

N:o 37. S. Raclhakrishnan. Förslag av herr Hammarskjöld. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1937. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 37. Antalet föreslagna uppgår också till 37. Av dessa 
äro 14 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte sådana gamla för-
slag som väckt särskild uppmärksamhet bland Kommitterade. 

De övriga är följande: 
Ar:o 2. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslaget å denna portugi-

siska diktarinna framställdes 1934, då Kommitterade avböjde det, 
och återkom året därpå, med samma resultat. Intet nytt verk av för-
fattarinnan har sedan dess utkommit, och Kommitterade ha ej fun-
nit skäl att frångå sin avböjande hållning. 

JV:o 3. Erwin Guido Kolbenheyer. Förslaget har förelegat fem gånger 
förut (från och med 1927) och ur skönlitterär synpunkt fått mer eller 
mindre omfattande utredningar, varur — trots en hel del erkännan-
de — icke framgått anbefallning till prisutmärkelse. Nu föreligger 
även ett sakkunnigt uttalande om värdet av hans filosofiska produk-
tion, vilket — likaledes med mångfaldigt erkännande — slutar med att 
icke anbefalla hans tänkareinsats till belöning med Nobelpriset. 
Kommitterade voro eniga i att avböja förslaget. 

JV:.o 5. Paul VaMry. Om förslaget, som framkom 1930 och som nu 
för tredje gången upprepats från mycket representativt franskt håll, 
föreligga utlåtanden vilka livligt berömma författarens mästerskap i 
essayernas prosastil och skarpsinnet i hans id6ehandling, men icke 
vågat sig på att beteckna hans tänkareinsats som så betydande, att 
ett Nobelpris därmed skulle kunna motiveras. Hans mycket beröm-
da poesi har befunnits vara av alltför svårfattlig art, för att en så uni-
versellt syftande utmärkelse för denna som den ifrågasatta borde 
komma till användning. Kommitterade ha uttalat sig i samma rikt-
ning. För året har den senaste författaren av utlåtande intet haft att 
tillägga, och Kommitterade ha ej funnit skäl att förändra sin avvak-
tande eller avböjande hållning. 

J%I.:o 8. Johannes V Jensen. Mot detta förslag, som allt ifrån 1925 
återkommit nästan varje år, ha Kommitterades flertal alltid ställt sig 
avböjande, ehuru man villigt erkänt Jensens märkliga utrustning 
som diktare. Nobelprisets ideala syfte, ofta svårt att förena med före-
slagen utmärkelse av samtida diktverk, har i hans fall synts alldeles 
oförenligt med den anda som framträtt särskilt i hans mest uppse-
endeväckande och beundrade produktion, just den som blivit mest 
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levande i den stora läsekretsens minne. Att hans böcker under sena-
re tid fått en åtskilligt mildrad och humaniserad karaktär är visserli-
gen oförnekligt, men bredvid sådana drag kvarstår dock tillräckligt 
av de gamla för att hålla betänkligheterna mot honom vid liv. De ha 
i fråga om tendensen ej särskilt stärkts av nu föreliggande nya verk, 
men dessa stå enligt sakkunnigutlåtandet ej konstnärligt högt i hans 
produktion, och de väga egentligen varken för eller emot vid ställ-
ningstagande till förslaget. De ha frampå våren ökats med ännu ett, 
varom några ord här äro på sin plats. Det är hans Hamlet-översätt-
ning. Som man kunde vänta av en så magistralt självständig ande, 
vill den ge en alldeles ny tydning av dramats innehåll och en förny-
else även av dess versstil och språkton, gent emot vad som förut getts 
i danska tolkningar. Vad versens omstöpning beträffar, utgår denna 
från den utan tvivel riktiga och alls icke nya uppfattningen, att den 
Shakespeareska blankversens dramatiska liv ej får tonas ned av 
andra hänsyn, men Jensen har drivit sin lust att därvid släppa lös sin 
språkliga hast och fart till absurd respektlöshet mot texten. En mind-
re trogen översättning än hans får man leta efter. Men ännu mindre 
ursäkt finns det för hans omstöpning av Hamletsgestalten till en 
modernt demokratisk upprorsman, vars tragik växer fram ur hatet 
mot det feodala samhället. Bland det man säkrast kan läsa sig till om 
Shakespeares väsen ur hans diktning torde vara hans aristokratiska 
sympatier. Rent förbluffande misstag finner man också i de omtyd-
ningsförsök av något dunkla — eller av alldeles klara — uttryck i tex-
ten, varav översättaren gör stora nummer i företalet. Detta arbete 
betyder alltså ingen ny dokumentering av Jensens skarpsinne som på 
andra områden än Shakespeareforskningens dock alls icke är ima-
ginärt. En ny diktsamling har utkommit för sent för att här kunna 
beaktas. 

Kommitterades majoritet har nu liksom tidigare stannat vid 
avvaktande hållning mot förslaget. 

JV:•o 10. Paul Claudel. Förslaget, som från utomfranskt håll åter-
kommit efter elva års vila, har i sakkunnigutlåtande över en hel rad 
under tiden tillkomna verk icke kunnat anbefallas. Kommitterade 
bibehöllo sin avböjande hållning. 

.Ar:o 11. Kostis Palamas. Förslaget är mycket gammalt, och vid det 
trägna upprepandet därav ha Kommitterade var gång ställt sig 
avvaktande eller avböjande däremot, på den grund att dikterna i 
alla föreliggande översättningar ej kunnat väcka en uppskattning 
som något så när motsvarar den mycket stora berömmelsen i hans 
hemland. De senare åren ha inga nya tolkningar av betydelse till- 
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kommit, och så är även nu fallet. Kommitterade ha alltså ej haft 
anledning att ändra sin hållning. 

JV.•o 13. Ivana Brlik-Mciziuranii.. Om denna författarinna meddelar 
den sakkunnige, att hon icke gett ut något skönlitterärt sedan försla-
get senast av honom avböjdes. Kommitterade mötte det med av-
böjande, nu liksom tidigare. 

JV:.o 14. Saul 7Chernichowsky. Denne nyhebreiske diktare föreslogs 
1935, men kunde varken i sakkunnigutlåtandet eller av Kommit-
terade anbefallas, emedan hans alstring förelåg endast i sådana tolk-
ningar, varpå intet omdöme om originalens poetiska värden kunde 
grundas. Sedan dess ha inga nya prov tillkommit, och Kommitte-
rade ha alltså ej kunnat förändra sin avvaktande hållning. 

JV.•o 18. Bertel GrzPenberg. Till detta förslag ha Kommitterade gång 
på gång ställt sig avvaktande. Ingenting nytt av diktaren föreligger 
nu, och för Kommitterade har alltså intet skäl funnits att ändra sin 
hållning. 

N:o 21. Vilhelm Grenbech. Förslaget förekom senast för två år sedan 
och avböjdes då av den sakkunnige på grund av subjektiviteten i den 
idérike författarens forskningsmetod och hans, trots alla lysande 
egenskaper, konstlade formgivning. Kommitterade intogo även nu 
en mot förslaget avböjande hållning. 

JV:•o 24. Ludwig Klages. Förslaget avböjdes förra året, då det var 
nytt, av Kommitterade såsom synnerligen oförenligt med Nobel-
prisets anda, eftersom Klages i och för sig märkliga filosofiska 
alstring alltigenom var inriktad på förnekelse av idélivets berätti-
gande och alltså ej kunde anses hjälprik vid det höjande av idealite-
ten i mänsklig utveckling som låg prisets stiftare om hjärtat. Denna 
invändning mot den föreslagna utmärkelsen syntes fortfarande 
ofrånkomlig för Kommitterade. 

J'Po 25. Cecile Tormay. Under året har denna magyariska diktarin-
na avlidit. Förslaget, som förra året var nytt, kunde då av Kom-
mitterades flertal ej förordas, trots hög mänsklig uppskattning av 
den storslagna och i hemlandet historiska gestalten. Kommitterade 
ha i år saknat anledning att förändra sin hållning. 

,Af:T) 26. Antönio Correia de Oliveira. Förslaget, om vilket vid dess förs-
ta framkomst 1933 Kommitterades meningar voro delade, har 
sedan dess, efter studium av ökat tolkningsmaterial ur diktarens 
verk, upprepade gånger ställts på framtiden. För året föreligger en 
ny diktbok av ringa omfång och enligt den sakkunniga icke av stör-
re poetiskt värde. Kommitterade funno ej skäl att anbefalla försla-
get. 
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N:o 28. Olav Duun. Av årets sakkunnigutlåtande torde framgå, att 
denne norske romandiktares nytillkomna, eller egentligen blott i ny 
språkform utgivna, bok icke kan betyda något vid helhetsvärdering-
en av hans alstring. Förslaget har alltifrån dess första framkomst 
1924 ställts på framtiden, och Kommitterade behålla även nu 
samma inställning därtill. 

JV:.o 31. Dmitijj Sergdevi6 Mergjkovs14. Av denne författare förelig-
ger nytt för året ett verk om Paulus, som på den sakkunnige gjort 
samma förvirrade intryck som de föregående mystiskt religiösa spe-
kulationerna. Kommitterade, som alltid ställt sig kyliga till prisför-
slaget, intaga även nu en avböjande hållning. 

För året nya förslag, jämte sådana av de gamla som ansetts påkal-
la särskild uppmärksamhet, äro: 

N:o 1. Bansadhar Mgjumdar.1 utlåtandet om förslaget karaktärise-
ras detta som ytterst svårförklarligt, eftersom det grundas endast på 
ett litet häfte på två ark, innehållande en lovsång till Gud, beståen-
de av idel allmänheter och utan poetisk prägling av formen. 
Kommitterade anslöto sig till det avböjande omdömet. 

N:o 4. Red Bdzaine. Sakkunnigutlåtandet ger en ingående gransk-
ning av den romanserie, Histoire d'une soci" som tycks vara författa-
rens enda verk och därtill ofullbordade verk, och granskningen leder 
till ett bestämt avböjande av prisförslaget. Kommitterade ha genom 
läsning av större eller mindre delar av serien kommit till samma 
ställningstagande. 

N:o 6. Maurice Magre. Sakkunnigutlåtandet framhåller denne syd-
franske författares avsevärda begåvning både som verskonstnär och 
som prosastilist, det senare framförallt i de religionsfilosofiska verk 
som prisförslaget egentligen avser. Mot det framställda teosofiska 
tankesystemet riktas en hel del kritik, men slutomdömet stannar 
dock vid, att Magres tänkarepersonlighet är så pass märklig, att för-
slaget förtjänar att diskuteras. Kommitterade ha funnit, att de 
många kuriösa dragen i hans idebyggnad och ännu mer i hans forsk-
ningsmetoder göra det omöjligt att för närvarande anbefalla kandi-
daturen. 

Yo 7. Frans Eemil Sillanpää. Alltifrån 1930 har förslaget behand-
lats i sex utlåtanden om de i svenska översättningar framkomna ver-
ken. Deras hållning är ofta kritisk mot människouppfattningen och 
själva berättelsekonsten, men ger alltid odelat erkännande åt natur-
skildringens och stilens mästerskap. Kommitterade ha upprepade 
gånger ställt sig avvaktande mot kandidaturen. I årets utlåtande om 
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hans nyutkomna volym har framhållits, att den i icke obetydlig mån 
ger ny belysning av Sillanpääs diktarepersonlighet som där visar 
mer av omedelbar mänsklighet, än hans strängt artistiska disciplin 
dittills låtit skymta. Han gör där intryck av en åtskilligt rikare och 
avgjort mycket varmare natur än förut framträtt. Kommitterade 
ville fortfarande ej anbefalla ett odelat pris åt honom, men ett fler-
tal av dem ansågo, att ett med Jarl Hemmer delat pris kunde över-
vägas. 

JV:•o 9. J. Pajot. I sakkunnigutlåtandet avböjes förslaget såsom gäl-
lande ett rätt obetydligt katolskt propagandapoem. Kommitterade 
intaga samma ståndpunkt. 

No 12. Ricarda Huch. Förslaget framställdes först 1928 och anbe-
falldes då av två Kommitterade. Det har nu på nytt anbefallts i sak-
kunnigutlåtandet som försökt att ge en antydan om den filosofiska 
produktion, vartill diktarinnan under den mellanliggande tiden helt 
övergått, och som bekräftar det intryck av stor författarepersonlighet 
som hennes förnämsta skönlitterära verk efterlämnade. 

Kommitterades majoritet ansåg sig icke ha tillräckliga skäl att 
anbefalla förslaget. 

N:o 15. Arnold Schering Denne högt ansedde tyske lärde har i en 
lång rad av verk behandlat musikens historia och åtskilliga därmed 
sammanhängande frågor. Som det bildningsområde, han företräder, 
icke kan räknas till de för Nobelprisinstitutionen näraliggande, och 
den erforderliga sakkunskapen är av så speciell art, att Kommittera-
des flertal icke kunna tillmäta sig den, ha Kommitterade icke ansett 
sig kunna taga befattning med förslaget. 

JV:.o 16. Maila Talvio. Förslaget å denna finska romanförfattarinna 
avböjes i sakkunnigutlåtandet. Kommitterade voro av samma 
mening. 

JV:•o 17. Jean Giono. 1 sakkunnigutlåtandet framhålles denne pro-
vernalske diktares helt märkliga utrustning till inspirerad skildrare 
av hembygden, hans fantasirikedom och hans säreget och rikt 
utvecklade förnimmelseliv. Men lika mycket väga anmärkningarna 
mot hans bruk av dessa gåvor. Hans hänförelse blir till ett slags or-
giastiskt rus, hans förnimmelser uppjagas till besatthet av de panis-
ka naturmakterna, vilka bäras icke blott av allt som lever och rör sig, 
vind, sol, djur och växter, utan också av det som för vanliga sinnen 
är tämligen passivt. Mark, jord och sten gripa och förhäxa hans 
medvetande med rent av explosiv ockult makt, och växternas rötter 
ha ett ormlikt snärjande liv, lyckligtvis med samma instinktiva kär-
lek till människan som ormen, enligt Gionos iakttagelse, är uppfylld 
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av. Det är ingen måtta på de ömsesidiga känslorna hos naturen och 
dess lycklige son. Man kan icke värja sig för misstro mot äktheten i 
denna lycksalighet, och den större parten därav vill man tillskriva 
den rena konstruktionen. 

Det är tydligen en ny religion som bjudes en, eller rättare en ny 
variant av de försök att skapa människolycka genom återgång till ett 
animalt förankrat liv som t.ex. hos Klages framträtt med vida radi-
kalare energi. Här stannar reaktionen vid den lycksalighet som även 
tidigare drömts kring den klassiska världens unga ålder. Panteistisk 
känsla och aning blandas med polyteistisk fantasilek; den paniska 
skräcken upplöses i behagliga skymtar av återväckta gudamyter. Till 
mer än lek blir knappast det hela, och till deltagande i leken kräves 
en extraordinär utbildning av sensationsförmågan som möjligen står 
författaren till buds, men knappast någon annan. Det är icke myck-
et troligt, att han verkligen själv har den. Ofta nog stannar läsaren 
vid tvivel inför de prov som ges på vad hans sinnen fånga, och man 
blir böjd att förklara undren som tillkomma genom en mångfaldig 
förstoring av vad han verkligen erfarit av syn-, hörsel-, känsel- och 
luktintryck. 

Trött blir man i varje fall av redogörelserna — på ett lyriskt kort-
fattat språk, som med själva sin precision skapar dunkel, emedan 
man icke orkar följa med den ohejdbara ordströmmen och ser svart 
genom överansträngning. Värst blir det, när det är ur primitiva och 
olärda människors munnar som naturens hemligheter förkunnas, 
och man tvivlar även på teckningen av deras yttre och på en hel del 
av det som händer dem. Dessa invändningar äro grundade på en 
mycket ofullständigare läsning än den sakkunniges, men de stämma 
i det väsentliga med hans. 

Kommitterade ansågo sig för närvarande ej kunna anbefalla för-
slaget. 

.N:o 19. Stj'n Streuvels. Sakkunnigutlåtandet om denne flamländske 
skildrare av bondelivet stannar efter grundlig granskning vid tvekan 
inför prisförslaget. Detta har mycket för sig genom diktarens obe-
stridliga gedigenhet; han känner i botten det område han behand-
lar, och han återger det med den fullkomligaste ärlighet, så långt 
hans skildring går. Att den gärna stannar utanför det som just nu 
oftast brukar vara diktens puke de rhistance, det sexuella driftlivet, kan 
icke väcka saknad, då man har så övernog därav från andra håll. 
Det röjes däri kanske en estetisk princip, iattagandet av en viss skön-
hetslinje, samt olust att begagna billiga effekter. Eljes förskönar 
Streuvels icke alls sina modeller, han målar oförskräckt deras näriga 

270 



1937 

materialism och känslogrovhet, deras skrytsamma fåfänga och 
knipslughet; de äro oförfalskade jordens barn, men de ha försonan-
de naivitet, och vad mera är, de stå inför en som utformade av arbe-
tets och ekonomiens villkor, och tvång. I sina festliga stunder ha de 
den flandriska kermesens handfasta poesi omkring sig, dessemellan 
behärskar dem lika handfast vardagsklokhet, som många släktleds 
erfarenhet lämnat i arv. De äro av solitt gods, och man ser dem i tre 
dimensioner, plastiskt och runt. Diktarens psykologiska insikt är 
osvikligt säker och fullständig, det är blott i den dramatiska gestalt-
ningen som han ej har vidare stora mått. Han ger alltför sällan sce-
ner av fantasimedryckande liv; de så komplett studerade figurerna 
förlora i verkan när de röra på sig. Det är i bred romanform, som 
denna brist framträder; när omfånget tillmätts knappare, kan berät-
telsen bli mästerlig. I de på tyska föreliggande verken finns det slå-
ende exempel på detta mästerskap: Die Männer im feurigen Ofen, Die 
Ernte, Der Arbeiter. 

I hela hans alstring är naturens växlande liv, årstiderna igenom, 
återgivet med sällsynt djup och storhet i känslan, där är hans konst-
närskap suveränt, och dess form har enkelhetens och omedelbar-
hetens prägel. Det är då icke litet som talar för prisförslaget, och vid 
jämförelse med medtävlarna på årets lista kan man tryggt tillerkän-
na Streuvels en av de främsta platserna. Når han ej upp till en 
oemotsäglig första rang som diktare och människoskildrare, har han 
dock så betydande egenskaper, så vägande just i det mycket väsent-
liga, äkthet, trohet och mänsklig haltfullhet, att den föreslagna 
utmärkelsen av honom förtjänar allvarligt övervägande. 

Kommitterades flertal (tre av de fem) ville anbefalla förslaget. 
JV.o 20. Maria Jotuni. Utlåtandet om förslaget tillerkänner denna 

finska författarinna en icke obetydlig begåvning och påpekar att 
kännedomen av hennes verk nödvändigtvis blivit otillräcklig, eme-
dan det fattas svenska översättningar för åtskilliga. På angivna grun-
der anbefalles dock en avböjande hållning, vilken emellertid utlå-
tandets författare nu vid närmare eftertanke skulle vilja förändra till 
avvaktande. Kommitterade anslöto sig därtill. 

N:o 22. Johan Falkberget. Sakkunnigutlåtandet tillråder en avböjan-
de hållning, efter ingående granskning av det verk varpå förslaget 
grundats, den omfattande kulturhistoriska romanen Christianus 
Sextus, den diktning som allmänt anses utgöra höjdpunkten av Falk-
bergets författarbana. Kommitterade anslöto sig till detta ställnings-
tagande. 

.Ar:o 23 Karel Capek. Till detta förslag, som upprepade gånger ställts 

271 



1937 

på framtiden av Kommitterade, föreligger sakkunnigutlåtande över 
ett par nytillkomna böcker. Den ena är en samling tidningsbrev från 
en resa till Norden, och den betecknas som saknande litterär bety-
delse. Den andra är ett ickdrama, med tydlig tidsadress och något 
förklädd, men lätt gissad tendens, som vid uppförande i hemlandet 
haft storartad framgång. Det har i hög grad intresserat den sakkun-
nige som ger ett ingående referat därav. Av ett referat, hur noggrant 
som helst, har man dock svårt att bilda sig ett omdöme om ett dra-
mas konstnärliga kvalitet, man behöver läsa stycket för att bedöma 
karaktärsteckningens styrka och halt och kompositionens fasthet. 
Idéinnehållet kan man väl genom ett referat få en föreställning om, 
men man kan även här svårligen undvara texten, i synnerhet när det 
är fråga om en författare, vars i&er alltid ha något vagt och ofull-
gånget över sig, fångade som de äro med mera hast än säkerhet i 
greppet. Den stora publikframgången kan i detta fall ännu mindre 
än vanligt anses som ett kriterium på betydande dikt, eftersom den 
uppenbart skapats under påverkan av politiska lidelser. 

Kommitterade finna sig alltså böra vidhålla sin avvaktande ställ-
ning till förslaget. 

No 27. Albert Verwey. Denne holländske poet har under året avli-
dit och Kommitterade sakna anledning att uttala sig om förslaget. 

Jsf:o 29. Roger Martin du Gard. Kommitterades majoritet uppsköto 
förra året sitt definitiva bedömande av det verk, romanserien Les 
Thibault, som egentligen väckt intresse för förslaget, uppsköto det på 
den grund att verket då förelåg ofullbordat, medan utgivandet av 
dess sista volymer pågick. Serien är nu avslutad, så när som på en i 
utsikt ställd epilog, och i årets sakkunnigutlåtande anbefalles den till 
prisutmärkelse. 

Det kan ej bestridas, att åtskilliga luckor i den ofantliga berättel-
sen nu fyllts ut, att teckningen av de båda kvarstående huvudperso-
nerna fullständigats till större djup och klarhet, något som särskilt 
var av nöden för Jacques Thibault, och att verkets idéinnehåll fått 
större tydlighet och större mått. En ansenlig del av de tillkomna par-
tierna, den som omfattar tidshistorien vid världskatastrofen 1914, de 
revolutionära pacifisternas planer till ingripande och sammanbrot-
tet av dessa planer, kan emellertid ej anses höja verkets kvalitet. De 
konspirerande figurerna i Gen6Te verka, trots den höga avsikten i 
deras krigsbekämpande strävanden, för obetydliga i personligt avse-
ende för att behandlas med sådan beundran och framför allt med 
sådan tröttande ihärdighet i noteringen av ofta intresselösa detaljer, 
som här skett. Själva centralfiguren bland dem, Le Pilote, verkar oav- 
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siktligt komisk, genom omotsvarigheten av hans mått till den världs-
omspännande gärning han åtagit sig. När agitationen flyttas till stör-
re scener, blir den medryckande genom berättarens intensiva inle-
velse och pathos, men kampens främsta hjälte, Jaur6, länge blott 
skymtande i ett skimmer och ett sorl av förväntan och hopp, kan icke 
sägas verka överväldigande vid sitt framträdande. Han kommer 
bättre till sin rätt genom den förlamande tomhet, hans död efter-
lämnar. 

Romanens huvudfigur, Jacques, är ett undantag, och naturligtvis 
ett mycket viktigt undantag, från den besvikelse som här antytts, 
men han är det icke på grund av sin insats i det stora dramat, utan 
genom det mänskliga intresse, han sent omsider i rikt mått väcker. 
Hans fullkomliga osjälviskhet och ideella hänförelse, hans offermod 
och brinnande människokärlek ha blivit till en levande och gripan-
de diktskapelse. Den överraskar läsaren efter det dunkel som förut 
fått omgiva hans gestalt, vilken man blott på diktarens antydningar 
och icke på egen övertygelse fått tillmäta någon större märklighet. 
Nu framträder denna oemotsäglig, icke så mycket genom intellektu-
ella som genom moraliska egenskaper. Skildringen om hans dagar i 
Paris, där han kastas mellan hoppfullhet och förtvivlan i den över-
laddade åskatmosfären, som var stund blir ännu mer skälvande, är 
ett kraftprov, som diktaren bestått väl. Han har gjort det, såväl i vad 
det gäller den till bristning spända, men i viljan oböjda människo-
själen, som i återgivandet av atmosfären omkring. Där har tidshisto-
rien blivit stark och sann. Den kärleksepisod mellan Jacques och 
Jenny som utspelas i denna ödestunga luft har också blivit ett av ver-
kets yppersta partier. Den är äkta känd, helt igenom vackert given 
med en hos denne diktare sällsynt koncentration till det väsentliga, 
vartill här hör det numera överallt ännu sällsyntare draget, att det är 
verklig kärlek som uppenbarar sig, ödesdömd, blint och grymt 
oklok, men så brinnande, att den har fått en del tragisk storhet. 
Avslutningen på det långa verket, Jacques sista förtvivlade strid och 
offer för fredens räddning, står ej på samma höjd. Hans plan är en 
ungefär lika gossaktigt förflugen fantasi som det flyktförsök från 
skola och hem, varmed han införes i romanseriens första del. Det är 
som om han alls ingenting lärt under de år dessemellan, dem läsa-
ren så grundligt fått till livs. Företagets totala misslyckande, ända 
därhän, att icke ett enda av de undergörande manifesten kommer 
till någons kännedom, verkar som ironi hos diktaren, men är väl 
snarast menad som en slutdom över världens förhållande till ideell 
strävan. Bitterheten är väl motiverad, allmänt taget, men har ankny- 
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tits till en icke just lyckligt konstruerad fabel. Och i det pinsamt 
utdragna martyriet, Jacques dödskamp, framträder ett av diktarens 
svåraste och vanligaste fel. Det består i hans kvantitativa missbruk 
av psykologisk uppfinning. Han nöjer sig icke med att skriva för läsa-
rens fantasi, att ge vad som behövs för att sätta denna i rörelse och 
icke mer och lämna resten att fyllas av den så väckta och riktade 
inlevelsen. Han fäster på papperet allt vad han kan finna av möjlig-
heter att känna och tänka i en given situation, ger sig mycket god tid 
därmed och spar ingen möda och intet logiskt skarpsinne. Arbetet 
är i och för sig gott, men det stämmer ofta nog ej väl med den snab-
ba och luftiga dynamik som råder i själslivet. Författaren har gjort 
sitt yttersta, men fantasien får icke rymd till sitt. Den tvingas att luta 
sig över papper och verificera akter som en revisor. Även om de 
befinnas riktiga, ha de icke riktigt liv att ge. 

Samma flitiga och metodiska realism gör genom hela verket 
berättelsen om händelser och miljöer tröttande genom för långt dri-
ven lidelse att ingenting förbigå, att frossa i detaljer och sakkunskap. 

Det kan då icke hjälpas att läsningen av den i många avseenden 
rikt givande serien som slutintryck lämnar minnet av mera möda än 
njutning. Den moderna jätteromanen är en i estetiskt avseende 
betänklig konstart, och det saknas icke tecken på att denna i själva 
hemlandet Frankrike mötes med svalnande beundran. Hur den 
kunnat erövra publik i ett tidsskede som eljes är den nervösa fartens 
och orons är svårförklarligt. Kanske har den materialistiska kultu-
rens vördnad för det kvantitativa sträckt sig även till de andliga pro-
dukterna, kanske har man i självbevarelsedrift mot virvelströmmen 
krängt sig fast vid jätteromanens långsamt drivande flotte. Därmed 
må vara hur som helst, det förefaller icke nödvändigt att med 
Nobelpris utmärka genren, även om här kanske är frågan om dess 
bästa representant. Det har också en viss betydelse, att prisförslaget 
aldrig framförts från ursprungslandet. 

Kommitterades flertal, herrar Hammarskjöld, Böök och under-
tecknad, ville avböja förslaget. Herrar Österling och Fogelqvist ville 
anbefalla det. 

iV:o 30. Georges Duhamel. Förslaget anbefalldes i förra årets sakkun-
nigutlåtande, men Kommitterades flertal stannade, trots livlig upp-
skattning av författarens skarpa och fina intellekt, hans idérikedom 
och hans vidsynta och fria andliga personlighet, vid avböjande håll-
ning. Ett av skälen därtill var att det diktverk av honom som mötte 
största uppskattningen, Chronique des Pasquier, förelåg för ofullbordat 
för att kunna slutgiltigt värderas. Den sakkunnige hade i år intet att 
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tillägga. Sedan dess har emellertid Duhamel utgivit Dfence des lettres, 
en kulturfilosofisk studie av skönlitteraturens tidsläge och ett försvar 
för dess av film och radio hotade framtid. Boken är så ypperlig till 
innehåll och form, att den icke bör förbigås här; den väcker ökad 
respekt för de egenskaper hos författaren som förut erkänts. 
Kommitterades flertal se sig väl fortfarande ej i stånd att anbefalla 
honom till den föreslagna prisutmärkelsen, men vilja betona sin 
avvaktande hållning. 

N:o 32. Valdemar Rordam.1 sakkunnigutlåtandet anbefalles försla-
get till övervägande, framför allt för diktarens lyriska produktion 
som har strömmande omedelbarhet och fulländad verskonst. Just 
genom sin strömmande art har den emellertid blivit så vidlyftig och 
ojämn, att den ej kunnat ge det intryck av sovrat och fast mästerskap 
som bör krävas av en med Nobelpris utmärkt diktargärning på sär-
skilt detta område. 

Kommitterade ville ej anbefalla förslaget. 
,N.•o 33. Sally Salminen. Sakkunnigutlåtandet ger mycket högt 

erkännande åt denna författarinna, men kan, då ännu blott ett verk 
av henne föreligger, ej anbefalla annat än avvaktande hållning mot 
förslaget. 

Kommitterade instämde däruti. 
.N.•o 34. John Masffield. När förslaget för två år sedan förelåg, an-

sågo sig Kommitterade ej kunna förorda det, emedan denne dikta-
re, som i versnovell och lyrik gett prov på mästerskap, i sina dramer 
och romaner, alltså de för publiken lättast tillgängliga verken, icke 
kunde anses fylla strängare krav. Arets utlåtande ger varmt erkän-
nande åt ett nytillkommet dramatiskt arbete och anbefaller förslaget 
till allvarligt övervägande, trots de svagare sidor hos Masefield som 
särskilt i en ny roman fortfara att väcka betänklighet. 

Kommitterade ansågo förslaget värt att övervägas. 
N:o 35. William Bashyr Pickard. Förslaget utdömes av den sakkun-

nige såsom alldeles meningslöst, och Kommitterade avböja det. 
JV:.o 36. Jarl Hemmer. När Kommitterade för två år sedan hade att 

yttra sig om förslaget, uttalade sig deras flertal för en hoppfullt 
avvaktande inställning därtill, medan Hr. Hammarskjöld i särskilt 
utlåtande förordade, att det litterära Nobelpriset redan då skulle till-
erkännas Jarl Hemmer. Författarens sedan dess utgivna diktsamling 
Nordan är värd att skattas lika högt som de bästa av de föregående. 
Detta gäller dock knappast den grupp däri som har en ny karaktär, 
de fyra legenderna från Lappland. De bjuda på stark, man skulle 
kunna säga vilt energisk fantasi och pathos och strängt enkel form, 
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men de orimmade trokerna ha, som det ofta händer denna tradi-
tionellt finska versform, ett visst prosaiskt tycke, och de glida lätt ut 
i alltför bred framställning. Mycket högre når den naturskildrande 
eller personligt biktande lyriken i de smärre dikterna, de röja all den 
stämningsrikedom, den omedelbara sångaringivelse och den lidelse 
att ge sitt inre helt och hänsynslöst som utmärker denne äkta och 
autoritativa lyriker. Allra mest gripande och sköna äro slutligen 
några sånger, där skalden talar för sitt svenska folk i de hotfulla 
tiderna just dessa sista år. De ha en nobless i tonen som är sällsynt i 
politiska stridsdikter, en hög och stark klang, vari harm och trots 
skälva som undertoner, men aldrig rubba det manligt starka jämn-
måttet i känslan. Skalden behåller blicken fri och öppen och käm-
par med blanka och rena vapen. Det är stor poesi i dessa dikter, fria 
från överord, som från illusioner, okuvligt tappra och vackert 
mänskliga. 

Kommitterade ville ej anbefalla ett odelat pris åt Hemmer, men 
ett flertal av dem ansågo, att ett mellan Hemmer och Sillanpää delat 
pris kunde övervägas. 

JV:.o 37. Sarvepalli Radhakrishnan. Kommitterades flertal är nu, lik-
som många gånger förr gent emot det i och för sig respektabla för-
slaget, ohågat att utsträcka det litterära Nobelpriset till det svår-
överskådliga filosofiska området, när ej särskilt starka skäl finnas för 
att göra ett undantag. 

Kommitterade ha, som det framgår av ovanstående, icke kunnat 
samlas till enig anbefallning av något av årets förslag. 

Stockholm den 23 september 1937. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

Då Roger Martin du Gard nu i flera år tillhört de Nobel-
kandidater, som diskuterats i allra främsta rummet och då hans kan-
didatur därunder hunnit bli omsorgsfullt prövad, vilja underteckna-
de härmed för sin del förorda, att priset tilldelas honom för roman-
serien "Les Thibault". 

Visserligen är denna serie, betraktad som ett konstnärligt helt, 
ojämn och behäftad med vissa svagheter. Men sådana delar som Le 
cahier gris, Le rAnitencier och La mort du p&e stå i och för sig på 
en så hög konstnärlig och mänsklig nivå, att de för sig fullt kunna 
motivera utmärkelsen. De mänskotyper, som här skildras, äro 
väsentliga, de ha det största både miljöhistoriska och individualpsy-
kologiska intresse. Särskilt gäller detta de båda bröderna, seriens 
huvudgestalter, i deras motsättning mot varandra. Enligt vår 
mening hade man på denna grund redan tidigare och utan att 
avvakta verkets avslutning både kunnat och bort tilldela författaren 
Nobelpriset. Men den internationella uppmärksamhet, som just nu 
kan riktas på verket i fråga, är i alla hänseenden välförtjänt och gör 
icke i något avseende tidpunkten olämplig. Mot de avslutande 
delarna, där författaren till behandling upptagit världskrigets ofant-
liga händelsestoff, kunna vissa befogade anmärkningar riktas, vilka 
på sidan 4 i sakkunnigutlåtandet fått ett enligt vår mening propor-
tionerligt och fullt riktigt uttryck. Men vi kunna icke dela 
Nobelkommitténs mening, att verket genom dem brutits och fått en 
helt ny karaktär. I stället kunna vi också på denna punkt förena vår 
mening med sakkunnigutlåtandets däri, att dessa delar trots longö-
rer, vissa konstnärligt likgiltiga resonemang och en viss prägel av 
brådska, bäras av ett så starkt och allvarligt patos, att familjekröni-
kan därmed lyftes till ett nytt plan och erhåller en vidgad tragisk 
horisont. Att skildraren icke i alla partier har lyckats lösa de utom-
ordentligt svåra uppgifter han ställt sig kan icke underminera styr-
kan av storheten av andra partier, t.ex. kärlekshistorien mellan 
Jacques och Jenny de Fontanin och den slutliga konfrontation, som 
sker mellan bröderna Thibault. Och det kan framförallt icke undan-
skymma det faktum, att romanserien i fråga om levande kraft, all-
mänmänskligt intresse och psykologisk innehållsrikedom knappast 
har något motstycke inom samtida produktion. 

Torsten Fogelqvist 	Anders Österling. 
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Svenska Akademien beslöt den 11 november 1937 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Roger Martin du Gard 'för den konstnärliga kraft och san-
ning, varmed han i romanserien 'Les Thibault' har framställt mänskliga mot-
sättningar och väsentliga sidor av samtida liv". 
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Nobelprisförslag 1938. 

N:o 1. Karl Schönherr. Förslag av K. S. Laurila, professor i konstfi-
losofi vid Helsingfors universitet. 

N:o 2. Johan Falkberget. Förslag av Richard Beck, professor i skan-
dinaviska språk och litteraturer vid University of North 
Dakota, och E Paasche, prof. i litteraturhistoria i Oslo. 

N:o 3. Robert R. Rac9. Förslag av Arthur L. Phelps, professor vid 
universitetet i Winnipeg. 

N:o 4. Mohammad Hosain Khan. Förslag (pro forma) av herr 
Hallström. 

N:o 5. Rudolf Kassner. Förslag av C. J. Burckhardt, professor i his-
toria vid universitetet i Zurich, nu high commissioner i 
Danzig. 

N:o 6. Pearl Buck. Förslag av herrar Bergman, Fogelqvist, Hedin 
och Schiick. 

N:o 7. Sal!), Salminen. Förslag av herr Schiick. 

N:o 8. Margaret Mitchell. Förslag av herr Hedin. 

N:o 9. Henriette Charasson. Förslag av J. Chevalier, professor i filo-
sofi vid univ. i Grenoble, Bernard Bouvier, prof i fransk 
litteratur vid univ. i Gen6/e, och S. Barrault, prof i histo-
ria vid univ. i Fribourg. 
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N:o 10. Mark Aldanov (Landau). Förslag av Ivan Bunin. 

N:o 11. Johannes V Jensen. Förslag av C. Bodelsen, professor i 
engelska, Köpenhamn, Francis Bull, prof. i litteraturhisto-
ria i Oslo, och 7 andra danska och norska förslagsställare. 

N:o 12. E E. Sillanpää. Förslag av minister J. K. Paasikivi, professor 
K. R. Melander, professor L. Cederberg och docenten A. 
Maliniemi, ledamöter av finska vetenskapsakademien, 
samt Yrjö Hirn, prof. i estetik vid Helsingfors universitet, 
och J. Kalima, prof. i slavisk filologi därsammastädes. 

N:o 13. Sanjib Chaudhuri. Förslag av M. Hasan, professor i engelska 
vid universitetet i Dacca. 

N:o 14. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antönio Baiäo, 
ledamot av portugisiska akademien. 

N:o 15. Hermann Hesse. Förslag av herrar Österling och Siwertz. 

N:o 16. Ivana Brlib-Mat-  uranii.. Förslag av Albert Bazala, professor i 
filosofi och estetik, och Gabriel Manojlovk, professor i his-
toria vid universitetet i Zagreb. 

N:o 17. Antönio Correia de Oliveira. Förslag av Antero de Figueiredo, 
medlem av portugisiska och brasilianska akademierna. 

N:o 18. Kostis Alarnas. Förslag av tre professorer vid universitetet i 
Athen och ledamöter av därvarande akademi. 

N:o 19. Olav Duun. Förslag av Paal Berg, Halvdan Koht och T. 
Hoverstad, medlemmar av norska vetenskapsakademien. 

N:o 20. Arthur van Schendel. Förslag av C. de Vooys, professor i 
nederländska språket och litteraturen i Utrecht, och 2 
andra professorer i Amsterdam och Leiden. 

N:o 21. Ramön Menbzdez Pidal. Förslag av G. Tilander, professor i 
romanska språk vid Stockholms högskola. 
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N:o 22. Valdemar Rerdam. Förslag av Henrik Pontoppidan och Ejnar 
Thomsen, prof. i nordisk litteratur vid Köpenhamns uni-
versitet. 

N:o 23. Aldous Huxley. Förslag av Wilhelm Keilhau, medlem av 
norska vetenskapsakademien. 

N:o 24. V A. Koskenniemi (Forsnäs). Förslag av A. Saarisalo, professor 
i orientalisk litteratur vid Helsingfors universitet. 

N:o 25. Karel Capek. Förslag av Josef Janko, professor i tyska språket 
och litteraturen vid Karls-universitetet i Prag, och tio 
andra professorer i litteratur och historia därstädes. 

N:o 26. Herman Teirlinck. Förslag av herr Hammarskjöld. 

N:o 27. Jarl Hemmer. Förslag av herr Hammarskjöld. 

N:o 28. S4jn Streuvels. Förslag av herr Böök. 

N:o 29. Benedetto Croce. Förslag av professor Johan Nordström i 
Uppsala. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1938. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till pröv-
ning äro 29. Antalet däri föreslagna författare uppgår också till 29. 

Av dessa äro 11 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte såda-
na upprepade förslag som av Kommitterade särskilt uppmärksam-
mats. 

De övriga äro följande: 
N:o I. Karl Schönherr. Denne österrikiske diktare föreslogs till 

Nobelpris första gången 1911 och andra gången 1933. Årets sak-
kunnigutlåtande, som haft att behandla åtskilliga nytillkomna eller 
förut otillgängliga dramer, stannar vid samma erkännande och 
samma i väsentliga avseenden kritiska inställning som det fem år 
tidigare. Det anser sig ej kunna anbefalla förslaget. 

Kommitterade ansluta sig till denna mening. 
.Ar..o 2. Johan Falkberget. Förslaget, som grundats på den vidlyftiga 

kulturhistoriska romanen Christianus Sextus, var förra året nytt. Det 
avböjdes då av Kommitterade i anslutning till sakkunnigutlåtandet 
om detta verk. Någon anledning att ändra ställningstagandet har ej 
synts föreligga. 

N:o 5. Rudolf Kassner. Denne tjeckoslovakiske filosofiske och litte-
räre essayist har alltsedan 1930 upprepade gånger föreslagits till 
Nobelpris, men varken i sakkunnigutlåtanden eller av Kommitte-
rade anbefallts därtill. I år föreligger ett nytt utlåtande av Professor 
Hans Larsson som med mycket vägande motivering förklarar sig ej 
kunna tillerkänna Kassner någon representativ ställning i samtida 
filosofiskt arbete. Kommitterade ansluta sig till den sakkunniges 
avböjande av förslaget. 

N:o 14. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslaget har tvenne 
gånger, 1934 och 1935, avböjts av den sakkunnige och av Kommit-
terade. I år föreligger en ny bok av författarinnan, ett memoarverk, 
vilket i sakkunnigutlåtandet betecknas som till innehållet intresse-
väckande och i framställningen angenämt, men utan större litterärt 
värde. Inställningen mot kandidaturen har förblivit oförändrad. 

N:o 16. Ivana Brlii-Mdt uranib. Den sakkunnige har, sedan 1931, 
tre gånger uttalat sig om den kroatiska författarinnan som ej till-
räckligt betydande för att kunna anbefallas till Nobelpris. Efter lång 
vila föreligger nu av henne ett nytt diktverk, en ungdomsbok med 
historiskt innehåll, för landsmännen av intresse, men enligt den sak- 
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kunniges omdöme utan egentligt litterärt värde. Kommitterade 
avböja, nu som förr, förslaget. 

No 17. Antönio Correia de Oliveira. Förslaget väcktes 1933 och anbe-
falldes då av Kommitterades majoritet, men vann ringa anslutning 
inom akademien. Sedan dess har det vid varje upprepande ställts på 
framtiden. 

Sakkunnigutlåtandet i år har haft att anmäla ett nytt verk av 
denne den portugisiska rasens högt uppburne skald; dess ämne är 
glorifieringen av denna ras på båda sidor om havet. Verket har mot-
tagits med stor hänförelse i hemlanden, men synes till innehållet ej 
vara märkligt. 

Kommitterade funno ej anledning att förändra sin avvaktande 
hållning till förslaget. 

År:o 18. Kostis Palamas. Några nya översättningar ur Palamas pro-
duktion föreligga ej, liksom under flera år varit fallet. Kommitterade 
ha alltså fortfarande ej kunnat övertyga sig om, att Palamas' av 
landsmännen så högt beundrade poesi skulle äga nog högt värde att 
förtjäna ett Nobelpris. 

N:o 19. Olav Duun. Intet nytt verk av Duun har i år utkommit, och 
sedan länge har han icke åstadkommit något i värde jämförligt med 
den romanserie, tuvikingarna, som i början av hans författarbana 
väckte stora förhoppningar om hans framtid. 

Kommitterade förbliva vid sin avvaktande hållning. 
.N:o 22. Valdemar Rerdam. Sedan förra året, då förslaget väcktes, 

har ingenting nytt av den danske poeten utkommit. Kommitterade 
ville ej heller nu anbefalla förslaget. 

År..o 25. Karel Capek. Årets sakkunnigutlåtande behandlar två ny-
tillkomna verk av denne rastlöst produktive författare, romanen 
Första skiftet och dramat Modern. 

Romanen framstår i redogörelsen som den mognaste i Gapeks 
hela alstring. Den synes vara fri från hans vanliga effektsökande och 
ytliga idéjakt och ha vuxit kring verkligt tillkämpade ideer i sin djupt 
allvarliga behandling av allmänmänskliga socialetiska problem. 
Romanens idealitet synes vara obestridlig. Ej fullt så tydligt blir, 
huruvida romanen uppnått tillräcklig tankeklarhet och makt i fram-
ställningen för att värdigt gestalta sitt idaiv. Endast en översättning 
av boken på något allmäntillgängligt språk — som icke torde låta 
länge vänta på sig — kan härvidlag ge visshet och möjliggöra ett 
omdöme för de från originalet utestängda. Den sakkunnige har ej 
direkt anbefallt verket till prisutmärkelse. 

Dramat Modern betecknas i utlåtandet som ett icke vidare märk- 
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ligt arbete, och referatet därav ger ett intryck av att Capek här åter 
hamnat i sin gamla excentricitet och i tvivelaktiga dramatiska och 
sceniska experiment, delvis ej alldeles självständiga. 

Kommitterade ställa sig avvaktande till förslaget. 

För året nya förslag, jämte sådana av de gamla som ansetts påkal-
la särskild uppmärksamhet, äro: 

JV.•o 3. Robert R. Racey. Sakkunnigutlåtandet utdömer förslaget. 
Det är grundat på en liten underlig broschyr om Gizeh-sfinxen, ett 
försök att förklara monumentets tillkomst och religiösa innebörd på 
grund av författarens upplevelser och upptäckter i Uganda. 
Någonting annat synes han ej ha utgivit i tryck. 

Kommitterade avböjde kandidaturen. 
J'f.o 4. Mohammad Hosain Khan. Förslaget adopterades på försök av 

Kommitterades ordförande för att undgå tidsspillande och, efter vad 
erfarenheten visat, sällan till klarhet ledande förhandlingar om för-
slagsställarens behörighet. Utlåtandet, som endast kunnat behandla 
den afganska författarens på engelska utgivna böcker, har ej kunnat 
finna sådana litterära kvaliteter som skulle motivera den eftertrådda 
utmärkelsen. 

Kommitterade anslöto sig till avböjandet. 
N:o 6. Pearl Buck. Sakkunnigutlåtandet uttalar livlig beundran för 

författarinnans levnadsteckningar av sina föräldrar, missionärsparet 
i Kina, och är böjd att tillerkänna dessa två böcker rent av klassisk 
rang och däremot svarande utsikt till varaktigt liv, något som är säll-
synt nog i samtida skönlitteratur. Bredvid dem framstå även ett par 
av romanerna om kinesiska bondeöden som avgjort märkliga 
genom äkthet och rikedom i skildringen och sällsynt kunskap och 
insikt i en för västerländska läsare föga känd och mycket svårtill-
gänglig värld. Redan som upptäckarbragd ha de betydelse, och de 
innehålla partier av högt diktvärde. Som litterära konstverk stå 
emellertid de båda levnadsteckningarna ojämförliga med något 
annat i Pearl Bucks alstring. Mot en tänkbar anmärkning, att de 
knappt borde betraktas som egentlig dikt, eftersom de till innehållet 
hämtats ur verkliga personers levnadslopp, med pietetsfull omsorg 
att icke avvika från det i minnet eller i skriftliga aktstycken bevarade 
materialet, mot en sådan tveksamhet kan anföras följande: 

Väl föreligger här ett för fantasien redan fårdiglagt stoff, och den 
diktande verksamheten blir i samma mån inskränkt som den blir i 
historisk porträttkonst. Men här som där är det avgörande, om det 
lyckas att ge porträttet fulländad karaktäristik, trovärdigt och fångs- 

284 



1938 

lande liv. Detta har Pearl Buck förmått, så långt som det med ord är 
möjligt att göra; hon har gestaltat sina båda kära till fullständig 
åskådlighet, till fullständig kännedom av deras själsliv, i alla rikt skif-
tande öden. Man finner i den egentliga dikten ej ofta motstycken till 
denna människoskildring, och att den blivit så hel och djup, så gri-
pande och, vad modern beträffar, även så oemotståndligt intagande, 
det vittnar om en sällsynt fantasikraft i inlevelsen. Man må kalla ver-
ken för historia eller dikt, det väsentliga är att det blivit litterära 
mästerverk av. Det synes man kunna stanna vid som det för värde-
ringen avgörande och tillräckliga. Av Kommitterade ha en del med-
lemmar i första eller andra rummet tillstyrkt utmärkelse med årets 
Nobelpris åt Pearl Buck. Herr Böök uttalade en starkt avvikande 
värdering av den föreslagna. 

N.Y) 7. Sally Salminen. Förslaget väcktes förra året. Det möttes såväl 
i sakkunnigutlåtandet som av Kommitterade med hög uppskattning 
av författarinnans förmåga. Emedan hennes produktion inskränkte 
sig till ett enda verk, av icke vidare stort omfång, anbefallde dock 
Kommitterade blott en mot förslaget avvaktande hållning. I år före-
ligger ingenting nytt av författarinnan. 

.Ar:o 8. Margaret Mitchell. Sakkunnigutlåtandet anbefaller den stora, 
roman som är författarinnans enda verk till akademiens uppmärk-
samhet och diskussion ifråga om Nobelpris, men uttalar ej något 
bestämt omdöme, huruvida verkets litterära värde är betydande nog 
att tillerkännas den föreslagna utmärkelsen. 

Gone with the wind har sin förnämsta styrka i skildringen av ett his-
toriskt förlopp, undergången av slaveristaternas samhälle i konflik-
ten med den amerikanska unionen. Med utomordentlig kraft har 
katastrofen återgivits, och skildringen av allt det yttre i den värld 
som försvann kan ej nog berömmas. Men i behandlingen av det tra-
giska motivet finns en väsentlig svaghet: Den aristokratiska kultur 
som var slavstaternas distinktion och den kanske avgörande inre 
grunden till skiljsmessan från de nordliga bröderna har ej fått åskåd-
lig framställning. I det vimmel av figurer som fyller boken finns det 
mycket få representanter för det mest säregna i folkindividualiteten. 
Ett par vackra kvinnogestalter, varav den ena fort försvinner, och en 
manlig som tyvärr genom hela boken förblir abstrakt och intresse-
lös, det är allt vad man ser av den andliga typ som var dömd till 
undergång. Det skakande historiska skådespelet har så ej fått nog av 
den idétragik som var med däri. Det kunde ha bjudit på högre rymd 
och vidsträcktare utsikter och framförallt på större djup. 

Den egentliga romanen om hjältinnans invecklade öden har ju 
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sitt värde oberoende av dessa invändningar. Den har gott om starka 
och gripande episoder och präglas av en hänsynslös energi i män-
niskoteckningen. Som det anmärkes i utlåtandet, kan energien dock 
åstadkomma för verklighetssinnet tvivelaktiga resultat. Så blir fallet, 
när någon romantisk tradition färglägges med naturalistisk pensel. 
Hur avgjort märklig, och även litterärt märklig, boken än är, kan den 
ej anses som ett helgjutet konstverk. 

Kommitterade ställa sig avvaktande till förslaget. 
N:o 9. Henriette Charasson. Sakkunnigutlåtandet uppskattar rätt 

högt åtskilliga sidor av författarinnans alstring på vers och prosa, 
men anser sig ej kunna tillerkänna den en rang motsvarande 
Nobelprisets krav. Kommitterade anslöto sig till denna mening. 

N:-o 10. Mark Aldanov. Sakkunnigutlåtandet utmynnar i ett avbö-
jande av förslaget, trots en hel del beröm av Aldanovs stilkonst och 
intellektuella utrustning samt även av åskådligheten och troheten i 
hans skildringar ur den ryska "intelligensian" under revolutions-
åren. Kommitterade instämma i hans erkännande och kritik, för så 
vitt de ur sin av språkskäl begränsade läsning kunnat bilda sig ett 
omdöme om författaren, och anse sig för närvarande böra ställa sig 
avvaktande till förslaget. 

N:o 11. Johannes V Jensen. Förra årets diktsamling, Paaskebadet, 
utkom för sent för sakkunnigutlåtandet. Den betyder icke någon 
höjdpunkt i hans versalstring, men innehar åtskilligt av värde vad 
tankeinnehållet beträffar. 

Titeldikten är en hymn till modernt ungt kärleksliv på det hav-
omflutna och av cyklar genomilade Sjx1land. Efter diktarens hjärtas 
lust brusar nuets lycka i takt med havets och allnaturens pulsar och 
helgas av halvmedvetna minnen av släktets sälla urtid. Harmonien 
är fullständig, ehuru uppnådd under rätt prövande förhållanden. De 
båda unga bada efter cykelturen tillsammans i äkta danskt påskvä-
der med hagelstorm och isande vilda vågor. De komma upp med 
livet i behåll och även med den kvinnliga skönheten i behåll, trots 
noterad kornblå färg, en skönhet som detaljeras med hänförda ord. 
Så fira de sin bröllopsfest i marhalmen; och allt är mycket mer än 
ganska gott i en nyskapad värld. 

Denna typiskt Johannes V. Jensenska "myth" är formad i kraftiga 
ottave-strofer och med ett slags farbroderlig ömhet mot allt det skild-
rade: människobarn, natur och cyklar. Känslan är på sitt sätt äkta, 
eftersom den ger vad författaren så länge och så ihärdigt tränat sig 
till, men riktigt naturlig och osökt ter den sig knappt för en vanlig 
syndig läsare. 
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Samlingen upptages för övrigt av hyllningssånger till personer 
och tendenser som vunnit diktarens respekt och beundran, till dansk 
(och engelsk) folkande, till död och levande djurvärld, till utveck-
lingsreligionen och till mycket annat, som författaren brukar be-
handla på prosa. Idérikedomen och djärvheten i fenomenens tyd-
ning och nyprägling är densamma, men versformen har i det stora 
hela knappt gett ökat värde; ofta nog har präglingshammaren slagit 
hål i tankegodset. 

Tänker man tillbaka på Jensens rätt omfattande produktion på 
vers, synes den övervägande vara en repetition av vad han sagt kla-
rare på prosa, under senare tider även vackrare på prosa, men 
ibland har det blivit verklig poesi av. Framför allt har man i minnet 
Aarets Hojtider (1925), där han överraskar med omedelbar och kling-
ande sång, i medveten anknytning till den danska guldålderns skö-
naste dikter — rent av klassiska verser. 

Går man tillbaka till hans författarskap på prosa, kan man, trots 
allt groll för moralisk misshandling, all trötthet vid den allvetandes 
läroförkunnelser och vid den ständiga exercisen till livsjubel och evo-
lutionsfromhet, till och med trots harmen över att bli liksom gripen 
i nacken för att tvingas till att känna brutalt, icke undgå att bli impo-
nerad av hans energi och otroligt vakna intellekt. 

Om han ej varit så skrytsamt självsäker, så förfallen till genidyr-
kan (inför eget jag), så högröstad i orakelspråken, så våldsam i "att 
kyssa och att slå ihjäl" — med samma brist på skäl —, så barnsligt glad 
att kasta sina tankar i huvudet på läsaren som ryska smällare, om 
han med ett ord burit sig åt som en civiliserad människa, skulle man 
åtskilligt tidigare ha fått respekt för hans tänkarepersonlighet. 

Efter hans mognare års vinningar: skymtar av vänlighet i hans 
livsdyrkan, några ansatser till human känsla, är det lättare för läsa-
ren att glömma sina lidanden och se ljuspunkter. Med alla skräm-
mande härjningståg och bravader har han dock byggt sig en i stort 
sett konsekvent livsåskådning, något som kan värderas som kraft-
prov även av den som ej kan glädjas åt resultatet. Och vad man stän-
digt är beredd att beundra är hans omedelbara och fantasistarka stil-
konst. Den behåller sin makt även i hans egentliga diktverk, hur de 
än förvridits genom originalitetssjuka och överansträngt skarpsinne. 
I några av dem är dikten tillräckligt fri från tröttande förkunnarvis-
dom att hävda sin rang, om också ej så hög rang som fantasigåvan 
skulle ha bragt det till, om den fått skapa alldeles ostört. 

I nordisk skönlitteratur är han en figur för sig av så märklig egen-
art och så ansenliga mått, att den har krav på större erkännande, än 
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den som skriver dessa rader — och som övertagit sakkunnigvärvet 
efter en annan — under idel detaljgranskningar av för året nytill-
komna verk, känt sig manad att ge. I det vidare perspektivet fram-
träder han klarare, ehuru de kritiska anmärkningarna behållit sin 
tyngd. 

Kommitterade ställa sig avvaktande till förslaget. 
Jtf 12. F E. Sillanpää. Sedan förra året har intet nytt av Sillanpää 

utkommit på svenska. 
Förra året förordades (i andra rummet) av tre kommitterade ett 

mellan Sillanpää och Jarl Hemmer delat pris, ett förslag, som ej 
vann anslutning inom akademien. I år har inom Kommitterade 
intet yrkande framställts. 

Jf..•o 13. Sanjib Chaudhury. Sakkunnigutlåtandet utdömer förslaget 
och Kommitterade avböja det. 

Ji,f. 15. Hermann Hesse. Sakkunnigutlåtandet, det andra i ordning-
en över denne tysk-schweiziske författare, framhäver vid värdering-
en av hans nytillkomna böcker hans därmed uppnådda rang av 
verkligt betydande lyriker. Stannar man vid denna sida av hans pro-
duktion, synes det vara skäl att diskutera den föreslagna utmärkel-
sen med Nobelpris. Mot hans mycket mera omfattande produktion 
av romaner och noveller kvarstå vägande invändningar, utom i fråga 
om stilkonsten som har ett sällsynt mästerskap. 

Av Kommitterade ville Hr. Österling utan tvekan förorda Hesse 
till utmärkelse med årets Nobelpris. De övriga voro delade i fråga 
om sympatisk och antipatisk inställning till förslaget. 

N:o 20. Arthur van Schendel. Den sakkunnige förordar ej förslaget. I 
en grundlig undersökning av van Schendels verk finner han egentli-
gen blott stilkonsten ha obestridligt högt värde. I fråga om roma-
nerna, de tidigare högromantiska såväl som de senare ur modern 
värld, erkännes kompositionens och stämningens helgjutenhet, som 
dock är förbunden med en betänklig enformighet. Uppfinningens 
armod och oförmågan att ingjuta verkligt liv i berättelsen anmärkas 
som oförlåtliga brister. 

Kommitterade ansluta sig till denna värdering och avböja försla-
get. 

JV:.o 21. Ramön Men‘ndez Pidal. När detta förslag första gången 
framställdes (1931) fick det ett ingående sakkunnigutlåtande varav 
framgick, att Menhidez Pidal inom hemlandet och över hela värl-
den skattades som den mest lysande representanten för samtida 
spansk litteratur. Kommitterade uttalade som sin mening att, i fall 
Akademien skulle vara hågad att i prisutdelningen beträda det 
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område som utgöres av litteraturhistorien med underlydande disci-
pliner, Men&Klez Pidal kunde anses som ett fullt värdigt föremål för 
utmärkelsen. Hr. Schiick, som bland Kommitterade var den mest 
sakkunnige, uttalade den meningen att vid en sådan inriktning av 
Nobelpriset den franske litteraturhistorikern Joseph &c:14er borde 
tillerkännas en plats före Men&rdez Pidal. Samtliga Kommitterade 
ville ej heller frångå sin hittills iakttagna hållning av tveksamhet, 
huruvida den förutsatta utvidgningen av akademiens dömande 
befogenhet vore tillrådlig. 

I årets sakkunnigutlåtande framhålles, till ytterligare bekräftelse av 
den föreslagnes centrala och dominerande ställning i den spanska 
kulturvärlden, att han gett initiativ till och övertagit ledningen av en 
stor modernt vetenskapligt anlagd Historia de Espana, vari tre volymer, 
omfattande den äldre medeltiden, skola av honom behandlas. Inbör-
deskriget har avbrutit arbetets utgivning redan efter första delen. 

Vad beträffar Kommitterades inställning till det återkomna för-
slaget föreligger däri ingen annan förändring av läget än den om-
ständigheten, att efter Joseph &diers nyligen inträffade död hans 
namn bortfaller vid diskussionen. Skulle den i och för sig så avgjort 
beaktansvärda kandidaturen vid Akademiens behandling av årets 
prisförslag bli aktuell, vilja flera Kommitterade betona sin stora 
sympati för den. 

3r..o 23. Aldous Huxky. Sakkunnigutlåtandet försöker ge en analys 
av Huxleys verk och hans andliga personlighet och utmynnar, efter 
erkännande av hans utomordentliga intellektuella utrustning och 
kunskapsrikedom och även av hans i en del avseenden lysande litte-
rära talang, i en mycket skeptisk syn på värdet av hans författargär-
ning. Dess sista fas har från alltigenom respektabelt och godsinnat 
håll uppfattats som i högsta grad löftesrik. Med sin vanliga explosi-
va kraft har han där sprängt själva grunden under sin tidigare livs-
åskådning: den rationellt vetenskapliga objektiviteten inför alla 
människolivets fenomen. Han har kommit till att erkänna irratio-
nella moraliska krafter som oumbärliga för människovärdig tillvaro. 
Det föreligger alltså ett slags religiös omvändelse, och detta skulle 
innebära, att Huxley hädanefter vore att räkna med som fullgod 
talesman för idealiteten. 

Utlåtandet vill ej betvivla omvändelsens faktiskhet, vad ord och 
till en viss grad intellektuell övertygelse angår. Det betvivlas dock, att 
förkunnaren efter sin dittills destruktiva framfärd mot alla källor för 
andligt liv — källorna i hans eget inre däruti inbegripna — skulle ha 
något verkligt fruktbärande att komma med. Därtill skulle ha 

289 



1938 

behövts ett sådant mirakel som skedde med Arons torra stav. 
Efter mirakler i öknen törsta nu många, och törsten kan ge hal-

lucinationer om spirande grönska var helst någon med bjudande 
åtgärd stöter en stav eller krycka i sanden. Man bör dock helst lyss-
na efter, om det risslar en källa inunder, innan man öppnar munnen 
till att vederkvickas. Den pacifism som är det egentliga innehållet i 
Huxleys praktiska frälsningsförkunnelse är ingenting nytt, ej heller 
något rikt och djupt. Vi ha storknat i sådan förkunnelse under tjugo 
år, allt sedan pacifismen inspirerade den fredsgärning, vars frukter 
vi nu njuta. Det krävs en mer ingripande hjärteförändring hos den 
som bär fram frälsningsbud än bara modet att upprepa oemotsagda 
meningar. 

I föreliggande fall torde man för värderingen av Huxleys utveck-
ling böra invänta flera akter i målet. 

Kommitterade ville ej anbefalla förslaget, men väl ställa sig 
avvaktande därtill. 

JV.•o 24. V A. Koskenniemi. Sakkunnigutlåtandet kunde, på grund av 
de ytterst knapphändiga möjligheter till bekantskap med den finska 
lyrikerns och essayistens produktion som några få översättningar 
bjödo, icke försöka någon värdering av denna. De översatta små 
dikterna tedde sig vackra nog, men ej särskilt märkliga, medan en 
versberättelse var tämligen otillfredsställande. 

Kommitterade kunde för närvarande ej anbefalla förslaget. 
År:o 26. Herman Teirlinck. Förslaget, som tillkom för att få en utred-

ning av ännu en författare till jämförelse med andra på samma 
språkområde, har i sakkunnigutlåtandet ej förordats. Teirlinck 
karaktäriseras där som en mångsidig, i flera avseenden anmärk-
ningsvärd, begåvning, vilken dock aldrig samlat sig till något helt 
betydande och moget verk. 

Kommitterade ville ej anbefalla förslaget. 
J\ 27. Jarl Hemmer. Denna kandidatur har sedan länge omfattats 

med sympati av åtskilliga medlemmar av kommitthi. Förra året 
ansåg ett flertal att ett mellan Hemmer och Sillanpää delat pris 
kunde övervägas. Intet nytt verk av skalden föreligger detta år, och 
av Kommitterade har intet yrkande framställts i fråga om odelat 
pris. 

.Ar:o 28. Stj'n Streuvels. Förslaget anbefalldes förra året av ett flertal 
Kommitterade men samlade ej majoritet inom Akademien. I år har 
det förnyats av Hr. Böök. 

Något tillägg till sakkunnigutlåtandet har ej ifrågakommit efter-
som intet nytt verk av Streuvels föreligger. 
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Ställningstagandet inom Kommitterade är såtillvida oförändrat, 
att samma majoritet med hänvisning till förra Kommitthitlåtandet 
anbefalla den flamländske diktaren till åtanke i första rummet vid 
årets utdelning av Nobelpris. 

.1V:o 29. Benedetto Groce. Till sina tidigare förordanden av detta för-
slag har Hans Larsson i år fogat ett nytt, grundat på Croces senaste 
produktion. Han har särskilt betonat tänkarens märkliga behand-
ling av två grundproblem i praktisk filosofi, frågan om intellekt och 
vilja och sammanhanget mellan logisk och sedlig koherens. Därtill 
kommer i Europas historia under 1800-talet utredandet av frihetsickn, 
uppfattad som det centrala i detta sekels historiska skeenden. 

Kommitterade ansågo förslaget beaktansvärt. 

Som slutresultat av Kommitterades överläggningar har, som 
synes av ovanstående, ingen enighet uppnåtts om vilket prisförslag 
som borde ställas främst. Trenne kommittffiledlemmar, Herrar 
Hammarskjöld, Böök och Hallström, anbefallde till denna plats den 
flamländske författaren Stijn Streuvels. Herr Fogelqvist, som bifogar 
särskilt yttrande, röstade för den amerikanska författarinnan Pearl 
Buck, medan Herr Österling ville ge den tysk-schweiziske författa-
ren Hermann Hesse företräde framför årets övriga föreslagna. 

Ett förslag som i andra rummet kunde, jämte Pearl Buck och. 
Hermann Hesse, påräkna röster är det som gäller den spanske litte-
raturhistorikern Menhidez Pidal. 

Stockholm den 8 september 1938. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

Den av majoriteten inom Svenska Akademiens Nobelkommitt 
till årets litterära Nobelpris förordade författaren Stijn Streuvels är 
född den 4 oktober 1871 och har enligt min mening den ålder inne, 
som bör utgöra en gräns för prisets utdelning. Med stöd av sina 
nationellt representativa, färgrika och levande skildringar av flam-
ländskt folkliv, enkannerligen de båda romanerna Minnehandel 
(1903) och Vlaschaard (1907), hade Streuvels tidigare utan tvivel 
kunnat försvara ett Nobelpris. Men då hans mest betydande verk 
ligga ett tredjedels sekel tillbaka i tiden, förefaller det knappast stå i 
överensstämmelse med Nobelprisets mening att nu prisbelöna dem. 
Att en sen rättvisa beredes ett stort litterärt geni, som under ett långt 
liv förbisetts eller förföljts, kan naturligtvis motivera ett undantag 
från reglerna. Men de storhetsmått, som i ett sådant fall böra använ-
das, passa icke på Streuvels' folklivsskildring, även om den för sin tid 
och efter sin art måste betecknas som redbar och äkta konst. 

För min del vill jag därför till Nobelprisets erhållande förorda för-
fattarinnan Pearl Buck och behöver för detta förord ingen annan 
motivering än den som återfinnes i sakkunnigutlåtandet av dr 
Hallström och Nobelkommitténs yttrande till Svenska Akademien. 
Båda dessa aktstycken innehålla så starkt positiva uttalanden just till 
förmån för Pearl Buck, att den som håller strängt på sambandet 
mellan motivering och förslag onekligen efter läsningen av det sena-
re yttrandet väntar sig, att det skall utmynna i ett tillstyrkande av 
denna kandidatur. 

Stockholm den 19.9.1938. 

Torsten Fogelqvist. 

Svenska Akademien beslöt den 10 november 1938 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Pearl Buck 'för rika och äkta episka skildringar ur kinesiskt 
bondeliv och för biografiska mästerverk". 
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Nobelprisförslag 1939. 

1. josip Kosor. Förslag av Branko Popovik, prof. i konsthistoria vid 
Belgrads univ. 

2. Flåvio de Carvalho. Förslag av Paul Vanorden Shaw, prof. i histo-
ria vid univ. i Säo Paulo. 

3. Red Maine. Förslag av Albert Feuillerat, prof. i franska vid Yale 
univ., New Haven. 

4. Viscount Samuel. Förslag av Herr Hallström. 

5. Henriette Charasson. Förslag av J. Chevalier, prof. i filosofi vid 
univ. i Grenoble, S. Barrault, prof. i historia vid univ. i Fri-
bourg, och Albert Tessier, prof. i historia vid Universite Laval i 
Qu6ec. 

6. Bansadhar Majumdar. Förslag av Mukundadeb Chatterjee, prof. i 
engelsk litteratur vid Daulatpur Hindu Academy, Calcutta 
Univ. 

7. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Ant6nio Baiäo, 
ledamot av Portugisiska akad. 

8. Olav Duun. Förslag av riksantikvar Harry Fett, ledamot av Det 
norske vidensk.-akad. i Oslo (hist.-filos. klasse), och utrikesmi-
nister Halvdan Koht, ledamot av samma akademi. 
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9. Sanjib Chaudhuri. Förslag av K. R. Danungo, prof. i historia vid 
univ. i Dacca. 

10. Johan Falkberget. Förslag av biskop Eivind Berggrav, ledamot av 
Det norske vidensk.-akad. i Oslo, Richard Beck, prof. i skandi-
naviska språk och litteraturer i North Dakota University 
(U.S.A.), och Fredrik Paasche, prof i litteraturhistoria i Oslo. 

11. Egidio Poblete E. Förslag av M. L. A. Reyes, pres. för Academia 
Chilena i Santiago, och av sekret. i samma akademi. 

12. Johannes V Jensen. Förslag av C. A. Bodelsen, prof. i engelska 
vid univ. i Köpenhamn, museidir. Jens Thiis och dr S. Grieg, 
ledamöter av Det norske vidensk.-akad. i Oslo (hist.-filos. klas-
se), och Vilh. Andersen, Ed. prof i nord. litteratur, 
Köpenhamn. 

13. Vilhelm Gronbech. Förslag av Ed. lektor Sven Lönborg, ledamot 
av K. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

14. Hu Shih. Förslag av Herr Hedin. 

15. Hermann Hesse. Förslag av Herr Siwertz. 

16. Eugime Baie. Förslag av Maurice Maeterlinck. 

17. E E. Sillanpää. Förslag av Yrjö Hirn, prof i estetik vid 
Helsingfors univ., H. W. Donner, prof i engelska (språk och 
litt.) vid Åbo akad., och 16 ledamöter av Finska vetenskaps-
akad. (human. sekt.). 

18. J. Huizinga. Förslag av 4 ledamöter av K. Nederländska veten-
skapsakad. i Amsterdam (litt. sekt.). 

19. Paul Valby. Förslag av prof S. B. Liljegren, ledamot av K. 
Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, och lektor Ernst 
Bendz, ledamot av K. Vetenskaps- o. vitterhetssamhället i 
Göteborg. 

20. Henry Handel Richardson. Förslag av prof S. B. Liljegren. 
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21. Hugh Walpole. Förslag av prof. S. B. Liljegren. 

22. Maria Dabrowska. Förslag av prof. S. B. Liljegren. 

23. Mark Aldanov (Landau). Förslag av Ivan Bunin. 

24. Benedetto Croce. Förslag av Herr Hesselman och prof. J. 
Nordström. 

25. Malla Talvio. Förslag av T A. Koskenniemi, prof. i litteraturhis-
toria i Åbo. 

26. Antönio Correia de Oliveira. Förslag av Herr Hallström. 

27. Sally Salminen. Förslag av Herr Schuck. 

28. Aldous Huxley. Förslag av red. Torgny Segerstedt, ledamot av K. 
Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

29. Hans Fallada. Förslag av 011e Holmberg, prof. i litteraturhisto-
ria i Lund. 

30. Henriette Roland Holst van der Schalk. Förslag av Herr Hammar-
skjöld. 

31. Jarl Hemmer. Förslag av densamme. 

32. Ramön MenMdez Pidal. Förslag av densamme. 

33. Stj'n Streuvels. Förslag av Herr Böök. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1939. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 33; till samma antal uppgå föreslagna författare. 

Av dessa äro 10 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte såda-
na återupprepade förslag som av Kommitterade särskilt uppmärk-
sammats. 

De övriga äro följande: 
JV:-o 1. joszP Kosor. Intet nytt av denne författare har utkommit 

sedan förslaget för ett tiotal år sedan avböjdes av Sakkunnig och 
Kommitterade. Det avböjdes alltså även nu i båda instanserna. 

JV:-o 3. Rerd Bihaine. Förslaget framfördes första gången 1937 och 
avböjdes av Kommitterade i anslutning till sakkunnighetsutlåtandet. 
Den sakkunnige fann sig nu icke ha något att tillägga, och 
Kommitterade avböjde på nytt. 

JV:-o 5. Henriette Charasson. Förslaget var förra året nytt, och i sak-
kunnighetsutlåtandet uppskattades författarinnans alstring som i 
flera avseenden värdefull, men tillerkändes icke tillräckligt hög rang 
för ett Nobelpris. Kommitterade voro av samma mening. I år har 
den sakkunnige intet att tillägga, och Kommitterade vidhålla sitt 
avböjande. 

,15/:.o 6. Bansadhar Majumdar. Förslaget avböjdes av sakkunnig och 
Kommitterade 1937 såsom fullkomligt orimligt, och har sedan dess 
icke blivit förklarligare. 

No 7. Maria Madalena de Martel Patricio. För fjärde gången sedan 
1934 föreligger nu detta förslag som först med fjorårets tillskott i för-
fattarinnans alstring kunnat väcka något nämnvärt intresse. Den då 
utkomna franska upplagan av första delen av hennes barndoms-
minnen, Le rosaire de la vie, visade sig ha åtskilligt behag i skildringen 
av en främmande och försvunnen aristokratiskt idyllisk värld. 
Tillräckligt märklig för att kunna försvara ett Nobelpris kunde dock 
boken ej anses. Den till hösten bebådade fortsättningen har ej 
avhörts. Det fanns alltså ingen anledning för Sakkunnig och 
Kommitterade att ändra sin inställning till förslaget. 

JV:•o 8. Olav Duun. I sakkunnigutlåtandet betecknas författarens 
under förra året utkomna bok, Menneske og Maktene, som en av de 
märkligare i hans senare alstring. Så märklig, att den kunde föranle-
da en anbefallning till Nobelpris åt den högt begåvade men så ofta 
oberäknelige diktaren, har den icke i utlåtandet betecknats. Till 
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kommittésammanträdet hade nu inträffat budskap om diktarens 
död, och förslaget föranledde ej någon överläggning. 

.N.•o 9. Sanjib Chaudhuri. Det redan ett par gånger utdömda försla-
get har på nytt avböjts av Kommitterade. 

N:o 10. Johan Falkberget. Prisförslagen å denne diktare 1937 och 
1938 grundades på hans stora kulturhistoriska roman Christianus 
Sextus, allmänt ansedd som hans förnämsta verk, och huvudsakligen 
på kritik av detta stödde sakkunnigutlåtandet (1937) sitt avböjande 
av kandidaturen. I år är det fortfarande Christianus Sextus som före-
slås till prisutmärkelse, och Kommitterade vidhålla sin negativa 
inställning till förslaget. 

N:o 13. Vilhelm Grenbech. 1 sitt nya utlåtande om denne litteratur-
och religionshistoriker har sakkunnigen, Hr. Andra, liksom i det 
föregående från 1935, bestämt uttalat sig emot prisförslaget. 
Kommitterade ha nu liksom tidigare anslutit sig till detta avböjande. 

År..o 19. Paul Vakry. Sakkunnigutlåtandet redogör för Vakrys 
alstring efter 1936, då den senast var föremål för behandling. I hans 
poesi, som ursprungligen ställdes främst i motiveringen för utmär-
kelsen, finns intet tillskott att nämna, och invändningen mot dess 
ytterligt esoteriska innehåll och versformens svårtillgänglighet har 
alltså icke förlorat i styrka. Hans många filosofiska uppsatser och tal 
under de senaste tre åren visa fortfarande hans mästerskap som pro-
sastilist, men betecknas i utlåtandet som icke nog positivt betydande 
att häva betänkligheterna mot förslaget ur Nobelinstitutionens syn-
punkt. 

Kommitterade funno fortfarande ej anledning att tillråda en 
utmärkelse för filosofiskt författarskap åt den utsökta och graciösa 
egocentriska tankelek, utan egentlig rapport med liv och värld, som 
är Vakrys luftiga domän. 

N•o 23. Mark Aldanov. Sakkunnigutlåtandet har att anmäla den 
sedan förra året utkomna begynnelsevolymen av en stor romanserie 
om tecknen på det moderna samhällets olycksbådande sjukdom. 
Ehuru det är för tidigt att nu döma om verket, konstaterar den sak-
kunnige, att den föreliggande boken icke synes ge löften om någon 
storslagen behandling av ämnet, och kan nu, liksom tidigare, icke 
anbefalla prisförslaget. Kommitterade vidhöllo i anslutning till dessa 
uttalanden för närvarande sitt avböjande av detta. 

.N:-o 25. Maila Talvio. I svensk översättning föreligger ingenting nytt 
av denna finska författarinna sedan sakkunnigutlåtandet för två år 
sedan avgavs. Liksom då skedde tillbakavisa Kommitterade försla-
get. 
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År:o 26. Correia de Oliveira. För året föreligger intet nytt av diktaren 
och Kommitterade ha nu, liksom vid förslagets senaste framträdan-
de 1937, ej funnit skäl att anbefalla det. 

Ar:o 27. Sally Salminen. Författarinnans bebådade nya roman har 
ännu ej utkommit. Kommitterade ha nu liksom tidigare mött pris-
förslaget med sympati, men äro icke beredda att anbefalla det på 
grundval av endast en bok, utan visshet, om författarinnan förmår 
fullfölja de stora löften som hennes debut innebar. 

JV.•o 28. Aldous Huxkyl sitt utlåtande har Sakkunnigen försökt att 
i korta huvuddrag ge en föreställning om det moralfilosofiska verket 
Ends and Means som förra året utkom för sent för att hinna behand-
las. Slutomdömet om boken utmynnar, trots all respekt för författa-
rens omvändelse från sin tidigare negativism, i tvekan om detta 
fenomens hållbarhet. Framför allt gäller denna tvekan, huruvida det 
kan väntas, att Huxleys möjligen fortsatta diktning kommer att 
präglas av hans nya livssyn — något som ur Nobelprisets synpunkt 
närmast bleve av betydelse. Någon förändrad inställning till försla-
get har alltså icke anbefallts. Likaså ställde sig Kommitterade avvak-
tande därtill. 

.Ar:o 31. Jarl Hemmer. Förslaget, som allt från dess första framkomst 
mött sympati från en del kommitterade, har i år, liksom förra året, 
intet nytt verk av diktaren att åberopa. En inriktning mot helt nya 
mål efter den oreligiösa kris Hemmer genomgått torde vara sanno-
lik. Kommitterade finna skäl att vänta och se vilka värden även i 
konstnärligt avseende som kunna framgå ur hans utveckling. 

För året nya förslag, jämte sådana av de övriga som ansetts påkal-
la särskild uppmärksamhet, äro: 

N:o 2. Flåvio de Carvalho. Utlåtandet om denne brasilianske förfat-
tare ger sig icke in på frågan om en utdelning av Nobelpriset åt 
honom vore rimlig. Det behövs icke heller, ty redogörelsen för den 
föreslagnes litterära alstring avskräcker från varje tanke på en 
utmärkelse. Kommitterade avböjde förslaget. 

iYo 4. Viscount Samuel. 1 sitt sakkunnigutlåtande om det "vardags-
filosofiska" verk, Belief and Action, som föranlett prisförslaget skattar 
Hans Larsson mycket högt värdet av det initiativ till lösning av 
levande och ytterst viktiga problem som författaren tagit. Han ger 
även ett ansenligt erkännande åt det allvar och skarpsinne som ned-
lagts på uppgiften och åt framställningens förnämliga stilkonst. 
Likväl har Hr. Larsson icke funnit de gjorda filosofiska insatserna 
vara av så eminent betydelse, att ett Nobelpris för dem redan nu 
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kunde förordas. Han betecknar emellertid författaren som en man 
att räkna med i fortsättningen av den beträdda banan. Kom-
mitterade anslöto sig till denna mening. 

31:.o 11. Egidio Poblete. Den chilenske författarens översättning av 
Aeneiden, för vilken utmärkelsen föreslagits, berömmes i utlåtandet 
för mycket god språkkonst, men frågan om ett arbete av denna art 
överhuvud kan förtjäna ett Nobelpris har däri icke diskuterats. 
Kommitterade ha icke varit hågade att i sådan riktning utvidga 
området för diktarpriset. 

N..o 12. Johannes V Jensen. Angående detta så ofta upprepade pris-
förslag har årets utlåtande icke haft något viktigare nytt verk av dik-
taren att nämna. I stället har den sakkunnige vänt sig till Johannes 
V. Jensens ryktbaraste och mest beundrade verk, den stora mytserien 
Den lange Rd se som för ett tiotal år sedan behandlades av Sven 
Söderman. Det nya omdömet strider icke väsentligen mot det före-
gående, men framhäver starkare diktens i vissa avseenden ovanligt 
märkliga drag av originell stilkonst och överdådig fantasirikedom. 
Det stannar dock vid att karaktärisera verket som ett kraftprov av 
visserligen i det stora hela lysande bravurkonst, icke som stor dikt 
med djupare behållning för läsaren. 

Kommitterade anslöto sig till denna uppfattning och ville ej 
anbefalla förslaget. 

N:o 14. Hu Shih. Utlåtandet om den kinesiske reformatorn (vilket 
visserligen icke kan göra anspråk på sakkunskap) söker angiva man-
nens — kanske världshistoriska — betydelse, men finner honom knap-
past tillhöra den kategori av författare som Nobelpriset avser. 
Kommitterade voro av samma mening. 

N:o 15. Hermann Hesse. Nytt för året av denne tyske diktare (sedan 
1923 schweizisk medborgare) föreligger en samling noveller, 
Fabulierbuch, d.v.s. samlingen är ny, men novellerna äro förut under 
mycket skilda tider offentliggjorda. De äro då växlande såväl till for-
men som till innehållets karaktär. Formen har, vad stilen angår, i alla 
de olika arterna den konstnärlighet som är denne diktares märkli-
gaste gåva. Kompositionen kan ofta följa den klassiskt tyska novell-
traditionen. Det är en i många avseenden förnäm tradition med 
noga beräknade och avrundade linjer för berättelsen och med har-
moniskt lugn och ett slags höghet i tonen. Men livets varma puls kan 
utebliva i sådan skildring, och den stiliserade världen kan synas 
något främmande för en nutida läsare. Så är fallet med många av 
dessa Hesses noveller; de äro alltid välgjorda, men synnerligen 
fängslande och gripande ha de ej blivit. De stå ej på höjden av den 

299 



1939 

alstring från hans problematiska period som brann av lidelse och 
tankerus, ofta nog farliga tankar som snarare behärskade honom än 
han behärskade dem. Den säregna förtrollning i stilen, han då 
kunde uppnå, återfinner man ej i Fabulierbuch. Den gör varken till 
eller ifrån vid bedömningen av hans prosakonst. Hans mycket vack-
ra utveckling som lyrisk poet berördes i förra årets utlåtande. Hans 
bästa dikter berättiga honom utan tvivel till en hög rang bland sam-
tida poeter. Han har vunnit denna med ärliga konstnärliga medel 
utan jakt efter publik effekt; som äkta och omedelbar lyriker lyssnar 
han blott till sin inre stämma. 

Hur mycket han så vinner läsarens hjärta, kan man dock icke 
kalla honom en skald med verkligt stora mått, och det anses han väl 
knappt heller vara inom sitt språkområde. Utanför detta har han, 
delvis just på grund av sina bästa egenskaper, föga utsikt att göra 
vidsträckta erövringar. 

Av Kommitterade voro två beslutna att i första rummet rösta på 
detta förslag. 

.No 16. Eugkne Baie. Prisförslaget å denne förnämlige belgiske his-
toriker betecknas i sakkunnigutlåtandet som näraliggande nog för 
hans landsmän, men anbefalles dock ej, ur synpunkten av Nobel-
prisets fordringar på ett område, där utmärkelsen blott en gång förut 
getts och då till en man av Theodor Mommsens rang. Kommitte-
rade vill ej anbefalla förslaget. 

N:o 17. E E. Sillanpää. Förslaget har sedan 1930 varit föremål för 
6 utlåtanden (av två författare), vilka trots all uppskattning av dikta-
rens utomordentliga stilkonst och skildringsförmåga icke kunnat till-
erkänna honom nog omfång och kraft i människogestaltningarna 
och berättarfantasien för att försvara den föreslagna utmärkelsen 
med Nobelpris. En del av Kommitterade ha värderat honom myck-
et högre, och även bland akademiens övriga ledamöter har anslut-
ning till förslaget ej saknats. Majoritet för detta har emellertid hittills 
ej kommit till stånd. Kommitterade ville för närvarande ej anbefal-
la förslaget. 

N:o 18. J. Huizinga. Den sakkunnige, Hans Larsson, uppskattar 
denne tänkare mycket högt, men vill ej nu förorda en prisutmärkel-
se. Han anbefaller emellertid akademien att med största intresse 
följa Huizingas vidare utveckling. Av Kommitterade uttalade två sin 
anslutning till förslaget. 

JV:.o 20. Henry Handel Richardson. Sakkunnigutlåtandet över denna 
australiska författarinna betonar respekt och beundran för hennes 
intelligens och hennes själskunskap av sällsynt äkta halt, men på 
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grund av en del estetiska betänkligheter förordas ej prisförslaget. 
Kommitterade anslöto sig till denna mening. 

År:o 21. Hugh Walpole. Sakkunnigutlåtandet behandlar huvudsak-
ligen det verk av den föreslagne som vunnit popularitet och beröm-
melse i stor stil: romanserien om Herries-släkten. Det är också 
denna som ensamt fått motivera prisförslaget, vilket icke kommer 
från engelskt håll. Den sakkunnige finner anledning att opponera sig 
mot den höga uppskattningen av dessa digra och tröttande volymer, 
vilkas estetiska och även sakliga utbyte han betecknar som mycket 
fattigt. 

Kommitterade avböjde förslaget. 
JV:-o 22. Maria Dabrowska. I en mycket ingående granskning av för-

fattarinnans romanserie "Nätter och Dagar", det verk varpå hennes 
berömmelse i hemlandet grundats, ger den sakkunnige en tämligen 
låg värdering av verket. 

Kommitterade avböjde förslaget. 
N:o 24. Benedetto Croce. Hans Larssons utlåtande har icke något att 

tillägga till tidigare anbefallningar av förslaget, senast från före-
gående år. 

Kommitterade ville nu, liksom vid föregående tillfällen, ej för-
orda förslaget. 

JV:-o 29. Hans Fallada. Sakkunnigutlåtandet har att syssla med de 
två märkliga romaner Wolf unter Wölfen och Der eiserne Gustav som 
diktaren utgivit redan 1936, då han första gången föreslogs till 
Nobelpris. Det uttalar en mycket hög uppskattning av fantasikraf-
ten, det vida greppet om ämnet och den intuitivt säkra själskunska-
pen i dessa verk som därtill ha en numera sällsynt fond av oförvillad 
mänsklig känsla. Trots detta har utlåtandet stannat vid det omdömet 
om dem, att de icke nått upp till höjden av verkligt stor dikt, och i 
rent estetiskt avseende anmärkes formens brist på kultur. Med hän-
visning på författarens relativa ungdom tillrådes att se tiden an, till 
dess Falladas redan nu så löftesrika utveckling kanske når till ett 
mera definitivt mästerskap. Kommitterade delade denna uppfatt-
ning. 

JV:.o 30. Henriette Roland Holst van der Schalk. Sakkunnigutlåtandet 
ger en ingående granskning av diktarinnans lyrik och dramatik, var-
vid ofta en hög uppskattning uttalas. Det påpekas dock lika ofta 
stora konstnärliga brister i den något obalanserade alstringen, och 
den sakkunnige anser sig ej kunna anbefalla prisförslaget. 

Kommitterades flertal anslöto sig till denna inställning. 
N:o 32. Ramön MenMdez Pidal. Utlåtandet över detta ofta uppre- 
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pade prisförslag har i år intet nytt verk av den berömde historikern 
och litteraturforskaren att behandla. Förhållandena i hans foster-
land ha knappast gjort det möjligt att utgiva några verk av honom, 
i fall de alls kunna ha fullbordats. Den sakkunnige har därför fått 
inskränka sig till att ännu en gång framhäva Menhidez Pidals obe-
stritt stora betydelse i samtida spansk litteratur som den kanske 
främsta gestalten däri. Hos en del av Kommitterade har prisförsla-
get allt sedan dess framkomst mötts med stor sympati, och i förra 
årets Kommittéutlåtande nämndes, att det i andra rummet kunnat 
påräkna röster. I akademien har förslaget aldrig väckt livligare 
intresse. Kommitterade ville under nuvarande förhållanden ej anbe-
falla det. 

N:o 33. Stjn Streuvels. 1 sitt utlåtande har Sakkunnigen ingående 
redogjort för en roman Levensbloesem som, ehuru ett par tre år gam-
mal, först nu kunnat anskaffas. Den betecknas såsom särskilt intres-
seväckande, emedan här, utöver de vanliga förtjänsterna i Streuvels 
äkta och trovärdiga berättarkonst, i romanens huvudperson tillkom-
mit en genomförd och fint psykologisk skildring av utvecklingen från 
skolflicksåldern till mogen personlighet — ett bevis av ny art på dik-
tarens säkra människokunskap. Bland Kommitterade har förslaget 
två gånger haft majoritet för sig, men hos akademiens medlemmar 
har det ej funnit något stöd. Streuvels har fortfarande starka sympa-
tier hos en del av Kommitterade, men någon majoritet av dem är i 
år ej hågad att i första rummet anbefalla förslaget, endast en ledamot 
behöll denna inställning. 

Som slutresultat av Kommitterades överläggningar har, som 
synes av ovanstående, ingen enighet uppnåtts om vilket prisförslag 
som borde ställas främst. Två kommittémedlemmar (Hrr. Hammar-
skjöld och Hallström) anbefallde till denna plats den holländske filo-
sofen och historikern J. Huizinga, två (Hrr. Österling och Fogelqvist) 
den tyske diktaren (schweiziske medborgaren) Hermann Hesse och en 
(Herr Böök) den flamländske romandiktaren Stjn Streuvels. 

Stockholm 21 sept. 1939. 

Per Hallström. 
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[Särskilt yttrande] 

Vid bedömandet av Hermann Hesses kvalifikationer för 
Nobelpriset bör till en början beaktas, att han är en diktare som med 
sällsynt uppriktighet och samvetsömhet följt sin personliga kallelse. 
I hans utvecklingshistoria speglas den goda, kämpande människans 
problem. Som yngre var han en mycket uppskattad berättare med 
en snabbt färdig stilform, vilken dock icke tillfredsställde honom. 
Först efter 1914 utvecklades hans begåvning till full egenart, och det 
är alltså främst hans senare produktion som måste läggas i vågskå-
len. 

Ur en svår och smärtsam kris trädde han fram som en djärvt 
sökande konstnär med ny andlig orientering, en intensivt känslig 
tolk för ångesten i tiden och de demoniska krafternas spel. 
"Steppenwolf" tillhör denna period, likaså "Klein und Wagner", 
"Kinderseele" och andra betydande noveller. Intryck från indisk 
filosofi smälta här samman med psykoanalytiska icker. I all sin 
moderna problematik bevarade han dock alltid sambandet med för-
nämliga tyska traditioner; i vissa hänseenden kan han räkna sig som 
arvtagare till Mörike, Hoffmann och Stiften I hans senaste prosaverk 
"Gedenkblätter" har berättarkonsten uppnått en lugn fulländning 
och en ädel åskådlighet av klassisk verkan. Även den lilla separat 
utgivna novellen "Tragisch" är ett mänskligt dokument av högsta 
värde och ett vackert bevis på arten av hans trofasta idealitet. 

Som lyriker har Hesse genomgått samma egendomliga förvand-
ling. Enligt vår mening är hans senare lyrik något av det yppersta 
som kan uppletas på tyskt språk i våra dagar. Han arbetar sällan i 
större former, men hans dikter förena utsökt renhet i tonen med gri-
pande värme i känslan. Det kan icke råda tvivel om att denna insats 
kommer att stå sig, och akademiens önskan att belöna den äkta poe-
sien, där den ännu blommar i ett försämrat klimat, skulle f.n. knap-
past kunna finna ett bättre tillfälle och föremål. 

Redan före världskriget bosatte sig Hesse i Schweiz. Schweizisk 
medborgare blev han långt före den nuvarande regimen i Tyskland 
och alltså icke av politiska skäl. Hans böcker utges alltjämt på tyskt 
förlag, och han betraktas heller icke som emigrantförfattare. Å 
andra sidan är det givet, att hans publik inom Tyskland på senare år 
har minskats, och att hans ställning på grund härav blivit vansklig —
en omständighet som ur synpunkten av prisets uppgift väl snarare 
talar för än mot förslaget. Principiella betänkligheter torde sålunda 
icke behöva uppstå, om priset nu tilldelas en mästerlig tyskspråkig 
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författare med hemortsrätt i ett land, som tillhör det neutrala kul-
turreservatet. En sådan utmärkelse skulle också få ett särskilt berät-
tigande därav, att Hermann Hesse i sin egenskap av opolitisk dikta-
re tillika är en värdig och sympatiskt originell företrädare för den till-
bakaträngda, men kvardröjande humanismen. 

Stockholm 28/9 1939. 

Torsten Fogelqvist 	 Anders Österling. 
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[Särskilt yttrande] 

Till motivering för mitt yrkande, att Nobelpriset skall tillerkännas 
Huizinga, kan jag i huvudsak hänvisa till de båda sakkunnigutlåtan-
dena. 

Visserligen slutar det ena av dem utan något uttalande i fråga om 
prisets tilldelande och utmynnar det andra allenast i en rekommen-
dation för framtiden. Men båda innehålla i sina beskrivande och 
resonerande delar fullgiltiga grunder för prisets tillerkännande åt 
den ifrågavarande kandidaten. Det senare utlåtandets slutvändning 
kan möjligen förklaras därigenom, att författaren, som föredrager 
en annan kandidat (Croce), ansett sig icke böra samtidigt förorda två 
kandidater. 

Huizinga har utgivit flera mycket meriterande skrifter, som icke 
synas hava varit tillgängliga för eller beaktade av någondera av de 
sakkunnige. Särskilt önskar jag framhålla den även i litterärt hänse-
ende lysande biografien över Erasmus Roterodamus. 

Enligt mitt förmenande har Akademien sällan haft att taga ställ-
ning till en kandidatur, som i så hög grad motsvarat stiftarens inten-
tioner och på samma gång ägt aktualitetens intresse. En av de sak-
kunnige vitsordar också, att Huizinga, om han tränger igenom —
vartill ett Nobelpris synes mig kunna mäktigt bidraga — han bör 
kunna i hög grad och i önskvärd riktning påverka den allmänna 
uppfattningen och utvecklingen. Huizinga är en livsbjudande, kris-
ten, humanist med bestämt hävdande av individens rätt och stark 
opposition mot den inom skilda läger alltmera hotande statsförgud-
ningen. 

Jag torde få begagna tillfället att beträffande den till synes vikti-
gaste motkandidaten, Hermann Hesse, uttala, att jag finner mig all-
deles ur stånd att bidraga till ett Nobelpris åt en författare, vilkens 
huvudsakliga och mest uppmärksammade produktion är av så ned-
brytande och — för att begagna ett uttryck, som lyckligtvis torde 
sakna full motsvarighet i svenska språket — morbid karaktär som 
Hesses. 

Hj. L. Hammarskjöld 
6/10 1939. 
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Svenska Akademien beslöt den 10 november 1939 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Frans Eemil Sillanpää 'för den djupa uppfattning och den 
utsökta stilkonst, varmed han skildrat sitt hemlands allmogeliv och natur i deras 
inbördes sammanhang". 
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Nobelprisförslag 1940. 

1. Henriette Charasson. Förslag av P. Moreau, professor i franska och 
fransk litteraturhistoria vid universitetet i Besarnon, J. Che-
valier, professor i filosofi vid universitetet i Grenoble; S. Bar-
rault, professor i historia vid universitetet i Fribourg (Suisse). 

2. Alfonso Strafile. Förslag av Domenico Vittorini, professor i 
romanska språk och romansk litteratur vid Pennsylvanias uni-
versitet i Philadelphia. 

3. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antdnio Baiäo, 
medlem av Portugisiska akademien. 

4. Johan Falkberget. Förslag av biskop Eivind Berggrav, medlem av 
Norska vetenskapsakademien, och Fredrik Paasche, professor i 
litteraturhistoria vid universitetet i Oslo. 

5. Johannes V Jensen. Förslag av professor C. A. Bodelsen, professor 
i engelska vid universitetet i Köpenhamn, och av Vilh. Ander-
sen, f.d. professor i nordisk litteratur vid samma universitet. 

6. Gabriela Mistral. Förslag av L. Galdames, professor i historia vid 
universitetet i Santiago de Chile, och Y. Pino Saavedra, profes-
sor i litteratur och estetik vid samma universitet. (Med instäm-
mande av medlemmar av Tysk-Chilenska kulturinstitutet i 
Santiago de Chile och från flertalet syd- resp. centralameri-
kanska republiker.) 
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7. y. Huizinga. Förslag av 5 medlemmar av Kungl. Nederländska 
vetenskapsakademien i Amsterdam och Herr Hammarskjöld. 

8. Paul Valkry. Förslag av professor Rolf Lagerborg, medlem av 
Finska vetenskaps-societeten, Helsingfors. 

9. Lin rutan& Förslag av Pearl Buck och av Herr Hedin. 

10. Carl Sandburg. Förslag av Sinclair Lewis. 

11. Vilhelm Gronbech. Förslag av f.d. lektor Sven Lönborg, medlem 
av K. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

12. Gösta Carlberg. Förslag av professor Einar Tegen, medlem av K. 
Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 

13. Albert Baigy. Förslag av M. Georges Rency, medlem av K. 
Akademien för franska språket och litteraturen, Bryssel. 

14. Felix Timmermans. Förslag av Paul Sobry, professor i flamländsk 
litteratur vid universitetet i Löwen. 

15. S4jn Streuvels. Förslag av Herr Böök. 

16. Kostis Palamas. Förslag av I. Kalitsounakis, professor i nygrekis-
ka vid universitetet i Athen, medlem av Akademien i Athen. 
(Försl. undertecknat även av 8 andra medlemmar av samma 
akademi.) 

17. Georges Duhamel. Förslag av Herr Österling. 

18. Edmund Blunden. Förslag av H. W Donner, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Åbo akademi. 

19. Antönio Correia de Oliveira. Förslag av [A. A. Mendes Correia, 
medlem av Vetenskapsakademien i Lissabon, m.fl.] 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1940. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 19. Till samma antal uppgå föreslagna författare. 

Av dessa äro 7 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte sådana 
återupprepade förslag som av Kommitterade särskilt uppmärksam-
mats. 

De övriga äro följande: 
N:o 1. Henriette Charasson. Förslaget var för två år sedan nytt, och i 

sakkunnigutlåtandet betecknades författarinnans alstring som ur 
vissa synpunkter värdefull, men icke av tillräcklig litterär rang att 
motsvara ett Nobelpris. Kommitterade voro av samma mening. När 
förslaget förra året upprepades, fann sakkunnigen intet att tillägga 
till sitt omdöme på grund av nytillkomna verk, och så är även nu fal-
let. Kommitterade vidhålla sitt avböjande. 

.N.•o 3. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslaget, som sedan 1934 
årligen återkommit, har i år intet nytt verk av författarinnan att 
bygga på. Kommitterade liksom sakkunnigen förblevo vid den mot 
förslaget avböjande hållning, de från början intagit. 

N:o 4. Johan Falkberget. Prisförslaget är, liksom vid sina tidigare 
framträdanden 1937-1939, grundat på författarens stora kulturhis- 
toriska roman, Christianus Sextus. Genom en ingående kritik av detta 
verk motiverade sakkunnigen det förstnämnda året sitt avböjande av 
kandidaturen, och Kommitterade anslöto sig därtill. De äro fortfa-
rande av samma mening. 

No 8. Paul VaMry. Alltsedan 1929 har denna kandidatur med få 
uppehåll framförts av förslagsställare med all erforderlig pondus. 
Hans i hemlandet mycket högt skattade poesi har emellertid av såväl 
sakkunnige som kommitterade befunnits alltför svårtillgänglig och 
esoterisk för att motivera en utmärkelse av Nobelprisets universella 
art. Mot hans författarskap på prosa har den lysande språkliga 
utformningen erkänts, men det merändels filosofiska innehållet har 
ej befunnits nog vägande att på detta för Nobelpriset sällan i 
anspråk tagna område utmärkas som för utvecklingen centralt eller 
bärande. Förslaget har därför ständigt respektfullt avböjts. I år före-
ligger intet nytt verk som skulle kunna förändra ställningstagandet. 

N•o 11. Vilhelm Grenbech. Det med långa mellantider uppdykande 
förslaget har senast i fjor avböjts av akademiens sakkunnige, Hr. 
Andra. I år har denne icke funnit anledning att uttala sig, och 
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Kommitterade ha stannat vid samma beslut som alltid tidigare: att 
ej anbefalla kandidaturen. 

N:o 16. Kostis Palamas. Förslaget på denne grekiske nationalskald, 
ofta och länge upprepat med representativa underskrifter, väckte i 
början livligt intresse inom akademien. Det befanns emellertid 
omöjligt att genom de mycket ojämna översättningarna komma till 
en verklig övertygelse om att hans i hemlandet oerhört beundrade 
poesi för världen i övrigt kunde tillerkännas en motsvarande rang 
och betydelse med sitt retoriska pathos och sin överspänning av 
känslouttrycken. Kommitterade uppsköto därför gång på gång, i 
väntan på mera pålitliga tolkningar, sitt omdöme, men fingo ej 
anledning att ändra sin tveksamma hållning, och omsider upphörde 
tillskotten alldeles. Ej heller i år har något nytt tillkommit, och 
Kommitterade ha, liksom många gånger förut, måst avstå från att 
anbefalla den i åtskilliga avseenden lockande kandidaturen. 

N:o 19. Correia de Oliveira. Inom portugisiskt språkområde intar 
denne diktare en mot den nyssnämnda grekens svarande ställning 
som obestridd nationalskald. Det länge återkommande prisförslaget 
väckte bland en del av Kommitterade stort intresse. Övertygelsen 
om hans betydelse blev därvid dock icke starkare, och inom akade-
mien uteblev intresset helt och hållet. Intet nytt verk av honom har 
i år tillkommit och Kommitterade ha liksom många gånger förut 
stannat vid att avhålla sig från anbefallning av kandidaturen. 

För året nya förslag, jämte sådana av de övriga som ansetts påkal-
la särskild uppmärksamhet, äro: 

JV:o 2. Affonso Strafile. Denne i Philadelphia bosatta italienare har, 
enligt sakkunnigen, utgivit ytterst litet, och för motivering av ett 
Nobelpris har endast insänts en kortfattad Filosofia della Storia, 
"avhandlad med strängt matematisk metod". Sakkunnigen har ej 
funnit skäl att diskutera prisförslaget, och Kommitterade kunna 
blott avböja det. 

N:o 5. Johannes V Jensen. Förra året förelåg intet nytt av denne så 
länge föreslagne diktare, och sakkunnigen ägnade sig därför i utlå-
tandet åt en för honom ny bedömning av Jensens ryktbaraste verk, 
Den lange Rdse, som utgivits i något förändrat skick. Bedömandet 
stannade, trots livligt erkännande av verkets fantasirikedom och sti-
listiska mästerskap, vid en kritisk inställning mot dess i djupare 
mening poetiska värde. De så framförda invändningarna kunde 
även försvaras mot författarens hela egentligen skapande prosadikt-
ning. Beträffande hans rika alstring av kulturkritiska och estetiska 
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essayer hade emellertid långt förut påvisats en utveckling till djupa-
re uppfattning och större humanitet än vad begynnelsen lovade, och 
ur hans mycket skiftande versdiktning framhållits partier av verklig 
skönhet. Kommitterade anbefallde ej förslaget. 

I år har Johannes Jensen utgivit en liten volym delvis nya studier: 
Fra Fristaterne, Rd sebreve med et Tilbageblik, ägnade åt det för honom 
mest karaktäristiska och värdefulla i amerikansk kulturutveckling. 
De äro skrivna med hans bästa stilistiska mästerskap. Bland 
Kommitterade voro meningarna delade i fråga om uppskattningen 
av den föreslagne, men flertalet ville fortfarande ej anbefalla försla-
get. 

iV:o 6. Gabriela Mistral. Genom sakkunnigutlåtandet och de in-
komna förslagsskrivelserna får man en livlig föreställning om hur 
allmänt och hur högt Gabriela Mistrals lyrik beundras i hela det 
latinska Amerika. Andra från denna sydliga kontinent under årens 
lopp inkomna anbefallningar till Nobelpris ha uppenbarat, att den 
uppskattning som där kommer diktverk till del av naturen har en 
högre värmegrad och finner uttryck av starkare hänförelse än vi 
nordbor bruka slösa med, men det bör genast betonas, att den miss-
tro som så väckts, i föreliggande fall ej bör ha någon efterverkan. 
Förut har man blott gjort bekantskap med författare som mer eller 
mindre präglats av osjälvständigt epigonskap efter olika europeiska 
mästare och modeströmningar, men denna diktarinna är otvivelak-
tigt en ursprunglig begåvning och en stark och egenartad personlig-
het. Hon kan hälsas som en värdig litterär representant för sin vid-
sträckta kontinent. 

Vad som fortfarande kunde bereda någon tveksamhet i omdömet 
är den oundvikliga svårighet att genom översättningens slöjor till-
räckligt klart skönja originalen som alltid föreligga för lyrisk dikt-
ning. Detta gäller ej blott formen utan även olikheten i känslolivet 
mot vårt och icke minst den poetiska traditionen för uttrycksmedlen. 
Man får vänja sig till att finna äktheten i främmande drag. 

Även för den som ej känner sig tillräckligt hemma i spanskan för 
att ha säkert öra för språkets harmoni och som blott kan dunkelt 
gissa sig till de associationer vilka betyda så mycket för lyrisk skön-
het, även för denne är det möjligt att komma närmare en rättvis 
uppskattning genom att rad för rad jämföra original och tolkning. 
Där språkliga hinder för verklig trohet uppenbarat sig kan man då 
ofta komplettera vad översättningen ger genom en smula intuition i 
diktarens väsen. Man kan koncentrera rader som blivit svävande 
och slappa till att i någon mån motsvara det energiska, nästan till 
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bristning sammanträngda och lidelsefulla språk som strömmat fram 
hos diktarinnan, och man gripes därav, hur djärvt brutalt och hur 
överhett det än först tyckts vara. Rösten förblir väl i mycket rätt 
främmande för örat, men det mänskliga väsendet därbakom fängs-
lar och griper. Det blir lätt att förstå, att denna hejdlöst bekännelse-
modiga och omedelbara poesi verkat som en uppenbarelse i hem-
landet, där poetisk tradition mest brukat brytas blott av underfundi-
ga tekniska påhitt efter främmande mönster. Här framträdde en 
storslagen och haltfull personlighet och talade sitt naturingivna 
tungomål utan strävan för största effekt, utan tanke på annat än att 
ge sig helt. Om hon icke överallt når till vad vi främlingar vant oss 
att söka i poesien, om tankeinnehållet för oss icke tycks särskilt djupt 
eller nytt, bör detta ej bli avgörande för värderingen, när vi kunna 
stanna vid känslans äkthet och renhet och utan svårighet se, att det 
är en stor personlighet som står inför oss. 

Kommitterade anbefalla förslaget. Herr Hammarskjöld, som ej 
var närvarande, hade på förhand meddelat sin anslutning därtill. 

.N:o 7. J. Huizinga. Förra året uttalade akademiens sakkunnige, 
Hans Larsson, sin höga uppskattning av denne författare som tän-
kare, men ville ännu ej förorda en prisutdelning åt honom. I år har 
Hr. Larsson blivit i tillfälle att studera det mest filosofiskt betonade 
av Huizingas verk, Homo Ludens, förut ej i översättning tillgängligt, 
och kommit till den uppfattningen, att dess författare är en fullt 
acceptabel kandidat till Nobelpriset. Förra året voro två av 
Kommitterade böjda för Huizingas utmärkande med Nobelpris på 
grund av hans glansfulla och i tankeinnehållet betydande historiska 
och samtidskritiska skrifter, men inom akademien funno de ej vida-
re stöd för sin åsikt. I år är Kommitterades majoritet fortfarande 
mot förslaget. 

Xo 9. Lin Yutang. Professor Bernhard Karlgren har i ett autorita-
tivt utlåtande avvägt värdet av författarens verk, särskilt de båda för-
nämsta My Country and my People och Moment in Peking. Han har gjort 
det på ett sätt som fullkomligt övertygar den vanliga läsaren, så långt 
denna i sin okunnighet om Kina kan våga sig på att ha någon 
mening. För Kommitterade föreligger alltså intet tvivel om att de 
båda böckerna äro mycket värdefulla "dokument över kinesiskt liv 
och ande" i vår tid. Beträffande Lin Yutangs framställningskonst 
kan även en i det sakliga oinvigd läsare uppfatta dess livlighet, kvick-
het och humoristiska fantasirikedom. Beträffande romanen Moment 
in Peking, har sakkunnigen allvarliga invändningar mot vad som är 
viktigare än stil. Den breda kompositionen ger en ytterst noggrann 
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miljöskildring, men den är fattig på egentlig karaktärsteckning ut-
över ren typskildring och blir på så sätt långdraget enformig. Det 
egentliga ämnet: den kinesiska världens förvandling genom väster-
ländskt inflytande, har ej behandlats med kraft och grundlighet. När 
det gäller utmärkelse med det litterära Nobelpriset är romanens rent 
konstnärliga halt det avgörande. Skall den nykinesiska diktningen 
framföras för den västerländska världens uppskattning, bör det ju 
ske med ett även estetiskt betydande och fängslande verk. 

Kommitterade som ha att dra den slutsats av sakkunnigens pre-
misser, som han själv avhållit sig från att ge, ha ej känt sig beredda 
att för närvarande anbefalla det i flera avseenden så lockande pris-
förslaget. 

31:.o 10. Carl Sandburg Förslaget tycks i främsta rummet ha föran-
letts av författarens stora Lincoln-biografi som i hemlandet motta-
gits med den livligaste beundran. Sakkunnigutlåtandet har, vad 
beträffar verkets tidigare och mera kortfattade delar, kunnat förstå 
denna uppskattning, men betecknar de fyra långa volymerna om 
Lincolns egentliga statsmannagärning under inbördeskriget såsom 
rätt oöverskådliga genom alltför långt driven detaljrikedom utan 
skillnad på stort och smått. Det hela blir merändels till en expose av 
allt tillgängligt källmaterial, utan de stora linjer som ge perspektiv 
och den kompositionsförmåga, som höjer krönikan till rang av verk-
ligt förnämligt historieverk.  

Sandburgs lyriska diktning var redan förut mycket berömd, och 
nu genom Lincolnbokens framgång har författaren dekreterats till 
nationalskald, till den inspirerade uttolkaren av det nya Amerikas 
själ och anda. En främmande läsare vågar icke bestrida riktigheten 
i denna uppfattning, men blir tämligen oberörd av upptäckargläd-
jen. Från sin estetiska synpunkt har sakkunnigutlåtandet icke hän-
förts av Sandburgs poesi och gjort åtskilliga invändningar mot dess 
värde. 

Kommitterade ville icke anbefalla förslaget. 
N:o 12. Gösta Carlberg Sakkunnigutlåtandet kan ej anbefalla för-

slaget, och Kommitterade voro av samma mening. 
JV:-o 13. Albert Bailly. Efter analyser av de flesta av denne belgiske 

författares romaner utmynnar sakkunnigutlåtandet i ett bestämt 
avböjande av förslaget. Kommitterade anslöto sig därtill. 

N:o 14. Felix Timmermans. Denne flamske diktare var 1928 före-
slagen till Nobelpris och över hans alstring intill denna tid föreligger 
ett ingående utlåtande av Arnold Norlind. För hans senare böcker 
tillkommer nu Hans Reutercronas lika värdefulla essay, och det före- 
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ligger alltså tillräcklig ledning för ett omdöme om hans diktning. 
Norlind, som hade ett mera ojämnt stoff att väga, anbefaller ej 
bestämt den föreslagna Nobelprisutmärkelsen, men uttalar sig 
mycket uppskattande om den idylliska bondeepikerns många starka 
sidor. Av vad som kan anmärkas som brist nämner han författarens 
svaghet i psykologisk motivering och en viss ytlighet i psykologisk 
uppfattning över huvud taget. 

Reutercrona instämmer i denna anmärkning men finner bristen 
sammanhänga med den sagoartade karaktär som Timmermans ger 
åt allt vad han berättar. Den blir då ett stiltroget drag. Om författa-
rens starka sidor äro båda bedömarna tämligen eniga. De äro 
många och falla lätt i ögonen. Främst bör kanske ställas trovärdig-
heten i hans skildring av bondelivet i alla dess detaljer och de brett 
och säkert tecknade karaktärerna — åtminstone de manliga — samt 
glädjen och farten i berättelsen med dess naivt frodiga fantasirike-
dom. Vidare den äkta och varma humor som ger mjukhet åt dikta-
rens grepp om allt vad mänskligt är, en humor som förresten med 
åren har fått religiös fromhet till sällskap. Man har icke heller svårt 
att tro på lovorden över diktarens språk, dess omedelbarhet och folk-
liga friskhet och must i äkta flamska klara och starka färger som 
länge jämförts med Brueghels. 

Det är alltså intet tvivel om att man har för sig en ursprunglig och 
konstnärligt rikt utrustad berättare. Men begränsningen faller också 
i ögonen: människoskildringen går icke på djupet, konflikterna få 
icke stora mått, och icke heller den tragik de kunna leda till. Det är 
en idylliker som har ordet; — hur litet han än skyr de mörka fläckar-
na i livet, löser han väl fort upp dem i helhetstavlans ljusa stämning. 
På djupsinne och tankeskärpa har han inga anspråk, och däri gör 
han rätt; i intellektuellt avseende är han aldrig märklig. 

I det nu föreliggande utlåtandet anbefalles utan tvekan hans 
utmärkelse med Nobelpris. Kommitterades flertal ville för närva-
rande blott intaga en mot förslaget avvaktande hållning. 

N:o 15. Sty-n Streuvels. Av denne diktare har sedan förra året icke 
förelegat någon ny bok. Förslaget hade då två gånger haft för sig 
majoritet bland Kommitterade, men icke funnit något stöd bland 
akademiens medlemmar i övrigt. Det behöll fortfarande starka sym-
patier hos en del av Kommitterade men anbefalldes av dem — med 
ett undantag — icke i första rummet till pris. I år ville kommitterades 
flertal icke anbefalla förslaget. 

N:o 17. Georges Duhamel. Vid den tidigare behandlingen av detta 
förslag (1936) väckte det hos Kommitterade livligt intresse och även 
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sympati, men flertalet ansågo sig ej kunna tillstyrka det. I det nu 
föreliggande utlåtandet om författarens senare alstring anbefalles 
varmt förslaget. 

Kommitterades flertal ville ej anbefalla förslaget. Hrr Österling 
och Fogelqvist, som understödde förslaget, ville i år ej ställa det i 
främsta rummet. 

.No 18. Edmund Blunden. 1 sakkunnigutlåtandet ges obetingat 
erkännande åt en ansenlig del av denne poets och essayists skrifter, 
framför allt åt hans tidiga diktning på vers och åt den egenartade 
prosaberättelsen om hans upplevelser under världskriget. Tillräck-
ligt stora mått för att ge skäl till utmärkelse med Nobelpris tillerkän-
nes dock ej hans författarskap. 

Kommitterade anslöto sig till denna uppfattning. 

Kommitterade ha, som av ovanstående framgår, enhälligt uttalat 
sin sympati för förslaget å Gabriela Mistral. Ett eventuellt uppskov 
till nästa år skulle emellertid medföra den fördelen att ge tid till en 
mindre ofullständig kännedom om diktarinnans lyriska alstring. 

Stockholm den 5 sept. 1940. 

Per Hallström. 

Inget Nobelpris utdelades detta år. 
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Nobelprisförslag 1941.     

1. Ren. Balaine. Förslag av E Dumas, föruty professor i historia vid 
universitetet i Toulouse. 

2. Manoel Cyrillo Wanderley. Förslag av Francisco (ärkebiskop i 
Cuiabå), medlem av Brasilianska akademien. 

3. Johan Falkberget. Förslag av Richard Beck, professor i skandina-
viska språk och litteraturer vid University of North Dakota, 
Grand Forks, U.S.A. 

4. Branislav Petronievi6. Förslag av Marko Car, medlem av K. Ser-
biska akademien, Belgrad, och av V. Popovk, professor i eng-
elsk litteratur vid universitetet i Belgrad. 

5. Henriette Charasson. Förslag av J. Chevalier, förutv. professor i 
filosofi vid universitetet i Grenoble, statssekreterare i Undervis-
ningsdepartementet, Vichy. 

6. Vilhelm Grenbech. Förslag av lektor Sven Lönborg, medlem av K. 
Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

7. Johannes V Jensen. Förslag av C. A. Bodelsen, professor i engel-
ska vid universitetet i Kobenhavn, av Frederik Poulsen, med-
lem av K. Danske Videnskabernes Selskab i Kobenhavn, och 
av lektor Wilhelm Cederschiöld, medlem av K. Vetenskaps-
och vitterhetssamhället i Göteborg. 
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8. Edmund Blunden. Förslag av H. W. Donner, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Åbo akademi. 

9. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antönio Baiäo, 
medlem av Portugisiska akademien. 

10. Paul Claudel. Förslag av Peter Rokseth, professor i romansk filo-
logi vid universitetet i Oslo och medlem av Det norske viten-
skaps-akademi. 

11. Vilhelm Ekelund. Förslag av herr Pär Lagerkvist och av herr 
Hans Larsson. 

12. Ruth Clffird Young. Förslag av Victor W. Bennett, professor i 
engelska och historia vid University of Maryland, Baltimore, 
och av Benjamin B. Beisel, professor i historia vid Cornell uni-
versity, Ithaca, U.S.A. 

13. y. Huizinga. Förslag av herr Hammarskjöld och av Dr J. v. 
Eysinga, medlem av K. Nederländska vetenskapsakademien 
(litt. sekt.) i Amsterdam. 

14. Felix Timmermans. Förslag av herr Hammarskjöld. 

15. Gabriela Mistral. Förslag av herr Hammarskjöld. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1941.     

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 15. Till samma antal uppgå föreslagna författare. 

Av dessa äro 3 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte ett från 
förra året upprepat förslag som då anbefalldes av Kommitterade. 

De övriga äro följande: 
N:o 1. Red Bdiaine. Förslaget var nytt år 1937, då i sakkunnigut-

låtandet gavs en analys och värdering av de 11 föreliggande voly-
merna av författarens romanföljd Histoire d'une SociN, såvitt bekant 
hans enda litterära arbete. Slutomdömet blev, att "varken huvud-
personens betydenhet, idéinnehållets originalitet eller författarens 
konstnärliga smak och gestaltningsförmåga kunde anses uppbära" 
det vidlyftiga verket. En utmärkelse därav med Nobelpris ansågs 
därför icke kunna tillrådas. 

Den sedan nämnda år utkomna volymen N:o 12 har icke för sak-
kunnigen synts betyda något kvalitativt framsteg, snarare motsatsen 
genom inlägg av utredningar i avhandlingsstil om en del aktuella 
ämnen, som icke införlivats i den redan förut tunga och tröga stoff-
massan. Kommitterade, som förra gången togo inställning mot pris-
förslaget, ha nu ej funnit anledning att frångå denna. 

N:o 3. Johan Falkberget. Prisförslaget, som först framkom 1937 och 
sedan årligen upprepats, är grundat på den berömda kulturhistoris-
ka romanen Christianus Sextus. I sakkunnigutlåtandet 1937 motivera-
des genom en ingående kritik av detta verk ett avböjande av kandi-
daturen, vartill Kommitterade anslöto sig. I år har tillkommit första 
delen av en ny roman, Nattens Bred, med liknande ämnesval, livet vid 
en kopparhytta i gammal tid, och med utsikter till att i fortsättning-
en nå en liknande berömmelse. Det har synts vara skäligt att om 
denna ge ett utlåtande, ehuru prisförslaget fortfarande blott gäller 
det äldre verket. Det nya har befunnits i stort sett äga liknande för-
tjänster som det gamla: rikedom på uppfinning och fantasi och djup 
medkänsla med det lidande som ännu mer än förut utgör berättel-
sens ämne. Bristerna, ett alltför enformigt pathos och ett alltför ihål-
lande dunkelt virrvarr både i yttre och inre skildring, framträda här 
ännu mer störande. Stilen i romanen sjunker ännu mer än i Christia-
nus Sextus ned till våldsam och tröttande impressionism som icke 
lämnar rum för ett ögonblicks klarhet och ro. Sakkunnigen har allt-
så ännu mindre än förut sett sig i stånd att tillstyrka den föreslagna 
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prisutmärkelsen av en författare som eljes har gott om mänskligt 
sympatiska drag och avsevärda diktaregenskaper. Kommitterade 
anslöto sig till denna inställning. 

N:o 5. Henriette Charasson. Detta prisförslag föreligger nu för fjär-
de gången, men sedan ett par år har icke något nytt verk av förfat-
tarinnan blivit synligt. Kommitterade, som från början uttalat sig 
avböjande mot kandidaturen, ha alltså fortfarande samma mening 
därom. 

N:o 6. Vilhelm Grenbech. 1 sitt sakkunnigutlåtande om de arbeten 
av denne författares alstring, sedan den senaste gången för 4 år se-
dan var föremål för granskning, har Hr Andrx, liksom varje gång 
förut, ställt sig avböjande mot prisförslaget. Kommitterade ansluta 
sig till hans ståndpunkt. 

N:o 7. Johannes V Jensen. Sakkunnigutlåtandet över denne förfat-
tares under året nytillkomna skrifter (det 14:de i ordningen) har haft 
att syssla med idel smärre ting, "myter" och korta uppsatser i natur-
vetenskapliga och kulturfilosofiska ämnen. Det hela är av rätt skif-
tande värde, men ger många prov på de mest betydande och mest 
sympatiska dragen i Jensens alstring. Hans nästan aldrig svikande 
förmåga av kraftig och säker, omedelbar och frisk stilkonst är som 
vanligt obestridlig i alla de skiftande tonarter, dem han har i sin 
makt. Bland Kommitterade ha ofta olika uppfattningar framträtt i 
fråga om värderingen av hans författarskap ur Nobelprisets syn-
punkt, men någon majoritet för utmärkelse åt honom har aldrig bil-
dats. Ej heller i år har så varit fallet, och Kommitterade ha till och 
med varit eniga i att betrakta förslaget såsom icke för närvarande 
aktuellt. 

N:o 8. Edmund Blunden. Av denne författare har sedan förra året, 
då han första gången föreslogs till Nobelpris, ingenting nytt utkom-
mit, eller åtminstone ingenting nått fram till Nobelbiblioteket. 
Kommitterade, som förra gången, med all uppskattning av hans 
poesi och essayistik, icke kunde tillerkänna hans litterära insats en 
betydelse svarande mot ett Nobelpris, ha alltså ej haft anledning att 
förändra sin inställning. 

N:o 9. Maria Madalena de Martel Patricio. Det sedan 7 år återkom-
mande förslaget har nu, liksom förra året, intet nytt verk bakom sig. 
Kommitterade ha förblivit vid den mot kandidaturen avböjande 
hållning, som de från början intogo. 

N:o 10. Paul Claudel. I föregående utlåtanden om detta prisförslag 
(senast 1937) har hans dikteriska alstring behandlats; denna synes nu 
vara avslutad, och de två senare volymer som tillkommit upptaga 
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uteslutande religiösa stridsskrifter och studier, rent katolskt ortodoxa 
till sin syftning, såsom var att vänta hos denne författare. 
Sakkunnigutlåtandet om dem konstaterar, att de genom denna 
exklusiva läggning och ofta även genom sin för andra än ortodoxt 
troende svårtillgängliga framställning torde falla utanför det områ-
de, för vilket det litterära Nobelpriset instiftats. Kommitterade 
ansluta sig till denna mening och finna ej skäl att frångå sin tidigare 
negativa inställning mot förslaget. 

N:o 13. y. Huizinga. 1939, då detta förslag först förekom till 
behandling, uttalade sakkunnigen, Hans Larsson, trots en hög upp-
skattning av författaren som tänkare, sin tveksamhet att anbefalla ett 
Nobelpris åt honom. Året därpå, då Homo Ludens blivit tillgängligt, 
ansåg han att detta verk gjorde kandidaturen fullt acceptabel. Bland 
Kommitterade voro vid det första tillfället 2 böjda för prisutdelning 
på grund av värdet av Huizingas historiska och samtidskritiska verk, 
men funno inom akademien ej anslutning. Året därpå var 
Kommitterades majoritet fortfarande mot förslaget. Även i år kunde 
Kommitterade ej anbefalla det. Hr Hammarskjöld var av skiljaktig 
mening. 

N:o 14. Felix Timmermans. Till de två utlåtanden som förut avgi-
vits (1928 av Arnold Norlind och 1940 av Hans Reutercrona) har 
den senare sakkunnigen i år fogat ett nytt om ett par verk av dikta-
ren som förut varit omöjliga att anskaffa. Ehuru sakkunnigen icke 
anser dem beteckna några nya höjdpunkter i Timmermans frodiga 
och rika diktning, finner han dem ej på något sätt förminska upp-
skattningen av denna. Han synes alltså vidhålla sin anbefallning av 
prisutmärkelse. Kommitterades flertal beslöt emellertid för närva-
rande, liksom senast, stanna vid en mot förslaget avvaktande håll-
ning. 

För året nya förslag äro följande. 
N:o 2. Cyrillo Wanderley. I förslagsskrivelsen som undertecknats av 

ärkebiskop Francisco i Cuiabå, medlem av brasilianska akademien, 
inskränker han sig till att hänvisa till en förra året insänd förslags-
skrivelse som blivit för sent avsänd. Denna har emellertid icke alls 
kommit fram till Nobelkommitt6i. I tillgängliga uppslagsverk har 
Wanderley ej kunnat uppspåras, och det verk, varpå prisförslaget 
grundats: Divina Epopea, har lika litet som något annat av författarens 
alstring kunnat anskaffas. Kommitterade finna sig alltså ur stånd att 
göra något uttalande i saken. 

N:o 4. Branislav Petronievib. Kommitterade ha ej varit i tillfälle att 
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få erforderliga upplysningar om denne serbiske filosofs författarskap 
och ha därför måst ställa saken på framtiden. 

N:o 11. Vilhelm Ekelund. Sakkunnigutlåtandet utmynnar, efter en 
ingående undersökning av författarens poetiska och prosaiska skrif-
ter, i slutomdömet att hans i flera avseenden märkliga produktion på 
det hela taget är så egocentrisk och ofta rent av esoterisk, att ett lit-
terärt Nobelpris inför det allmänneliga och vida forum, som utmär-
kelsen har att tala till, icke ligger nära till hands. Kommitterade into-
go samma avböjande inställning. 

N:o 12. Ruth Word Young. Sakkunnigutlåtandet nöjer sig med att i 
all korthet ge en föreställning om absurditeten i författarinnans enda 
utgivna verk och därmed också om absurditeten i ett prisförslag, var-
till det icke finns många motstycken i Kommitterades papper. 

N:o 15. Gabriela Mistral. I förra årets utlåtande anbefalldes — trots 
uttalad tveksamhet om det rent estetiska värdet av Gabriela Mistrals 
dikter — utdelning av Nobelpriset åt henne, och Kommitterade 
anslöto sig till detta ställningstagande. Det bestämdes genom det i 
latin-amerikansk litteratur överraskande mötet med en enkel och 
stark diktarpersonlighet som talade omedelbart ur känslan och lidel-
sen, utan de traditioner och påverkningar som förut överallt spårats 
hos de representanter för den främmande kontinentens diktning, 
med vilka akademien fått göra bekantskap. Man tyckte sig först nu 
få höra det okända landets egen stämma. 

Rent mänskligt framträdde Gabriela Mistral som en personlighet 
med ovanliga mått och skarpa konturer, hänsynslöst ärlig och 
modig, fylld av den varmaste kvinnliga kärlek till allt vad livets var 
och av en idealitet som väl ej präglades av tankedjup, men vars äkt-
het och innerlighet var uppenbar. 

Denna värdering rubbas icke vid det förnyade studium av dikter-
na, vartill uppskovet för prisutdelningen berett rundlig tid, men den 
tveksamhet ifråga om deras formella och poetiska fulländning som 
förut berörts gör sig mera gällande vid en i detaljer ingående gransk-
ning. 

Vid denna förelågo nu liksom förut i första hand sakkunnigens 
omfångsrika tolkningar. I betraktande av de mycket stora svårighe-
terna att återgiva originalens ofta säreget chilenska språk och tonfall 
blev läsaren benägen att inför uttryckssätt som voro stötande för 
svensk mentalitet förmoda dessa vara framförallt vållade av språklig 
inkongruens. Emellertid visar sig vid närmare bekantskap detta ej 
ofta ha varit fallet. Där partier verka störande för stämningen befin-
nes det vid jämförelse med originalen och uppslag i ordböcker säl- 
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lan vara något att anmärka på tolkningens trohet. Där de svenska 
orden förefalla svävande och fallande liksom på sidan av tanken kan 
i regel konstateras, att de göra så även på spanska. Diktarinnan har 
icke gett sig tid att väga och sovra dem i sin glödande iver att ut-
trycka hela strömmen av känslor ur upprört pulserande hjärteblod. 
Hon har icke stort bekymrat sig om dikternas form och klarhet. 

Att de även för landsmännen kunnat te sig dunkla kan man se 
därav att — som sakkunnigen omnämner — framstående kritiker 
bland dem funnit hennes senare, lugnare och för oss mindre märk-
liga alstring vara ännu mer beundransvärd än den tidigare, som 
dock tände allas hänförelse. Man har även i hemlandet fått betänk-
ligheter mot försummelser av formen. I sakkunnigens tolkningar ha 
proven på dessa dikter blivit mycket lättare att förstå än de andra. 
De äro klarare även i tankeinnehållet. 

Med det ordet rör man vid en sida hos diktarinnan som betyder 
mycket för en slutgiltig värdering. Hon är i ringa grad tänkare, och 
de dikter som kunna falla under rubriken tankelyrik eller överhuvud 
objektiv lyrik ha aldrig blivit märkliga. Det är när hon biktar stor-
marna av sorg, förtvivlan och längtan direkt ur sitt heta kvinnoblod 
som hon får de stora måtten. Även bland dessa sånger, som skapade 
hennes förtjänta berömmelse, finns det dock alltför få som ha ett 
konstnärligt värde, motsvarande det rent mänskliga. 

Det inställer sig då ett tvivel om hon, med all uppskattning av den 
diktande personligheten och av äktheten i hennes lyriska bekännel-
ser, kan anses ha uppnått den fulländning i skapareförmågan som 
särskilt av en lyrisk diktare kräves för att motsvara en utmärkelse 
sådan som Nobelpriset inför världens forum. Undertecknad bekän-
ner, att han ur denna synpunkt har måst förändra sin inställning till 
prisförslaget. 

Kommitterade delade sig jämnt för och emot kandidaturen. 
Hr Hammarskjöld föreslog att Gabriela Mistral skall erhålla 

1941 års Nobelpris, för så vitt någon annan av 1940 års föreslagna 
erhåller det årets pris. 

Stockholm den 10 september 1941. 

Per Hallström. 

Inget Nobelpris utdelades detta år. 
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Nobelprisförslag 1942. 

1. Johan Falkberget. Förslag av A. H. Winsnes, professor i litteratur-
historia vid universitetet i Oslo, samt av biskop Eivind Berg-
grav och arkivarie R. Laache, medlemmar av Norska veten-
skapsakademien (human. sekt.). 

2. Jons. V Jensen. Förslag av Vilh. Andersen, professor i litteratur-
historia, emeritus, och C. A. Bodelsen, professor i engelska 
språket och litteraturen vid universitetet i Köpenhamn; H. 
Bach, professor i tyska vid universitetet i Aarhus; Francis Bull, 
professor i litteraturhistoria vid universitetet i Oslo; av musei-
direktörerna Frederik Poulsen i Köpenhamn och Jens Thiis i 
Oslo, medlemmar av resp. Kungl. Danska vetenskapssällskapet 
och Norska vetenskapsakademien (human. sekt.), samt av 
Didrik Arup Seip, professor i nordisk språkvetenskap, medlem 
av Norska vetenskapsakademien (hist.-filos. klass.). 

3. Antönio Correia de Oliveira. Förslag av A. A. Mendes Correia, 
medlem av Påvliga vetenskapsakademien i Rom, & av herr 
Hammarskjöld. 

4. Enrique Larreta. Förslag av Ricardo Levene, professor i sociologi 
& historia vid universiteten i Buenos Aires och La Plata, med-
lem av Nationalakademien för historia i Buenos Aires; av 5 
medlemmar av Spanska akademien och 11 medlemmar av 
Akademien för moraliska och politiska vetenskaper i Madrid 
samt av medlemmar av Brasilianska akademien. (Tillstyrkan 
från spansk-amerikanska och spanska universitet.) 
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5. Teixeira de Pascoaes. Förslag av Joäo Antönio de Mascarenhas 
Jiidice, medlem av Portugisiska akademien (human. sekt.). 

6. y. Huizinga. Förslag av J. van Eysinga, medlem av Nederländska 
vetenskapsakademien (litt. sekt.). 

7. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antönio Baiäo, 
medlem av Portugisiska akademien (human. sekt.). 

8. Gabriela Mistral. Förslag av Afonso Costa, medlem av Carioca 
Akademien (Brasilianska vitterhetsakademien) i Rio de Janeiro, 
och av herr Hammarskjöld. 

9. Edmund Blunden. Förslag av H. W Donner, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Åbo akademi. 

10. Johannes jergensen. Förslag av Cl. Lindskog, professor i grekiska 
språket och litteraturen vid universitetet i Lund, emeritus. 

11. Charles Morgan. Förslag av herr Österling. 

12. Hans Carossa. Förslag av herr Österling. 

13. Hermann Hesse. Förslag av herr Siwertz. 

14. Georges Duhamel. Förslag av herr Österling. 

15. Sigfrid Siwertz. Förslag av C. 0. Boggild-Andersen, professor i 
historia vid Aarhus universitet. 

16. Nikolaj Berdjajev. Förslag av Alf Nyman, professor i teoretisk 
filosofi vid universitetet i Lund och medlem av Kungl. 
Humanistiska vetenskapssamfundet därstädes. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1942. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 16. Till samma antal uppgå föreslagna författare. 

Av dessa förslag äro 6 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte 
ett från förra året upprepat, som då anbefalldes av halva antalet 
kommitterade. 

De övriga äro följande: 
N:o 1. Johan Falkberget. Förslaget, som sedan 1937 årligen uppre-

pats, har varje gång avböjts av sakkunnigen och de kommitterade. 
Nu föreligger intet nytt arbete av diktaren, och det finns alltså ingen 
anledning till ändrat ställningstagande. 

Eftersom en fortsättning av romanserien Nattens Brod är att vänta, 
kan det dock tänkas att genom denna balansen mellan författarens i 
vissa avseenden iögonfallande förtjänster mot hans ännu mer iögon-
fallande brister kan förändras i positiv riktning, och avböjande av 
förslaget bör därför icke betonas som definitivt. 

N:o 2. Johannes V. Jensen. Förslaget, som 14 gånger förut framförts, 
har ofta väckt sympati hos en del kommitterade, men aldrig vunnit 
majoritet. 

Sympatin är förklarlig nog, om man stannar vid det bästa i för-
fattarens oerhört omfattande alstring. Det är att finna i rätt rikligt 
mått bland hans berättelser, "myter", dikter och uppsatser på skif-
tande områden, vari hans mycket rika begåvning framträtt utan 
avsevärda skuggsidor. Hans mera omfattande verk, på vilka hans 
stora och populära berömmelse framför allt är byggd, uppfylla 
emellertid ej, trots lysande episoder, de fordringar som ur estetiska 
och andra synpunkter böra krävas för utmärkelse med Nobelpris. 
Ofta äro de fullkomligt oförenliga med stiftarens syfte för priset: att 
stödja en ideell inriktning av andlig kultur. 

Någon majoritet för anbefallning av förslaget har därför aldrig 
bildats. 

För året föreligger som nytt ett arbete av populärvetenskaplig art, 
Vor Oprindelse, som i sakkunnigutlåtandet betecknas som ytterst 
fängslande, byggt som det är på självständig och skarpsinnig forsk-
ning och skrivet med Jensens vanliga lysande stilkonst. Hans lika 
vanliga utmanande hugskott och fantasterier saknas visserligen ej 
heller här, men väga ej tungt mot förtjänsterna. 

Arbetet faller emellertid knappast inom det litterära Nobelprisets 
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område och fordrar annan kompetens för ett definitivt omdöme än 
Kommitterade kunna tilltro sig. 

Förra året betecknade Kommitterade förslaget å Johannes V. 
Jensen som "icke för närvarande aktuellt". 

Av Kommitterade ville 3 anbefalla förslaget, medan 2 behöllo sin 
hittillsvarande inställning. 

N:o 3. Antönio Correia de Oliveira. Vid detta prisförslags första fram-
trädande erhöll det bland Kommitterade en majoritet (3 röster), 
men omfattades ej av Akademien med motsvarande sympati. Det 
stannade där vid ett uppdrag till sakkunniga att besörja en översätt-
ning av ett av författarens förnämsta större arbeten, till vinnande av 
en mer ingående värdering av hans diktning. När översättningen 
förelåg, 1934, förändrades Kommitterades inställning, emedan flera 
för detta år nya kandidater vunnit starkare sympatier än Oliveira, 
och de beslöto att uppskjuta förslagets behandling till eventuellt 
återkommande tillfälle. Aret därpå förelåg intet nytt verk av dikta-
ren av vidare betydande värde, och sedan dess har ingenting av 
honom intill denna dag utkommit. 

Kommitterade ha alltså nu, liksom flera gånger under mellanlig-
gande år, ej funnit anledning att upptaga förslaget till vidare 
behandling. 

N:o 6. J. Huizinga. Förslaget, som första gången framkom 1939, 
erhöll då bland Kommitterade 2 röster, men intet stöd inom akade-
mien. Följande året var ställningen densamma, och 1941 blev den 
blott i sådan mån förändrad att blott 1 av Kommitterade (Hr. 
Hammarskjöld) ville i dåvarande läge anbefalla prisförslaget. 

I år föreligga två nya smärre verk av Huizinga, Hollands Kultur 
under 1600-talet och Patriotism och Nationalism i Europas historia intill 
1800-talets slut. Av sakkunnigutlåtandet framgår att de utmärkas av 
samma stora lärdom, skarpsinne och lysande framställningskonst 
som man är van att finna hos denne författare. 

Kommitterade ansågo förslaget för närvarande ej aktuellt. 
N:o 7. Maria Madalena de Martel Patricio. Det för åttonde gången 

upprepade, hittills avböjda förslaget har intet nytt verk bakom sig. 
Kommitterade ha förblivit vid sin negativa inställning därtill. 

N:o 9. Edmund Blunden. Av denne författare har, sedan han för två 
år sedan föreslogs till Nobelpris, intet nytt verk utkommit, eller 
åtminstone icke nått fram till Nobelbiblioteket. Kommitterade ha 
alltså icke haft anledning att förändra sin avböjande hållning mot 
förslaget. 

N:o 10. Johannes Jorgensen. Förslaget var nytt 1926 och upprepades 
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1932. Sakkunnigutlåtandena från nämnda år avböjde förslaget, och 
Kommitterade togo samma inställning. Utlåtandet för året har 
behandlat dels ett först nu tillgängligt äldre verk, en biografi över 
Katarina av Siena, dels sedan 1932 utkomna skrifter, varibland förs-
ta delen av en Birgitta-biografi. Dessa båda helgonhistorier höra till 
det mest vägande i Jorgensens hela alstring och torde inom 
Akademien kunna påräkna ett ökat intresse för förslaget, särskilt 
boken om Birgitta med dess behandling av svensk religionshistoria. 
En slutgiltig värdering av sistnämnda arbete torde få anstå, tills det 
fullbordats och fått en sakkunnigare granskning än vad utlåtandet 
gör anspråk på att ge, varför prisförslaget borde anses vilande. 

Kommitterade anslöto sig till denna uppfattning. 
N:o 13. Hermann Hesse. Förslaget förekom senast 1939, då två av 

Kommitterade anbefallde det. Sedan dess har ingenting nytt av 
Hesse utkommit. 

Kommitterades majoritet ansågo förslaget ej vara för närvarande 
aktuellt. 

N:o 14. Georges Duhamel. Denne diktare har föreslagits 1936 och 
1940. Båda gångerna har han anbefallts till priset av respektive sak-
kunnigen. Bland Kommitterade har förslaget likaså haft sympatier, 
men icke samlat majoritet. I år har sakkunnigen haft att behandla 
en ny del av romanserien Chronique des Pasquier, Suzanne et les jeunes 
hommes, vilken han karaktäriserat som den kanske "ljusaste, lättaste, 
luftigaste och mest graciösa volymen" i den långa följden. 

Det finns ingen anledning att bestrida detta omdöme; boken är 
mycket vacker, och dess tendens: att hos läsaren väcka framtidshopp 
och livstro i Frankrikes förmörkade läge, genom en framställning av 
nationens mest säregna ideella drag, är ju i hög grad prisvärd. 

Den familj Baudoin som representerar framtiden har väl genom 
den nämnda tendensen målats i en ton av idel ljust i ljust som då och 
då blir en smula overklig, men ett fel av denna art förlåter man lätt 
i en tid, då svart och svartgrönt blivit älsklingsfärger i dikten. 

Den nya volym av romanserien, La passion de Joseph Pasquier, som 
är under utgivning i Revue des Deux Mondes, återställer fullkomligt 
balansen i världsuppfattningen. 

Den handlar om den äldste brodern i familjen, spekulanten, 
finanshajen och roffaren, som i en av de föregående delarna pre-
senterats, som det ville synas, i fullständig blomning. Den var icke 
fullständig, det ser man nu, Joseph har utvecklats till något monu-
mentalt i sitt slag. I kontrasten mot Suzannes Paradiso tycker man sig 
stiga ned rent av i Inferno. Det är visserligen bara början av volymen 
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som ännu föreligger, men det kan icke gärna bli något försonande 
slut. Efter vad man nu kan döma, är denna skildring emellertid 
ojämförligt överlägsen den tidigare, som hör till seriens svagaste 
nummer; här finns större tag och mera övertygande liv. Tröttsam 
blir den i alla fall genom den eviga upprepningen av karaktäristiken 
och genom den lika eviga detaljeringen ur en obarmhärtig sakkun-
skap, vare sig det rör affärer, teknik, eller döda föremål. Man får 
ständigt för stora portioner att njuta och smälta, och detsamma är 
fallet med de ständiga analyserna av sinnesintryck, doft, färg och 
toner. Berättelsen är dock blott till hälften eller tredjedelen utkom-
men och omnämnes nu blott för fullständighetens skull. 

Kommitterade ville avvakta fortsättningen av La passion de 
Joseph för att taga ställning till förslaget. 

För året nya förslag äro följande: 
N:o 4. Enrique Larreta. Sakkunnigutlåtandet om detta från 

Sydamerika och Spanien livligt förordade förslag redogör ingående 
för diktarens alstring, framför allt de romaner och dramer, varpå 
hans berömmelse huvudsakligen beror, men anbefaller ej utmärkel-
se med Nobelpris. 

Har man tagit del av den även i Frankrike såsom klassiskt mäs-
terverk prisade romanen La gloria de don Ramiro blir man böjd för 
misstro mot den allmänna höga uppskattningen. Den historiska mil-
jön från Filip den andres Spanien med dess glödande fanatism är 
återgiven med utomordentligt grundlig kunskap och trohet och med 
den fantasiinlevelse som vilar på författarens kongeniala tros- och 
känsloliv. Den har också till uttrycksmedel fått en stilkonst av hög 
kvalitet både i färgrikedom och skulptural fasthet som kan påminna. 
om  Flauberts. Däri ligger väl främst förklaringen till den överväldi-
gande litterära framgången. Men romanhistorien är trots all dess 
våldsamma tragik matt och banal, figurerna leva ej; de äro schema-
tiska typer utan djupare mänskligt intresse och utan blod, hur 
ymnigt än denna vätska strömmar i berätteken. 

I de refererade romanerna och dramerna från senare tid och syd-
amerikansk miljö möter man ofta en enformig upprepning av Don 
Ramiros öden med samma fanatiska hektiska fromhet och blodiga 
ärekult, och man känner sig främmande intill likgiltighet för allti-
hop. 

Kommitterade ha ej funnit anledning att stödja prisförslaget. 
N:o 5. Teixeira de Pascoaes. Sakkunnigutlåtandet om denne förfat-

tares diktning i bunden form av lyrisk, romantisk och filosofisk art 
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ger uttryck åt livlig beundran för dess originalitet, känslodjup, tan-
kedjup och djärva flykt och betecknar Teixeira som en av de allra 
främsta nutida diktare på romanskt tungomål. Beträffande hans i 
översättningar tillgängliga prosaverk om Paulus och Hieronymus 
har Hr. Andrx, som sakkunnig på de behandlade områdena, efter 
ingående undersökning, med all värdering av djärvheten och fanta-
si- och tankerikedomen i Teixeiras spekulation, stannat vid stor tvek-
samhet inför de ofta förbryllande resultaten av tankearbetet. Som 
slutomdöme om prisförslaget uttalas följande ord: 

Att belöna en så problematisk diktare med ett Nobelpris, helst så 
länge den bildade allmänheten endast kan döma om hans verk på 
grundval av svaga översättningar, det är emellertid ett vågstycke, 
som akademien givetvis knappast kan inlåta sig på. 

Kommitterade ansluta sig till detta omdöme. 
N:o 11. Charles Morgan. Sakkunnigutlåtandet betonar denne dik-

tares rika och mångsidiga utrustning: stor intelligens, fantasi och 
psykologisk intuition och omfattande bildning, förenade med ideell 
livsuppfattning. På minussidan kommer en ofta tröttande omständ-
lighet i berättelsen och en överraskande ojämnhet i värdet av hans 
verk. Sakkunnigen ställer sig därför tveksam inför frågan om anbe-
fallning av förslaget redan nu. Utan tvivel bör det dock behållas i 
gott minne, eftersom det gäller en begåvning av verklig rang. 

Kommitterade anslöto sig till denna inställning. 
N:o 12. Hans Carossa. Sakkunnigutlåtandet uppskattar mycket 

högt den övervägande delen av Carossas alstring. Hans stilkonst, 
som fortsätter den tyska prosans största traditioner, torde i nuvaran-
de tid stå oupphunnen. Därtill kommer det kanske lika sällsynta vär-
det av omedelbar och tveklös ideal inriktning i enlighet med samma 
klassiska tradition. Den har bevarats gent emot en mörkare förvir-
ring i världsläget, en värre disharmoni än ideal strävan under sekler 
haft att möta, och dess värde måste sättas högre än det blott estetis-
ka. 

Kommitterade ansågo att förslaget i och för sig kunde anbefallas, 
men voro ej beredda att för närvarande göra det. 

N:o 15. Sigfrid Siwertz. Såsom vanligt rörande prisförslag å 
Akademiens ledamöter har i Kommittén ingen diskussion därom 
förekommit. 

N:o 16. Nikolg.  Berdjajev. Sakkunnigutlåtande om detta förslag har 
ännu ej inkommit, men torde med det snaraste vara att vänta. Enligt 
brevuttalande från sakkunnigen kommer det att beteckna kandida-
turen som "fullständigt hopplös". 

331 



1942 

Kommitterade funno sig icke kunna bilda någon uppfattning om 
förslaget. 

Av de 16 prisförslagen återstår 
N:o 8. Gabriela Mistral. Arets sakkunnigutlåtande om denna dik-

tarinna framför ytterligare bevis, till de förut lämnade, för hennes 
utomordentliga berömmelse i hemlandet, i Spanskamerika och i 
hela den iberiska språkvärlden, med instämmande även utanför 
denna. Något nytt verk av henne förelåg ej. 

Förra året uttalade sig halva antalet av Kommitténs dåvarande 4 
ledamöter för anbefallning av förslaget. 

I år, då ledamöterna åter äro 5, uppnådde förslaget, med 4 rös-
ter, majoritet bland Kommitterade. 

Stockholm 10 sept. 1942. 

Per Hallström. 

L/am .  

Inget Nobelpris utdelades detta år. 
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Nobelprisförslag för år 1943 

1) Sri Aurobindo. Förslag av Sir Francis Younghusband, medlem av 
Royal Society of Literature i London. 

2) Franz Hellens. Förslag av Gustave Charlier, professor i historia 
och franska vid Universitetet i Bryssel. 

3) Henriette Charasson. Förslag av abbé Pierre Fernessole, professor 
vid Institut Catholique i Paris. 

4) y. Huizinga. Förslag av W. J. M. van Eysinga, medlem av Kungl. 
Nederländska akademin i Amsterdam. 

5) Carlos Maria Ocantos. Förslag av S. Bermådez de Castro y 
O'Lawlor, medlem av Spanska akademin i Madrid. 

6) Jons. V Jensen. Förslag av C. A. Bodelsen, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Universitetet i Köpenhamn, och av 
Vilh. Andersen, förutv. professor vid samma universitet. 

7) Elisabet Bagriana. Förslag av St. Mladenov, professor i slavistik 
och jämförande språkvetenskap vid Universitetet i Sofia. 

8) Teixeira de Pascoaes. Förslag av Joäo Ant6nio de Mascarenhas 
Jådice (visconde de Lagåa), medlem av Portugisiska akademin 
(human. sekt.) i Lissabon. 

9) Edmund Blunden. Förslag av H. W Donner, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Åbo akademi. 
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10) Paul Val&y. Förslag av lektor Ernst Bendz, medlem av Kungl. 
Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

11) Gabriela Mistral. Förslag av herr Hammarskjöld. 

12) Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antönio Baiäo, 
medlem av Portugisiska akademin (human. sekt.) i Lissabon. 

13) Vilhelm Grenbech. Förslag av lektor Sven Lönborg, medlem av 
Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

14) Red Maine. Förslag av Maurice Mignon, professor 
(Medelhavseuropas språk och litteratur) vid Universitetet i 
Aix-Marseille. 

15) .Nikolqj Berdj qj ev. Förslag av Alf Nyman, professor i teoretisk 
filosofi vid Universitetet i Lund, medlem av Kungl. 
Humanistiska vetenskapssamfundet därstädes. 

16) Enrique Larreta. Förslag p.E av herr Österling. 

17) Franz Werfel. Förslag av herr Österling. 

18) Georges Duhamel. Förslag av herr Siwertz. 

19) Charles Morgan. Förslag av herr Siwertz. 

20) John Steinbeck. Förslag av herr Siwertz. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1943. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 20. Till samma antal uppgå föreslagna kandidater. Av 
dessa äro 6 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte 4 förut före-
slagna som av årets kommitterade omfattats med särskilt intresse. 

De övriga äro följande: 
N:o 3. Henriette Charasson. Detta förslag föreligger för femte gång-

en, men sedan 3 år har intet nytt verk av författarinnan blivit syn-
ligt. Kommitterade ha ständigt uttalat sig avböjande mot kandida-
turen och ha fortfarande samma mening därom. 

N:o 4. y. Huizinga. Förslaget erhöll vid dess första framträdande 
(1939) röster från 2 av Kommitterade, men intet stöd inom 
Akademien. Året därpå var ställningen densamma. 1941 förändra-
des den så tillvida att blott 1 av Kommitterade (Hr. Hammarskjöld) 
ville i dåvarande läge anbefalla kandidaturen. Förra året ansågo 
samtliga Kommitterade den ej för närvarande aktuell. I år har intet 
nytt verk av författaren nått Kommitterade, och de ha vidhållit sitt 
senaste ställningstagande. 

N:o 8. y. Teixeira de Pascoaes. Förslaget var förra året nytt och 
behandlades i tvenne utlåtanden, det ena av Hr Hagberg om förfat-
tarens alstring i bunden form, det andra av Hr Andra om hans 
genom översättningar tillgängliga religionshistoriska verk om Paulus 
och Hieronymus. En mycket hög uppskattning av Teixeiras lyrik 
uttalades av Hr. Hagberg som ansåg den höra till det yppersta i nuti-
da diktning på romanskt tungomål. Inför de religionshistoriska ver-
ken kunde däremot Hr. Andra, trots deras fantasi- och tankerike-
dom, blott stanna i tveksamhet om värdet, på grund av det ofta 
excentriska och förvirrade resultatet av författarens mystiska speku-
lation. Han frånrådde utmärkelse med Nobelpris åt en så proble-
matisk och därtill ofullständigt känd författare, och Kommitterade 
anslöto sig till denna inställning. 

I år föreligger ett utlåtande av Hr. Hagberg om två nyutkomna 
romanartade prosaverk av Teixeira. Med all uppskattning av dikta-
rens fantasi och känslovärme finner bedömaren i hans prosastil 
ungefär liknande brister i fråga om fasthet och klarhet som Hr. 
Andra anmärkte i de historiska verken. Kommitterade förblevo vid 
sin förra året intagna hållning till prisförslaget. 

N:o 9. Edmund Blunden. Prisförslaget förelåg första gången 1939 
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och erhöll ej stöd av Kommitterade. Det upprepades 1942, men 
som intet nytt verk av Blunden då blivit synligt förblev Kom-
mitterades ställning oförändrad. Så är av samma skäl fallet även i år. 

N:o 12. Maria Madalena de Martel Patricio. Det för 9:de gången 
upprepade förslaget har sedan flera år intet nytt verk av författarin-
nan bakom sig. Kommitterade förbliva vid sin ständigt avböjande 
hållning mot kandidaturen. 

N:o 13. Vilhelm Gronbech. Detta sedan mer än tjugo år med läng-
re eller kortare mellanrum framförda förslag har aldrig erhållit stöd 
av Kommitterade. I år föreligga tre nya verk av den mångkunnige 
och mångfrestande fantasi- och tankerika, ofta originalitetsjäktande, 
men utan tvivel märkligt begåvade författaren. Det mest vägande av 
de nya verken är Hellas Kultur og Religion, i två delar: Adelstiden och 
Revolutionen. 

På grund av tidslägets ekonomiska omständigheter för kommitt6 
arbetet har undertecknad övertagit anmälningen av dessa volymer. 
Den kan icke våga sig på någon värdering, vartill jag saknar kom-
petens. Uppmärksamheten har inriktats på frågan, huruvida förfat-
tarens framställning kan anses fylla de krav på konstnärlig form som 
böra ställas på vetenskapliga verk, när det gäller utmärkelse med lit-
terärt Nobelpris. 

Vad Adelstiden beträffar, är det lätt att fastställa, att någon konst-
närlig formprägel varken åstadkommits eller rimligen kunnat begä-
ras. Boken är nämligen en undersökning av det förhistoriska Hellas' 
sociala och kulturella väsen, grundad på filologisk analys av ordma-
terial ur Homeros och Pindaros. Så vitt en oinvigd kan yttra sig om 
den, är den skarpsinnig, och fantasiväckande är den i hög grad, men 
den är mycket besvärlig att följa med i. Poetiska termer, ständigt 
upprepade och för var gång utvidgade till mer omfattande be-
greppskomplex, få här tjäna till byggnadsstenar vid restaureringen 
av en för längesedan i ruiner liggande värld. Redan i de nämnda 
skaldernas dagar låg den i ruiner, och deras inspirerade ord byggde 
väl blott på dröm om det förgångna i ideell försköning. Det vill 
synas, att materialet ofta är för osäkert för en modernt vetenskaplig 
och logisk rekonstruktion. 

Framställningen blir tröttande med sina för läsaren aldrig helt 
förtrogna ord: Dydos, time, olbos o.s.v., ur vilka författaren hämtar, lik-
som ur en Fortunatuspung, allt vad han behöver för att ge gestalt-
ning och färg åt furstarnas och adelsätternas enkla, fasta och i sitt 
stillastående harmoniska samhällen. 

I Revolutionen, där man har historiska reminiscenser att ibland 
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stödja sig på, kan man se tydligare omkring sig. Här utredes — att 
börja med genom analyser av det sjette århundradets politiska 
stridsdikter, sedan från pålitligare akter — den omvälvning i grekisk 
mentalitet som betydde adelsstatens undergång, demokratiens födel-
se och det andliga livets frigörelse genom individualismen, alltsam-
mans förorsakat av handelns och näringarnas överväldigande ut-
veckling. 

Det blir dramatiskt liv i berättelsen, och den är rik på uppslag och 
tankar, men den blir ansträngande genom författarens iver att finna 
överraskande nya synpunkter på så gott som allt historiskt skeende 
och på alla historiska personligheter. Det blir till rastlösa diskussio-
ner som äro ännu rastlösare, när de kryddas med den spiritualitet 
och underfundighet som alltid ligga på lur hos Grembech. Någon 
klar och fast och värdig historisk framställningskonst har därför ej 
heller i detta arbete uppnåtts. 

Ännu avgjordare framträder denna brist i Grembechs andra 
nyhet för året Sprogets Musik, ty där är spiritualiteten ohejdbar. Den 
är i och för sig alls icke falsk vara, men den är för beskäftig och 
applådlysten och blir därför snart beklämmande, innehållet må för-
resten vara hur tänkvärt som helst. 

Gronbechs tredje nyhet är Solen har mange Veje, men underbeteck-
ningen Sange, som här betyder att dikterna skola sjungas "på egen 
melodi", ej läsas. 

Undertecknad saknar i sällsynt grad alla förutsättningar för utfö-
rande av vokalmusik och har, mot förbudet, läst dikterna som vanli-
ga dikter och reflekterat över dem. 

Det är icke lätt att göra någotdera, ty formen, oftast alldeles fri 
vers eller, om man så vill, rytmisk och orytmisk prosa — brytes oupp-
hörligt sönder av excentriska infall och självhärliga nycker, så att 
man icke vet vad för slags stil och språkton man har för sig. 
Tankegången lider av liknande brister och visar blott däruti konse-
kvens, att den mynnar ut i oklarhet och gåtor, just när man väntar 
det avgörande beskedet. Det är skada, ty ibland är det betydande 
icker som skymtat. Så är fallet i flera dikter som behandla dödens 
metafysiska problem i vitt skilda föreställningsvärldar, Persefone-
myten, Maria gudamodern, Kong Hadding. Alla tyckas förkunna 
livets evighet och seger, icke blott över döden, men genom döden 
som dess tjänare. De äro fyllda med jublande optimism, och kanske 
möta vi här något symtomatiskt vår dödshärjade tids religiösa grub-
bel, något som försöker att treva sig fram. 

Även i andra av dikterna finns det en del att stanna vid, men det 
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hela räcker dock icke på långt när till att motivera en hög uppskatt-
ning av samlingen. Slutintrycket blir, att hugskott, nycker och löslig-
het i formen bestämt dess karaktär. 

Kommitterade avböjde förslaget. 
N:o 14. Red Bdzaine. Förslaget var nytt 1937 och upprepades 

1941. Sakkunnigutlåtandet uttalade sig med bestämdhet båda gång-
erna emot det, och i år har intet nytt arbete av författaren fram-
kommit. Ingen diskussion mellan Kommitterade har alltså nu ägt 
rum, och de förbliva vid sitt hittillsvarande avböjande av kandidatu-
ren. 

N:o 15. ,Arikolcg.  Berdjajev. Förslaget var förra året nytt men kunde 
då ej föranleda diskussion, emedan sakkunnigutlåtandet genom 
postala äventyr ej var hitkommet vid kommittkammanträdet. Det 
förelåg snart efteråt och innehöll en ytterst ingående och grundlig 
kritik av Berdjajevs filosofi, utmynnande i ett underkännande av 
dess värde. Kommitterade ha i år uttalat sitt avböjande av kandida-
turen. 

N:o 16. Enrique Larreta. Förra året, då förslaget var nytt, funno 
Kommitterade ej anledning att förorda det, och i år ha de, eftersom 
intet nytt verk av författaren förelegat, förblivit vid denna hållning. 

N:o 19. Charles Morgan. Denne författare möttes förra året vid för-
slagets framkomst av livligt intresse och delvis hög uppskattning hos 
såväl sakkunnigen som Kommitterade. Någon anbefallning av pris-
utmärkelse var man dock ej beredd till, utan stannade vid ett utta-
lande, att kandidaturen borde ställas på framtiden. I år förblevo 
Kommitterade vid samma mening. 

De för året nya förslagen, jämte sådana av de övriga som av flera 
eller färre Kommitterade fått anslutning, äro följande: 

N:o 1. Sri Aurobindo. Utlåtandet om denna indiske filosof har, utan 
varje anspråk på sakkunnighet, avgivits av undertecknad — av 
samma anledning som ovan nämnts ifråga om Vilhelm Gronbech. 
Det har därför icke kunnat resultera i något ställningstagande till 
prisförslaget, utan blott i en hemställan till Akademien att, om den 
knapphändiga anmälningen av The Life  Divine väckt dess intresse för 
det högt syftande verket, uppdraga åt lämplig sakkunnig att under 
nästa år, med tillräcklig tid på sig för det krävande studiet, avfatta ett 
verkligt värdeomdöme. Kommitterade skulle därigenom ra möjlig-
het att taga ställning till den utan tvivel intresseväckande kandida-
turen; för närvarande ansågo de sig ej kunna diskutera förslaget. 

N:o 2. Franz Hellens. Sakkunnigutlåtandet om denne belgiske 
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romanförfattare och novellist ger en ingående undersökning av hans 
produktion, med god vilja att framleta dess estetiska värden. 
Slutomdömet blir dock, att Hellens icke synes äga de mått som krä-
vas av en mottagare av Nobelpriset. 

Man behöver icke läsa mer än den i främsta rummet ställda 
novellsamlingen Realias fantastiques för att instämma i detta avbö-
jande av kandidaturen. 

Kommitterade avböjde förslaget. 
N:o 5. Carlos Ocantos. Sakkunnigutlåtandet betonar författarens 

betydelse för utvecklingen av den argentinska skönlitteraturen till 
nationell självständighet. Av romanreferaten rar man ett bestämt 
intryck av en gedigen diktarepersonlighet, outtröttligt hängiven den 
uppgift, han ställt för sig, att ge en komplett och trogen målning av 
argentinskt samhälle och folkliv. Genom sin främst hos spanska mäs-
tare skolade litterära kultur med bibehållen nationell prägel tycks 
han vara överlägsen de sydamerikanska romanförfattare som tidiga-
re föreslagits till Nobelpris. Om någon starkt gripande verkan 
genom händelseförlopp och i&konflikter, eller någon märkligare 
fantasistyrka förmäles emellertid icke i utlåtandet, som stannar vid 
hög respekt för välbalanserad och verklighetstrogen skildringskonst. 
Det vill synas, att hur betydande än Ocantos insats i hemlandets lit-
teratur och i spanskspråkig litteratur överlag må vara, skulle den 
knappast väga tungt nog för den universella publik en Nobel-
pristagare har att möta. 

Att förslaget framkommit så sent, att det gäller en 83-årig förfat-
tare, tyder icke på, att det tillkommit alldeles spontant. Det förefal-
ler sannolikt, att det varit Larretas kandidatur i fjor  som i Spanien 
framkallat förslaget på Ocantos som en värdigare representant för 
argentinsk romandiktning. 

Kommitterade avböjde förslaget. 
N:o 6. Johannes V Jensen. Till den långa rad av utlåtanden som 

sedan 1925 avgivits om Jensens litterära alstring har i år kommit 
ännu ett, behandlande två nya verk, samlingen Digte (1901-1941) 
samt Kvinden i Sagatiden. Däri ges en mycket hög uppskattning åt för-
fattarens för första gången samlade lyrik och även livligt erkännan-
de åt de uppslagsrika sagostudierna. 

Emellertid påminner utlåtandet till slut om att författarens i 
värde mycket skiftande romanproduktion icke bör lämnas ur räk-
ningen vid inställningen till prisförslaget. Det kan så mycket mindre 
ske som denna produktion omfattar de verk vilka främst avgjort 
Jensens stora berömmelse i hemlandet och vid eventuell utmärkelse 
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med Nobelpris komma att bestämma den universella läsekretsens 
uppfattning om författarens värde. Det är ju blott prosadikt, fram-
förallt romaner, någon gång teaterpjäser som verkligen kan nå fram 
till detta forum. 

Av kommitterade uttalade sig tvenne för detta förslag, Hrr Öster-
ling och Siwertz. 

N:o 7. Elisabet Bagriana. Liksom det skedde förra året med profes-
sor Karlgrens utlåtande om Berdjajev, har hans motsedda utlåtande 
om denna bulgariska diktarinnan ej hitkommit till kommitt6am-
manträdet. Kommitterade ha därför ej kunnat behandla prisförsla-
get. 

N:o 10. Paul Valby. Sakkunnigutlåtandet över Vakrys senaste 
skrifter, aforismsamlingen Mauvaises Pens&s et autres, en volym, 
Mdange, av skiftande innehåll och ett föredrag Pa.sie et Pens& abstraite, 
lägger huvudvikten på aforismerna, vars tankegångar den söker i 
någon mån kartlägga. Uppgiften är icke lätt, ty författarens tankar 
växla plats i hans inres rymd, likt drivande molntappar, som upplö-
sas under rörelsen. Med all hög uppskattning av Vakrys intensivt 
ärliga sanningssökande stannar sakkunnigen ofta i tvekan om den 
behållning det gett. Han betonar, att diktarens tidigare lyriska pro-
duktion alltjämt torde väga tyngst, när det gäller utmärkelsen med 
Nobelpris. 

Undertecknad har redan vid förslagets första framträdande 
bekänt sin oförmåga att tränga in i denna esoteriska lyrik och är 
fortfarande maktlös därvidlag. Aforismerna äro väl något mera till-
gängliga, och intrycket av deras tankeskärpa och djupsinne är ofrån-
komligt. Men skarpsinnet arbetar ofta med så vassa eggar, att det 
förintar det själsliga stoff som bearbetas. Djupsinnet är icke barm-
härtigare; det är explosivt och spränger sönder vad det borrar sig 
igenom. Läsaren står tomhänt och knappast klokare än förut. För 
övrigt ha väl aforismer sitt egentliga berättigande som konstform 
genom att fylla stränga krav på formell fasthet och klarhet, och dessa 
egenskaper har jag icke alltid funnit hos Vakry. Jag kan alltså icke ge 
min röst för ett Nobelpris åt honom, hur stor sympati hans nobla 
och geniala personlighet än kan väcka. 

Av Kommitterade anbefallde Hr. Böök förslaget med följande 
ord: Paul Vakrys poetiska insats är så originell och betydande och 
hans prosaiska författarskap så idérikt och glänsande, att jag anser 
en Nobelprisutmärkelse till honom motiverad. Hr. Hammarskjöld 
yttrade att, även om Vakrys lyriska alstring är alltför svårtillgänglig, 
gåve hans författarskap på prosa tillräcklig motivering för ett 
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Nobelpris. För närvarande ville dock Hr. Hammarskjöld ej anbefal-
la utmärkelsen. 

N:o 11. Gabriela Mistral. För detta förslag, som från början (1940) 
väckt stort intresse inom Akademien, uttalade sig förra året Kom-
mitterades flertal. 

Av årets Kommitterade uttalade sig Hr. Hammarskjöld därhän, 
att han ville sätta detta förslag främst bland alla föreliggande, och att 
han förordade Gabriela Mistral till årets Nobelpris. 

N:o 17. Franz Werfel. Sakkunnigutlåtandet ger uttryck för en hög 
värdering av denne författares bästa romanalstring. 

Kommitterade ställde sk avvaktande till förslaget. 
N:o 18. Georges Duhamel. Arets utlåtande om detta förslag, som nu 

återkommit för fjärde gången, avhandlar en volym av Chronique des 
Pasquier, La Passion de Joseph Pasquier. Utan att ställa detta verk bland 
författarens främsta tillmäter sakkunnigen det avgjort värde som 
tidssymbolisk skildring och betonar åter sin höga uppskattning av 
Duhamels författarskap i stort sett. 

Kommitterade ville icke för närvarande anbefalla förslaget. 
N:o 20. John Steinbeck. Utlåtandet om denna för året nya kandi-

datur uppskattar livligt det konstnärliga värdet av en ansenlig del av 
diktarens eljes mycket ojämna produktion. Prisförslaget anbefalles 
för närvarande ej, men föreslås ställt på framtiden, i förväntan på 
den högt begåvade och tämligen unga diktarens fortsatta utveckling. 

Kommitterades majoritet ville för närvarande ej anbefalla försla-
get. Hr Hammarskjöld uttalade, att han ansåg Steinbeck för roma-
nen The Grapes of Wrath värdig att mottaga årets Nobelpris, dock 
med företräde för Gabriela Mistral. 

Stockholm den 9 sept. 1943. 

Per Hallström. 

Inget Nobelpris utdelades detta år. 
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Nobelprisförslag för år 1944 

1) A.-G. E'tessam-Zadeh. Förslag av Issa Sepahbodi, professor i 
franska språket och litteraturen vid Universitetet i Teheran. 

2) Enrique Larreta. Förslag av Carlos Ibarguren och Carlos Obliga-
do, medlemmar av Argentinska vitterhetsakademien. 

3) Luis Nueda y Santiago. Förslag av Julio Casares, medlem av 
Spanska akademien. 

4) Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Ant6nio Baiäo, 
medlem av Vetenskapsakademien i Lissabon (human. sekt.). 

5) johs. V Jensen. Förslag av C. A. Bodelsen, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Universitetet i Köpenhamn, och av 
riksantikvar Harry Fett, medlem av Norska vetenskapsakade-
mien (human. sekt.). 

6) Henriette Charasson. Förslag av Pierre Moreau, professor i franska 
språket och litteraturen vid Universitetet i BesarKon, och av 
Serge Barrault, professor i historia vid Universitetet i Freiburg 
(Schweiz). 

7) Arnuf Överland. Förslag av dr Rolv Thesen, medlem av Norska 
Vetenskapsakademien (human. sekt.). 

8) y. Huizinga. Förslag av W. J. M. van Eysinga, medlem av Kungl. 
Vetenskapsakademien i Amsterdam (human. sekt.). 
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9) Elisabet Bagriana. Förslag av St. Mladenov, professor i slavistik 
och jämförande språkvetenskap vid Universitetet i Sofia. (För-
slag överstående från 1943.) 

10) Edmund Blunden. Förslag av H. W. Donner, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Åbo akademi. 

11) Paul ValiTy. Förslag av lektor Ernst Bendz, medlem av Kungl. 
Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

12) Nikolcg.  Berdjajev. Förslag av professor Alf Nyman, medlem av 
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 

13) Gabriela Mistral. Förslag av hr Hammarskjöld. 

14) Charles-Ferdinand Ramuz. Förslag av hr Siwertz. 

15) Hermann Hesse. Förslag av hr Österling. 

16) Charles Morgan. Förslag av herr Siwertz. 

17) Georges Duhamel. Förslag av hr Hammarskjöld. 

18) John Steinbeck. Förslag av Erik Lönnroth, professor i historia 
vid Universitetet i Uppsala. 

19) Vilh. Grenbech. Förslag av f.d. lektor Sven Lönborg, medlem av 
Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

20) Red Bdiaine. Förslag av Maurice Mignon, professor i 
Sydeuropas språk och litteratur vid Universitetet i Aix-
Marseille. 

21) Teixeira de Pascoaes. Förslag av Joäo Antönio de Mascarenhas 
JUdice, visconde de Lagåa, medlem av Vetenskapsakademien i 
Lissabon (human. sekt.). 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1944. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro 21. Till samma antal uppgå föreslagna kandidater. Av 
dessa äro 4 nya, vilka som vanligt sparas till sist, jämte 6 förut före-
slagna som av flera eller färre kommitterade fortfarande omfattats 
med intresse. 

De övriga äro följande: 
.N.•o 2. Enrique Larreta. Förslaget var nytt 1942 och fick ingen an-

slutning bland kommitterade. Nu har ett nytt verk av författaren 
nått hit, en "dramatisk novell" i tre kapitel eller akter: Tenia que suce-
der. Det kom för sent för ett utlåtande i vanlig ordning och får här-
med i korthet anmälas. 

I bokens företal karaktäriserar författaren den som ett försök att 
skapa en ny konstart, en sammansmältning av dialog och berättelse 
till ett läsedrama, han tänker sig ett sådant drama ha möjligheter till 
fruktbar utveckling. 

Nyheten kan sättas i fråga, ty inom novellkonsten hittar man lätt 
exempel på huvudsakligen dramatisk framställning, och i modern 
dramatik — man behöver blott nämna Bernard Shaws — svälla ofta för-
fattarens presentationer av de handlande och framställningar av mil-
jön till långa parenteser mellan dialogerna. Möjligheterna till utveck-
ling av läsedramat te sig i Larretas experiment icke vidare lovande, ty 
handlingen däri är synnerligen obetydlig och dialogen mycket tom. 

Styckets namn: "Så måste det ske..." väcker förväntan på något 
slags ödesdrama, och det ges även genast hotfullt varslande antyd-
ningar om att ett sådant är på väg. Vad som till slut kommer har 
dock mera karaktären av förbluffande överraskning än av motiverad 
tragisk upplösning. 

Sceneriet är en gammaldags salong i en villa på en brant över 
världshavet med ett djupt fall ned mot detta. Ett öppet fönster i rum-
met vätter ut mot skiftande väderlek med tjut av storm och dån av 
rullande vågor, och den som böjer sig ut genom fönstret känner 
huvudet svindla av på en gång skräckfulla och lockande förnimmel-
ser. Det finns tre huvudpersoner i dramat, invecklade i ett erotiskt 
problem, och vilkendera av dem som skall förgås, det är frågan som 
skall besvaras. 

De tre personerna äro en elegant komediförfattare och två ele-
ganta och vackra damer. Den ena är hans mångåriga älskarinna, 
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som han försökt bryta med; den andra är hans väninna som bjudit 
paret till sig för att göra det gott emellan dem. I dialogen vidröres 
någon gång olikheter i livsuppfattning; mannen är nämligen konse-
kvent pessimist på naturvetenskaplig, deterministisk grund, den 
medlande väninnan optimist med nord-amerikansk uppfostran; den 
olyckliga älskarinnan är ingenting annat än sönderslitna nerver. 
Tankeutbytet blir föga givande. Men nästan uteslutande röra sig 
samtalen om rent vardagligt lappri, tröttande nog i sin omständliga 
detaljering. Detta tycks vara beräknat på att ge en stark verklighets-
prägel åt stycket, i effektfull kontrast mot den mystiska tragiska 
stämningen som uppehålles genom läten och buller utifrån. 

Det hela är så naivt som det kan vara med sina anklanger från 
Rosmersholm och från Maeterlincks L'intruse, och det slutar, som redan 
nämnts, med en meningslös överraskning. Det blir den optimistiska 
damen som hoppar nedför branten i förtvivlan över att den andra 
damen lämnar villan och i rädsla för sin egen oförmåga att i ensam-
heten kunna motstå komediförfattarens tjusningsförmåga. Denne 
blir ensam kvar på scenen, och man har att gissa sig till hans käns-
lor i katastrofen, förutsatt att han har några känslor alls, vilket icke 
synes troligt, att döma efter det intryck han dittills gjort. Varför det 
som skett "måste ske" blev aldrig klart och är förresten fullkomligt 
likgiltigt för läsaren som haft idel overklighet och tomhet för ögonen. 
Det är tydligt, att denna bok icke kunnat förändra Kommitterades 
förutvarande inställning mot prisförslaget. 

N:o 4. Maria Madalena de Martel Patricio. Det för 10:e gången upp-
repade förslaget har sedan flera år intet nytt verk av författarinnan 
att taga i betraktande. Kommitterade förbliva vid sin städse avbö-
jande hållning mot kandidaturen. 

JV:•o 6. Henriette Charasson. Detta förslag föreligger nu för sjette 
gången, och något nytt verk av författarinnan har icke på fyra år bli-
vit synligt. Kommitterade som allt från början avböjt kandidaturen 
förbliva vid denna mening. 

.N.•o 9. Elisabet Bagriana. Liksom förra året ha Kommitterade ej 
kunnat behandla förslaget på denna bulgariska författarinna, efter-
som sakkunnigen ej inkommit med utlovat utlåtande. Härtill är blott 
att tillfoga, att sakkunnigen i brev uttalat sin uppfattning, att försla-
get icke av honom torde kunna anbefallas. 

,N:-o 10. Edmund Blunden. Det är i år fjärde gången som denne för-
fattare föreslagits till Nobelpris, en utmärkelse som Kommitterade, 
med allt erkännande för hans begåvning, icke ansett honom nå upp 
till. Hans i år föreliggande nya arbete, en biografi över Thomas 
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Hardy, ehuru i många avseenden värdefull, har ej förändrat denna 
inställning. 

Ar:o 12. Nikok Bercljgjev. Det för två år sedan nya förslaget, som på 
grund av sakkunnigens underkännande utlåtande i fjol avböjdes av 
Kommitterade, har ej nu föranlett något vidare övervägande. 

No 15. Hermann Hesse. Detta förslag, nytt 1931 och upprepat 1938 
och 1939, samlade vid dessa tillfällen ett icke ringa intresse bland en 
del kommitterade; majoritet nådde det dock ej och inom akademien 
vann det ej anslutning. Till författarens i ämnesområden och 
behandling ytterst mångskiftande alstring har nu i den digra voly-
men Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef 
Knecht lagts en ännu mer överraskande produkt av hans rastlösa spe-
kulation. I sakkunnigutlåtandet har den rätt mödosamma överblick-
en och kritiken av boken utmynnat i en tämligen negativ värdering, 
frånsett erkännandet av det djärvt högtflygande syftet i författarens 
framtidskonstruktioner. Rent estetiskt är den utopiska romanen tröt-
tande, trots dess omsorgsfullt utarbetade stilkonst efter tyskidassiskt 
mönster, vars klarhet och harmoni i och för sig är ett konstnärligt 
värde. Kommitterade visade sig för närvarande ej böjda att diskute-
ra kandidaturen. 

N.•o 18. John Steinbeck. Förra året då förslaget var nytt, väckte det 
bland Kommitterade ett icke ringa intresse, men anbefalldes ej till 
utmärkelse med Nobelpris. Med tanke på författarens relativa ung-
dom ställdes det på framtiden. I år, då intet nytt verk av Steinbeck 
hitkommit, stannade kommitterade vid samma hållning. 

N:o 19. Vilhelm Grenbech. Sedan förra året, då Kommitterade — lik-
som så många gånger förut — avböjde förslaget, har intet nytt arbe-
te av Gronbech utkommit. Nu har alltså icke funnits någon anled-
ning att syssla med kandidaturen. 

.N:o 20. Rerd Bdiaine. Intet nytt arbete av denne författare har 
under året utkommit, och Kommitterade ha blott att vidhålla sitt 
avböjande av prisförslaget. 

N.•o 21. Teixeira de Pascoaes. För året föreligger intet nytt verk av för-
fattaren. Kommitterade upprepa sitt avböjande av förslaget. 

De för året föreslagna, jämte sådana av de övriga som av flera 
eller färre Kommitterade fått anslutning, äro följande: 

,N:-o 1. A. G. E'tessam Zadeh. Det är en liten volym franska dikter av 
den persiske författaren som insänts såsom grund för prisförslaget, 
och sakkunnigen för det franska språkområdet har underkastat den 
ett samvetsgrant motiverat underkännande. 
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Kommitterade ha instämt i detta omdöme. 
N:o 3. Luis Nueda y Santiago. Prisförslaget gäller en mycket omfat-

tande refererande bibliografi, Mil Libros, över mer eller mindre 
representativa litterära verk från antiken allt intill våra dagar, en 
ansats till encyklopedi på området. Med allt det värde som verket 
kan ha för särskilt spansk litterär allmänbildning faller det tydligen 
utanför Nobelprisets sfär och syfte, och Kommitterade ha endast 
kunnat avböja kandidaturen. 

N:o 7. Arnulf Överland. Sakkunnigeutlåtandet, som sökt noggrant 
tillvarataga det värdefulla i diktarens ymniga och rätt ojämna pro-
duktion och som ifråga om hans lyriska diktning påpekat en otvivel-
aktigt stark utveckling i kraft och betydenhet och formell konstnär-
lighet, har kommit till det slutomdömet att författaren trots en i flera 
avseenden väl försvarad ansenlig ställning inom samtida norsk litte-
ratur icke uppnått en tillräckligt hög rang att motsvara en 
Nobelprisutmärkelse. Bland kommitterade yttrades icke någon avvi-
kande mening. 

N:o 8. y Huizinga. 1 årets utlåtande om en nyutkommen volym av 
denne historiker och kulturfilosof har den livliga uppskattning av 
författarens litterära mästarskap och andliga betydenhet som tidiga-
re inom Kommitterade och akademien kommit till uttryck på nytt 
betonats. I fråga om den föreslagna utmärkelsen har dock utlåtan-
dets författare (som icke gör anspråk på att kallas sakkunnig) ställt sig 
tveksam, huruvida Huizingas rang som historiker kan anses tillräck-
ligt hävdad för att motsvara kraven på ett Nobelpris, när det gäller 
ett så sällan och med så sträng ansvarskänsla beträtt litteraturområ-
de som det här föreliggande. Bland Kommitterade förklarade sig 
Hr. Hammarskjöld vidhålla sin anbefallning av kandidaturen. 

JV:-o 11. Paul Vakry. Av honom förelåg intet nytt verk sedan förra 
året, då Kommitterade, med undantag av Hr. Böök, ej ansågo sig 
kunna anbefalla förslaget på grund av svårtillgängligheten i författa-
rens alstring. 

Hr Böök hade i brev underrättat om sitt vidhållande av sin förra 
året hävdade mening att Vakry borde tillerkännas prisutmärkelsen. 

N.•o 13. Gabriela Mistral. För detta vid dess första framträdande 
1940 med livlig anslutning inom akademien mottagna förslag utta-
lade sig ännu 1942 Kommitterades flertal. Förra året var hr 
Hammarskjöld ensam om att förorda det till Nobelprisutmärkelse, 
och han vidhöll i år sin anbefallning. 

N:o 14. Charles-Ferdinand Ramuz. Det mycket ingående sakkunnig-
utlåtandet om denne författare ger som slutomdöme om hans 
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alstring att den, trots obestridliga förtjänster i anda och formgivning, 
både i yttre och inre mening saknar det format som kan motivera en 
utmärkelse med det litterära Nobelpriset. Kommitterades majoritet 
hade samma mening. 

Herr Hammarskjöld ansåg, att Ramuz borde i främsta rummet 
ihågkommas vid årets prisutdelning. 

,N:o 16. Charles Morgan. Förslaget väckte för två år sedan intresse 
hos flera Kommitterade och ställdes på framtiden. Förra året före-
kom ingen diskussion därom, men i år uttalade Hr. Siwertz sin 
anbefallning därav. 

,N:o 17. Georges Duhamel. Om detta nu för femte gången återkom-
na förslag uttalade Kommitterade förra året som sin mening, att det 
ej för närvarande borde anbefallas. I år ville Hr. Hammarskjöld ha 
det framfört till akademiens beaktande. 

På listan över årets förslag återstår att nämna: 
Ar:o 5. Johannes V Jensen som så till vida kommit i särklass, att en 

majoritet av 3 kommitterade förklarade sig anse honom böra 
komma främst i åtanke vid diskussion om Nobelprisutdelning. 

Härtill ber undertecknad att få uttala följande förklaring för sin 
del: 

Vid min anslutning till nämnda mening hade jag att övervinna en 
stark motvilja mot åtskilliga väsensdrag i Jensens författarpersonlig-
het och mot tonen i hans åsiktsförkunnelse. Obestridligt tycks det 
mig dock, att Johannes V. Jensen i begåvningens frodighet, i fantasi-
ens rikedom och i omedelbar och glänsande stilkonst står utan jäm-
like bland årets föreslagna diktare. 

Stockholm 7 sept. 1944 

Per Hallström 

Svenska Akademien beslöt den 9 november 1944 att årets ,Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Johannes V Jensen 'för den sällsynta kraften och frodigheten i 
hans diktarfantasi, förenad med vittfamnande intellektualitet och djärv, nyska-
pande stilkonst". 
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Nobelprisförslag 1945 

1. Charles-Ferdinand Ramuz. Förslag av Marcel Raymond, professor 
i fransk litteratur vid Universitetet i Gen6Te, jämte ett flertal 
andra professorer i fransk, tysk, italiensk litteratur vid Schweiz 
universitet. 

2. Elisabet Bagriana. Förslag av St. Mladenov, professor i slavistik 
vid universitetet i Sofia (förslag överstående från 1943). 

3. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antönio Baiäo, 
medlem av Vetenskapsakademien i Lissabon (human. sekt.). 

4. jutes Romains. Förslag av H. Sten, professor i romansk språk-
vetenskap och litteratur vid Universitetet i Köpenhamn. 

5. Franz Werfel. Förslag av Walter A. Berendsohn, Ed. professor i 
skandinavisk och tysk litteratur vid Hamburgs Universitet (emi-
grant), samt av professorerna John Landquist och Ragnar 
Josephson, medl. av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfun-
det i Lund, filos.-hist. avd. 

6. Edmund Blunden. Förslag av H. W. Donner, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Åbo akademi. 

7. Paul Valery. Förslag av Hrr Böök, Siwertz och Österling. 

8. Johan Falkberget. Förslag av Eugenia Kielland, medlem av 
Norska vetenskapsakademien (human. sekt.). 
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9. Gabriela Mistral. Förslag av Fru Wägner. 

10. Marie Under. Förslag av Ants Oras, f.d. professor i engelsk filo-
logi och litteratur vid Universitetet i Tartu (emigrant). 

11. Arvid Mörne. Förslag av Gustav Suits, f.d. professor i estnisk och 
allmän litteratur vid Universitetet i Tartu (emigrant). 

12. JVikolcy.  Berdjajev. Förslag av professor Alf Nyman, medlem av 
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund (filos.-hist. 
avd.). 

13. Georgios Theotokas. Förslag av Hr Siwertz. 

14. Georges Duhamel. Förslag av Hr Hammarskjöld. 

15. y. Huizinga. Förslag av Hr Hammarskjöld och av W J. M. van 
Eysinga, medlem av Kungl. Vetenskapsakademien i 
Amsterdam (human. sekt.) t 2 februari 1945. 

16. T S. Eliot. Förslag av Hr Österling. 

17. E. M. Forster. Förslag av lektor Greta Hedin, medlem av Kungl. 
Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

18. John Steinbeck. Förslag av intendent Gustaf Munthe, medlem av 
Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. 

41 
L/am' 

Utdrag ur Nobelkommitans protokoll den 31 maj 1945: 

§4 

Anmäldes 6 nya prisförslag försenade genom avbrottet i de inter-
nationella förbindelserna. Av dessa beslöt kommittén att 4 skulle 
upptas å årets lista: nr 19, 20, 21, 22 och att frågan om de två 
övriga skulle anstå till nästföljande år. 

[- - -1 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1945. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro till antalet 22. Till samma antal uppgå de föreslagna 
författarna. Av dessa äro 5 nya för året, och sparas som vanligt till 
sist, jämte sådana förut föreslagna som av flera eller färre kommit-
terade omfattas med intresse. 

De övriga äro följande: 
N:o 2. Elisabet Bagriana. Förslaget kunde förra året på grund av 

försenat sakkunnigutlåtande ej behandlas av Kommitterade. Nu 
förelåg utlåtandet som avböjde förslaget. Kommitterade anslöto sig 
till detta ställningstagande. 

N:o 3. Maria Madalena de Martel Patricio. Det för 12:te gången åter-
komna förslaget har, liksom flera år förut, ej fått något nytt verk 
av författarinnan att stödja sig på. Kommitterade funno alltså 
ej anledning att frångå sin ständigt avböjande hållning mot kandi-
daturen. 

N:o 6. Edmund Blunden. Förslaget återkommer i år för 5:te gången. 
Det väckte som nytt intresse hos Kommitterade, framförallt genom 
författarens vackra ungdomspoesi, och ställdes därför på framtiden. 
Nu förelågo ytterligare två diktsamlingar, men dessa gåvo ej något 
fördelaktigt intryck av författarens poetiska utveckling. Kommit-
terade avböjde förslaget. 

N:o 8. Johan Falkberget. Förslaget, som sedan 1937 årligen uppre-
pades intill 1942, har varje gång avböjts av sakkunnig och Kom-
mitterade, senast dock med det förbehållet, att för ett definitivt ställ-
ningstagande fortsättningen av romanen Nattens Bred borde inväntas. 
En sådan fortsättning har även i år, naturligt nog genom tidsförhål-
landena, uteblivit. Kommitterade ha alltså blott att vidhålla den 
senaste inställningen. 

N:o 5. Franz Werfel.  Förslaget framkom för två år sedan och sak-
kunnigen yttrade sig med hög uppskattning om vissa av författarens 
verk och om hans i flera avseenden märkliga berättarebegåvning. I 
utlåtandet anbefalldes Werfel till framtida uppmärksamhet. Nu har 
han emellertid avlidit och Kommitterade funno ingen anledning att 
trots detta anbefalla förslaget. 

N:o 11. Arvid Mörne. Förslaget förelåg 1936, då ifråga om ett med 
Sillanpää delat pris, och vann då ej anslutning bland kommitterade. 
Sakkunnigutlåtandet från detta tillfälle har nu kompletterats, men 
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uttalar sig ej om Nobelprisutmärkelse. 
Kommitterade avböjde förslaget. 
N:o 12. Nikolcj Berdjgjev. Förslaget avböjdes för tre år sedan i 

anslutning till sakkunnigutlåtandet. Kommitterade funno det nu, 
liksom förra året, ej föranleda vidare behandling. 

JV:•o 15.3. Huizinga. Denne holländska historiker och kulturfilosof, 
som mer än en gång väckt Kommitterades och övriga akademileda-
möters stora intresse, har under året avlidit och Kommitterade 
funno ingen anledning att trots detta anbefalla förslaget. 

JV:.o 18. John Steinbeck. Förslaget var nytt för två år sedan, och sak-
kunnigutlåtandet uttalade för flera av författarens verk en hög upp-
skattning, medan andra betecknades som tämligen intresselösa eller 
omogna. Utlåtandet anbefallde en hoppfullt avvaktande inställning 
till kandidaturen, och Kommitterade anslöto sig till samma mening. 
De vidhöllo nu samma inställning. 

N:o 19. J. Teireira de Pascoaes. Förslaget var nytt 1942 och uppre-
pades 1943. Båda gångerna avböjdes det av Kommitterade. I år 
föreligger intet nytt verk av författaren, och Kommitterade uppre-
pade sitt avböjande. 

.Jtf.  20. Enrique Larreta. Förslaget var nytt 1942 och upprepades 
1943, båda gångerna utan att finna anslutning hos Kommitterade. 
I år har intet nytt verk av författaren tillkommit, och Kommitterade 
avböjde förslaget. 

JV:•o 21. Henriette Charasson. Sedan 1938 har detta förslag varje år 
förnyats, men, trots en del uppskattning, avböjts såväl av sakkunnig 
som Kommitterade, såsom icke ägnat att motsvara kraven på ett 
Nobelpris. I år, då ett par mycket små och tunna häften nytillkom-
mit, har utgången blivit likadan. 

De för året nya förslagen, jämte sådana av de gamla som från 
flera eller färre kommitterade fått anslutning, äro följande: 

N.'0 1. Charles-Ferdinand Ramuz. Denna franskschweiziske författa-
re föreslogs förra året och tillmättes då i sakkunnigutlåtandet, med 
all uppskattning för övrigt, ej så betydande dimensioner, att de 
kunde påkalla en utmärkelse med Nobelpris. Kommitterades flertal 
voro av samma mening. Herr Hammarskjöld reserverade sig där-
emot och har i år upprepat denna inställning. Övriga kommitterade 
ha vidhållit sin. 

.N.•o 4Jules Romains. Förslaget framkom 1935 och tillstyrktes livligt 
av dåvarande sakkunnigen Professor Holmberg. Samma tillstyrkan 
rönte det av den efterföljande sakkunnigen Lektor Linder. För- 
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fattarens främsta verk, romanserien Les hommes de bonne volont6 hade 
under tiden vuxit från ett tiotal till 27 volymer, men ej ännu fullt 
publicerats, och Kommitterade funno sig ej färdiga till ett definitivt 
omdöme om dess värde. Verkets planläggning till en analytisk fram-
ställning av hela Frankrikes materiella och andliga status från vårt 
århundrades första decennium till fredens konsolidering efter första 
världskriget är onekligen grandios. Det är dock svårt att klart upp-
fatta ens de enskilda volymerna, innan man kunnat ana vad de i sin 
helhet komma att betyda. Tills vidare te de sig blott som fragment, 
som brostenar mot obekanta mål och obekant utsikt. 

För det ofantliga historieverket förfogar Romains över högst 
ansenliga krafter. Hans intelligens är lika omfattande som hans iakt-
tagelse av verkligheten in i de minsta detaljer är outtröttlig och 
skarpsynt. Men eftersom här är fråga om romandiktning, kan man 
ej undgå att märka en ihållande svårighet att hålla berättelsen sam-
man till konstnärlig verkan. De otaliga gestalterna presenteras 
och karaktäriseras för att försvinna — ofta för lång tid — och sedan 
fortsätta sin handling, då man nästan hunnit glömma dem. En 
omättlig nyfikenhet på mänsklig natur och alla livets fenomen och 
en flödande idérikedom i otaliga diskussioner, blir det väsentliga 
intryck läsaren behåller, men hur mycket därav som blir blott själv-
ändamål, och hur mycket som slutligen blir bärande för verket, det 
ser läsaren icke. Ofta träffar man på skildringar och någon gång sce-
ner med betydande innehåll, men ibland också helt onödigt skrym-
mande eller rent futila — i synnerhet på det sexuella området. Som 
kraftyttring är hela denna oöverskådliga rikedom emellertid impo-
nerande nog och väl utan motstycke i samtida diktning vad måttet 
beträffar. I poetisk kvalitet når det dock icke på långt när upp till 
Balzac, men redan att jämförelsen faller en in betyder en icke ringa 
doge. 

Kommitterade ställde sig avvaktande till förslaget i väntan på de 
sista delarna i serien. 

År:o 7. Paul Valby. Detta förslag, som var nytt 1930 och sedan näs-
tan årligen återkom, blev länge, trots hög uppskattning av Vakrys 
idealitet, djupsinne och skarpsinne, varken av sakkunnige eller 
Kommitterade anbefallt till prisutmärkelse, på grund av författarens 
exklusiva läggning. Först 1943 förordades det av Hr. Böök som även 
året därpå vidhöll denna inställning. I år blev det särskilt aktuellt 
genom att det återväcktes av Hrr. Böök, Österling och Siwertz. 

Nu, sedan Paul Vakry avlidit, läto två av dessa förslaget falla, 
medan Hr. Böök vidhöll det med åberopande av det precedensfall 
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som förelåg genom prisutdelningen till E. A. Karlfeldt. Till Hr. Böök 
anslöt sig undertecknad som lät sina betänkligheter mot exklusivite-
ten vika för övertygelsen om Vakrys ojämförliga överlägsenhet i 
andlig resning och självständighet gent emot alla medtävlare på 
årets förslagslista. Hr. Hammarskjöld, som redan förut satt tre andra 
namn på listan framför Paul Vakrys, uttalade sig liksom Hrr. Öster-
ling och Siwertz bestämt emot ett upprepande av prisutdelning till 
en avliden. 

N:o 9. Gabriela Mistral. Detta förslag, nytt 1940, fick 1942 anslut-
ning av ett flertal bland de kommitterade. Året därpå, liksom förra 
året, var Hr. Hammarskjöld ensam om att förorda det och han vid-
håller ännu denna inställning. Av Kommitterade anslöto sig nu Hrr. 
Österling och Siwertz till honom. 

N:o 10. Marie Under. Sakkunnigen på språkområdet, Professor 
Wieselgren, har med ingående motivering förordat detta förslag till 
prisbelöning av den i sitt hemland högt uppburna estniska diktarin-
nan. Jämte hans tolkningar på prosa föreligger en ansenlig samling 
översättningar på helt god tysk vers av hennes lyrik. Med denna 
hjälp kan man få en rätt ingående föreställning om originalens art 
och värde. 

Undertecknad var icke beredd att gå så långt i sitt erkännande 
som sakkunnigen, men ville dock hemställa, att förslaget icke skulle 
avböjas, utan ställas på framtiden för grundligare övervägande än 
vad nu hinner att komma det till del. 

Kommitterade anslöto sig därtill. 
No 13. Georgios Theotokas. Sakkunnigutlåtandet är grundat blott 

på de två romaner av den grekiske diktaren, som föreligga på svens-
ka, och det har åtskilligt att anmärka mot komposition, karaktärs-
teckning och berättelsens konsekvens. Det uttalas likväl som otvety-
digt, att det är en för lyrisk poesi rikt begåvad författare, som fram-
träder i denna romanprosa, och att denna begåvning i hans vers-
diktning torde te sig ännu avgjordare. På grund härav anbefalldes 
att ställa förslaget på framtiden, då kanske mera av hans alstring blir 
tillgänglig för oss. 

Kommitterade anslöto sig härtill. 
N:o 14. Georges Duhamel. Förslaget mötte genast vid första framfö-

randet (1936) en hög uppskattning från dåvarande sakkunnigen 
Professor Holmberg, och samma inställning tog hans efterträdare, 
lektor Linder. Flertalet kommitterade uttalade vid dessa tidpunkter 
sin beundran för hans begåvning, framför allt hans rika intellektua-
litet och hans fria och vidsynta humanitet. De voro dock ej då 

356 



1945 

beredda att förorda förslaget, emedan ett av hans viktigaste verk, 
romanserien Chronique des Pasquier, förelåg i ofullbordat skick. 
Fortsättningen av denna romanserie höll dock ej vad början hade 
lovat, och så kom förslaget att skjutas tillbaka. I år återupptogs det 
av Hr. Hammarskjöld, som vid senare kommittésammanträde fram-
höll Duhamel, jämte Gabriela Mistral och Ramuz, såsom börande 
äga företräde framför Vakry. 

Kommitterade ställde sig avvaktande till förslaget. 
N:o 16. T S. Eliot. Förslaget framfördes så att säga på försök av två 

kommittéledamöter för att föranleda en utredning av denne på sina 
håll utomordentligt beundrade författares diktning. Sakkunnig-
utlåtandet är ett försök att tillmötesgå denna önskan, och däri utta-
las till slut den övertygelsen, att ifrågavarande diktnings ytterst 
exklusiva natur gör den föga lämplig för en utmärkelse med det lit-
terära Nobelpriset som har att svara inför ett tämligen universellt 
forum. 

Kommitterade voro ej beredda att anbefalla förslaget. 
N:o 17. E. Morgan Forster. Sakkunnigutlåtandet om denna engelska 

romanförfattare kunde ge en delvis hög uppskattning åt hans verk, 
men hade även betydliga reservationer att göra. Forster röjer ett 
mycket rikt och mycket självständigt idéliv och en ovanlig idealitet 
men bådadera ofta nog svårtillgängliga genom en säregen mystik. 
Berättelsekonsten kan vara lysande, när den är som bäst, men före-
ter ofta döda partier och kompositionen kan bli förbryllande. 
Utlåtandet kunde, trots all uppskattning, ej anbefalla förslaget. 

Kommitterade voro av samma mening. 
N:o 22. Armando Alvaret Pedroso. Denne kubanske författares 

Columbusbiografi, på vilken prisförslaget är grundat, kunde under-
tecknad i sitt utlåtande ej som på något sätt sakkunnig värdera, 
men som forskare synes Pedroso på kompetent håll ha fått hög 
uppskattning. I fråga om teckningen av Columbusgestalten har 
en lekman att konstatera att den synes fast och klar och icke låter 
någon kritisk eftervisdom grumla uppfattningen av hans genialitet 
i den tid som var hans. Mindre att berömma är framställningen 
av den historiska miljön och likaså verkets stil som i viss mån saknar 
historisk-episk värdighet. Utlåtandet kunde därför ej anbefalla pris-
utmärkelse. 

Kommitterade anslöto sig till avböjandet. 

Som det framgår av ovanstående redogörelse, anbefalldes av tre 
kommitterade, Hrr. Hammarskjöld, Österling och Siwertz, till årets 
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Nobelprisutmärkelse Gabriela Mistral, medan de två återstående, 
Hrr. Böök och Hallström, förordade prisutdelning till Paul Vakry. 

Stockholm 6 september 1945. 

Per Hallström. 

Svenska Akademien beslöt den 15 november 1945 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Gabriela Mistral 'för den av mäktig känsla inspirerade lyrik, 
som gjort hennes diktarnamn till en symbol för hela den latinamerikanska värl-
dens ideella strävanden". 
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Nobelprisförslag år 1946. 

1. Tarjei Vesaas. Förslag av Olav Midttun, professor i nynorsk dikt-
ning og målbruk vid Universitetet i Oslo. 

2. Winston Churchill. Förslag av professor Axel L. Romdahl, med-
lem av Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 
Stockholm. 

3. Charles Morgan. Förslag av fil. dr Henning Söderhjelm, medlem 
av Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg, och 
av Hr Siwertz. 

4. Boris Pasternak. Förslag av C. M. Bowra, föreståndare för Wad-
ham College, Universitetet i Oxford. 

5. H. G. Wells. Förslag av C. A. Bodelsen, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Universitetet i Köpenhamn. 

6. Schalom Asch. Förslag av Walter A. Berendsohn, f.d. professor i 
skandinavisk och tysk litteratur vid Universitetet i Hamburg. 

7. H. J. C. Grierson. Förslag av William J. Entwistle, professor i 
spanska språket och litteraturen vid Universitetet i Oxford. 

8. C.-E Ramuz. Förslag av H. de Ziegler, professor i italiensk litte-
ratur vid Universitetet i Gen6/e, Marcel Raymond, professor i 
fransk litteratur vid Universitetet i Gen6Te, Albert &guin, pro-
fessor i fransk litteratur vid Universitetet i Basel, samt av Hr 
Hammarskjöld. 
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9. Andri Gide. Förslag av G. A. Borgese, professor i italiensk littera-
tur vid Universitetet i Chicago. 

10. Arnuff Överland. Förslag av fil. dr Rolv Thesen, medlem av 
Norska vetenskapsakademien (human. sekt.), Francis Bull, pro-
fessor i nordisk litteratur vid Universitetet i Oslo, och A. H. 
Winsnes, professor i europeisk litteratur vid samma universitet. 

11. Ricarda Huch. Förslag av Fritz Strich, professor i tyska språket 
och litteraturen vid Universitetet i Bern. 

12. Hermann Hesse. Förslag av Robert Faesi, professor i nyare tysk 
litteratur vid Universitetet i Ziirich, och av Hr Österling. 

13. Arvid Mörne. Förslag av Olaf Hom&i, professor i litteraturhisto-
ria med poetik vid Åbo akademi, och Rolf Pipping, professor i 
svenska språket och nordisk filologi vid Åbo akademi. 

14. Frankois Mauriac. Förslag av Henry Olsson, professor i littera-
turhistoria vid Stockholms högskola, och av Hr Siwertz. 

15. T S. Eliot. Förslag av Hr Hellström och Hr Österling. 

16. E. M. Forster. Förslag av Hr Hellström. 

17. .Nikolqj Berdjajev. Förslag av professor Alf Nyman, medlem av 
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund (filos.-hist. 
avd.). 

18. Georges Duhamel. Förslag av Hr Hammarskjöld. 

19. Angelos Sikelianos. Förslag av Hr Österling. 

20. Marie Under. Förslag av Hr Hammarskjöld. 

21. Ignazio Silone. Förslag av Hr Gullberg. 

22. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antönio Baiäo, 
medlem av Vetenskapsakademien i Lissabon (human. sekt.). 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1946. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat emottagas till 
prövning äro till antalet 22. Till samma antal uppgå de föreslagna 
författarna. Av dessa äro 9 nya för året och sparas som vanligt till 
sist, jämte sådana äldre förslag som av kommittéledamöter omfattats 
med intresse. 

De övriga äro följande: 
.Al:Y) 5. Herbert George Wells. Denne har under sommarens lopp 

avgått med döden; ingen av Kommitterade har väckt förslag om 
postumt pris. 

N:o 10. Arnuf Överland. Liksom för två år sedan, då förslaget var 
nytt, har sakkunnigutlåtandet icke förordat prisutmärkelse. 

Kommitterade, som då voro av samma mening, funno nu icke 
någon anledning att ändra inställningen. 

N:o 11. Ricarda Huch. 1 tidigare sakkunnigutlåtanden gavs livlig 
uppskattning åt delar av diktarinnans vidtomfattande och mångskif-
tande alstring, och såväl bland Kommitterade som akademiledamö-
ter väckte förslaget intresse och diskussion. Någon anbefallning till 
prisutmärkelse uttalades dock ej. Utlåtandet för i år har blott haft 
relativt obetydliga nyheter att behandla och har ej heller nu föror-
dat förslaget. 

Kommitterade instämde häri. 
N:o 13. Arvid Mörne. Denne har under året avlidit, och bland 

Kommitterade har icke väckts förslag om postumt Nobelpris. 
N.•o 16. E. M. Forster. Förslaget var förra året nytt och sakkunnig-

utlåtandet gav ingående referat av Forsters i flera avseenden märkli-
ga romaner, men kunde på anförda grunder ej anbefalla honom till 
prisutmärkelse. Kommitterade anslöto sig till denna inställning. I år 
föreligger intet nytt verk till behandling. 

Kommitterades hållning var oförändrad. 
N:o 17. Nikok Berdjajev. Om denne ryske filosof föreligger sedan 

1942 ett mycket ingående utlåtande av Anton Karlgren som utmyn-
nar i ett bestämt underkännande. Kommitterade följde sakkunnigen 
i hans inställning och ha senare vidhållit sitt avböjande. De fortfara 
därvid även nu. 

,A1-:o 22. Maria Madalena de Martel Patricio. Det sedan 1934 så gott 
som varje år återkommande förslaget har av Kommittén ständigt 
avböjts. Även i år har detsamma skett. 
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De för året nya förslagen, jämte sådana äldre som bland 
Kommitterade ägt förespråkare, äro följande: 

År:o 1. Tarjei Vesaas. Sakkunnigutlåtandet ger en hel del uppskatt-
ning åt denne norske dialektdiktare, men har ännu mer vägande 
invändningar att göra och förordar ej prisförslaget. 

Kommitterade instämde. 
N:o 2. Winston Churchill. Utlåtandet, som fallit på undertecknads 

lott, betonar bristande kompetens för bedömning av den övervä-
gande delen av Churchills författarskap, hans stora historiska arbe-
ten om äldre och nyare tid. För sakkunnig värdering härvidlag hän-
visas till historisk fackkunskap inom akademien. Det är således blott 
Churchills stilistiska mästerskap och livfulla berättelsekonst som 
kunnat vitsordas i utlåtandet. I fråga om hans övriga böcker, själv-
biografien och essayerna över märkliga samtida, gäller samma 
erkännande av formellt mästerskap; men enbart dessa arbeten torde 
ej räcka till att motivera ett litterärt Nobelpris. Utlåtandet stannar 
alltså vid sin vädjan till sakkunnigare bedömande av förslaget. 

Kommitterade instämde. 
3r:o 3. Charles Morgan. Förslaget har tidigare (1942 och 1943) mött 

avgjort intresse bland Kommitterade och ställts på framtiden. För 
året föreligger intet annat nytt av författaren än en samling essayer. 
Utlåtandet har ej kunnat förorda någon förändring i den avvaktan-
de hållningen mot förslaget. 

Kommitterade vidhöllo samma inställning. 
iNr:o 4. Boris.  Pasternak. Som sakkunnigutlåtandet om denne ryske 

diktare ännu ej inkommit ha Kommitterade ej kunnat upptaga för-
slaget till diskussion. 

N:o 6. Schalom Asch. Förslaget är grundat på den jiddisch-skrivande 
författarens tvenne verk om Jesus och om Paulus. De föreligga på 
engelska under namnen The Nazarene och The Apostle, men ha även 
inom andra språkområden vunnit stor spridning och berömmelse. 
De ha båda form av historiska romaner, men det finns en anmärk-
ningsvärd skillnad emellan dem. The Nazarene utger sig för en berät-
telse av en romersk "chiliark" i Jerusalem som reinkarnerats med alla 
sina minnen i en polsk religionsforskare från våra dagar, medan The 
Apostle berättar på grundval av för vanligt folk tillgängliga källor. Den 
väcker alltså större tilltro och intresse och är även för övrigt ett star-
kare verk. För bedömning av dess historiska trohet saknar emellertid 
undertecknad tillräcklig fackkunskap och måste inskränka sig till vär-
dering av dess estetiska kvaliteter. Dessa äro långt från obetydliga. 

Schalom Asch visar en ansenlig förmåga att återge den oerhörda 
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stoffrikedomen och ger mycket livliga skildringar av de skiftande 
kulturerna inom romarriket, ofta nog med fängslande episoder om 
folklivet och ibland till och med med vacker poesi över dessa. 

Vad som betyder ännu mer, han röjer i framställningen av huvud-
figuren — i synnerhet då handlingen blir dramatisk — en verkligt 
betydande kraft i karaktärsteckningen och verklig intuition i hans 
själsliv 

För det mycket digra verket räcka dock ej dessa scener att ge det 
hela den rang av märkligt konstverk som borde fordras för utmär-
kelse med Nobelpris. 

Med detta omdöme ber den eljest osakkunnige bedömaren att få 
draga sig tillbaka och överlämnar åt akademien att, om den så fin-
ner lämpligt, anlita bättre kvalificerad förmåga att väga hela detta 
verk efter dess syfte. Förslaget skulle i så fall stå över till nästa år. 

Kommitterade funno prisförslaget beaktansvärt men sågo ej 
anledning att förorda det. 

,N:.o 7. Sir Herbert Grierson. Åt denne litteraturhistoriker har under-
tecknad i sitt utlåtande gett en hög uppskattning, men reserverat sig 
mot alla anspråk på vidsträcktare sakkunskap på området och för 
kompetent värdering hänvisat till fackkunniga akademiledamöter. 

Herr Böök ansåg hans verk vara förträffliga men ej motsvarande 
ett Nobelpris. Denna förklaring blev bestämmande för Kommitthi. 

.N:.o 8. C.-T: Ramuz. 1 fråga om detta förslag vidhöllo kommittera-
de utom Herr Hammarskjöld tidigare avböjande inställning till 
prisutmärkelse. Herr Hammarskjöld var av avvikande mening och 
åberopade särskild motivering. (Se bil.) 

JV:-o 9. Andii Gide. Kommitterade funno icke skäl att förorda för-
slaget. 

JV:.o 12. Hermann Hesse. Sakkunnigutlåtandet har i år icke haft 
något vägande nytt arbete av Hesse att behandla. Det har alltså 
stannat vid den flera gånger förut uttalade meningen, att denne dik-
tares prosaarbeten egentligen blott genom stilistiskt mästerskap 
under en av hans utvecklingsperioder nått till verklig märklighet, vil-
ken dock icke motsvaras av innehållets värde. Hans alstring på vers 
ger icke anledning till sådant förbehåll; han är otvivelaktigt en myck-
et framstående lyriker, efter min mening dock ej av nog stora mått 
att motivera ett Nobelpris. 

Av Kommitterade instämde Herr Hammarskjöld med ovanstående. 
Herr Österling bifogar särskilt utlåtande. I detta instämde Herr 

Siwertz och Herr Böök tillstyrkte förslaget. 
.No 14. Franfois Mauriac. I Herr Siwertz sakkunnigutlåtande föror- 
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das Mauriac till Nobelpriset. Herr Hallström samt, med tvekan, 
Herr Österling och Herr Böök anslöto sig till detta. Herr Hammar-
skjöld avstyrkte. 

N:o 15. T S. Eliot. 1 sakkunnigutlåtandet förra året försökte under-
tecknad att i någon mån intränga i denne esoteriske poets idéliv och 
lika esoteriska formkultur. Med all uppskattning av Eliots höga och 
stränga idealism kunde utlåtandet dock icke förorda utdelande av 
ett Nobelpris, med dess universella syfte, till en så självisolerad och 
svårfattlig diktare. Kommitterade förklarade sig ej beredda att anbe-
falla förslaget till prisutmärkelse. 

I år har intet nytt verk av Eliot utkommit. 
Tre Kommitterade vidhöllo sin förra inställning; Herr Österling 

och Herr Siwertz uttalade sig för en avvaktande hållning. 
JV:.o 18. Georges Duhamel. 1 Herr Siwertz' sakkunnigutlåtande har 

Duhamels författarskap förklarats vara värt en utmärkelse med Nobel-
pris. Kommitterade anslöto sig till samma uppfattning, Herr Ham-
marskjöld dock med följande formulering: fullt värdig ett Nobelpris, 
men börande stå tillbaka för den av honom förordade Ramuz. 

JV:.o 19. Angelos Sikelianos. Då i följd av ett missförstånd icke något 
utlåtande om detta förslag föreligger, hänskjuta Kommitterade 
bedömningen till nästkommande år. 

N:o 20. Marie Under. Förra årets sakkunnigutlåtande över det då 
nya förslaget, avgivet av Professor P. Wieselgren, tillerkände denna 
estniska diktarinna rangen av en betydande lyriker. Kommitterade, 
som varit i tillfälle att läsa dikterna i god tysk översättning, funno 
dem avgjort beaktansvärda och ville ställa prisförslaget på framtiden. 

I år föreligger intet nytt, och Kommitterade förblevo vid sin förra 
inställning. 

N:o 21. Ignazio Silone. Sakkunnigutlåtandet ger tämligen ingående 
referat av Silones stoffrika och intresseväckande romaner och upp-
skattar dem framför allt som dokument från en politiskt upprörd tid 
i diktarens hembygd, Abruzzerlandet. Det göres dock vägande 
anmärkningar mot deras lösa och svåröverskådliga komposition som 
oftast icke ger tillräcklig klarhet och fasthet åt den något jäktande 
berättelsen. Någon stark enhetsverkan uppnås därför ej, och blott i 
en del episoder kan läsaren fängslas. Utlåtandet har därför ej kun-
nat förorda utmärkelse med Nobelpris. 

Kommitterade instämde. 
Stockholm 13 september 1946 

Per Hallström 
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[Särskilt yttrande] 

Då jag i år anbefaller Hermann Hesses kandidatur, kan jag i 
huvudsak hänvisa till motiveringen i det gemensamma yttrande av 
Torsten Fogelqvist och undertecknad, som åtföljde 1939 års kom-. 
mitt&itlåtande. Jag inskränker mig här till en kort upprepande sam-
manfattning av synpunkterna. 

Av tyska författare var Hesse den, som tidigast undandrog sig det 
politiska åsiktstrycket, då han redan under förra världskriget bosat-
te sig i Schweiz och blev schweizisk medborgare. Denna hemortsrätt 
i ett land, som kom att tillhöra det neutrala reservatet i Europa, till-
lät honom att i relativ ostördhet fortsätta sitt författarskap. 
Händelserna ha fogat det så att han och Thomas Mann f. n. äro de 
enda betydande författare som med hållning och stil förvalta det 
tyska kulturarvet i litteraturen. Att läsa Hesse är att återknyta för-
bindelsen med tyska språket som poetiskt medium och finsträngat 
instrument. 

I all sin moderna problematik bevarar han sålunda sambandet 
med förnämliga tyska traditioner bl.a. från Mörike och E. T A. 
Hoffmann. Hans berättarkonst är djärv, inträngande och fantasifull, 
om den också icke i alla verk står på samma höjd; "Steppenwolf", 
"Weg nach Innen" och "Gedenkblätter" äro de av hans prosaböck-
er, som främst synas mig märkliga. Som lyriker förenar han utsökt 
renhet i tonen med gripande värme i känslan, och hans ädelt musi-
kaliska form är i samtiden oöverträffad. 

En utmärkelse till den nu 69-årige diktaren skulle även ha sitt 
berättigande däri, att hela hans produktion ger bilden av en god, 
kämpande människa, som med sällsynt uppriktighet och samvets-
ömhet har följt sin kallelse, och som i en tragisk epok har bevarat 
den äkta humanismens sköldemärke. 

Stockholm i september 1946. 

Anders Österling. 
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[Särskilt yttrande] 

I det utförliga och mycket erkännande, men, till överraskning för 
läsaren, ändock slutligen avböjande utlåtande, som Sten Linder år 
1944 avgav beträffande Ramuz' kandidatur till Nobelpris, framhöll 
han eftertryckligt, att endast en del ("omkring hälften") av R:s litte-
rära produktion varit för honom tillgänglig, och att utlåtandet där-
för allenast kunde betraktas som "rätt provisoriskt". Våren 1945 
inkom emellertid till Nobelbiblioteket ett vida fullständigare mate-
rial, nämligen R:s samlade skrifter i, såvitt jag minnes, tjugo band. 
Det sålunda tillgängliga nya materialet har i följd av yttre omstän-
digheter icke blivit föremål för något som helst sakkunnigutlåtande. 
Vid sådant förhållande torde det tillåtas mig att i korthet motivera 
min uppfattning, att R. är fullt, och detta år i främsta rummet bland 
de föreslagna, värdig att belönas med Nobelpris. 

År 1944 anförde jag: 
"R. synes mig i eminent grad fylla det stundom förbisedda kravet 

på "idealisk riktning". Hans utomordentliga förmåga av visuell, och 
även auditiv, skildring är obestridlig. Han har i sällsynt rikt mått fått 
gåvan att se det stora i det, som förefaller smått, det allmängiltiga i 
det enskilda, och höjer sig på det mest avgörande sätt över det, som 
man plägar något nedlåtande kalla regionalism. Hans sago- eller 
legendkonst är, som sig bör, medryckande och i stånd att låta läsa-
ren förbise osannolikheter, hans skildring av själstillstånd och per-
sonliga situationer är ömsint och diskret. 

I farhåga, att det skall betecknas som avgörande för min ställning 
till R:s kandidatur är det endast med tvekan jag tillägger, att han 
tillhör ett neutralt land, kanske det mest neutrala av alla. 

Bland hans landsmän torde knappast råda någon tvekan om att 
tillerkänna honom främsta rummet bland landets författare. Hans 
medvetna avvikelser från den hävdvunna franska språkformen —
som han för övrigt visat sig fullt behärska — hava icke hindrat honom 
att vinna erkännande även i det härutinnan så granntyckta 
Frankrike. 

Att R. icke tillhör de allmänt kända och världsberömda — ett öde, 
som han delar med flera förut prisbelönta, bl.a. med sin landsman 
Spitteler — lärer icke kunna anföras mot hans kandidatur. Det var ju 
snarast Alfred Nobels syfte, som ej bör vara Akademien främman-
de, att framdraga i ljuset förtjänst, som icke tillräckligt uppmärk-
sammats." 

Min sålunda uttryckta mening har endast bekräftats genom mitt 
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studium av det numera tillgängliga materialet, och jag tillerkänner 
R. företräde framför årets övriga kandidater till Nobelpriset, även 
framför den av mig högt skattade Duhamel, som enligt min upp-
fattning är väl värd en sådan utmärkelse. 

Som ytterligare stöd för min mening torde jag få åberopa inne-
hållet i bilagda avskrift av förslagsskrivelse från Marcel Raymond 
och, enär det är fråga om en icke riksfransk författare, särskilt det 
däri citerade uttalandet av Andre Gide. 

Stockholm i september 1946. 

H. L. Hammarskjöld. 

Avskrift. 

Gen6Te, le 23 janvier 1946. 

A Messieurs les Membres de l'Aca&mie Sukloise 
STOCKHOLM. 

Vous m'avez fait l'honneur de me prier de proposer un candidat 
au Prix Nobel de litt&ature pour 1946. Comme Suisse et professeur 
de litt&ature franaise, il ne m'est pas possible d'h6iter un instant; 
un seul nom, å mes yeux, s'impose indiscutablement: celui de C.-E 
RAMUZ. Vous connaissez l'ampleur de la variete de son oeuvre, son 
caract&e d'authenticit, sa puissance et sa po6ie, son eminente 
valeur humaine. Ramuz est le plus grand &rivain que la Suisse 
romande ait eu depuis Rousseau, c'est le moins qu'on puisse dire, 
mais ce n'est pas peu dire. J'ajoute que le monde a un tres urgent 
besoin de Ramuz, aujourd'hui, il faut qu'il entende son message. 
"Probit, d&ence, austerite sans rOlique, intransigeance envers soi-
~e, grandeur que l'on dirait biblique, solidite et cette sorte de 
durete contre laquelle vient s'Mpr&her la dent des tyrannies". Voilå 
ce qu'&rit de lui Andre Gide, dans le n° de la revue Lettres (consa-
crk pr&ishnent å Ramuz) qui vient de paraitre et que je me permets 
de vous faire parvenir d'autre part. 
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Je joins aussi å cette lettre quelques brefs extraits de l'aude que 
j'ai publike moi-mane sur Ramuz (en 1943) dans le fascicule de la 
revue fraNaise Les Cahiers du Sud intituk "Images de la Suisse". 
J'y exprime bien faiblement l'admiration que j'prouve pour l'au-
teur qui a su, restant lui-~e et vaudois, s'adresser å tous les 
hommes et saisir, en l'homme, l'universel. 

Marcel Raymond 

prof. ord. de litt&ature fraNaise å 
l'Universite de Gen6Te. 

41 
Lr"::.  

Svenska Akademien beslöt den 14 november 1946 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Hermann Hesse 'för hans inspireradefödattarskap, som i sin 
utveckling mot djärvhet och djup tillika företräder klassiska humanistideal och 
höga stilvärden". 
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Nobelprisförslag år 1947 

1. Toyohiko Kagawa. Förslag av professor K. B. Westman, medlem 
av Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 
Stockholm. 

2. fules Romains. Förslag av Lorentz Eckhoff, professor i litteratur-
historia vid Universitetet i Oslo, samt Holger Sten, professor i 
romansk språkvetenskap och litteratur vid Universitetet i 
Köpenhamn. 

3. Henriette Charasson. Förslag av abbé Pierre Fernessole, professor 
vid Institut catholique i Paris, av Pierre Moreau, professor i 
fransk litteraturhistoria vid Universitetet i Lyon, samt av 
Serge Barrault, professor i historia vid Universitetet i Fribourg 
(Suisse). 

4. Ramön Krez de Ayala. Förslag av E. Allison Peers, professor i 
spansk litteratur vid Universitetet i Liverpool. 

5. Teixeira de Pascoaes. Förslag av Joåo Ant6nio de Mascarenhas 
visconde de Lagöa, medlem av Vetenskapsakademien i 

Lissabon (human. sekt.). 

6. Bernard O'Dowd. Förslag av Ian R. Maxwell, professor i engelska 
språket och litteraturen vid Universitetet i Melbourne, jämte 
flera andra professorer i samma ämne vid universitet i Austra-
lien & Nya Zeeland. 
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7. Horace Kallen. Förslag av Louise Rosenblatt, professor i engelsk 
litteratur vid Brooklyn College, College of the city of New 
York. 

8. Angelos Sikelianos. Förslag av Nikos A. Bees, professor i nygrekisk 
litteratur vid Atens Universitet. 

9. Nikos Kazantzakis (event. fördelning av priset: Sikelianos & 
Kazantzakis). Förslag av professor Nikos A. Bees. 

10. Georgios Drossinis. Förslag av Faidon Koukoules, professor i his-
toria vid Atens Universitet, samt av G. P. Oikonomos, medlem 
av Atens Akademi. 

11. Benedetto Croce. Förslag av B. Barbadoro, professor i historia vid 
Universitetet i Firenze. 

12. Eugime Baie. Förslag av Maurice Maeterlinck. 

13. Georgios Drossinis & Grigorios Xenopoulos. Förslag av professor I. 
Kalitsounakis, medlem av Atens Akademi, med flera andra 
medlemmar av samma akademi. 

14. Pär Lagerkvist. Förslag av Herr Schiick. 

15. Maria Madalena de Martel Patricio. Förslag av Antönio Baiäo, 
medlem av Vetenskapsakademien i Lissabon (human. sekt.). 

16. Georges Duhamel. Förslag av D. Saurat, professor i franska språ-
ket och litteraturen vid Universitetet i London, samt av Herr 
Hammarskjöld. 

17. Johan Falkberget. Förslag av biskop Eivind Berggrav och Ed. riks-
antikvarie Fett, medlemmar av Norska vetenskapsakademien 
(human. sekt.). 

18. Mark Aldanov. Förslag av nobelpristagaren Ivan Bunin, Paris. 

19. Branislav Petronievii.. Förslag av Vladeta Popovk, professor i eng-
elsk litteratur vid Universitetet i Belgrad. 
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20. Andli Malraux. Förslag av Henri Peyre, professor i franska språ-
ket och litteraturen vid Yale University 

21. T S. Eliot. Förslag av Herr Hellström. 

22. Samuel Joseph Agnon. Förslag av Hugo Bergmann, professor i 
filosofi vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. 

23. Schalom Asch. Förslag av Walter A. Berendsohn, f.d. professor i 
skandinavisk och tysk litteratur vid Universitetet i Hamburg. 

24. Michail Sjolochov. Förslag av Henry Olsson, professor i litteratur-
historia vid Stockholms högskola. 

25. Charles-Ferdinand Ramuz. Förslag av H. de Ziegler, professor i 
italiensk litteratur vid Universitetet i Gen6Te, av Albert 
Ikguin, Ed. professor i fransk litteratur vid Universitetet i 
Basel, samt av Herr Hammarskjöld. 

26. Carl Sandburg Förslag av professor Einar Tegen, medlem av 
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund (filos.-hist 
avd.). 

27. Arnuf Överland. Förslag av f.d. riksantikvarien Harry Fett, med-
lem av Norska vetenskapsakademien (human. sekt.). 

28. Andii Gide. Förslag av Lorentz Eckhoif, professor i litteraturhis-
toria vid Universitetet i Oslo. 

29. Maila Talvio. Förslag av V. A. Koskenniemi, professor i littera-
turhistoria vid Åbo universitet. 

30. Charles Morgan. Förslag av Herr Siwertz. 

31. Marie Under. Förslag av Herr Hammarskjöld. 

32. Nikolaj Berdjajev. Förslag av professor Alf Nyman, medlem av 
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund (filos.-hist. 
avd.). 

33. Ignazio Silone. Förslag av Herr Böök. 
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34. Ernest Hemingway. Förslag av Herr Gullberg. 

35. Boris Pasternak. Förslag vilande fr. i fjol. 

Stockholm 1 febr. 1947 

Enligt uppdrag 

Uno Willers 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1947. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro till antalet 35. Till samma antal uppgå de föreslagna 
författarna. Av dessa äro 13 nya för året, däri inbegripna två från 
fjolåret vilande förslag, som först nu kunnat behandlas efter inkom-
na sakkunnigutlåtanden. Dessa nya förslag sparas som vanligt till 
sist, varjämte kommitténs ledamöter i särskilda yttranden var för sig 
behandla de förslag, som framför allt omfattats med intresse och 
synts aktuella. 

De återstående äro: 
N:o 2. fules Romains. Dennes jättelika romanserie "Les hommes 

de bonne volonte', som tidigare varit föremål för sakkunnigutlåtan- 
de, föreligger numera avslutad med sin 27:de volym. Saknaden av 
inre bärkraft i detta tekniskt imponerande företag har i fortsättning-
en blivit alltmera kännbar, på samma gång som de kolportagemäs-
siga inslagen framträtt allt skarpare. Kommitterade ha icke funnit 
skäl att ändra sin avböjande hållning. 

N:o 3. Henriette Charasson. Detta flera gånger upprepade förslag 
har av kommittén ständigt avböjts; så även detta år. 

N:o 4. Ramön Hrez de Ayala. Denne spanske romanförfattare synes 
under den senaste 20-årsperioden ha varit föga produktiv, och kom-
mitt&I har icke funnit orsak att ändra den avvaktande hållning, som 
redan framgår av 1931 års utlåtande om prisförslaget. 

N:o 5. Teixeira de Pascoaes. Kommitterade avböjde förslaget som 
heller icke förordats av tidigare sakkunnigutlåtande. 

N:o 7. Horace Kallen. Dennes författarskap ligger på områden, 
som knappast motsvara Nobelprisets förutsättningar, och de kom-
mitterade avböjde därför förslaget. 

N:o 11. Benedetto Croce. Med största aktning för dennes betydande 
livsgärning som humanist, filosof och estetiker ha de kommitterade 
ansett, att en utmärkelse vid så hög ålder i detta fall alltför påtagligt 
skulle stå i strid med prisets syftemål. 

N:o 15. Maria Madalena de Martel Patricia De kommitterade avböja 
detta ofta upprepade förslag. 

N:o 16. Georges Duhamel. Dennes författarskap har i tidigare utlå-
tanden erhållit klar anbefallning, och kommitterades inställning är 
helt sympatisk. I fråga om sin humanitära åskådning kan Duhamel 
i mycket sägas motsvara Nobelprisets speciella fordringar, och det 
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gynnsamma helhetsintrycket stärkes även av de två memoarband, 
som torde vara hans senaste bidrag till litteraturen. Likväl har kom-
mitthis majoritet ansett, att Duhamel icke med alla sina förtjänster 
kan ställas framför den i år föreslagna Gide, varför denna i och för 
sig tilltalande kandidatur lämpligen torde böra anstå. 

N:o 17. Johan Falkberget. Sakkunnigutlåtandet förordar, att försla-
get alltjämt ställes på framtiden i avvaktan på att författarens nya 
historiska romanserie "Nattens Brod" föreligger avslutad. De kom-
mitterade voro av samma åsikt. 

N:o 18. Mark Aldanov. I saknad av nytt sakkunnigutlåtande om 
dennes senare författarskap kunde kommittén blott ställa sig avvak-
tande, men av allt att döma äger Aldanov ingalunda sådana kvalifi-
kationer, som skulle fordras för ett nytt pris till en emigrantrysk dik-
tare. 

N:o 19. Branislav Petronievii. Förslaget har tidigare avböjts; så även 
denna gång. 

N:o 23. Schalom Asch. Kommitterade, som i fjol icke kunde föror-
da förslaget, ha heller icke kunnat göra det i år och vilja som sin 
uppfattning uttala, att detta författarskap icke hitintills fyller ansprå-
ken för ett Nobelpris. 

N:o 25. Charles-Ferdinand Ramuz. Denne schweiziske författare 
avled i våras; ingen av kommitterade har ifrågasatt postumt pris. 

N:o 26. Carl Sandburg Sakkunnigutlåtandet avstyrker förslaget, 
och de kommitterade voro av samma mening. 

N:o 27. Arnulf Överland. Med instämmande i sakkunnigutlåtan-
dets värdesättning har kommittén heller icke i år kunnat förorda 
prisförslaget. 

N:o 29. Maila Talvio. Kommittén avböjer förslaget med hänvis-
ning till sakkunnigutlåtandets kritiska granskning. 

N:o 30. Charles Morgan. Då intet mera betydande verk av Morgan 
har tillkommit, finner kommittén sig f.n. böra intaga en intresserat 
avvaktande hållning. 

N:o 31. Marie Under. Kommittén var icke beredd att förorda för-
slaget. 

N:o 32. Nikolcy.  Berdjajev. I fråga om denne ryske filosof, som 1942 
behandlades i ett ingående kritiskt utlåtande, vidhåller kommittén 
sitt tidigare avböjande. 

N:o 33. Ignazio Silone. Fjolårets utlåtande gav åtskilligt erkännan-
de utan att dock förorda prisförslaget. De kommitterade ha även i år 
ställt sig avvaktande. 
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I det följande behandlas de för året nya förslagen med undantag 
av dem, som till slut bliva föremål för speciell bedömning i kom-
mittMedamöternas enskilda utlåtanden. 

N:o 1. Toyohiko Kagawa. Sakkunnigutlåtandet ger uttryck åt en hög 
uppskattning av denne japanske kristendomsförkunnares ideella 
personlighet, men kan icke tillerkänna honom en stor diktares egen-
skaper i de skrivna verken. Enligt kommitterades uppfattning kan 
förslaget under sådana förhållanden icke gärna förordas. 

N:o 6. Bernard O'Dowd. Denne australiske skald, tydligen en av de 
första mera självständiga målsmännen för världsdelens kulturambi-
tion, tillmätes dock icke i sakkunnigutlåtandet en sådan rangställ-
ning, att ett pris vore berättigat. De kommitterade avböjde förslaget. 

N:o 9. Arikos Kazantzakis. Sakkunnigutlåtandet betonar i all kort-
het, att denne grekiske diktare med all sin egenart dock icke kan 
jämställas med sin samtidigt föreslagne landsman Sikelianos. De 
kommitterade hade under sådana förhållanden intet skäl att beakta 
förslaget. 

N:o 10. Georgios Drossinis. Även i fråga om detta grekiska förslag 
avråder den sakkunnige, och de kommitterade ha blott kunnat följa 
denne. 

N:o 12. Eugine Baie. Professor Ahnlund, som tagit del av denne 
belgiske historikers arbeten och i dem funnit solida meriter både 
ifråga om forskning och framställningskonst, anbefaller en avvak-
tande hållning till detta förslag, som synts honom förtjäna upp-
märksamhet. Kommittén är av samma uppfattning. 

N:o 13. Georgios Drossinis och Grigorios Xenopoulos. Detta delnings-
förslag avböjdes av kommittén med hänvisning till sakkunnigutlå-
tandet. 

N:o 14. Pär Lagerkvist. Den föreslagne har anhållit att icke komma 
i fråga, och förslaget har därför icke diskuterats inom kommitthi. 

N:o 20. Anchi Malraux. Detta förslag gäller en av Frankrikes 
främste yngre författare, som framför allt i L'Espoir, romanen från 
spanska inbördeskriget, visat djärva grepp om det svåra, brännande 
stoffet och en intensiv förmåga av scenskildring i förening med äkta, 
revolutionärt patos. Sakkunnigutlåtandet gör all rättvisa åt hans 
talang, men utmynnar i en viss tvekan, huruvida det är möjligt att 
utmärka Malraux med förbigående av en äldre författare av Gides 
betydenhet. Denna tvekan delas inom kommitt&i, som anser att 
Malraux bör kunna stå på tillväxt, då man sannolikt under de när-
maste åren kan vänta nya verk, bl.a. en fortsättning av hans i stor stil 
upplagda serie La lutte avec l'ange. 
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N:o 22. Samuel Joseph Agnon. Förslaget, som icke har föranlett 
något sakkunnigutlåtande, avböjes av de kommitterade. 

N:o 24. Michail Sjolochov. I det utförliga sakkunnigutlåtandet för-
ordas, att denne ryske författares kandidatur göres till föremål för ny 
prövning, sedan hans under arbete varande romankrönika om 
Rysslands insats i världskriget har blivit helt publicerad och tillgäng-
lig. Kommitt&i, som finner att Sjolochovs rykte som berättare 
främst grundar sig på 1:sta delen av hans romanserie "Stilla flyter 
Don" med dess rika must och folkliga kolorit, medan verkets fort-
sättning i konstnärligt avseende försvagas, vill i fråga om denna kan-
didatur ansluta sig till den sakkunniges mening. 

N:o 34. Ernest Hemingway. Sakkunnigutlåtandet erkänner de man-
ligt kraftfulla sidorna hos denna amerikanska berättarbegåvning, som 
sedan länge har varit mönsterbildande inom den moderna novellisti-
ken även i Europa. Detta stilinflytande från Hemingway är som van-
ligt en företeelse på både gott och ont, men ingen förnekar, att han 
markerar ett steg framåt i berättarteknikens historia och så till vida 
kan kallas en banbrytare. De kommitterade fästa särskilt avseende vid 
ett verk sådant som Farewell to arms, vilket behåller en vacker place-
ring bland tidens många krigsromaner och knappast överträffas av 
hans senare spanska motstycke, For whom the bell tons. En utmär-
kelse till Hemingway kan ur flera synpunkter försvaras, men kom-
mitthi kan icke frigöra sig från den känslan, att priset i detta fall bleve 
en ofruktbar gest, eftersom prissumman efter amerikansk succ6tan-
dard säkerligen är betydelselös. De kommitterade äro icke beredda 
att förorda förslaget, men ställa sig intresserat avvaktande. 

N:o 35. Boris Pasternak. Denne ryske diktares egenart framgår till-
fullo av sakkunnigutlåtandets ingående kritiska karaktäristik, som 
dock icke utgör någon anbefallning av det från i fjol  vilande prisför-
slaget. Det framgår, att Pasternak är en med raffinerade medel arbe-
tande lyrisk artist, som endast motvilligt har kunnat anpassa sig efter 
Sovjetrepublikens fordringar på statlig lovprisning och socialistisk 
realism. Kommitthi har stannat vid den uppfattningen, att Paster-
naks alstring likväl icke har sådana mått som skulle göra utmärkel-
sen berättigad. En avvaktande hållning har ansetts motiverad. 

De återstående tre prisförslagen behandlas härnedan i separata 
yttranden av kommitténs samtliga ledamöter. På hemställan av ord-
föranden ha dessa därjämte enats om att var för sig uppställa sina 
kandidater i förslagsrum för att på så sätt klargöra slutbedömning-
ens resultat. 
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Yttrande av herr Österling: 
Beträffande de tre kandidater som i år blivit föremål för kommit-

t&is speciella intresse, är det knappast möjligt att försöka en inbör-
des värdesättning. Deras egenskaper är alltför inkommensurabla. 
Enligt min övertygelse äger de alla tre fullgod meritering för Nobel-
utmärkelsen, och deras placering blir slutligen endast en lämp-
lighetsfråga. 

Andli Gide betraktas nu rätt allmänt som Frankrikes främste för-
fattare. Han har visserligen länge varit omstridd och är det väl allt-
jämt; han tillhör en gång för alla de andliga orosstiftarnas klass. 
Hans författarskap innehåller sidor som genom nästan enastående 
hänsynslöshet i självavslöjandet måste göra ett pinsamt intryck. Man 
får dock hålla i minnet, att dessa partier är en yttring av den passio-
nerade sanningskärlek, som alltifrån Rousseaus bekännelse har bli-
vit en fordran i fransk memoarlitteratur på det högre planet. I själ-
va verket synes mig Gide genom alla facer av sin utveckling framstå 
som en modig försvarare av författarskapets integritet, grundad på 
personlighetens rätt och plikt att fritt, självständigt och fullständigt 
gestalta sina problem. I detta hänseende synes han mig också bättre 
motsvara Nobelprisets ideella fordringar än t.ex. Anatole France, en 
parallell som här inställer sig osökt, eftersom det i båda fallen gäller 
en försenad belöning till en åldrad författare av världsrykte. Ett pris 
till Gide skulle icke behöva uppfattas som en sanktionering av alla 
hans verk, men väl som ett erkännande av att hans långa och inten-
siva strävan representerar ett helhetsvärde av stimulerande betydel-
se för samtiden. Sådana verk som La porte aroite, Les faux-mon-
nayeurs och Si le grain ne meurt har övat ett utomordentligt infly-
tande och kan heller inte förbigås i framtiden. Jag är följaktligen 
övertygad om, att ett pris till Gide skulle uppfattas som en djärv, 
men berättigad handling. 

I fråga om Angelos Sikelianos anmäler sig genast den osäkerhet, 
som uppstår därigenom att Akademiens ledamöter icke kan bilda 
sig en mening om hans verk på grundspråket. Den sakkunniges 
mycket positiva förord bör dock tillmätas stor vikt, även om man 
skulle ha önskat en mera ingående karaktäristik till stöd för så högt 
lovordande omdömen. För min personliga del har jag framför allt i 
Uvesques fina tolkningar fatt en stark känsla av att stå inför en lyrisk 
diktare av ovanlig resning. De grandiost mytiska eller rättare sagt 
fortsatt mytskapande motiven ger åtminstone mig ett intryck av helt 
annan poetisk dignitet än t.ex. Sikelianos' landsman, den tidigare 
föreslagne Palamas, som närmast var en efterboren parnassist av 
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den franska skolan. Hos Sikelianos talar och sjunger det gamla 
Grekland med ännu levande stämma. En utmärkelse till honom 
skulle självfallet också vara glädjande därför att den skulle tillgodo-
se en nation som trots sin otvivelaktigt intressanta moderna littera-
turutveckling ännu icke har rönt hedern. Något års uppskov i och 
för närmare övervägande skulle jag dock anse lämpligt. 

T S. Eliot har två huvudmeriter, som tillsammans äger tillräcklig 
tyngd. Han är en banbrytare i samtida diktning genom att främst i 
The waste land med ny, sinnrik symbolik och suggestiv språkkraft 
fixera ett nödläge i den moderna kulturutvecklingen. Både i lyrisk 
och dramatisk form har han ofta nått imponerande resultat, experi-
menterande med sina uttrycksmedel utan att släppa efter de intel-
lektuella och moraliska kraven. I sin granskande och dömande håll-
ning har han drag som erinrar om Dante; hans mönstergillt orien-
terande bok om denne bör även beaktas. Vid sidan av denna dikt-
ning, visserligen delvis svårtillgänglig, men aldrig avsiktligt obegrip-
lig, står hans betydelsefulla kritiska och essayistiska författarskap, 
klart ickbetonat och fullt av lärdom, låt vara förenad med en viss 
dogmatism. En av Eliots senaste skrifter är en vacker hyllning till 
Vergilius-minnet. Den klassiska riktlinjen verkar hos honom icke 
inkonsekvent; han bevarar en medveten balans mellan traditionen, 
arvet från fäderna, och sin egen generations originella tillskott. Då 
Eliot är yngst av de här åsyftade kandidaterna, synes han likväl sist 
böra komma ifråga. 

Med stöd av det sagda tillåter jag mig uppställa de tre kandida-
terna i följande ordning: 

1) Andre Gide 
2) Angelos Sikelianos 
3) T S. Eliot 

Yttrande av Herr Böök: 
Av årets 35 kandidater är det tre, som för medlemmarna av 

Nobelkommittén kommit att stå i förgrunden, nämligen Angelos 
Sikelianos, T. S. Eliot och Andre Gide. I enlighet med en inom kom-
mitt6-1 gjord överenskommelse bör jag i korthet ange min ställning 
till dessa tre kandidater. 

För tanken att ge priset åt Angelos Sikelianos hyser jag stor sympa-
ti. Likväl vill jag erkänna, att denna inte vilar på en personlig förs-
tahandskunskap om Sikelianos' diktning, eftersom jag inte är mäk- 
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tig nygrekiskan. Men min aktning för professor Albert Wifstrands 
samvetsgrannhet och omdömesgillhet är så fast, att hans obetinga-
de tillstyrkande för mig är avgörande, trots det att utlåtandet icke 
ger en så konkret föreställning om Sikelianos' författarskap som man 
skulle önskat. Tillika med de översättningar, som varit mig tillgäng-
liga, och de omdömen från andra håll som föreligger, synes mig 
utlåtandet ge tillräcklig motivering för beslut. Därtill kommer för 
mig två synpunkter: en framstående lyriker är för mig alltid den 
ideale Nobelpristagaren, inte minst vid en tidpunkt då litteraturens 
kommersialisering hotar, och att äntligen ge utmärkelsen åt en gre-
kisk diktare har en djup historisk och symbolisk innebörd, som är 
tilltalande. 

Med något mindre iver ansluter jag mig till förslaget att ge priset 
åt T S. Eliot. Mycket i hans lyrik är för mig rätt onjutbart. Men all-
varet och idealiteten i hans strävanden uppskattar jag högt, hans 
utvecklingsgång har för mig utomordentligt stort intresse, och den 
poetiska kraften i många av hans skapelser, även i sådana antikise-
rande skådespel som Murder in the Cathedral och The Family Re-
union, inger mig beundran. Jag anser honom värdig ett Nobelpris. 

Beträffande Andli Gide är det mig däremot omöjligt att fälla ett 
liknande omdöme. Intressant som tidsföreteelse synes han mig i lika 
hög grad som Eliot; om hans begåvning kan heller ingen tvekan 
råda, och jag uppskattar livligt den fördomsfrihet och ärlighet, var-
med han har sökt reda ut de moraliska, filosofiska och sociala pro-
blemen, även då resultaten synes mig ha blivit kaotiska, tvetydiga 
och motsägelsefulla. Jag vill anmärka, att den egenartade läggning-
en av hans personliga känsloliv inte synes mig diskvalificerande för 
Nobelpriset, lika litet som jag fäller någon moralisk förkastelsedom 
över Vitalis, Viktor Rydberg, Pontus Wikner. Att Gide öppet vidgått 
sin inställning förvärrar inte hans sak; den större uppriktighet, som 
i våra dagar har blivit möjlig, synes mig vara av godo. Men å andra 
sidan kan jag inte räkna hans egenhet honom till särskild merit, 
såsom jag misstänker ske inom vissa antikonventionella kretsar, där 
den nog bidragit till hans berömmelse. Det för mig avgörande är två 
synpunkter. Hans intellektuella resurser är betydande, och hans 
ihärdiga analys av den kristna moraltraditionen belyser en fas i vår 
tids kulturkris, men hans reflexion har dock ingenting genialiskt, 
skarpsinnigt eller befriande — man finner hos honom inga förlösan-
de ord, men väl truismer i orakelstil. Vidare, och det är det viktigas-
te: Gide är för mig inte någon verklig diktare, han saknar skapande 
fantasi, det synes mig klart framgå just av hans största och mest 
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ambitiösa verk, sådana som Les Faux-monnayeurs. Enligt min 
mening sammanhänger denna vanmakt med det oavslutade och 
vacklande i hans intellektuella liv: villrådigheten, den kritiska ambi-
valensen i värdeomdömena ger ingen fruktbar växtbotten för inbill-
ningssymbolerna. Det finns ingenting helgjutet eller frodigt i alla 
Gides försöksparceller och experiment, och inte heller den härdiga 
diktarlagern har vuxit där. 

1) Angelos Sikelianos 
2) T. S. Eliot. 

Yttrande av Herr Siwertz: 
Bland de föreslagna Nobelkandidaterna sätter jag främst Andli 

Gide. Han är gammal men absolut inte föråldrad, tvärtom är han en 
centralgestalt i dagens litterära Frankrike. Han har intagit många 
ståndpunkter men ändå inte förrått sig själv, därför att rörligheten är 
ett med hans väsen. Man kan häpna över att samme man skrivit 
L'Immoraliste och Symphonie Pastorale, men man känner ändå att 
det är samme man. Han är en Proteusgestalt men en som stiger ur 
ett både djupt och klart vatten. Bakom händelsernas och livsvyernas 
polära utslag arbetar samma vassa, smidiga intelligens och samma 
omutliga psykologi. Han dyker ständigt upp ur sina verk med ny 
klarsyn och ny frihet. Han är glasklar och hänsynslöst öppen men 
förblir ändå något av en gåta och en gåta som är svår att glömma. 
Det är inget tvivel om att han är det litterära Frankrikes 
Nobelkandidat — i högre grad än Duhamel och Jules Romains. 

Jag hyser också den allra största sympati för den grekiske dikta-
ren Sikelianos kandidatur. Endast en känsla av att hans sak ännu är 
för litet förberedd gör att jag denna gång sätter honom i andra rum-
met. Men med det hoppet att han nästa år kommer i det främsta. 
Jag har tillsvidare endast professor Wifstrands auktoritet att gå efter. 
Och så min känsla av att man bäst tjänar Nobels tanke genom att ge 
priset åt diktare inom mindre kulturkretsar, för vilka det verkligen 
betyder något både andligt och ekonomiskt. Att kröna världssprå-
kens koryféer kan ibland synas som en överloppsgärning. 

I tredje rummet sätter jag T S. Eliot som en fullt acceptabel 
Nobelkandidat. Då priset genom olyckliga omständigheter aldrig 
kom att ges åt den s.k. hermetiska diktningens geniala föregångsman 
Val&y, så erbjuder sig en möjlighet att i någon mån ta skadan igen 
genom att välja Eliot. Hans med lärda allusioner och hemliga asso- 
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ciationsräckor späckade rebuslyrik har visserligen inte Vakrys filo-
sofiska spegeldjup och musikalitet, men han har dock nått överras-
kande verkningar och fått många, kanske alltför många efterföljare. 
Som kritiker intar Eliot en central position. Han är kräsen, djupt bit-
ter, med många nej, men inte bottenfrusen. Hans pessimism har 
omsider som bekant glidit över i katolska kyrkans armar. Banalt 
kunde man minst av allt kalla ett val som fölle på honom. 

1) Andre Gide 
2) Angelos Sikelianos 
3) T S. Eliot. 

rttrande av Herr Gullberg: 
1. Av de tre författare som Nobelkommittén begränsat sig till att 

framföra som kandidater till årets litterära Nobelpris, sätter under-
tecknad Andii Gide främst. För någon månad sedan svarade Thomas 
Mann en journalist som frågade vilka han ansåg vara de största nu 
levande författarna i världen: "Shaw, Gide och Thomas Mann". —
Det vore beklagligt om den ene av de tre skulle avstängas från 
Nobelpriset som straff för att han i sina bekännelseskrifter öppet 
vidgått sin natur. På detta plan är Gide ju bara en efterföljare till tre 
av sina lärofäder och förebilder som diktare och dialektiker: Platon, 
Vergilius och Walt Whitman. Hans aldrig sinande litterära, moralis-
ka och religiösa inspirationskälla är annars Nya Testamentet. I idea-
lisk riktning — för att bruka Nobels ord — har han verkat i över ett 
halvt århundrade som författare, kritiker, vägledare och litterär 
blodgivare. 

Den komplicerade och av kontraster sammansatta nutidsmänni-
skan för en eggande och fruktbar dialog med sig själv i hans verk. 
Och detta verk, som ännu inte tycks vara avslutat, bör betraktas som 
en stor enhet ur vilken de enskilda romanerna, självbiografierna, 
reseböckerna, traktaterna och litteratur- och tidsanalyserna är 
brottstycken. Rent artistiskt når han väl högst inom det mindre 
romanformatet: berättelser som "La porte äroite" och "La sym-
phonie pastorale" hör redan till Frankrikes klassiska litteratur. Ett 
konstnärligt mera tvivelaktigt verk som "Les faux-monnayeurs" 
(1926) gav dock märkliga impulser åt den europeiska romanen; så 
har det hos oss varit avgörande för Eyvind Johnsons författarskap. 
På tjugotalet kom också "Si le grain ne meurt", en självbiografi på 
Rousseaus och Strindbergs plan, vars mest betydande parti — om 
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den parisiska barndomsmiljön — inte är det som strax verkade som 
det mest uppseendeväckande. 1939 utkom första jättevolymen av 
Gides "Journal", en rik gruva för kunskapen om Frankrikes litterä-
ra liv i femtio års tid, om en diktare och hans samtida, om diktning-
en och om människan överhuvud. Det inflytande han utövat och 
den roll han spelat är av den betydelse, att det litterära Nobelpriset 
i varje fall inte kan gå till någon annan fransk författare än Andr 
Gide. 

2. I andra förslagsrummet sätter jag Angelos Sikelianos, det moder-
na Greklands Pindaros, en både värdig och nyskapande förvaltare 
av den första västerländska litteraturens arv. Bäst skulle jag emeller-
tid anse det vara, om han sparades till nästa år: Akademien kan väl 
knappast tilldela honom Nobelpriset enbart på grundval av profes-
sor Wifstrands synnerligen riktiga men något summariska värdeom-
döme. Liksom när det gällde Gabriela Mistral vore det måhända 
önskvärt, om utlåtandet kunde kompletteras med några svenska 
översättningar som gav en mera konkret bild av den märklige men 
på åtskilliga sätt för Akademien svårtillgänglige diktaren. 

3. Tredje namnet blir då T S. Eliot, fast det kanske vore rättare att 
likställa denne med Sikelianos — de båda lyrikerna är kontraster och 
inkommensurabla storheter. Eliots experiment med den lyriska for-
men har varit banbrytande. Han har bildat skola inte bara i 
England utan också hos oss, där fyrtiotalisterna med mer eller mind-
re framgång sökt imitera hans alexandrinskt raffinerade tankedikt-
ning med dess lärt litterära anspelningar och djärvt moderna bild-
språk. Efter Vakry har Eliot blivit poeten för de invigda; liksom 
Vakry är han också i sin prosa en kritiker av högsta rang. 

1) Andrk Gide 
2) Angelos Sikelianos 
3) T S. Eliot. 

Härav framgår, att kommitténs majoritet (herrar Österling, 
Siwertz och Gullberg) sätta Andre Gide i första förslagsrummet, 
medan herr Böök sätter Angelos Sikelianos på denna plats. 

Stockholm den 16 september 1947. 

Anders Österling. 
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Svenska Akademien beslöt den 13 november 1947 att årets Nobelpris i littera-
tur skulle tilldelas Andli Gide 'för hans vittomfamnande och konstnärligt bey-
delsfulla författarskap, i vilket mänsklighetens frågor och villkor ha framställts 
med oförskräckt sanningskärlek och psykologisk skarpsyn ". 
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Nobelprisförslag 1948. 

1. Halklör Kijan Laxness. Förslag av Sigurdur Nordal och Einar Öl. 
Sveinsson, professorer i litteraturhistoria vid Islands universitet, 
Reykjavik, och av Jön Helgason, professor i isländska språket 
vid universitetet i Köpenhamn. 

2. Franz Hellens. Förslag av Herr Österling. 

3. ,alman Schneur. Förslag av J. Klausner, professor i hebreisk litte-
ratur vid det hebreiska universitetet i Jerusalem. 

4. Eugime Baie. Förslag av Maurice Maeterlinck och av Acackmie 
Royale de Belgique /classe des beaux-arts/. 

5. Rudolf Kassner. Förslag av Th. Spoerri, professor i litteraturhis-
toria vid universitetet i Ziirich. 

6. Rad &bine. Förslag av Maurice Mignon, professor i litteratur-
historia vid universitetet i Aix-Marseille. 

7. Dorothy Canfield Fisher. Förslag av David Baumgardt, Ed. profes-
sor i filosofi vid universitetet i Berlin m.fl. 

8. Benedetto Croce och Riccardo Bacchelli. Förslag av Accademia 
Nazionale dei Lincei. 

9. Georges Duhamel. Förslag av Jean-Marie Carr, professor i jämfö-
rande litteraturforskning vid universitetet i Paris, och av 
Georges Lecomte, Franska akademiens ständige sekreterare. 
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10. Mark Aldanov. Förslag av Ivan Bunin. 

11. Teixeira de Pascoaes. Förslag av Ant6nio de MascarenhasIldice, 
ledamot av Academia Portuguesa, Lissabon. 

12. Thomas Stearns Eliot. Förslag av Donald A. Stauffer, professor i 
litteraturforskning vid Princeton university, av riksbiblioteka-
rien 0. Wieselgren, ledamot av K. Samfundet för utgivande 
av handskrifter rörande Skandinaviens äldre historia, och av 
Justin O'Brien, professor i litteraturhistoria vid Columbia uni-
versity, USA. 

13. Angelos Sikelianos. Förslag av Elin Wägner och av professor Axel 
W. Persson, ledamot av K. Vitterhets-, historie- och antikvitets-
akademien. 

14. Boris Pasternak. Förslag av Herr Lamm. 

15. Samuel Joseph Agnon. Förslag av Herr Lamm. 

16. Toyohiko Kagawa. Förslag av Herr Hedin. 

17. Winston Churchill. Förslag av Herr Ahnlund, av Herr Ekeberg, 
av Herr Löfstedt och av riksbibliotekarien 0. Wieselgren, leda-
mot av K. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 
Skandinaviens historia, av professor Birger Nerman, ledamot 
av K. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, och av 
professor Harald Hagendahl, ledamot av K. Vitterhets-, histo-
rie- och antikvitetsakademien. 

18. George Macaulay Trevelyan. Förslag av Herr Ahnlund. 

19. Thomas Mann. Förslag av Herr Gullberg och av Herr Löfstedt. 

20. Marie Under. Förslag av Herr Hammarskjöld. 

21. Arnulf Överland. Förslag av professor Sigurd Erixon, ledamot av 
K. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, och av A. 
H. Winsnes, professor i litteraturhistoria vid universitetet i 
Oslo. 
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22. Ramön Menhzdez Pidal. Förslag av professor Gunnar Tilander, 
ledamot av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 

23. Charles Morgan. Förslag av Otto Funke, professor i engelsk litte-
raturforskning vid universitetet i Bern. 

24. Georgios Drossinis. Förslag av G. P. Oikonomos, ledamot av 
Athens akademi. 

25. George Santayana. Förslag av Justin O'Brien, professor i littera-
turhistoria vid Columbia university, USA. 

26. Anclii Malraux. Förslag av densamme. 

27. Sidonie Gabrielle Colette. Förslag av Claude Farr&e, ledamot av 
Franska akademien. 

28. Michail Sjolochov. Förslag av Nobelkommittffi. 

29. Johan Falkberget. Förslag av Sigrid Undset och av A. H. 
Winsnes, professor i litteraturhistoria vid universitetet i Oslo. 

30. fules Romains. Förslag av professor A. Jolivet, professor i nordis-
ka språk och nordisk litteratur vid universitetet i Paris. 

31. JVikolaj Berdjajev. Förslag av Alf Nyman, professor i teoretisk 
filosofi vid universitetet i Lund. 

Stockholm den 2 februari 1948. 

Uno Willers 
Nobelkommitténs sekreterare. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1948. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning äro till antalet 31 och avse inalles 32 föreslagna författare. 
Av dessa äro 10 namn nya för året, däri inbegripet ett från fjolåret 
återkommande förslag, som först nu blivit föremål för sakkunnigut-
låtande. De nya förslagen sparas som vanligt till sist, varjämte kom-
mitt&is ledamöter i särskilda yttranden var för sig behandla de för-
slag som framför allt omfattats med intresse. 

De återstående äro: 
.15/:-o 4, Eugkne Baie. Om denne belgiske historiker förelåg i fjol ett 

synnerligen positivt utlåtande av herr Ahnlund, som dock icke synes 
beredd att ge honom ett bestämt företräde framför den i år likaledes 
föreslagne engelske historikern Trevelyan. Kommittén har under 
dessa förhållanden måst ställa sig avvaktande. 

,Ar.-o 5, Rudolf Kassner. Kommitterade avböja förslaget, som heller 
icke förordats av den sakkunnige. 

N:o 6, Red Nhaine. Förslaget har tidigare avböjts, och Bdiaines 
senare alstring har icke föranlett kommittén att ändra sin hållning. 

N:o 8, Benedetto Croce. Med betygande av sin vördnad för den itali-
enske humanistens personlighet och livsverk framhöll kommittén i 
fjol, att en utmärkelse vid så hög ålder i detta fall alltför påtagligt 
skulle stå i strid med prisets syftemål. Inom kommittén uttalades 
även denna gång ett beklagande av att detta förslag icke vunnit 
beaktande vid en tidpunkt, då Croce som författare verkade i sin 
fulla kraft och auktoritet. 

N:o 9, Georges Duhamel. Kommitténs inställning till detta förslag är 
alltjämt helt sympatisk, men då ett pris icke lämpligen bör tilldelas 
en fransk författare även i år, kan f.n. blott anbefallas, att denna kan-
didatur, som i och för sig förtjänar all uppmärksamhet, ställes på 
expektans med oförminskat intresse. 

No 10, Mark Aldanov. Kommittén avböjer förslaget med samma 
motivering som i fjol, att Aldanov icke äger sådana kvalifikationer, 
som skulle fordras för ett pris till en emigrantrysk författare, tillhö-
rande samma kategori som Ivan Bunin. 

,N.•o 11, Teixeira de Pascoaes. Kommitterade avböja förslaget, som 
heller icke förordats i tidigare sakkunnigutlåtanden. 

No 14, Boris Pasternak. Kommittén har heller icke i år kunnat 
övertyga sig om att den ryske lyrikerns insats äger de mått och den 
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betydenhet, som skulle göra utmärkelsen berättigad, och ställer sig 
därför avvaktande. 

Xo 15, Samuel Joseph Agnon. 1 sakkunnigutlåtandet uttalas en viss 
uppskattning av dennes författarskap, men utan anbefallning av för-
slaget. Kommittén ansluter sig till den sakkunniges mening. 

,N:-o 16, Toyohiko Kagawa. Med hänvisning till fjolårets sakkunnig-
utlåtande har kommittén heller icke denna gång ansett sig kunna 
förorda förslaget. 

No 19, Thomas Mann. Då akademien principiellt yttrat sig avrå-
dande i fråga om lämpligheten att utdela nytt pris till samma per-
son, har kommittén för sin del alldeles avstått från prövning av detta 
förslag, som under andra förhållanden givetvis måst bedömas som i 
högsta grad meriterat. 

N:o 20, Marie Under. Kommittén har icke kunnat övertyga sig om 
att den baltiska skaldinnans talang motsvarar Nobelprisets anspråk. 

JV:.o 21, Arnuf Överland. Med instämmande i sakkunnigutlåtandets 
värdesättning vid tidigare framförda förslag har kommittén även i år 
avböjt kandidaturen. 

JV:.o 22, Ramön Menbldez Pidal. De sakkunniga ha yttrat sig med 
hög uppskattning av den lärde spanske humanistens verk, även om 
detta författarskap icke äger den internationella betydelse och den 
populära räckvidd, som skulle göra utmärkelsen självklart berätti-
gad. Pidals kandidatur framfördes första gången 1931 och senast 
1939; då den nu upprepas efter nära tio års förlopp, anser kommit-
tål att förslaget i varje fall har mistat sin aktualitet. 

No 24, Georgios Drossinis. Den sakkunnige avstyrkte förslaget i fjol, 
och de kommitterade följa hans mening även i år. 

No 26, Anchi Malraux. Förutom en i och för sig intresseväckande 
konsthistorisk undersökning föreligger intet nytt arbete av denne 
franske författare. Kommitt&I bibehåller därför en avvaktande håll-
ning till förslaget. 

.No 28, Michail Sjolochov. Fjolårets utförliga sakkunnigutlåtande 
påyrkade, att denna kandidatur borde upptagas till ny prövning, 
sedan Sjolochovs bebådade romankrönika om Rysslands roll i 
världskriget blivit fullständigt publicerad och tillgänglig för bedöm-
ning. Då detta material alltjämt saknas, måste kommittén ställa sig 
avvaktande. 

N:o 29, Johan Falkberget. 1 dennes senaste romanverk, Nattens 
Brod, saknas ännu den avslutande tredje delen. Kommittén anser i 
likhet med den sakkunnige, att förslaget bör vila i avvaktan på berät-
telsens fullbordan. 
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.N.•o 30, fules Romains. Kommittén uttalade sig i fjol särdeles reser-
verat om den då just slutpublicerade romanserien Les hommes de 
bonne volont6 Då sedan dess intet nytt arbete av Romains förelig-
ger, eller i varje fall ingenting som kan ändra helhetsomdömet, har 
kommittén icke funnit skäl att överge sin f.n. avböjande hållning. 

N:o 31, Nikolqj Berdjajev. Denne ryske filosof, som 1942 behandla-
des i ett ingående, men avstyrkande sakkunnigutlåtande, har under 
året avlidit. 

I det följande behandlas de för året nya förslagen med undantag 
av dem, som slutligen bliva föremål för speciell bedömning i kom-
mittdedamöternas enskilda yttranden. 

.N.•o 1, Halldör nian Laxness. Av sakkunnigutlåtandet framgår tyd-
ligt, att denne isländske berättare icke i sin hittillsvarande alstring 
kan anses fylla de anspråk, som ställas på en författare i Nobelklass. 
Kommittén avböjer förslaget. 

.1V:•o 2, Franz Hellens. Inom kommittén råder samma uppfattning, 
som kommer till uttryck i sakkunnigutlåtandet, nämligen att den 
belgiske författarens produktion som helhet brister i konstnärlig ori-
ginalitet och icke når upp till den nivå, som här kommer i betrak-
tande, särskilt icke om han jämföres med sina franska samtida. 

.N.•o 3, ,alman Schneur. Kommittén avböjer förslaget med hänvis-
ning till sakkunnigutlåtandet. 

,Ar:o 7, Dorothy Canfield Fisher. Sakkunnigutlåtandet framhåller vissa 
förtjänster hos denna föga kända romanförfattarinna, dock icke av 
den art, att förslaget kunnat förordas. Kommittén är av samma upp-
fattning. 

.N:•o 8, Riccardo Bacchelli. Den italienske författarens mångsidiga 
och stilistiskt betydande produktionskraft lovordas i sakkunnigutlå-
tandet. Det finns anledning tro, att han i framtiden ytterligare kom-
mer att befästa sin ställning som en av de bästa representanterna för 
Italiens moderna berättarkonst. Hans författarskap är emellertid 
ganska ojämnt och visar drag av en ansträngd tyngd, som framträ-
der även i hans bredast anlagda verk hitintills, den historiska roman-
trilogien Il mulino del Po. Kommitt&I intager en avvaktande håll-
ning och anser att förslaget bör mogna. 

JV:•o 17, Winston Churchill. Sakkunnigutlåtandet påkallar energiskt 
akademiens uppmärksamhet för detta förslag, vars aktuella motive-
ring även ligger i öppen dag för de kommitterade. Ingen av dessa 
har likväl med full övertygelse ansett sig kunna förorda denna ur 
givna synpunkter eminent framträdande kandidatur. Den sakkunni- 
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ge har icke lagt tonvikten på den rent historiska delen av Churchills 
författarskap utan framhållit hans lysande framställningskonst i all-
mänhet och framför allt hans världspolitiska insats som inspirerad 
talare. Enligt kommitterades mening kan dock icke undvikas, att en 
utmärkelse med Nobelpriset i detta fall skulle få en politisk innebörd 
snarare än en litterär. En dylik gest skulle dessutom i belysning av 
vårt lands med rätt eller orätt kritiserade hållning under världskriget 
kunna ge upphov till misstydningar. Kommitthi anser sig följaktli-
gen icke kunna anbefalla förslaget. 

Ar:o 18, George Macaulay Treve!yan. Trots sakkunnigutlåtandets höga 
värdering av den engelske historikerns solida egenskaper och för-
träffliga framställningsgåva är kommitt&I icke beredd att nu föror-
da detta för första gången framställda förslag, som dessutom skulle 
innebära en avvikelse från den litterära huvudlinjen vid prisbedöm-
ningen. 

N:o 25, George Santayana. Den sakkunnige tillstyrker varmt detta 
förslag med särskild hänvisning till spansk-amerikanens stora 
romanbiografi The last puritan; däremot har icke hans fackfilosofis-
ka författarskap ställts i förgrunden. Bortsett från den föreslagnes 
höga ålder (84 år), vilken inger samma principiella betänkligheter 
som i fråga om den även på annat sätt med honom jämförlige 
Benedetto Croce, kan om Santayanas romantrilogi göras gällande, 
att den med all sin intellektuella rikedom dock i huvudsak är pro-
dukten av en djupt och fint kultiverad personlighets utveckling, men 
icke ett banbrytande diktverk från vår tid med egenartad och själv-
ständig slagkraft. Kommittén är sålunda icke beredd att anbefalla 
förslaget, hur beaktansvärt det än framträder på grundvalen av en 
lång, samlad och hedersam gärning. 

År:o 27, Sidonie Gabrielle Colette. Den franska författarinnan rör sig 
på ett plan, där hon icke allvarligt kan komma i betraktande för ett 
Nobelpris. Kommittén avvisar förslaget med någon förvåning över 
att det kunnat väckas. 

De återstående tre prisförslagen behandlas härnedan i separata 
yttranden av kommitténs samtliga ledamöter, som tillika få tillfälle 
att var för sig uppställa sina kandidater i förslagsrum för att därige-
nom klargöra slutbedömningens resultat. 
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Yttrande av Herr Österling: 
Av de tre förslag som enligt kommitténs bedömande närmast 

böra komma i betraktande vid årets prisdiskussion synas mig n:o 12 
T S. Eliot och n:o 13 Angelos Sikelianos framför allt aktuella. 
Beträffande n:o 23 Charles Morgan är jag mindre benägen att för-
orda hans kandidatur detta år. Även om hans senaste verk, The 
judge's story, otvivelaktigt bekräftar intrycket av andlig distinktion, 
är det likväl icke fullt jämbördigt med ett par av hans tidigare, The 
fountain och The voyage. Då Morgan dessutom är yngst av de tre 
(f. 1894) kan han enligt min mening utan orättvisa denna gång träda 
i bakgrunden. 

Ett försök att väga Eliots meriter mot Sikelianos' måste te sig 
meningslöst på grund av deras ojämförlighet. Redan i fjolårets kom-. 
mitthitlåtande angav jag, vad som i mina ögon gör dem båda berät-
tigade till utmärkelsen. Däremot hyser jag stor tvekan beträffande 
placeringen, och då ett sådant alternativ som prisets delning icke 
gärna kan diskuteras i detta fall, emedan det för bådas vidkomman-
de säkerligen skulle uppfattas som en depreciering, måste för mig till 
slut rena lämplighetssynpunkter avgöra valet. 

Under fortsatt studium av Sikelianos diktning i det numera gans-
ka rika beståndet av engelska och franska översättningar har jag 
befästs i den övertygelsen, att han är en skald som starkt och djupt 
känner sin pindariska kallelse med det rättmätiga arvet från Hellas 
forntid och mytologi. Ett drama som Dedalus på Kreta äger en stor, 
arkaisk ton, som tränger igenom även i den sannolikt föga adekvata 
engelska versionen. A andra sidan karaktäriseras dramerna av ett 
enormt ordsvall, som står i förvånande motsats till alla våra begrepp 
om klassisk uttrycksknapphet. Originalitetsvärdet i hans idévärld 
måste också på avstånd te sig dunkelt och svårbedömt. 

I fråga om Eliot är man onekligen på säkrare mark. Hans infly-
tande tycks nu vara på höjdpunkten, och om hans internationella 
rangställning kan ingen tvekan råda. Härvidlag kan hänvisas till L. 
Ungers nyligen utgivna samlingsvolym, innehållande ett 30-tal stu-
dier över Eliots författarskap från 1919-1947. Hur värdesättningen 
än må variera, kan det omöjligt bestridas, att han inom sin epok har 
spelat rollen av eminent frågeställare med en mästares formule-
ringskonst både i det poetiska bildspråket och i essäernas idgörsvar. 
Hans mest omtalade verk, The waste land, är nu 26 år gammalt, en 
riskabel ålder då det gäller litterära experiment. Men det har visat 
sig, att denna bittert sinnrika komposition över temat om den 
moderna civilisationens torka och vanmakt äger en alldeles oför- 
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minskad aktualitet efter det andra världskriget och skär igenom tids-
företeelserna med sin vassa egg, den katastrofala visionens. 

Då ett pris till Sikelianos detta år sannolikt skulle uppfattas som 
ett kringgående av den för världsopinionen självfallet intressantare 
figuren till förmån för en mindre ryktbar diktare inom ett svårtill-
gängligt språkområde, och då enligt uppgift från säker källa ett pris 
till Sikelianos ingalunda i hans våldsamt partisplittrade fädernesland 
skulle hälsas med allmänt bifall just nu, finner jag det ur Akade-
miens synpunkt slutligen klokast att lämna försteget åt Eliot utan att 
därför på något sätt skjuta den grekiska kandidaturen åt sidan. 

Med stöd av det sagda tillåter jag mig därför uppställa de tre kan-
didaterna i följande ordning: 

1) T S. Eliot 
2) Angelos Sikelianos 
3) Charles Morgan. 

Yttrande av Herr Böök: 
Av de tre kandidater, som jag finner förtjänta av ett Nobelpris, 

anser jag Charles Morgan böra lämna försteget åt Eliot och 
Sikelianos. 

Om ordningen mellan de båda senare kan tvekan råda. Om aka-
demien, som ofta tidigare, förfogat över två års pris, skulle det varit 
tillfredsställande att utmärka dem båda; en delning kan däremot 
inte vara lämplig. Ett närmare studium av Sikelianos' verk i nu före-
liggande översättningar har föranlett mig att i första rummet sätta 
Eliot. Han synes mig vara originellare som konstnär och mera bety-
dande som personlighet; han har också satt så djupa spår i modern 
lyrik och intar en sådan plats i England, att man knappast med för-
bigående av honom kan tillerkänna en annan lyriker priset. 

Lund den 18 september 1948. 
Fredrik Böök. 

Yttrande av Herr Siwertz: 
1 mitt förra utlåtande i egenskap av medlem av Svenska 

Akademiens Nobelkommitte sade jag mig vid nästa val ämna i förs-
ta rummet föreslå Sikelianos. Okunnighet i nygrekiskan gör att jag 
härvid huvudsakligen får hänvisa till professor Wifstrands och stats- 
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sekreterare Knös starkt förordande uttalanden. Dock synes mig 
även i de lyriska översättningarna en egenartad höghet och skönhet 
genomlysa. Ett blandljus, en dubbelexponering av klassiskt och 
modernt ger ett djupt tidsperspektiv och en skulptural relief. Vi 
möter en värld med tiden som fjärde dimension, där solljuset är 
starkt men skuggorna ändå långa. Vad dramernas påtalade mång-
ordighet beträffar så är verbositeten ett sydländskt drag, som vi 
nordbor nog är benägna att alltför hårt bedöma. Detta blott som 
några anmärkningar i marginalen till de sakkunnigas utlåtande. 

Också av andra skäl håller jag denna gång i främsta rummet på 
Sikelianos. Det synes mig nämligen att Akademien inte får missgyn-
na diktare tillhörande mindre språk- och kulturkretsar. Det kan väl 
knappast vara i Nobels anda att bara inregistrera de stora världs-
succerna. Vad tjänar det egentligen till att lägga lök på laxen och 
ösa pengar och berömmelse över dem som inte alls behöver mer av 
varan. Ja, Akademien säkrar kanske därmed sin egen position men 
vad uträttar man för dikten. 

Det enda som talar mot Sikelianos val är att han av allt att döma 
redan är en bruten man och att Svenska Akademien alltså som 
många gånger tidigare är ute i senaste laget. 

I andra rummet sätter jag T S. Eliot. Utan tvivel skulle hans val 
just nu vara ganska opportunt, då hans berömmelse ännu inte hun-
nit lägga sig. Han är givetvis en litterär förgrundsfigur och har para-
doxalt nog utifrån en ytterst esoterisk position utövat ett oöverskåd-
ligt inflytande som poet, dramatiker och framför allt kritiker med 
hög besinning och genomtänkt ståndpunkt. Jag har också själv kun-
nat konstatera att han är en stillsamt fascinerande talare och en 
ytterst vinnande personlighet. Dock är hans mörka rebuslyrik med 
dess endast för ett fåtal tillgängliga snårskog av lärda och underfun-
diga allusioner säkerligen dömd att åldras liksom så många andra 
modernismer. Jag har svårt att tro på hållbarheten hos en lyrik utan 
lyran och jag vet inte med vilka ögon författaren själv ser på sina vir-
tuosmässiga pessimistiska förvandlingsnummer, sedan han sökt sin 
tillflykt inom den katolska kyrkans murar. 

Vad till slut Charles Morgan beträffar så anser jag — trots de störs-
ta sympatier — i likhet med övriga kommitterade att han ännu kan 
stå på tillväxt som Nobelkandidat. 

Sigfrid Siwertz. 
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rttrande av Herr Gullberg: 
Bland årets kandidater har Nobelkommittén stannat inför nam-

nen Sikelianos, Eliot och Morgan, tre diktare som med djup för-
ankring i religion och filosofi skapat upphöjda verk "i idealisk rigt-
ning". Charles Morgan, författaren till de besjälade romanerna Källan 
och Resan och moralberättelsen Domarens historia, sätter under-
tecknad i avvaktan på något större nytt arbete av hans hand i tredje 
förslagsrummet. 

I 1947 års utlåtande betecknade jag de båda lyrikerna som 
inkommensurabla storheter. Egentligen borde de likställas, men då 
en delning av Nobelpriset i litteratur inte gärna bör ifrågasättas 
måste man träffa sitt val. Av lämplighetsskäl sätter jag nu T S. Eliot 
i första rummet, Angelos Sikelianos i andra. Trots att Eliot främst är 
en poet för poeter och litteraturkännare har hans inflytande sträckt 
sig långt över den anglosachsiska världens gränser. I en enda dikt, 
Det öde landet, genomförde han en tidsanalys utan motstycke i skär-
pa och koncentration och skapade samtidigt en ny och originell 
form för den lyriska ingivelsen. Hans dramatik liksom hans betydel-
sefulla essayistik förstärker hans position; det utslagsgivande är dock 
de fåtaliga men banbrytande tankedikterna. 

Om Eliots cerebrala poesi, full av citat och litterära anspelningar, 
är alexandrinsk, kan Sikelianos' extatiska förkunnelse i ordets egentli-
ga bemärkelse kallas delfisk. Han är den siande pythians överste-
präst i den nygrekiska kulturen; med dikter och dramer i sin delfis-
ka rörelses tecken ville han i splittringens tid visa en väg fram till för-
brödring mellan människorna och folken och en väg tillbaka till 
naturens och religionens eviga livskällor. Med Dantesk högstämdhet 
tolkar han sin idealism i ett ymnigt bildspråk där liknelse följer på 
liknelse, vision på vision. Men själva bilderna har jordisk påtaglig-
het: det är händelserna i bönders och herdars och sjömäns liv i gre-
kiskt landskap och på grekiskt hav. 

(För att ge Akademien en mera påtaglig föreställning om 
Sikelianos' lyriska stil och motiv söker undertecknad överflytta 
några av hans representativa dikter till svensk vers.) 

Redan genom sitt modersmåls avskildhet och begränsning är 
denne moderne arvtagare till Pindaros och Hesiodos förhindrad 
från att utöva något inflytande på världslitteraturen; han har sin 
styrka i det böljande ordsvallet mer än i originaliteten, i inspiratio-
nens dunkla ursprunglighet mer än i tankens skärpa. 

Stockholm den 18 september 1948. 
Hjalmar Gullberg. 
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Härav framgår, att kommitténs majoritet förordar T S. Eliot till 
årets litterära Nobelpris, medan herr Siwertz ställer Angelos 
Sikelianos i första rummet. 

Stockholm 21 september 1948. 

Anders Österling 

40 

Svenska Akademien beslöt den 4 november 1948 att årets Nobelpris i litteratur 
skulle tilldelas Thomas Stearns Eliot 'för hans märkliga insats som banbryta-
re inom nutida poesi". 
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Nobelprisförslag år 1949. 

1. Arnuff Överland. Förslag av Herr Lamm, av Lorentz Eckhoif, 
professor i litteraturhistoria vid universitetet i Oslo, och av riks-
antikvarien Harry Fett, ledamot av Norska Vetenskapsakade-
mien. 

2. Taha Hussein. Förslag av A. Lutfi el-Sayed, president i Fuad I-
akademien i Kairo, m.fl. ledamöter av nämnda akademi. 

3. Carl Sandburg Förslag av Einar Tegen, professor i praktisk filo-
sofi vid Stockholms högskola. 

4. Jacinto Grau. Förslag av Herr Gullberg. 

5. Benedetto Croce. Förslag av Fritz Strich, professor i tyska språket 
och litteraturen vid universitetet i Bern, och av Accademia 
Nazionale dei Lincei, humanistiska klassen. 

6. Mark Aldanov. Förslag av Ivan Bunin. 

7. Georges Duhamel. Förslag av Herr Hammarskjöld och av Herr 
Lamm. 

8. Marie Under. Förslag av Herr Hammarskjöld. 

9. Riccardo Bacchelli. Förslag av T S. Eliot och av Accademia 
Nazionale dei Lincei, humanistiska klassen. 

10. Affonso Reyes. Förslag av Gabriela Mistral m.fl. 
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11. Reinaldo Temprano Azcona. Förslag av Emilio Alarcos Garcia, 
professor i litteraturhistoria vid universitetet i Valladolid. 

12. Pär Lagerkvist. Förslag av Erik Ekelund, professor i litteraturhis-
toria vid Åbo akademi. 

13. Johan Falkberget. Förslag av A. H. Winsnes, professor i europeisk 
litteratur vid universitetet i Oslo, och av Richard Beck, profes-
sor i skandinaviska språk och skandinavisk litteratur vid uni-
versitetet i North Dakota. 

14. Eugine Baie. Förslag av Maurice Maeterlinck. 

15. Franfois Mauriac. Förslag av Herr Hellström och av Henri M. 
Peyre, professor i franska språket och litteraturen vid Yale-uni-
versitetet, New Haven /Conn./. 

16. John Steinbeck. Förslag av Henri M. Peyre, professor i franska 
språket och litteraturen vid Yale-universitetet, New Haven 
/Conn./. 

17. Dorothy Canfield Fisher. Förslag av David Baumgardt, f.d. profes-
sor i filosofi vid universitetet i Chicago. 

18. George Santayana. Förslag av G. A. Borgese, professor i italiensk 
litteratur vid universitetet i Chicago. 

19. Sean O'Casey. Förslag av riksbibliotekarien 0. Wieselgren, leda-
mot av K. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 
Skandinaviens historia. 

20. Henriette Charasson. Förslag av Serge Barrault, professor i histo-
ria vid universitetet i Fribourg. 

21. Samuel Agnon. Förslag av Hugo Bergmann, professor i filosofi 
vid universitetet i Jerusalem. 

22. Angelos Sikelianos. Förslag av Herr Siwertz. 

23. Alberto Moravia. Förslag av Herr Gullberg. 

398 



1949 

24. Albert Camus. Förslag av Herr Gullberg. 

25. Michail SY olochov. Förslag av V. Kiparsky, professor i ryska språ-
ket och litteraturen vid universitetet i Helsingfors. 

26. Leonid Leonov. Förslag av densamme. 

27. Boris Pasternak. Förslag av Cecil Bowra, professor i engelsk poe-
tik vid universitetet i Oxford. 

28. Enrique Gonzålez Martinez. Förslag av Antonio Castro Leal, leda-
mot av Academia Mexicana, m.fl. 

29. Hans Carossa. Förslag av Henry Olsson, professor i litteraturhis-
toria med poetik vid Stockholms högskola. 

30. Charles Morgan. Förslag av Herr WesAn. 

31. Halldör Laxness. Förslag av Jön Helgason, professor i isländska 
språket och litteraturen vid universitetet i Köpenhamn. 

32. Winston Churchill. Förslag av Herr Ahnlund och av professor 
Birger Nerman, ledamot av K. Vitterhets, historie och antikvi-
tetsakademien. 

33. Ramön Menhzdez Pidal. Förslag av professor Gunnar Tilander, 
ledamot av K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. 

34. Andli Malraux. Förslag av Herr Lamm. 

35. Thornton Wilder. Förslag av biskop Yngve Brilioth, ledamot av 
K. Vitterhets, historie och antikvitetsakademien. 

Stockholm den 3 februari 1949. 

Uno Willers 

Uno Willers 
Nobelkommitténs sekreterare. 

399 



1949 

Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1949. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning är till antalet 35, och till samma antal uppgår de föreslag-
na författarna. Av dessa är 9 nya för året. Dessa nya förslag sparas 
som vanligt till sist, varjämte kommitténs ledamöter i särskilda ytt-
randen var för sig behandlar de förslag, som av dem omfattats med 
största intresset. 

De återstående är: 
31:.o 1. Arnulf Överland. Kommittén har inte funnit anledning att 

ändra sin förut uttalade mening, att detta författarskap med all sin 
karaktärsfulla hållning och konstnärliga självständighet icke har 
möjlighet att fullt hävda sig, när det gäller en internationell belöning 
av Nobelprisets art och med de anspråk som i fråga om skandina-
viska förslag måste upprätthållas med särskild styrka. 

N:o 3. Carl Sandburg Sakkunnigutlåtandet ger vid handen, att 
Sandburgs senaste verk, den vidlyftiga romankrönikan Remem-
brance Rock, icke i något avseende är ägnat att stärka hans kandi-
datur. Kommitterade är av samma mening. 

JV:-o 5. Benedetto Croce. Kommitténs majoritet avböjer förslaget 
med samma motivering som i fjol,  att den föreslagnes höga ålder 
inger principiella betänkligheter om utmärkelsens lämplighet. 
Herr Österling som i sitt särskilda yttrande återkommer till detta 
förslag anser dock att frågan under vissa betingelser bör hållas 
öppen. 

N:o 6. Mark Aldanov. Detta förslag har redan bestämt avvisats i ett 
par tidigare utlåtanden och föranleder intet nytt ställningstagande. 

,A1:-o 8. Marie Under. Intet nytt verk av den estniska skaldinnan före-
ligger, och kornmitten kan heller icke nu förorda förslaget. 

.N:o 12. Pär Lagerkvist. Då den föreslagne har anhållit att icke 
komma under bedömning, finner sig kommittén förhindrad att här 
taga ställning till förslaget och inskränker sig till att fästa akademiens 
uppmärksamhet på detsamma. 

N:o 13. Johan Falkberget. Med stöd av tidigare sakkunnigutlåtanden 
ställer sig kommittén alltjämt avvaktande till detta ofta framförda 
förslag, på samma gång som den hänvisar till samma synpunkt, som 
härovan framfördes beträffande det norska förslaget N:o 1. 

N:o 14. Eugine Baie. Kommittén beaktar det mycket positiva utlå-
tande om denne belgiske historiker, som tidigare lämnats av Ahn- 
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lund, men är för sin del icke beredd att i år ändra sin avvaktande 
hållning. 

N:o 15. Franfois Mauriac. Något märkligare nytt arbete av denne 
franske författare torde icke ha tillkommit. En essäsamling, Mes 
grands hommes, anlägger strängt katolska synpunkter på de be-
handlade klassikerna och ger visserligen enstaka prov på Mauriacs 
kända moraliskt-intellektuella skarpsyn, men kan annars icke räknas 
till hans betydande böcker. De kommitterade anser, att kandidatu-
ren bör hållas vid liv, men kan icke i år förorda densamma. 

N:o 16. John Steinbeck. Sakkunnigutlåtandet anbefaller en avvak-
tande hållning, som även står i överensstämmelse med kommittera-
des uppfattning. 

År:o 17. Dorothy Canfzeld Fisher. Förslaget avböjes med hänvisning 
till fjolårets sakkunnigutlåtande. 

No 18. George Santayana. Förslaget erhöll stark anbefallning i fjol-
årets utförliga utlåtande, men liksom då hyser kommittén alltjämt 
betänkligheter i fråga om den föreslagnes åldersklass. 

JNI:.o 20. Henriette Charasson. Avböjes nu som så många gånger förut. 
N:o 21. Samuel Agnon. Kommittén har icke kunnat övertyga sig om 

att detta författarskap är ens tillnärmelsevis av erforderlig betydelse, 
varför förslaget ännu en gång avböjes. 

31:.o 26. Michail Sjolochov. Då kommitterade fortfarande saknar 
kännedom om den ryske författarens bebådade och enligt förlju-
dande delvis publicerade nya roman med ämne från det senaste 
världskriget, kan de blott ställa sig avvaktande. 

JV:-o 27. Boris Pasternak. Även detta ryska förslag, väckt av en fram-
stående engelsk kännare, är enligt kommitterades mening icke till-
räckligt utrett. I detta fall tillkommer också en berättigad farhåga 
rörande utmärkelsens konsekvenser för en författare i Pasternaks 
speciellt ömtåliga ställning. 

No 30. Charles Morgan. Förslaget har sympatier inom kommitt&i, 
som dock icke finner det aktuellt En., så mycket mindre som 
Morgans senaste roman, The river line, med sin ansträngt konstrue-
rade intrig måste räknas till hans svagare arbeten. 

N:o 31. Halldör Kijan Laxness. Årets och fjolårets sakkunnigutlå-
tanden avböjer förslaget, och kommittén är av samma mening. 

N:o 32. Winston Churchill. 1 fråga om detta förslag hänvisar kom-
mitt61 till sitt uttalande i fjolårets  utlåtande. Kommittén beaktar till 
fullo vad som kan anföras till stöd för förslaget, men kan icke från-
gå sina tidigare framförda betänkligheter i detta sammanhang. 

N:o 33. Ramön Menimdez Pidal. Med all aktning för den spanske 
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humanistens högtstående författarskap måste kommittén avböja för-
slaget av samma skäl som anförts i fråga om Benedetto Croce och 
George Santayana. 

N:o 34. Anchi Malraux. De konstteoretiska arbeten som är de 
senaste tillskotten i Malraux's produktion syns visserligen vara upp-
slagsrika och intressanta, men dock icke så avgörande märkliga, att 
de i och för sig kunnat motivera en ändring i kommitténs hållning, 
som avvaktar resultaten av hans fortsatta utveckling. 

År:o 35. Thornton Wilder. Inom kommittén uppskattas den ameri-
kanske författarens alstring från de senaste 20 åren högre än i sak-
kunnigutlåtandet, särskilt vad angår ett par originellt poetiska dra-
mer. Prisförslaget syns i varje fall motivera fortsatt avvaktan. 

I det följande behandlas de för året nya förslagen med undantag 
av dem, som till slut blir föremål för bedömning i kommittdedamö-
ternas särskilda yttranden. 

N:o 2. Taha Hussein. Enligt sakkunnigutlåtandet intager denne 
egyptiske humanist en så framstående plats i sitt lands litteratur och 
överhuvud i den moderna muhammedanska kulturvärlden, att för-
slaget förtjänar allvarligt beaktande. Då de kommitterade blott kun-
nat taga del av Taha Husseins i fransk och engelsk översättning till-
gängliga självbiografi, har de likväl ingen möjlighet att enbart på 
denna grund förorda förslaget, hur vacker och gripande ifrågava-
rande skildring än är. 

Xo 4. Jacinto Grau. Då sakkunnigutlåtandet med all uppskattning 
av enstaka verk icke ger intryck av att denne spanske dramatiker 
som diktarpersonlighet motsvarar anspråken för ett pris, har de 
kommitterade ansett sig böra avböja förslaget. 

N:o 10. Affonso Reyes. Heller icke i detta fall är sakkunnigutlåtan-
det tillräckligt positivt, och kommittén har därför likaledes avböjt 
förslaget. 

N:o 11. Reinaldo Temprano Azcona. Förslaget avvisas med hänvisning 
till den sakkunniges upplysningar. 

J%f.o 19. Sean O'Casey. Ehuru denne irländske dramatiker otvivel-
aktigt i några av sina pjäser, särskilt de tidigare, framträder med en 
folklig must och scenisk slagkraft som väl förklarar hans framgångar 
på teatern, förefaller hans produktion dock som helhet alltför orolig 
och nyckfullt experimenterande för att komma i betraktande enligt 
Nobelprisets måttstock. De kommitterade ställer sig avvaktande. 

N:o 23. Alberto Moravia. Denne italienske novellist har vid jämfö-
relsevis unga år erövrat en mycket observerad plats i främsta ledet 
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av sitt lands berättare. Han är en djärv psykolog och sedeskildrare 
av den efternaturalistiska skolan, men har ännu icke ådagalagt såda-
na egenskaper som skulle göra det berättigat att redan nu ifrågasät-
ta honom till priset. Bl. a. måste framhållas, att han åtminstone hit-
tills i ovanligt fullständig grad saknar den i detta sammanhang stän-
digt efterlysta ideella tendensen. De kommitterade ville ställa försla-
get på framtiden. 

Ar:o 26. Leonid Leonov. Av den sakkunniges redogörelse framgår, att 
denne sovjetryske romanförfattare icke i sin senare alstring förmått 
infria de förhoppningar som väcktes av hans ungdomsverk, och att 
hans tidsbundna samhällsskildringar allt mer kommit att lida brist 
på allmänmänskliga perspektiv. Kommittén ansåg sig under dessa 
omständigheter böra avböja förslaget. 

.N:o 28. Enrique Gonzålez Martinez. Denne mexikanske skald tiller-
kännes i sakkunnigutlåtandet en icke obetydlig roll som programbil-
dare och vägvisare. Inom kommittén har förslaget dock icke väckt 
sådant intresse, att det kunnat förordas. 

Yttrande av Herr Österling: 
Av de fem förslag som i första hand varit föremål för kommitténs 

överväganden, är N:o 7 Georges Duhamel den som längst av alla stått 
på exspektans. Vid flera tillfällen har utrönts, att detta författarskap 
omfattas med bestämda sympatier inom Akademien, även om 
huvudintresset kommit att koncentreras på andra medtävlare. Enligt 
min mening är det hos Duhamel från början manifesterade starkt 
humanitära draget en merit, som obestridligen stämmer väl överens 
med Nobelprisets syfte och värdeskala. Han är en författare som i 
hela sin gärning haft den mänskliga medkänslan till inspirationskäl-
la och ledstjärna. Hans mycket omfattande produktion känneteck-
nas av ett jämviktsläge, som visserligen sällan uppnår stora höjder 
eller djup, men å andra sidan heller inte förlorar sig i misslyckade 
experiment. Duhamel representerar på ett älskvärt sätt den i fransk 
litteratur klassiska typen av honnäe homme; ett klokt och sunt omdö-
me återfinns även i hans talrika essayistiska och resonerande skrifter, 
som när de läggs till hans vackra oeuvre som berättare, kan anses ge 
tillräcklig vikt åt den ofta framförda kandidaturen. 

I fråga om de övriga fyra förslagen är jag mera tveksam. 
N:o 9 Riccardo Bacchelli skulle främst grunda sina anspråk på den 

i Italien högt uppskattade romantrilogien Il mulino del Po. Denna 
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visar episka utförsgåvor och enkel, kraftig karaktärsskildring, men 
lider också av uttänjdhet och tröttande upprepningar. En närliggan-
de jämförelse med Sjolochovs Don-trilogi utfaller knappast till för-
mån för italienaren, som arbetar med en äldre teknik och ofta med 
gottköpseffekter. Av Bacchellis tidigare verk synes mig hans moder-
na samhällsroman från Milano, Oggi domani e mai, väga tyngre, 
även om den blivit hårt överlastad av sitt från alla håll hopade socia-
la stoff. Bacchellis robusta begåvning kan emellertid väntas göra sig 
gällande längre fram och föranleda ny prövning av förslaget. 

Om N:o 22, Angelos Sikelianos, har jag ingenting att tillägga. Då 
kommitténs närmast sakkunnige ledamot för sin del alltjämt tvekar 
att anbefalla förslaget, anser jag mig heller inte kunna göra det, trots 
oförminskad beundran för de spridda partier av Sikelianos diktning, 
som jag i översättning kunnat bedöma. 

I det utförliga utlåtandet beträffande n:o 24 Albert Camus fram-
hålles, att han kan anses som den mest löftesrike inom sin genera-
tion och att han vid sidan av Malraux är den franske författare, av 
vilken man främst har rätt att vänta sig en ny och egenartad utveck-
ling. Det synes mig då naturligt att avvakta, i vad mån den ännu 
blott 36-årige Camus kommer att stärka sin position under den när-
maste framtiden. Hans hittills mest observerade verk, La peste, kan 
i all sin dystra monumentalitet knappast ensamt fylla de fordringar, 
som här måste anläggas. 

Återstår n:o 29, Hans Carossa. Med all uppskattning av denne 
österrikiske diktares förfinade stilkonst och den ädla åskådlighet som 
hos honom är ett väl förvaltat arv från Tysklands klassiska prosatö-
rer, framstår Carossa för mig i första rummet som ett slags memoria-
list, alltid själfull i sin livstolkning, men påfallande bunden av sitt pri-
vatbiografiska material och knappast lika säker som konstnär, när 
han försöker sig på fri människoskildring i romanform. Hans insats 
som lyriker är personlig och smakfull, men träder i skuggan av mera 
betydande samtida. 

Med stöd av det sagda kommer jag till den uppfattningen, att 
egentligen endast Georges Duhamel är kvalificerad för årets utmärkel-
se, och även i fråga om honom hyser jag en viss tvekan, då det knap-
past är möjligt att i hans författarskap utpeka något individuellt verk 
av alldeles avgörande storhetsgrad. I denna situation kan jag inte 
underlåta att beklaga det förhållandet, att förslaget på Benedetto Croce 
ännu en gång måst föras åt sidan, detta enbart på grund av den före-
slagnes höga levnadsålder. Croce är otvivelaktigt en figur av så 
imponerande resning, att han överskuggar alla skönlitterära förfat- 
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tare på förslagslistan, och hans ledande roll inom samtida humanis-
tisk vetenskap och estetik är numera allmänt erkänd. Därest en 
utmärkelse till honom anses för sent ifrågasatt, erbjuder sig i själva 
verket ett sådant läge, att det enligt min åsikt skulle vara berättigat, 
om Akademien toge i övervägande, huruvida årets pris lämpligen 
kan reserveras. Även om kandidaturvalet icke kan sägas direkt fram-
tvinga en sådan konsekvens, då i varje fall en acceptabel kandidat 
(Duhamel) finns att tillgå, kan åtgärden denna gång försvaras liksom 
senast år 1935, då priset reserverades på liknande grunder. 

Yttrande av Herr Böök: 
Av de 35 till 1949 års Nobelpris föreslagna är det fem, som av 

kommittén blivit upptagna till närmare prövning, nämligen 
Duhamel, Bacchelli, Sikelianos, Camus och Carossa. 

Av dessa synes mig Duhamel vara den som snarast kunde komma 
ifråga; hans sympatiska och gedigna författarpersonlighet kan bära 
upp utmärkelsen, även om den icke kan göra krav på den. Bacchelli 
däremot förefaller mig knappast vara något mera än en talangfull 
underhållningsförfattare, hans stora historiska romantrilogi är mera 
i rang med Anthony Adverse och Borta med vinden än med Tolstojs 
Krig och fred. För Sikelianos har jag haft sympati och tidigare givit 
honom min röst; det nu på engelska tillgängliga Dädalos-dramat 
har drag av storhet och originalitet. Men det är svårt att fälla ett 
omdöme om lyrik på ett språk som man inte kan läsa, och för min 
del har jag sökt stöd hos de mera sakkunniga, framför allt hos Herr 
Gullberg; och när han nu icke längre vill tillstyrka Sikelianos' pris, 
kan jag inte vidhålla förslaget, hur tilltalande det än vore att äntli-
gen föra in en grekisk skald i Nobelpristagarnas krets. Vad Camus 
beträffar, så finner jag L'äranger och La Peste vara intressanta och 
betydande verk, och måhända kan författaren en gång komma att 
förtjäna ett pris; men frågan synes mig för tidigt väckt. Carossa slut-
ligen är en själfull och utomordentligt distingerad diktare; hans 
memoarartade böcker står mycket högt, men hans romaner är 
något konstruerade, och hans fina lyrik har en prägel av Goethe-
pastisch — det gäller inte minst de nytillkomna dikterna från krigs-
åren. Om honom, liksom om Duhamel, skulle jag vilja säga, att han 
i nödfall kan bära upp priset. 

I en sådan situation, då det icke finnes någon kandidat med själv-
klara eller ens starka anspråk, anser jag det vara berättigat och till- 
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rådligt, att Svenska akademien reserverar 1949 års pris för att even-
tuellt nästa år indraga det och tillföra prisfonden en välbehövlig för-
stärkning. 

Inom kommittén har, då de fem här nämnda kandidaterna inte 
vunnit någon livligare anslutning, den tanken framkastats, att 
Benedetto Croce trots sin höga ålder skulle kunna utses. Att han i 
intellektuellt avseende har det rätta formatet är obestridligt; men nu 
som vid tidigare tillfällen har jag svårt att ansluta mig till förslaget, 
då jag med all uppskattning av Croces filosofiska, estetiska och his-
toriska verk inte anser honom vara en stor författare, litterärt sett. 
Han uthärdar jämförelsen med Eucken, inte med Mommsen och 
Bergson. 

Yttrande av Herr Siwertz: 
Undertecknad instämmer i huvudsak i den skrivelse, som avfat-

tats av nobelkommitténs ordförande. Det kan på sin höjd bli fråga 
om några nyanser. Så svävar jag nog mera på målet om det gäller 
att välja mellan Georges Duhamel och Angelos Sikelianos. 
Duhamel, om vars senaste memoarböcker jag för några år sen skrev 
ett utlåtande, är ju en ytterst sympatisk författare och en fin psyko-
log med säker och förgrenad människokunskap. Hans ungdoms 
unanimism föddes inte under några kalla ödesstjärnor och han är 
alltjämt i högsta grad un homme de bonne volonte för att använda 
ett ord av hans forna kamrat Jules Romains. Det är visserligen sant 
att han köpt sin nobla humanitet för priset av geniets hänsynslösa 
slagkraft och att hans val till nobelpristagare efter Gide åtminstone 
bland de yngre franska litteraterna nog skulle betecknas som en 
antiklimax. Egentligen är han väl knappast en mycket större förfat-
tare än exempelvis Charles Morgan eller Thornton Wilder, som 
också finnas på årets kandidatlista. Men trots detta skulle jag inte alls 
betrakta det som en olycka om akademiens val fölle på honom. 

Detsamma kan sägas om Sikelianos. Jag kan inte annat än upp-
repa min gamla synpunkt om det sympatiska att vid Nobelprisets 
utdelande söka sig till mindre kulturkretsar och litteraturer, där pri-
set verkligen betyder något. Idealet vore naturligtvis om vi någon 
gång lyckades skapa en världsberömmelse, där en sådan orättvist 
förvägrats. Vad som dock gör mig en smula tveksam beträffande 
Sikelianos är ovissheten om det centrala hos honom, hans lyrik, 
entusiasmen synes ha något förbleknat hos den ende av kommitténs 
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medlemmar, som kunnat ta del av den i original, Hjalmar Gullberg. 
Dock skulle jag som redan förut antytts inte heller betrakta det som 
en olycka om valet fölle på Sikelianos. 

Beträffande Bacchelli, Camus och Carossa har jag inget att anfö-
ra utöver vad vår ordförande framhåller. 

Jag vill endast tillägga att jag personligen skulle ha mindre att 
invända mot Winston Churchills kandidatur än vad som är fallet 
med kommitténs övriga ledamöter. Vad som strax efter kriget kunde 
ha förefallit som fjäsk och inställsamhet det skulle nu få förbli vad 
det ämnats till, en hyllning åt en av samtidens största talare och 
skriftställare. Att Churchill samtidigt är en av dem som räddat allas 
vår västerländska kultur, utan vilken det litterära nobelpriset är 
otänkbart, behövde ju egentligen inte ligga honom i fatet. 

Dock, alla dessa överväganden tycks ju denna gång ha ett när-
mast "akademiskt" värde, eftersom mycket starka ekonomiska skäl, 
efter vad det säges, tala för att 1949 års litterära nobelpris indrages. 

Yttrande av Herr Gullberg: 
Årets Nobelprisförslag upptar 35 namn, bland dem ett svenskt: 

Pär Lagerkvist. Undertecknad skulle varit beredd att instämma med 
förslagsställaren professor Erik Ekelund i dennes motivering, om 
inte herr Lagerkvist själv anhållit att icke komma under bedömning. 
I min uppfattning om den samlade enheten av denne författares 
prosadiktning, hans dramatik och hans poesi hade jag styrkts av 
kapitlet om Pär Lagerkvist i Erik Hjalmar Linders Fyra decennier av 
nittonhundratalet. 

Bland de utländska författarna på årets lista är det svårt att finna 
ett namn som skulle kunna bli samlande. Jag misstänker att den 
finaste och mest egenartade artisten av dem alla är Boris Pasternak, en 
av de poetiska uttrycksmedlens förnyare i vår tid; men också en 
språklig järnridå har hindrat mig från närmare insyn i hans lyriska 
värld. 

Som ledande kulturpersonligheter, som tänkare och ickgivare 
står Croce och Santayana fortfarande i främsta rummet. Men Akade-
mien har tidigare ansett deras höga ålder — de är födda 1866, resp. 
1863 — tala mot dem, och på denna punkt har det ju inte blivit 
gynnsammare ställt för dem i år. 

Motsatta förhållandet gäller två yngre franska romanförfattare, 
Malraux och Camus, som båda förefaller mig vara på god väg mot 
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Nobelpriset utan att ännu ha hunnit fram. Malraux har den krafti-
gaste och mest intensivt utpräglade fysionomien, men tillsvidare har 
han nedlagt sin skönlitterära verksamhet till förmån för de Gaulle. 
För Camus talar utom berättelsen Främlingen — skriven i Gides 
korta romanformat — egentligen ett enda verk, den monotona men 
skakande och monumentala samtidsskildringen Pesten, ett betydan-
de bidrag till den moderna litteraturen. Som essayist varierar 
Camus Sartres existentialism, som dramatiker kommer han i sitt 
hemland efter såväl Sartre som Anouilh. 

God litteratur av äldre årgång representerar de båda jämnåriga 
kandidaterna Duhamel och Sikelianos (födda 1884). Om båda måste 
erkännas att deras gärning i högsta grad har fyllt bestämmelsen om 
"idealisk riktning"; deras verk har predikat — för mer eller mindre 
döva öron — om fred och människokärlek. Som Duhamels bästa får 
man kanske beteckna Salavin-serien; den tillhör 1920-talet. Någon 
förnyare av de konstnärliga formerna är denne författare inte. Efter 
två sådana banbrytare som Gide och Eliot skulle Duhamel komma 
att verka som en visserligen hedersam men lite glanslös pristagare. —
I Sikelianos' flödande men ojämna lyriska produktion finns några 
dikter som gör ett sällsamt gripande intryck vare sig man läser dem 
i original eller översättning. Vid sidan av dem förefaller mig i första 
hand versdramat Daedalos på Kreta höra till den grekiske skaldens 
mera helgjutna verk. Jag har svårare att följa honom, när han i sin 
profetiska förkunnelse blir alltför högtflygande och mångordig. 

(Mina översättningsförsök jämte en inledning om Sikelianos 
kommer i Prismas septembernummer.) 

Italienaren Bacchelli, som kommitterade haft att studera i år, 
framstår i sin romantrilogi Il mulino del Po som en frejdig under-
hållningsförfattare; att det är T. S. Eliot, den mest exklusive av vår 
tids diktare, som föreslagit honom till Nobelpris, verkar som ett 
bisarreri. 

Menar man att bland de föreslagna utländska författarna någon 
självskriven kandidat till Nobelpriset inte tycks stå att uppbringa, 
måste frågan inställa sig om årets pris bör reserveras. För en sådan 
åtgärd tycks härutöver Nobelstatens svåra ekonomiska läge tala ett 
mera bestämt språk. 

Härav framgår, att kommittén icke har kunnat ge företräde åt 
någon bestämd kandidat och i denna situation enhälligt föreslår, att 
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årets litteraturpris icke utdelas, vilket skulle innebära att det reser-
veras till nästa år. 

Stockholm 24 sept. 1949. 

Anders Österling 

Svenska Akademien beslöt den 3 november 1949 att årets Nobelpris i litteratur 
skulle reserveras till påföjande år. 
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Nobelprisförslag 1950. 

1. Martin Buber. Förslag av Hermann Hesse. 

2. Gertrud von Le Fort. Förslag av Hermann Hesse. 

3. Enrique Larreta. Förslag av professorerna A. Meliån Lafinur och 
Jose A. Oria, ledamöter av Academia Argentina de letras. 

4. Affled Noyes. Förslag av Frederick S. Boas, f.d. professor i engelsk 
litteratur vid Queen's College, Belfast. 

5. Mark Aldanov. Förslag av Ivan Bunin. 

6. Winston Churchill. Förslag av professor Axel L. Romdahl, av pro-
fessor Harald Hagendahl, av professor Birger Nerman och av 
professor T. J. Arne, ledamöter av K. Vitterhetsakademien, av 
professor Wilhelm Keilhau, ledamot av Videnskaps-akademiet 
i Oslo, av H. W. Donner, professor i engelska språket vid Åbo 
akademi. 

7. Pär Lagerkvist. Förslag av Herr Lamm, av Herr Gullberg och av 
Herr Martinson, av fil. dr Gunnar Beskow, ordförande i Sveri-
ges författarförening, av Hans Heiberg, ordförande i Den nors-
ke forfatterforening, av Ragnar Ekelund, ordförande i Finlands 
svenska författareförening, och av Cai M. Woel, ordförande i 
Dansk forfatterforening. 

8. Nikos Kazantzakis och Angelos Sikelianos. Förslag av Herr Gull-
berg. 
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9. Paul Claudel. Förslag av Herr Gullberg, av Cercle littéraire 
international, Section fraNaise de la f&kration PEN, Paris, 
och av Fernand Gregh, ordförande i Societe des gens de lettres 
de France. 

10. William Faulkner. Förslag av Prins Wilhelm, ordförande i 
Pennklubben. 

11. EugMe Baie. Förslag av Paul Saintenoy, ledamot av Acad&nie 
royale de Belgique. 

12. Ernest Hemingway. Förslag av Herr Österling. 

13. Sean O'Casey. Förslag av May Morton, ordförande i Belfast 
centre of Irish PEN, och av riksbibliotekarien 0. Wieselgren, 
ledamot av K. Samfundet för utgivande av handskrifter röran-
de Skandinaviens historia. 

14. Edward Morgan Forster. Förslag av English PEN-centre. 

15. Johan Falkberget. Förslag av Richard Beck, professor i skandina-
visk litteratur vid University of North Dakota, och av dr 
Torstein Hoverstad, ledamot av Videnskaps-akademiet i Oslo. 

16. Arnold Toynbee. Förslag av Herr Böök. 

17. Halldör Kiljan Laxness. Förslag av Halldior Stefånsson, ordföran-
de i Rithöfundafflag Islands, av Jön Helgason, professor i 
isländska språket och litteraturen vid universitetet i 
Köpenhamn, och av professor Dag Strömbäck, ledamot av K. 
Vitterhetsakademien. 

18. Benedetto Croce. Förslag av Societå Italiana degli autori och av 
Gösta Säflund, professor i klassisk språkvetenskap vid 
Stockholms högskola. 

19. Robert Graves. Förslag av Herr Martinson. 

20. Georges Duhamel. Förslag av Herr Hammarskjöld och av Cercle 
littéraire international. 
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21. Franfois Mauriac. Förslag av Cercle littéraire international och 
av Fernand Gregh, ordförande i Societe des gens de lettres de 
France. 

22. jutes Romains. Förslag av Cercle littéraire international och av 
Fernand Gregh, ordförande i Societe des gens de lettres de 
France. 

23. Jean Schlumberger. Förslag av Cercle littéraire international. 

24. Edward J.  Moreton Drax Plunkett, Baron Dunsany. Förslag av 
Dublin centre of Irish PEN. 

25. Ramön MenMdez Pidal. Förslag av Gunnar Tilander, professor i 
romanska språk vid Stockholms högskola. 

26. Hans Carossa. Förslag av Axel Lindqvist, professor i tyska språ-
ket vid Göteborgs högskola. 

27. Henriette Roland Holst. Förslag av Victor E. van Vriesland, ord-
förande i PEN-centrum voor Nederland. 

28. Jakobus Cornelis Bloem. Förslag av Victor E. van Vriesland, ord-
förande i PEN-centrum voor Nederland. 

29. Simon Vestdjk. Förslag av Victor E. van Vriesland, ordförande i 
PEN-centrum voor Nederland. 

30. Karl Jaspers. Förslag av professor Ernst Levy, ledamot av 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 

31. Mika Waltari. Förslag av Aarne Anttila, professor i inhemsk lit-
teratur vid universitetet i Helsingfors, och av Yrjö Soini, ord-
förande i Finlands finska författarförbund. 

32. Leopold Staff: Förslag av Jan Parandowski, ordförande i Polski 
klub literacki PEN. 

33. Graham Greene. Förslag av Herr Löfstedt och av Herr 
Hellström. 
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34. Lin rutan& Förslag av Pearl S. Buck. 

35. Robert Frost. Förslag av American academy of arts and letters. 

36. Albert Camus. Förslag av Herr Hellström. 

37. Ankelos Sikelianos. Förslag av Association des gens de lettres hel-
knes, Athen. 

38. Thomas H. Raddall. Förslag av Will R. Bird, ordförande i The 
Canadian authors association. 

39. S4jn Streuvels. Förslag av Franz de Backer, Vlaamse PEN-club. 

40. Bertrand Russell. Förslag av E. N. Tigerstedt, f.d. professor i 
svensk litteratur vid universitetet i Helsingfors. 

41. Julin Dantas. Förslag av Academia das cifficias de Lisboa. 

42. Michail Sjolochov. Förslag av V. Kiparsky, professor i ryska språ-
ket vid universitetet i Helsingfors. 

43. Leonid Leonov. Förslag av V. Kiparsky, professor i ryska språket 
vid universitetet i Helsingfors. 

44. Albert Steffen. Förslag av Kersti Bergroth, ordförande i Finlands 
PEN-klubb. 

45. Karen Blixen. Förslag av Cai M. Woel, ordförande i Dansk for-
fatterforening. 

46. Johannes jergensen. Förslag av Cai M. Woel, ordförande i Dansk 
forfatterforening. 

47. Martin Andersen Nem. Förslag av Cai M. Woel, ordförande i 
Dansk forfatterforening, och av Kai Friis Medier, ordförande i 
Den Danske PEN-club. 

48. John Dewey. Förslag av Henry Steele, ordförande i American 
PEN-centre. 
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49. Tarjei Vesaas. Förslag av Olav Midttun, professor i nynorsk dikt-
ning vid universitetet i Oslo. 

50. Taha Hussein. Förslag av Bernard Guyon, professor i litteratur-
historia vid universitetet i Kairo. 

51. Marie Under. Förslag av Joh. Aavik, ordförande i Estniska PEN-
klubben, Stockholm. 

52. Boris Pasternak. Förslag av Herr Lamm. 

53. Hermann Broch. Förslag av Österreichischer PEN-Klub. 

54. Arnuf Överland. Förslag av Cai M. Woel, ordförande i Dansk 
forfatterforening. 

Stockholm den 1 februari 1950. 

Uno Willers 
Nobelkommitténs sekreterare. 
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Utlåtande av Svenska Akademiens 
Nobelkommitté1950. 

De prisförslag som utan formella hinder kunnat mottagas till 
prövning är till antalet 54. Av de inalles 55 föreslagna författarna 
befinnas icke mindre än 21 vara nya namn för året. Denna ökning 
sammanhänger tydligen med de ändrade bestämmelserna rörande 
förslagsrätten. De nya förslagen sparas som vanligt till sist, varvid 
bör påpekas, att kommittén enligt Akademiens medgivande i någon 
mån har begränsat undersökningen och att sakkunnigutlåtanden 
därför icke infordrats i vissa fall, där förslagen på förhand kunnat 
anses utsiktslösa. Kommitténs ordförande behandlar slutligen i ett 
särskilt yttrande de förslag som av kommitterade omfattats med 
största intresset. 

De återstående är: 
N:o 3. Enrique Larreta. Denne argentinske romanförfattare har icke 

vid tidigare tillfällen befunnits motsvara prisets fordringar, och kom-
mitt&I avböjer förslaget även denna gång. 

,N:-o 5. Mark Aldanov. Förslaget har tidigare avvisats och föranleder 
intet nytt ställningstagande. 

N:o 6. Winston Churchill. 1 fråga om denna mycket uppmärksam-
made kandidatur kan kommittén endast hänvisa till sina tidigare 
uttalade reservationer. 

3r..o 7. Pär Lagerkvist. Av närliggande skäl inskränker sig kommitt61 
till att liksom i fjol anbefalla förslaget till Akademiens uppmärksam-
het. 

.N:.o 9. Paul Claudel. Ehuru kommitterade är fullt övertygade om 
den höga konstnärliga rangen av Claudels dramatik, råder dock tvi-
vel om att hans författarskap som helhet äger det allmängiltiga 
värde, som Nobelpriset förutsätter. Den lidelsefullt stegrade katolska 
tendensen i hans martyr- och helgondramer avvisar i viss mån tan-
ken på en världslig belöning av Nobelprisets art. Diktarens fram-
skridna ålder — 82 år — väcker likaledes betänkligheter inom kom-
mitthi. 

N:o 11. EugMe Baie. Kommittén hänvisar till herr Ahnlunds tidi-
gare, synnerligen positiva utlåtande om den belgiske historikerns 
arbeten, men har icke funnit skäl att ändra sin avvaktande hållning 
till förslaget. 

.N:.o 13. Sean O'Casey. Intet nytt verk föreligger av den irländske 
dramatikern, och kommittén kan heller icke i år förorda förslaget. 
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N:o 14. Edward Morgan Forster. Förslaget har denna gång utgått 
från Englands Pen-centre och vittnar om att Forster numera intager 
en ganska obestridd ställning som klassiker. Hans främsta verk, A 
passage to India, utkom emellertid redan 1924, och hans senare 
produktion — huvudsakligen kritisk och essäistisk — har knappast 
uppnått detta höjdmärke. Kommittén finner icke skäl att i år föror-
da förslaget. 

Jtf 15. Johan Falkberget. Det ofta upprepade förslaget har heller 
icke i år föranlett någon ändring i kommitténs hållning. I detta sam-
manhang kan även påpekas, att den norske författaren helt nyligen 
belönats med ett betydande penningpris, åstadkommet genom 
nationalinsamling. En internationell utmärkelse synes under sådana 
förhållanden ännu mindre påkallad än förut. 

,N:.o 17. Halldör Kijan Laxness. Kommittén avböjer förslaget liksom 
senast 1949. 

N.•o 18. Benedetto Croce. Kommittén måste tyvärr avböja förslaget 
med samma motivering som tidigare, att en så sen hyllning till 
Croces vördnadsvärda livsverk skulle alltför påtagligt stå i strid med 
prisets syftemål. 

N:o 20. Georges Duhamel. De kommitterade fasthåller sina tidigare 
framförda sympatier för denna kandidatur, men anser den icke 
omedelbart aktuell, då Duhamel icke genom något betydande nytill-
kommet verk har stärkt sina anspråk, låt vara redan fullt försvar-
bara. 

JV:.o 21. Franfois Mauriac. Heller icke i detta fall har något nytt verk 
förändrat läget. Kommittén ställer sig alltjämt avvaktande. 

JV:•o 22. jutes Romains. Kandidaturen har tidigare avböjts, och de 
allra senaste numren i Romains' produktion kan icke föranleda 
någon omprövning till hans förmån. 

N:o 23. Jean Schlumberger. Kandidaturen avböjes nu liksom tidiga-
re. 

N:o 25. Ramön Menhzdez Pidal. Med all berättigad aktning för den 
spanske humanistens författarskap måste kommittén alltjämt avböja 
kandidaturen av samma skäl som anförts beträffande Benedetto 
C roce. 

N:o 26. Hans Carossa. De kommitterade har i fjolårets utlåtande 
med all uppskattning av Carossas stilistiska mästerskap ställt sig 
tveksamma ifråga om hans möjligheter att i skaparkraft hävda sig 
vid jämförelsen med andra samtida. Kandidaturen bör bli föremål 
för fortsatt avvaktan. 

N:o 34. Lin rutang. Detta förslag har tidigare mötts av ett visst 
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intresse, givetvis föranlett av den i och för sig lockande tanken att en 
gång nå Kinas litteratur med utmärkelsen. Det förefaller dock som 
om detta syfte blott delvis skulle fyllas genom Lin Yutang, som skri-
ver på engelska och därför icke i egentlig mening kan betraktas som 
representant för den kinesiska litteraturen. Kommitthi avböjer kan-
didaturen. 

N:o 36. Albert Camus. Liksom i fjol vill kommittén förorda, att för-
slaget ställes på framtiden, då den ännu unge författaren möjligen 
kommer att stärka sin position. 

N:o 37. Angelos Sikelianos. Kommitterade anser, att detta förslag 
lämpligast bör diskuteras i samband med det samtidigt föreliggande 
förslaget om prisets delning mellan Sikelianos och hans landsman 
Kazantzakis. 

N:o 39. Stj'n Streuvels. Den flamländske författarens kandidatur har 
tidigare prövats och avböjts. Kommittén finner icke skäl att påkalla 
nytt intresse för densamma. 

JV:•o 42. Michail Sjolochov. Kommittén ställer sig avvaktande på 
samma sätt som föregående år. 

JV:•o 43. Leonid Leonov. Förslaget avböjes. 
N:o 46. Johannes jergensen. Vid tidigare tillfällen har kandidaturen 

undersökts och icke befunnits motsvara de strängare fordringar, som 
bör anläggas på skandinaviska förslag. Kommittén avböjer. 

N.•o 47. Martin Andersen Nexe. Förslaget har tidigare avböjts, och 
inga nya faktorer för bedömningen har tillkommit. 

N:o 49. Tarjei Vesaas. Sakkunnigutlåtandet ger icke vid handen, att 
den norske diktarens senaste verk avgjort höjer sig över hans tidiga-
re, som förut undersökts. Kommittén avböjer förslaget. 

31:.o 50. Taha Hussein. Genom den franska översättningen av en ny 
roman (L'Appel du Karaouan) ges tillfälle till att studera ett prov på 
den egyptiska humanistens romankonst, som dock icke synes fullt 
jämbördig med hans förut bekanta, vackra och mänskligt gripande 
självbiografi. Kommitterade anser sig heller icke i år kunna förorda 
förslaget. 

N:o 51. Marie Under. Förslaget avböjes. 
JV:•o 52. Boris Pasternak. Då inga säkra meddelanden föreligger 

beträffande denne ryske lyrikers senare verksamhet, måste kommit-
thi t.v. ställa sig avvaktande på samma gång som den konstaterar ett 
växande intresse för Pasternak i Englands litterära värld, bevisat 
bl.a. av ett nyutkommet översättningsurval, som dock endast avser 
hans produktion före 1930. 

JV:•o 54. Arnuff Överland. Kommittén vidhåller sin mening att norr- 
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mannens författarskap, ehuru högst beaktansvärt efter nordiska syn-
punkter, likväl icke fyller måttet i fråga om internationell betydelse. 

I det följande behandlas de för året nya förslagen med undantag 
för den grupp, som till slut blir föremål för bedömning i kommitt6 
ledamöternas särskilda yttranden. 

JV:•o 1. Martin Buber. Sakkunnigutlåtandet ger ett starkt intryck av 
denne judiske skriftställares personlighet och andliga kraft, men 
framhåller tillika att det verk som tydligen utgör tyngdpunkten i 
hans produktion, Das Leben der Chassidim, trots all poetisk egenart 
i framställningen av en främmande legendkrets likväl icke ger till-
räcklig grund för ett Nobelpris. Kommittén har kommit till samma 
uppfattning. 

JV:-o 2. Gertrud von Le Fort. Den av Tysklands katolskt orienterade 
publik mycket uppburna författarinnan visar en strävan efter ädel 
ovärldslighet och ett varmt intresse för andligen högtstående män-
niskors livsproblem, som ger henne en tilltalande särställning i tids-
miljön. Kommittén kan dock icke anse, att hennes resurser som 
berättare motsvarar de krav, som här måste ställas, och vill i detta 
hänseende blott understryka sakkunnigutlåtandets kritiska synpunk-
ter. 

JV:•o 4. Affred Noyes. Denne engelske lyriker av traditionell och sen-
victoriansk typ får avgjort anses stå tillbaka för andra samtida eng-
elska diktare alltifrån Masefield till De La Mare, varför kommittén 
avböjer förslaget. 

N:o 16. Arnold Toynbee.1 fråga om denne livligt diskuterade engels-
ke historiker måste kommittén inskränka sig till att hänvisa till ett i 
utsikt ställt yttrande av förslagsställaren. Förslaget får anses vilande 
i avvaktan på närmare utredning. 

N:o 19. Robert Graves. Även i detta fall har kommittén ansett, att 
förslaget bör ställas på framtiden, enär Graves' omfattande och väx-
lingsrika författarskap med all sin kraftiga puls och sitt givna under-
hållningsvärde dock icke hittills uppvisar någon klimax, på vilken 
Nobelanspråken kan stöda sig. 

N:o 24. Edward y. Moreton Drax Plunkett, baron Dunsany. Kommitt&I 
avböjer förslaget med instämmande i sakkunnigutlåtandets omdö-
me om de dramer och noveller, som utgör den irländske aristokra-
tens mera kvalificeirade bidrag till litteraturen. 

N:o 27. Henriette Roland Holst. Denna holländska skaldinna intager 
alltjämt en mycket central plats i sitt lands litterära liv, och ett antal 
svenska tolkningar av hennes lyrik bekräftar intrycket av en storsti- 
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lad, uppriktig diktarnatur med stora formgåvor. Kandidaturen skul-
le förtjäna uppmärksamhet ur den synpunkten, att ännu intet litte-
raturpris har funnit väg till Holland och säkerligen ingen värdigare 
mottagare står att uppleta på detta språkområde, för så vitt det gäl-
ler ett påvisbart och ännu levande inflytande genom en hel epok. 
Skaldinnan är emellertid nu 81 år gammal, och kommittén anser sig 
redan av detta skäl svårligen kunna förorda förslaget, så mycket 
mindre som detta nu har väckts för första gången. 

N:o 28. Jakobus Cornelis Bloem och N:o 29. Simon Vestdjkl fråga om 
dessa holländska förslag är sakkunnigutlåtandet ganska reserverat, 
och kommittén har med stöd härav avböjt dem båda. 

N.o 30. Karl jaspers. Då denne tyske filosof, på senare tid ofta åbe-
ropad i diskussionen om existentialismen, givetvis främst måste 
behandlas ur fackvetenskapliga synpunkter, har kommittén för sin 
del avstått från att taga ställning till förslaget, som dock torde behö-
va närmare undersökas för den händelse det upprepas. 

N:o 31. Mika Waltari. Med stöd av sakkunnigutlåtandet anser 
kommitt61, att den finske romanförfattarens vidare utveckling bör 
avvaktas; hans produktion hittills berättigar icke till de anspråk, som 
förslaget framkallar. 

N:o 32. Leopold Staff. Enligt sakkunnigutlåtandet är denne polske 
lyriker icke av tillräcklig betydenhet att komma ifråga. Kommittén 
avböjer förslaget. 

N:o 35. Robert Frost. Denne i New England verksamme diktare är 
En. föremål för hög uppskattning i U.S.A., och amerikanska bedö-
mare värderar hans poetiska insats som den mest hållbara och 
karaktärsfulla inom den period han representerar. Enklast kan Frost 
betecknas som en Wordsworth för New Englands lantbefolkning 
och natur, helt äkta i sin fast genomförda livsstil och en mycket säker 
konstnär inom sitt register. Kommittffi anser, att detta förslag moti-
verar en intresserat avvaktande hållning för den eventualiteten att 
Amerikas moderna lyrik skulle komma ifråga för en utmärkelse. 

N:o 38. Thomas H. Raddall. Detta kanadensiska förslag har i brist 
på material icke kunnat undersökas. 

,N:.o 41. itilio Dantas. 1 fråga om detta förslag har kommittén hän-
vänt sig till herr Hammarskjöld, som tillmäter den portugisiske för-
fattaren sådana förtjänster, att ett fullständigt sakkunnigutlåtande 
om hans stora och mångsidiga produktion bör avvaktas till ett föl-
jande år. 

J/o 44. Albert Steffen. Förslaget avböjes med stöd av sakkunnigut-
låtandet. 
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N:o 45. Karen Blixen. Den danska författarinnan har visserligen i 
sin berättelse Out of Africa åstadkommit ett verk av tjusande skild-
ringskonst och varm inlevelse, i och för sig väl förtjänt att här 
komma i betraktande. De kommitterades mening om hennes förfat-
tarskap i övrigt är dock icke lika enhälligt positiv, och förslaget har 
därför icke kunnat förordas. 

N:o 48. John Dewey. I fråga om denne högst ansedde amerikanske 
filosof har kommittén med hänvisning till den föreslagnes höga 
ålder (91 år) icke ansett något sakkunnigutlåtande erforderligt. 

JV:.o 53. Hermann Broch. Av sakkunnigutlåtandet framgår, att denne 
österrikiske romanförfattare, numera emigrerad till U.S.A., ledes av 
en stark ambition och som berättare spänner sig till svårare uppgif-
ter än han med sina förutsättningar kan lösa. I särskild grad gäller 
detta om antikromanen Der Tod des Vergil, som har en djärv, stor-
stilad anläggning men lider av språklig överbelastning och dunkel 
symbolism. Kommittén avböjer förslaget. 

Yttrande av Herr Österling. 
I fråga om de fem förslag som enligt kommitténs förhandsmed-

delande närmast synts aktuella i årets prisdiskussion, har jag kom-
mit till det resultatet, att förslaget på Bertrand Russell bör tillerkännas 
ett bestämt företräde både på grund av hans överlägsna intellektuel-
la utrustning och hans vidsträckta inflytande som modern upplys-
ningsfilosof. 

Jag är tyvärr alldeles ur stånd att bedöma den rent fackveten-
skapliga sidan av Russells författarskap, bl.a. hans arbeten rörande 
den matematiska logiken och hans analytiska metod. Men det för 
mig väsentliga är att han i mäktig utsträckning riktat sina skrifter till 
en världspublik av lekmän och i eminent grad visat sig äga förmå-
gan att hålla det allmänfilosofiska intresset levande. Hela hans gär-
ning utgör ett outtröttligt stimulerande försvar för det sunda förnuf-
tets verklighet. Med sitt fria och friska vett, sin beundransvärt klara 
stil och sin kvickhet mitt i allvaret har han därunder utvecklat skrift-
ställaregenskaper, som blott återfinns hos den främsta eliten i vår tid. 
Enbart ett sådant arbete som hans för ett par år sedan utgivna 
History of Western philosophy skulle, såvitt jag kan döma, göra 
honom Nobelvärdig; men därtill kommer nu en lång serie av lika 
betydelsefulla skrifter behandlande snart sagt alla de problem, som 
den moderna samhällsutvecklingen har att kämpa med. 
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Genom sin liberala humanism synes mig Russell tillika i bästa 
mening motsvara just de önskemål och det tänkesätt, som ledde 
Alfred Nobel när han stiftade sina pris. Jag underskriver gärna slut-
orden i professor Wedbergs för min uppfattning synnerligen klargö-
rande och övertygande sakkunnigutlåtande: "Att ge Nobelpriset i 
litteratur åt Bertrand Russell vore enligt mitt förmenande att hedra 
en av förnuftets och humanitetens mera lysande talesmän i vår tid." 

Beträffande William Faulkner har jag hyst betänklighet inför de 
djupt depressiva teman han med förkärlek behandlar. Det är givet, 
att han så till vida föga motsvarar den fordran på trösterik eller i 
någon mån positiv livssyn, som får anses åsyftad i föreskriften om 
idealisk riktning. Men hans konstnärliga integritet är så stark och 
egenartad, att man slutligen tvekar att lägga en dylik måttstock på 
hans romaner. För min del är jag beredd att instämma i sakkunnig-
utlåtandets klart avvägda värdering av hans berättargeni. Faulkner 
är en mästare på sin mark, den morbida och yppiga sydstatsmiljö 
som han vuxit upp i och som håller honom trollbunden. Hans ställ-
ning i den litterära världen är nu så kvalificerad, att en utmärkelse 
till honom otvivelaktigt skulle hälsas med bifall både i Amerika och 
Europa. 

Däremot finner jag Ernest Hemingways chanser avsevärt försvaga-
de genom hans länge väntade nya roman, Across the river and into 
the trees, som berättar om en invalidiserad amerikansk officers sista 
dagar i Venedig och visar en beklaglig avslappning både i fråga om 
teknik och människointresse jämte påtagliga upprepningar av tidi-
gare grepp. Den roll Hemingway spelat som stilbildare är betydan-
de och obestridlig, men av allt att döma är hans styrka förbrukad i 
förtid, och ett pris till honom skulle f.n. icke fylla någon verklig upp-
gift. 

Förslaget på Graham Greene anser jag något för tidigt väckt, även 
om t.ex. en roman sådan som The heart of the matter synes mig 
vara en märkligare prestation än sakkunnigutlåtandet gav vid han-
den. Jag finner mig dock icke ha skäl att närmare ingå på denna 
kandidatur i år. 

Till förslaget om prisets delning mellan grekerna Angelos Sikelianos 
och Nikos Kazantzakis måste jag slutligen ställa mig tveksam t.v., då 
jag icke kunnat övertyga mig om att den senare med all sin vittfam-
nande och ymniga talang står i paritet med sin mera exklusive skal-
debroder. 

Med stöd av det sagda tillåter jag mig därför föreslå Bertrand 
Russell till årets litteraturpris. 
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Beträffande 1950 års pris har Herr Böök, som av sjukdom varit 
förhindrad deltaga i kommitténs arbete, skriftligen anmält Bertrand 
Russell som sin kandidat; Herr Ordförandens uttalande rörande 
Russell biträddes vid kommitténs sammanträde den 2 oktober också 
av Herrar Siwertz och Gullberg. Kommittén föreslår alltså enhälligt 
Bertrand Russell till 1950 års pris. 

För den händelse Akademien beslutar utdela även det reserverade 
priset för år 1949 förordas i första rummet 

William Faulkner av Herr Österling; 
Nikos Kazantzakis och Angelos Sikelianos av 

Herr Siwertz; 
Pär Lagerkvist av Herr Gullberg. 

Stockholm den 3 oktober 1950 

Enligt uppdrag 

[Uno Willers] 
Nobelkommitténs sekreterare. 

Svenska Akademien beslöt den 10 november 1950 att 1949 års Nobelpris i lit-
teratur skulle tilldelas William Faulkner 'för hans kraftfulla och självständigt 
konstnärliga insats i Amerikas nya romanlitteratur" samt att innevarande års 
Nobelpris i litteratur skulle tilldelas Bertrand Russell "som ett erkännande åt 
hans mångsidiga och be9delsffilla författarskap, vari han framträtt som en 
humanitetens och tank frihetens förkämpe". 
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REGISTER 





Kommentarer 

Utgåvan grundar sig normalt på de stencilerade kopior av förslags-
listor, utlåtanden, särskilda yttranden etc. som varje år distribuera-
des till Akademiens ledamöter; när förlagan inte utgörs av en sådan 
kopia anges detta särskilt i kommentarerna. Dokumenten föreligger 
under de år som omfattas av del II enbart i maskinutskrift. — För bio-
grafiska uppgifter om i texten nämnda personer, se personregistret 
(s. 465-529). 

1921 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor. Utlåtandet omfattar 13 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Henrik Schuck på 7 
sidor. 

5 såsom det i stadgarna möjliggjorts: Vad som här avses är dels 
Nobelstiftelsens grundstadgars § 5, enligt vilken varje 
prisgrupp har möjlighet att av ej utdelade prismedel 
inrätta en särskild fond, vars avkastning får användas "till 
att annorledes än genom prisutdelning främja de ända-
mål testator ytterst afsett", dels de för Svenska Akade-
mien särskilda bestämmelsernas § 3, enligt vilken avkast-
ningen kan användas för att "främja sådan verksamhet 
inom litteraturen, som [- - -] kan anses ega betydelse för 
odlingsarbetet särskildt å de områden, åt hvilka Aka-
demien bör egna sin uppmärksamhet och omvårdnad". 

6 Diirerbund: Sammanslutning grundad av Avenarius 1903 för 
spridning av litterär och annan estetisk kultur. 

7 Japan och Kina: Hjärne intresserade sig bl.a. för Japans histo-
ria och utgav 1923 en bok i ämnet. 

i form af en särskild bok: Med detta avses förmodligen Modärna 
trubadurer (1917). 

9 Priapus: 1 grekisk mytologi alstringskraftens gud (Priapos), en 
personifikation av den manliga könsdriften. 
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"La ClarU": Internationell sammanslutning stiftad 1919 av 
Henri Barbusse för att samla världens intellektuella till 
kamp mot kriget och för en socialistisk samhällsordning. 

undseende: ung. 'hänsyn', 'skonsamhet'. 
10 parnassiska: Avser en grupp mot romantiken oppositionella 

franska skalder under 1800-talet, däribland Sully 
Prudhomme. 

sygisk tiff Anspelning på Styx, i grekisk mytologi floden i 
underjorden. 

alexandrinska: Som i likhet med diktarna i det hellenistiska 
Alexandria lägger stor vikt vid lärdom och formell ele-
gans. 

Anthologiernas: Syftar på de många grekiska antologier med i 
huvudsak lyriska dikter som utgavs under antiken, med 
början under sista århundradet f.Kr. 

11 mimiamber: Dramatiska ögonblicksbilder på vers från samtidens 
vardagsliv; den antika papyrushandskriften återfanns 1891. 

priapeiska: Se komm. till s. 9. 
12 egen fortsatt litteraturläsning: Hjärne, som hade lärt sig ryska (jfr 

del I, s. 358), vågade sig tydligen också på att bedöma 
kandidater som skrev på andra slaviska språk. 

13 en ytterst underhaltig världshistoria: Den s.k. "Wells' världshisto-
ria" (The Outline of History, 1-2) hade utkommit 1920. 

Lord Northcljes provokatoriska spionpropaganda etc.: Den kände 
tidningsmannen, som ansåg att alla medel borde använ-
das mot tyskarna, agerade på den brittiska regeringens 
uppdrag. 

16 prjudicerat: 'påverkat'. 
Mr Britling: I boken Mr. Britling Sees It Through (1916). 

17 "fariseismen": 'självgodheten'. 
dennes stora romanserie: Släktkrönikan Les Rougon-Macquart (20 

band, 1871-93). 
20 conteurer: Författare av contes (fr.), korta berättelser, ibland av 

folksagekaraktär, ibland äventyrsberättelser, ibland med 
frivolt eller satiriskt innehåll. 

moralister: Exempel på stora moralister inom den franska litte- 
raturen är Montaigne, La Rochefoucauld och La 
Bruyre. 

Goncourtism [...J kriture: Anspelning på bröderna Edmond och 
Jules de Goncourt, vilkas verk kännetecknas av ett från stilis-
tisk synpunkt egenartat framställningssätt Vcriture "artiste'. 
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21 "synd mot den helige ande": Anspelning på Bibeln, Matteus-
evangeliet 12:31. 

1922 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 och utlåtandet 11 sidor. 

26 "har kortare juder än mannen": Det ställe hos Shakespeare som 
åsyftas bör (enl. uppgift från prof. Erik Frykman) vara 
Hamlet, akt I, scen 3. I Hagbergs översättning används 
inte ordet juder, vilket dock är fallet i den översättning 
som Per Hallström själv utgav 1926. Polonius varnar 
Ofelia för Hamlet och säger bl.a.: "Vad Hamlet angår, / 
Så sätt blott tro till ett: att han är ung, / Och att med 
längre tjuder vallas han / Än det som du har fått." 

den snö som etc.: Anspelning på Frankois Villons Ballade des 
dames du temps jadis (1461): Mais, di sont les neiges d'antan? 
'Var är den snö som föll i fjol?'. 

liebhaberier: 'älsklingsicker' . 
den gamla surdegen etc.: Anspelning på Bibeln, Första 

Korintierbrevet 5:8. 
28 den pånyttfödda och äregiriga etc.: Polen hade återfötts som stat 

vid första världskrigets slut (den s.k. andra polska republi-
ken) och hade under de närmast följande åren gjort avse-
värda territoriella vinster på grannstaternas bekostnad. 

32 groverbet: Ett proverb är ett kort teaterstycke, ofta i en akt, 
som belyser innebörden hos ett ordspråk; särskilt vanligt i 
fransk litteratur. 

gensides gott och ont: Anspelning på Nietzsches Jenseits von Gut 
und Böse (1886). 

1923 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 och utlåtandet 8 sidor. 

39 foga kritiskt skolade beundrare i Norge och annorstädes: Förslags-
ställaren, norrmannen Haakon Shetelig, var arkeolog och 
museiman. 

42 på Capri: Gorkij uppehöll sig under större delen av 1920-talet 
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i Tyskland och Italien, bl.a. på Capri. 
Isak eller väduren: Anspelning på Bibeln, Första Mosebok, 

kap. 22. 
salamandernatur: Salamandern var enligt antik och medeltida 

uppfattning en av de fyra s.k. elementarandarna och 
ansågs leva i elden. 

43 hade varit i säck, innan det kom i tiggarpåse: De tankar som de 
ryska proletärerna och landstrykarna gav uttryck åt var 
inte nya utan hade tänkts förut. 

1924 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor. Utlåtandet omfattar 12 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Henrik Schuck på 3 
sidor. 

49 under året utkomna stora versepos: Ernst utgav åren 1923-28 ett 
historiskt epos i sex delar med titeln Das Kaiserbuch (se 
s. 111 f, 135). 

50 "den stora stilen": Mottot för det klassicerande estetiska ideal 
som under 1920-talet satte sin prägel på Akademiens val 
av pristagare. Detta ideal, som delvis varit vägledande 
även för de första decenniernas prisbeslut, vidgades nu till 
att omfatta 1800-talets "klassiska realism" och anknöt 
även till samtidens nyklassicistiska strävanden. 

1925 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor; förslaget nr 21 (George 
Bernard Shaw) är tillskrivet för hand. Utlåtandet omfattar 9 sidor. 

63 det nämnda arbetets ålder: Boken hade utkommit första gången 
1893. 

65 att ett ,Nobel pris kunde äventyras: 'att man kunde våga sig på (att 
utdela) ett Nobelpris'. 

68 översvinnlighet: ung. 'ofattbara skönhet'. 
69 Sankt Bartholomeus' pinor: Bartolomeus, en av Jesu lärjungar, 

blev enligt legenden levande flådd och sedan korsfäst med 
huvudet nedåt. 
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Pan-Ideal: Holzapfels huvudarbete (slutgiltig upplaga 1923), 
ett försök att sammanfatta alla intellektuella, etiska och 
estetiska krafter i ett "all-ideal". 

1926 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor; förslagen nr 27 och 28 
(Juan Zorrilla de San Martin och Franz Herczeg) är tillskrivna för 
hand; härtill kommer en särskild sida med förslag nr 29 (Georg 
Brandes). Utlåtandet omfattar 16 sidor. 

75 var före: 'var uppe till behandling'. 
78 merändels: 'mestadels', 'oftast'. 

hästkäppsparader: Ordet hästkäpp är i övrigt inte belagt någon- 
stans. Sannolikt är det en felskrivning för käpphäst. 

brista: 'brott'. 
79 gallikars: En pallikar (grek. palikårz) är en ung (ståtlig, tapper) 

man. 
81 asturerna [...J kantabrerna: Folkgrupper i norra och nordvästra 

Spanien. 
översvinnlighet: ung. 'överdrifter'. 

84 cortigiana: (it.) 'kurtisan'. 
varit före: 'varit uppe till behandling'. 

85 sin långa agitatoriska verksamhet etc.: Shaw hade 1884 blivit 
medlem av det socialistiska Fabian Society och så små-
ningom gjort sig känd inte bara som socialist utan som 
fritänkare i allmänhet. 

1927 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 och utlåtandet 18 sidor. 

100 den grekiska lärdomens exodus etc.: De intellektuella i 
Konstantinopel, som starkt kände samhörigheten med det 
antika Grekland och vårdade det kulturella arvet där-
ifrån, flydde till Västerlandet före stadens fall 1453. 

103 les Parnassiens: Se komm. till s. 10. 
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1928 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor. Utlåtandet omfattar 17 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Henrik Schuck på 8 
sidor. 

108 Johannes V Jensen [-- -] 1924-27: Årtalet 1924 är felaktigt: 
Jensen föreslogs första gången 1925. 

112 sin sakkunnige ledamots: Den som åsyftas är Harald Hjärne. 
115 den stora stilen saknas: Se komm. till s. 50. 

obligata: 'ofrånkomliga'. 
120 var före: 'var uppe till behandling'. 
121 som ju är förhindrad att rösta på Gor4j: Se s. 119 f. 
128 en reflex: 'ett återsken'. 

1929 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 och utlåtandet 10 sidor. 

134 Två förslag på ledamöter i Svenska Akademien: Schuck och 
Karlfeldt. 

135 Akademiens sakkunnige förfilosofiskt författarskap: Hans Larsson. 

1930 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor. Utlåtandet omfattar drygt 
12 sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av E. A. Karlfeldt som 
upptar återstoden av s. 13; Karlfeldts yttrande i originalhandskrift 
är inbundet mellan sidorna 12 och 13. 

147 anbragtes: 'placerades'. 
151 en med originaldikterna förtrogen bedömare: Axel W. Persson. 
153 klassiskt storstilad: Se komm. till s. 50. 
156 ampla: 'berömmande'. 
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1931 

Förslagslistan omfattar i förlagan 4 och utlåtandet 14 sidor. 

162 parabler: 'liknelser'. 
Stor stil: Se komm. till s. 50. 
den långa förslagstiden: Paul Ernst hade nominerats varje år 

sedan 1922. 
167 musjiken: En musjik var en bonde i det gamla Tsarryssland. 

före landsflykten: Bunin hade emigrerat till Frankrike 1920. 

1932 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor. Utlåtandet omfattar 13 si-
dor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Fredrik Böök på 3 sidor. 

177 sitt sakkunniga biträde: Alfred Jensen 1914 och 1915, Anton 
Karlgren 1930. 

180 självbiografien: Syftar på Mit Livs Legende (1-7, 1916-28). 
Jergensens religiösa författarskap: J., som drogs till katolicismen, 

hade bl.a. författat biografier över Franciscus av Assisi 
(1907) och Katarina av Siena (1915). 

181 av annan hand än den föregående: Novellsamlingen Mitjas kärlek 
hade översatts av Sigurd Agrell, Arsenjevs ungdom av Ruth 
Wedin Rothstein. 

182 imponderabilier: 'viktiga men svårgripbara faktorer'. 
klädebonad: 'klädedräkt'. 
Avvikande meningar etc.: Om Hammarskjöld, se s. 186 f; om 

Böök, se s. 188 fl. 
183 Paraguay-kriget: Kriget mellan Argentina och Paraguay utkäm-

pades åren 1865-70. 
185 1921 tillstyrktes hans kandidatur etc.: Se s. 15. 

Förra året anslöto sig etc.: Se s. 170. 

1933 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor. Utlåtandet omfattar 12 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Henrik Schuck på 4 
sidor och ett av Fredrik Böök på 1 sida. 
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191 vare sig: 'antingen'. 
194 utom vid ett tillfälle ifråga om Gorkö: 1928, se s. 118 f. 
196 den nye sakkunnige: Tidigare utlåtanden hade avgivits av Sven 

Söderman 1926 och 1928; den nye sakkunnige 1933 var 
011e Holmberg. 

197 den sakkunnige ledamotens: Här åsyftas Henrik Schuck. 
199 överlämnas åt fackmannainsikt inom Akademien: Utlåtandet hade 

skrivits av Per Hallström själv, och den åsyftade fackman-
nen är sannolikt Hans Larsson. 

200 oanfiktade: ' obestridda' . 
201 Erez Israel: 'Israels land', det hebreiska namnet på Palestina. 
203 fabliauerna: En fabliau är en fransk medeltida kort versberät-

telse i anekdotform. 
206 lex in casu: (lat.) 'för visst fall stiftad lag', dvs. i detta fall en 

bestämmelse som var "skräddarsydd" för Karlfeldt. 

1934 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor. Utlåtandet omfattar 13 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Henrik Schuck på 1 
sida. 

208 Vinderen pr. Oslo: Förkortningen pr. betyder 'via', 'över' (post-
term). 

218 Zauberlehrlinge: (ty) 'trollkarlslärlingar'. 
220 faiseur: (fra.) '(skicklig men) ytlig och rutinmässig författare'. 

1935 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor; förslaget nr 36 (Tadeusz 
Zielinski) är tillskrivet för hand längst ned på s. 2 och förslaget nr 
37 (Victor Manuel Rend6n) överst på bladets baksida. Utlåtandet 
omfattar 15 sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Hjalmar 
Hammarskjöld på 1 sida. 

225 förskruvade: 'konstlade'. 
227 den nye sakkunnige: Tor Andrx. 
230 hans andel i kampen etc.: Unamuno hade som rektor för uni-

versitetet i Salamanca blivit avsatt och återinsatt och även 
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levat i landsflykt under flera år (1924-31). 
novelas [- - j nivolas: Det skämtsamma ligger inte i termen 

nivola som sådan utan snarare i det sätt på vilket den upp-
kom. Vissa kritiker hade vägrat att beteckna dessa verk 
som romaner (novelas), varför Unamuno i romanen Niebla 
(1914) hade låtit en person säga att han skulle ändra ter-
men novela till nivola för att ingen skulle kunna säga att 
han bröt mot genrens regler (dvs. eftersom nivola var en 
nyligen uppfunnen genre som ännu inte hade några 
regler som kunde överträdas). 

232 stor stil: Se komm. till s. 50. 
233 grillerdukt: 'hypokondriskt', 'inbillningssjukt'. 

1936 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor. Utlåtandet omfattar 16 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Henrik Schuck på 2 
sidor och ett av Fredrik Böök på 3 sidor. 

245 glatt: 'lätt', 'utan svårigheter'. 
246 Genom att den ledamot etc.: Den ledamot som åsyftas är Tor 

Andrx, och hans "värv i rikets tjänst" bestod i att han 
sommaren 1936 var ecklesiastikminister i den Pehrsson-
Bramstorpska ministären. — Prisförslaget nr 16 avsåg 
Sigmund Freud. 

249 Prokrustesbädd: Form i vilken man försöker pressa in något 
som egentligen inte passar där. (Prokrustes var en rövare i 
den grekiska mytologin som överföll resande och placera-
de dem på en bädd; om de var för korta sträckte han ut 
deras lemmar tills de passade för bädden, om de var för 
långa högg han av ben och huvud.) 

252 liksom Peer Gynts lök: Peer Gynt liknas vid en lök på så sätt att 
båda saknar kärna. 

255 "laureatus": 'pristagare'. 
257 revolutionen i Ungern: Härmed avses sannolikt händelserna i 

Ungern sommaren 1919, då proletariatets diktatur inför-
des under ledning av bl.a. BMa Kim. 

kabinettstycken: Ett kabinettsstycke är en målning i litet format, 
ursprungligen en som var avsedd att pryda ett mindre 
rum (kabinett). 
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258 imponderabilia: (lat., eg. 'ovägbara ting') 'viktiga men svårgrip-
bara faktorer'. 

Schillers ord om den som gjort nog etc.: Syftar på en passus i pro-
logen till Wallensteins Lager, där det heter: Denn wer den 
besten seiner Zeit genug / Getan, der hat gelebtffir alle Zeiten 'Ty 
den som gjort nog för de bästa i sin tid, / har levt för alla 
tider'. 

författarna till Im Westen nichts Neues och Graven under Triumfbågen: 
Erich Maria Remarque resp. Paul Raynal. 

1937 

Förslagslistan omfattar i förlagan 4 sidor. Utlåtandet omfattar 15 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Torsten Fogelqvist och 
Anders Österling på 2 sidor. 

271 kermesens: 'årsmarknadens', 'folkfestens'. 

1938 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor. Utlåtandet omfattar 12 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Torsten Fogelqvist på 
1 sida. 

286 marhalmen: Marhalm är ett slags gräs som växer på flygsands-
fält. 

ottave-strofer: 'ottave rime-strofer', åttaradiga strofer med rim-
flätningen ABABABCC. 

287 "att kyssa och att slå ihjäl" — med samma brist på skäl: Travesti av 
Runebergs ord om Kulneff (i dikten med samma namn i 
Fänrik Ståls sägner), han som "kysste och slog ihjäl med 
samma varma själ". 

288 som övertagit sakkunnigvärvet efter en annan: Det är svårt att förstå 
vad som menas med denna formulering. Det är Per Hall-
ström som skriver, men han har författat alla utlåtanden 
om Jensen sedan 1926 (då han tog vid efter Sven Söder-
man som hade skrivit 1925 års utlåtande). 

290 ett sådant mirakel som skedde med Arons torra stav: Anspelning på 
Bibeln, Fjärde Mosebok, kap. 17. 
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1939 

Förslagslistan omfattar i förlagan 3 sidor. Utlåtandet omfattar 9 
sidor, vartill kommer ett särskilt yttrande av Torsten Fogelqvist och 
Anders Österling på 2 sidor och ett av Hjalmar Hammarskjöld på 
1 sida. 

299 den kinesiske reformatorn: Hu Shih var upphovsman till den s.k. 
litterära revolutionen i Kina (1917-20), vars mål var att 
ersätta det klassiska skriftspråket med ett nytt litteratur-
språk grundat på talspråket. 

302 har förslaget två gånger haft majoritet för sig: 1937 och 1938. 
305 de båda sakkunnigutlåtandena: Av Hans Larsson resp. Hans 

Reutercrona. 

1940 

Förlagan till förslagslistan omfattar 2 sidor; den avviker från det 
normala dels genom att den utgörs av en genomslagskopia i stället 
för en stencilerad kopia, dels genom att en annan skrivmaskin än 
den vanliga har använts; förslaget nr 19 (Antönio Correia de 
Oliveira) är tillskrivet för hand. Utlåtandet omfattar 9 sidor. 

308 [A. A. Mendes Correia etc.: Namnet på förslagsställaren saknas 
i det exemplar av 1940 års förslagslista som ingår i den 
för denna utgåva använda uppsättningen dokument och 
har här supplerats från ett av de övriga exemplaren. 

313 dekreterats: ung. 'utropats'. 

1941 

Förlagan till förslagslistan omfattar 1 sida; den avviker från det 
normala genom att den utgörs av en genomslagskopia i stället för 
en stencilerad kopia. Utlåtandet omfattar 7 sidor. 

320 (det 14:e i ordningen): Av dessa hade Sven Söderman skrivit det 
första (1925) och Per Hallström de övriga 13. Det slutliga 
antalet skulle bli 18. 

321 1 tillgängliga uppslagsverk har Wanderley d kunnat uppspåras: Detta 
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konstaterande är år 2001 (trots tillkomsten av Internet 
och andra elektroniska hjälpmedel) fortfarande giltigt. 

1942 

Förslagslistan omfattar i förlagan 1 sida; den siste förslagsställaren 
under förslag nr 2 är tillskriven för hand. Utlåtandet omfattar 7 
sidor. 

327 som 14 gånger förut framförts: Siffran 14 är inte riktig: Jensen 
hade tidigare föreslagits sammanlagt 15 gånger. 

1943 

Förlagan till förslagslistan omfattar 1 sida; den avviker från det 
normala genom att den utgörs av ett maskinskrivet original i stället 
för en stencilerad kopia. Utlåtandet omfattar 9 sidor. 

336 Dydos, time, olbos: Dessa tre grekiska ord ligger alla inom de 
semantiska räjongerna 'ära, berömmelse' och 'lycka, väl-
stånd'. 

Fortunatuspung: Anspelning på en ursprungligen tysk berättelse 
från ca 1450 om Fortunatus (lat., 'den lycklige') och hans 
söner, som hade en outtömlig penningpung och en önske-
hatt men som just genom dessa drabbades av olyckor. 

337 sjette århundradets politiska stridsdikter: Främst representerade av 
skalder som Archilochos från Paros och Theognis från 
Megara. 

Kong Hadding: Syftar på sägnen om den danske kungen 
Hadding, som tog sitt liv för att inte överleva sin vän 
Hunding, vilken hade omkommit vid ett gravöl som han 
anordnat för att hedra minnet av Hadding, som troddes 
vara död. 

338 av samma anledning som ovan nämnts: Den ansträngda ekonomin 
(se s. 336). 
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1944 

Förlagan till förslagslistan omfattar 1 sida; den avviker från det 
normala genom att den utgörs av en genomslagskopia i stället för 
en stencilerad kopia. Utlåtandet omfattar 6 sidor. 

346 Rosmersholm: Syftar på Ibsens drama med detta namn (1886). 

1945 

Förlagan till förslagslistan omfattar 1 sida; den avviker från det 
normala genom att den utgörs av en genomslagskopia i stället för 
en stencilerad kopia. Utlåtandet omfattar 7 sidor. 

352 t 2 februari 1945: 1 själva verket avled Huizinga den 1 februa-
ri, alltså dagen efter förslagstidens utgång. 

1946 

Förlagan till förslagslistan omfattar 1 sida; den avviker från det 
normala genom att den utgörs av ett maskinskrivet original i stället 
för en stencilerad kopia. Utlåtandet omfattar 6 sidor, vartill kom-
mer ett särskilt yttrande av Anders Österling på 1 sida och ett av 
Hjalmar Hammarskjöld på 2 sidor, det senare åtföljt av ett utdrag 
ur en förslagsskrivelse från Marcel Raymond omfattande 1 sida. 

362 "chiliark": Ett grekiskt ord med betydelsen 'befälhavare över 
1000 man'; motsvaras betr. romerska förhållanden när-
mast av tribunus militum 'militärtribun'. 

364 Abruzzerlandet: Ett kargt och otillgängligt bergsområde i mel-
lersta Italien. 

1947 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor; datum och underskrift i 
original. Utlåtandet, inklusive kommittéledamöternas separata ytt-
randen, omfattar 13 sidor. 
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373 kolportagemässiga: 'typiska för kolportageromanen', en genre 
inom triviallitteraturen kännetecknad av enkel utform-
ning och stort omfång (ofta utgiven häftesvis och spridd i 
stora upplagor av kringvandrande försäljare). 

377 efterboren: 'senfödd'. 
parnassist: Se komm. till s. 10. 

378 hyllning till Vergilius-minnet: Essän What is a Classic? (1944). 
380 försöksparceller: En parcell är ett mindre stycke åker som 

avskilts för försöksodling. 
Proteusgestalt: Föränderlig och mångskiftande personlighet. 

(Proteus var en havsgudomlighet i den grekiska mytologin 
som bl.a. hade förmågan att anta olika skepnader.) 

hermetiska: 'svårtillgängliga' (eg. benämning på en riktning 
inom den lyriska modernismen som anknöt till bl.a. 
Valery). 

382 alexandrinskt: Se komm. till s. 10. 

1948 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor; underskrift i original. 
Utlåtandet, inklusive kommitteledamöternas separata yttranden, 
omfattar 10 sidor. 

392 depreciering: 'nedvärdering'. 
pindariska: Anspelning på den grekiske diktaren Pindaros (ca 

518—ca 438 f.Kr.), med associationer till lyrisk högstämd-
het och viss formell regellöshet. 

393 hans våldsamt partisplittrade fädernesland: Det grekiska inbördes-
kriget (1946-49) pågick som bäst när detta skrevs. 

395 alexandrinsk: Se komm. till s. 10. 
delfisk: Ordets innebörd framgår av fortsättningen. 
söker undertecknad överflytta etc.: Se Hjalmar Gullbergs yttrande 

om Sikelianos 1949 (s. 408). 

1949 

Förslagslistan omfattar i förlagan 2 sidor; underskrift i original. 
Utlåtandet, inklusive kommitteledamöternas separata yttranden, 
omfattar 14 sidor. 
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403 stått på exspektans: 'stått under avvaktande uppsikt'. 
404 kommitténs närmast sakkunnige ledamot: Hjalmar Gullberg. 

memorialist: 'memoarskrivare'. 
405 Anthony Adverse: Bästsäljande roman med tema från 

Napoleontiden av Hervey Allen (utg. 1933). 
406 unanimism: Litterär doktrin enligt vilken diktverket främst 

skall inrikta sig på att skildra det kollektiva medvetandet i 
stället för att uttrycka individuella själstillstånd. 

un homme de bonne volonk: Anspelning på namnet på Jules 
Romains' stora romansvit i 27 delar, Les hommes de bonne 
volonk ('Människor av god vilja'), utg. 1932-46. 

1950 

Förslagslistan omfattar i förlagan 4 sidor; underskrift i original. 
Utlåtandet, inklusive ordförandens (Anders Österling) särskilda ytt-
rande, omfattar 11 sidor; sekreterarens underskrift saknas och har 
här supplerats. 

416 de ändrade bestämmelserna rörande förslagsrätten: De nya bestäm-
melserna, liksom de ursprungliga från 1901, återges i 
Del I, s. XI. 
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Nobelkommitténs 
sammansättning 

Årtalen avser deltagande i kommitténs sammanträden i resp. funk-
tion för första resp. sista gången. 

Ledamöter 

Carl David af Wirs61 	1900-1912 
Carl Snoilsky 	 1900-1903 
Clas Theodor Odhner 	1900-1903 
Carl Rupert Nyblom 	1900-1906 
Esaias Tegnér d.y. 	1900-1920 
Hans Hildebrand 	1903-1912 
Karl Alfred Melin 	1904-1919 
Erik Axel Karlfeldt 	1907-1931 
Harald Hjärne 	 1913-1921 
Per Hallström 	 1913-1946 
Henrik Schack 	 1920-1936 
Anders Österling 	1921-1981 
Fredrik Böök 	 1929-1949 
Hjalmar Hammarskjöld 	1932-1946 
Torsten Fogelqvist 	1937-1940 
Sigfrid Siwertz 	 1942-1963 
Hjalmar Gullberg 	1947-1961 

Ordförande 

Carl David af Wirs&I 	1900-1912 
Hans Hildebrand 	1912 (tf.) 
Harald Hjärne 	 1913-1921 
Per Hallström 	 1922-1946 
Anders Österling 	1947-1970 
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Sekreterare 

Erik Dahlgren 	 1900-1934 
Carl Grönblad 	1934-1938 
Leonard Dal 	 1939-1946 
Uno Willers 	 1947-1967 
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Årligt antal 
nomineringar 

Siffrorna avser godkända, numrerade förslag upptagna på förslags-
listan, varvid dock även har medräknats senare tillägg eller stryk-
ningar som uttryckligen nämns i Nobelkommitténs protokoll eller i 
själva utlåtandena. Vad som redovisas är antalet förslag, inte antalet 
föreslagna personer ett förslag avser visserligen normalt en enda per-
son, men det förekommer också förslag innebärande att priset skall 
delas mellan två (i något fall tre) personer, och någon enstaka gång 
föreslås två eller flera personer som alternativ till varandra. 

1901 	25 
1902 	34 
1903 	25 
1904 	21 
1905 	15 
1906 	20 
1907 	21 
1908 	16 
1909 	21 
1910 	25 
1911 	24 
1912 	31 
1913 	28 
1914 	24 
1915 	22' 
1916 	292  
1917 	19 

1918 	16 
1919 	12 
1920 	16 
1921 	18 
1922 	222  
1923 	20 
1924 	18 
1925 	21 
1926 	29 
1927 	23 
1928 	36 
1929 	24 
1930 	29 
1931 	30 
1932 	31 
1933 	29 
1934 	28 

1935 	37 
1936 	28 
1937 	37 
1938 	29 
1939 	33 
1940 	19 
1941 	15 
1942 	16 
1943 	20 
1944 	21 
1945 	22 
1946 	22 
1947 	35 
1948 	31 
1949 	35 
1950 	54 

1  Varav 11 tillagda av kommittén p.g.a. dålig tillgång på förslag. 
2  Varav 6 tillagda av kommittén p.g.a. dålig tillgång på förslag. 
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Pristagares nomineringsår 

Förteckningen upptar samtliga godkända nomineringar av blivande 
pristagare under perioden 1901-1950, oavsett om den nominerade 
tilldelades priset under denna period eller senare. 

Namn 
	

Tilldelad Nominerad 
priset 

1901 
1902 
1902, 1903 
1902, 1903, 1904 
1901, 1902, 1903, 1904 
1901, 1902, 1903, 1904, 1905 
1902, 1903, 1905, 1906 
1903, 1905, 1907 
1908 
1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 

1909 
1910 
1903, 1904, 1909, 1910, 1911 
1902, 1906, 1912 
1913 
1915, 1916' 
1909, 1911, 1912, 1913, 1915, 

1916 
1911, 1912, 1913, 1914 1915, 

1916, 1917 
1913, 1916, 1917 
1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 

1917, 1918, 1919, 1920' 
1918, 1920 
1904, 1909, 1910, 1911, 1912, 

1913, 1915, 1916, 1921 

Sully Prudhomme 	1901 
Theodor Mommsen 
	

1902 
Bjornstjerne Bjornson 
	

1903 
Jose Echegaray 
	

1904 
Frederi Mistral 
	

1904 
Henryk Sienkiewicz 	1905 
Giosue Carducci 
	

1906 
Rudyard Kipling 
	

1907 
Rudolf Eucken 
	

1908 
Selma Lagerlöf 
	

1909 

Paul Heyse 
	

1910 
Maurice Maeterlinck 
	

1911 
Gerhart Hauptmann 
	

1912 
Rabindranath Tagore 
	

1913 
Romain Rolland 
	

1915 
Verner von Heidenstam 1916 

Karl Gjellerup 
	

1917 

Henrik Pontoppidan 	1917 
Carl Spitteler 
	1919 

Knut Hamsun 
	

1920 
Anatole France 
	

1921 
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Johannes V Jensen 

1921, 1922 
1902, 1914, 1915, 1918, 1921, 

1922, 1923 
1919, 1920, 1922, 1924 
1911, 1912, 1921, 1924, 1925, 

1926' 
1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 

1920, 1921, 1922, 1923, 
1924, 1925, 1927' 

1912, 1913, 1914, 1915, 1918, 
1921, 1928' 

1922, 1925, 1926, 1928 
1924, 1928, 1929, 19482  
1930 
1916, 1917, 1918, 1919, 1929, 

1931 
1919, 1920, 1921, 1922, 1931, 

1932 
1923, 1931, 1932, 1933 
1934 
1934, 1935, 1936 
1934, 1935, 1936, 1937 
1938 
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 

1935, 1936, 1937, 1938, 
1939 

1944 	1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 
1932, 1933, 1934, 1935, 
1936, 1937, 1938, 1939, 
1940, 1941, 1942, 1943, 
1944 

1945 	1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 
1945 

1946 	1931, 1938, 1939, 1942, 1944, 
1946 

1947 	1946, 1947 
1948 	1945, 1946, 1947, 1948 
1949 	1950' 
1950 	1950 
1951 	1947, 1949, 1950 
1952 	1946, 1949, 1950 

Gabriela Mistral 

Hermann Hesse 

Andre Gide 
T. S. Eliot 
William Faulkner 
Bertrand Russell 
Pär Lagerkvist 
Frarnois Mauriac 

Jacinto Benavente 	1922 
William Butler Yeats 	1923 

WIadyslaw Reymont 	1924 
George Bernard Shaw 1925 

Grazia Deledda 	1926 

Henri Bergson 	1927 

Sigrid Undset 	1928 
Thomas Mann 	1929 
Sinclair Lewis 	1930 
Erik Axel Karlfeldt 	1931 

John Galsworthy 	1932 

Ivan Bunin 	 1933 
Luigi Pirandello 	1934 
Eugene O'Neill 	1936 
Roger Martin du Gard 1937 
Pearl Buck 	 1938 
Frans Eemil Sillanpää 	1939 
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Winston Churchill 	1953 	1946, 1948, 1949, 1950 
Ernest Hemingway 	1954 	1947, 1950 
Halldör Kiljan Laxness 1955 	1948, 1949, 1950 
Albert Camus 	1957 	1949, 1950 
Boris Pasternak 	1958 	1946, 1947, 1948, 1949, 1950 
John Steinbeck 	1962 	1943, 1945, 1949 
Michail Sjolochov 	1965 	1947, 1948, 1949, 1950 
Samuel Joseph Agnon 	1966 	1947, 1948, 1949 

1  Erhöll det från föregående år reserverade priset. 
'Nominerad för ett andra Nobelpris. 
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Nomineringar från 
tidigare pristagare 

Pristagare 	 Nominerade 

Benavente, Jacinto 	Sofia Casanova 1926 
Concha Espina 1926, 1931 

Bergson, Henri 	 Paul Vakry 1930 
Buck, Pearl 	 Lin Yutang 1940, 1950 
Bunin, Ivan 	 Mark Aldanov 1938, 1939, 1947, 

1948, 1949, 1950 
Echegaray, Jose 	 Benito Nrez Galdös 1912, 1914 
Eliot, T. S. 	 Riccardo Bacchelli 1949 
Eucken, Rudolf 	 Ferdinand Avenarius 1921 
Hauptmann, Gerhart 	Verner von Heidenstam 1916 

Hugo von Hofmannsthal 1919 
Thomas Mann 1924 

Heidenstam, Verner von Juhani Aho 1919 
Henri Bergson 1918, 1921 
Georg Brandes 1922 
Guglielmo Ferrero 1925 
Maxim Gorkij 1928 
Bertel Gripenberg 1934 
Jarl Hemmer 1934 
Kostis Palamas 1928, 1930, 1935 
Frans Eemil Sillanpää 1934 
Carl Spitteler 1917, 1919 

Hesse, Hermann 	Martin Buber 1950 
Gertrud von Le Fort 1950 

Lagerlöf, Selma 	 Georg Brandes 1922 
Lewis, Sinclair 	 Carl Sandburg 1940 

Herbert George Wells 1932 
Maeterlinck, Maurice 	Eugene Baie 1939, 1947, 1948, 1949 

Henri Fabre 1912 
Willem Kloos 1914 
Edmond Picard 1913, 1914 
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Mann, Thomas 

Mistral, Frederi 
Mistral, Gabriela 
Prudhomme, Sully 
Rolland, Romain 

Undset, Sigrid 

Hermann Hesse 1931 
Ivan Sjmeljov 1931 
Henri Fabre 1912 
Alfonso Reyes 1949 
Frallois Copp& 1903 
Konstantin Balmont 1923 
Ivan Bunin 1923 
Sigmund Freud 1936 
Thomas Hardy 1923 
Rudolf Maria Holzapfel 1925, 1927, 

1928 
Joseph Henri Rosny aine 1928, 1933 
Johan Falkberget 1948 
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Sakkunnigutlåtanden 

Ett 60-tal av de under perioden 1901-1950 nominerade kandida-
terna saknas i förteckningen. I de flesta fall beror detta på att det i 
Svenska Akademiens Nobelarkiv över huvud taget inte föreligger 
något sakkunnigutlåtande om kandidaten i fråga, i några fall på att 
existerande utlåtande(n) om vederbörande har tillkommit först efter 
1950. 

Kandidater 

Aakjxr, Jeppe 
Agnon, Samuel Joseph 
Aharonian, Avetis 
Aho, Juhani 

Aldanov, Mark 
Altamira y Crevea, Rafael 
Alvarez Pedroso, Armando 
Andersen Nexo, Martin 
Arvelo, Clotilde de 
Asch, Schalom 
Aurobindo, Sri 
Avebury, John Lubbock Lord 
Avenarius, Ferdinand 
Bacchelli, Riccardo 
Bagriana, Elisabet 
Baie, EuOle 

Bailly, Albert 
Balmont, Konstantin 
Banerjee, Hari Mohan 
Bartsch, Rudolf Hans 

Baumgartner, Alexander  

Sakkunniga 

Fredrik Vetterlund 1917 
Per Hallström 1948, 1949 
Sven Söderman 1926 
Karl Warburg 1910, 1911, 1912 
Fredrik Vetterlund 1918 
Anton Karlgren 1938, 1939 
Karl August Hagberg 1911 
Per Hallström 1945 
011e Holmberg 1931 
Karl August Hagberg 1930 
Per Hallström 1947 
Per Hallström 1943 
Per Hallström 1913 
Per Hallström 1915, 1921 
Gunhild Bergh 1948 
Anton Karlgren 1944 
Nils Ahnlund 1947 
Sten Linder 1939 
Sten Linder 1940 
Anton Karlgren 1923 
Per Hallström 1936 
Per Hallström 1928, 1929, 1930, 

1933 
Karl Warburg 1903 
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Bazin, Ren 
Beerbohm, Max 
Ikhaine, Ren 
Below, Georg von 
Benavente, Jacinto 
Benignus, Wilhelm 
Bennett, Arnold 
Benot, Eduardo 
Berdjajev, Nikolaj 
Bergson, Henri 

Bernardakis, Dimitrios 
Bewer, Max 
Bialik, Chajim Nachman 
Blanco-Fombona, Rufino 

Blixen, Karen 
Blunden, Edmund 

Blumelhuber, Michel 
Boissier, Gaston 
Bojer, Johan 

BonaNa, Joäo 
Bonne, Georg 

Bourget, Paul 

Boutroux, tmile 
Bracco, Roberto 

Brandes, Georg 

Bi=ezina, Otokar 

Bridges, Robert 

Sven Söderman 1914 
Per Hallström 1933 
Sten Linder 1937, 1941 
Henrik Schtick 1922 
Karl August Hagberg 1921, 1922 
Erik Axel Karlfeldt 1910 
Per Hallström 1926 
Edvard Lidforss 1907 
Anton Karlgren 1942 
Axel Herrlin 1912 
Hans Larsson 1928 
Vitalis Norström 1914 
Sven Söderman 1918, 1921, 1928 
Julius Centerwall 1904 
Karl Warburg 1906 
Per Hallström 1933 
Karl August Hagberg 1928, 

1929, 1930, 1933, 1935 
Per Hallström 1950 
Per Hallström 1940, 1941, 1942, 

1944, 1945 
Per Hallström 1932 
Edvard Lidforss 1906 
Per Hallström 1925, 1929, 1932 
Fredrik Vetterlund 1917 
Göran Björkman 1907 
Per Hallström 1926, 1928, 1929, 

1930, 1931, 1932 
Edvard Lidforss 1907, 1909 
Sven Söderman 1914, 1928 
Sven Söderman 1921 
Karl August Hagberg 1922, 

1923, 1924, 1925 
Sven Söderman 1922 
Karl Warburg 1910 
Fredrik Vetterlund 1918 
Alfred Jensen 1916, 1917, 1919, 

1921 
Anton Karlgren 1925 
Erik Axel Karlfeldt 1910 
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Carlberg, Gösta 
Carossa, Hans 
Carvalho, Flåvio de 
Casanova, Sofia 
Chamberlain, Houston Stewart 

Brli&Maiurank, Ivana 

Broch, Hermann 
Buber, Martin 
Buck, Pearl 
Bull, Olaf 

Bunin, Ivan Alexejevitj 

C alcario, Julio 
Camus, Albert 
Capek, Karel 

Carducci, Giosu 

Chapman, William 
Charasson, Henriette 
Chaudhuri, Sanjib 
Chesterton, Gilbert Keith 
Churchill, Winston 

Claudel, Paul 

Clifton, Violet 
Colette, Sidonie Gabrielle 
Correia de Oliveira, Antönio 

Cousins, James H. 
Croce, Benedetto 

Dabrowska, Maria 

Anton Karlgren 1931, 1935, 
1937, 1938 

Per Hallström 1950 
Per Hallström 1950 
Per Hallström 1938 
Per Hallström 1917, 1927, 1928, 

1931, 1932 
Anton Karlgren 1923, 1930, 

1931 
Edvard Lidforss 1908 
Holger Ahlenius 1949 
Anton Karlgren 1932, 1933, 

1934, 1935, 1936, 1937, 1938 
Edvard Lidforss 1906 
Holger Nyblom 1902, 1903 
Per Hallström 1940 
Per Hallström 1942, 1949 
Karl August Hagberg 1939 
Karl August Hagberg 1926 
Karl Hildebrand 1902 
Karl Warburg 1902 
Göran Björkman 1910 
Sten Linder 1938 
Per Hallström 1938, 1939 
Per Hallström 1935 
Nils Ahnlund 1948 
Per Hallström 1946 
Per Hallström 1937 
Sten Linder 1941 
Sven Söderman 1926 
Per Hallström 1935 
Holger Ahlenius 1948 
Göran Björkman (odaterat) 
Karl August Hagberg 1933, 

1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 
1939, 1940 

Hans Larsson 1935 
Karl August Hagberg 1936 
Hans Larsson 1929, 1933, 1938, 

1939 
Anton Karlgren 1939 
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Datta, Roby 
Deledda, Grazia 

Domet, Asis 
Doughty, Charles Montague 
Douglas, Robert Langton 
Dowden, Edward 
Drachmann, Holger 
Dreiser, Theodore 
Driesch, Hans 
Duhamel, Georges 

Duun, Olav 

Däubler, Theodor 
Ebner-Eschenbach, Marie von 
Echegaray, José 
Eeden, Frederik van 
Ekelund, Vilhelm 

Elgood, Percival George 
Eliot, Thomas Stearns 
Ernst, Paul 

Espina de la Serna, Concha 

Estaunik, tdouard 
E'tessam Zadeh, Abol-Gassem 
Eucken, Rudolf 
Fabre, Jean Henri 
Faguet, Emile 
Falkberget, Johan 

Falke, Gustav 
Fallada, Hans 
Farina, Salvatore 

Per Hallström 1916 
Karl August Hagberg 1913, 

1918, 1920, 1921, 1922, 1923, 
1924, 1925, 1927 

Per Hallström 1936 
Per Hallström 1915 
Hjalmar Edgren 1903 
Per Hallström 1913 
Karl Warburg 1907 
Per Hallström 1930 
Hans Larsson 1928, 1932 
Sten Linder 1936, 1940, 1942, 

1943, 1945 
Sigfrid Siwertz 1946 
Per Hallström 1924, 1925, 1927, 

1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 
1934, 1935, 1936, 1937, 1939 

Per Hallström 1928 
Karl Warburg 1910, 1911 
Edvard Lidforss 1902 
Arnold Norlind 1928 
Per Hallström 1941 
011e Holmberg 1932 
Per Hallström 1932 
Per Hallström 1945, 1947, 1948 
Per Hallström 1922, 1923, 1924, 

1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 
1931, 1932 

Karl August Hagberg 1926, 
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 
1932 

Sven Söderman 1927, 1928, 1929 
Sten Linder 1944 
Carl Yngve Sahlin 1908 
Sven Söderman 1912 
Sven Söderman 1913 
Per Hallström 1937, 1941, 1942, 

1947, 1948, 1949, 1950 
Karl Warburg 1902 
Per Hallström 1936, 1939 
Karl August Hagberg 1912, 1913 
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Faulkner, William 
Ferrero, Guglielmo 

Feuchtwanger, Lion 
Figgis, Darrell 
Fisher, Dorothy Canfield 
Fogazzaro, Antonio 

Forster, Edward Morgan 
Fouilke, Alfred 
France, Anatole 

Franck, Louis 
Franko, Ivan 
Frazer, James G. 

Frenssen, Gustav 
Frey, Adolf 

Frost, Robert 
Förster-Nietzsche, Elisabeth 

Galsworthy, John 

Gålvez, Manuel 

Garborg, Arne 

Garcia Calder6n, Francisco 
Garcia Calder6n, Ventura 
George, Stefan 
Gide, Andr 
Gilkin, Iwan 
Ginzkey, Franz Karl 
Giono, Jean 
Gjellerup, Karl 

Gustaf Hellström 1950 
Henrik Schiick 1923, 1924, 1925, 

1927 
Per Hallström 1930 
Per Hallström 1922 
Per Hallström 1948, 1949 
Karl August Hagberg 1908, 

1910 
Carl Rupert Nyblom 1902 
Holger Nyblom 1907 
Per Hallström 1945 
Vitalis Norström 1910 
Göran Björkman 1910 
Edvard Lidforss 1904 
Sven Söderman 1911, 1913, 

1916, 1921 
Göran Björkman 1906 
Alfred Jensen 1916 
Tor Andrx 1935 
Per Hallström 1926 
Per Hallström 1918 
Per Hallström 1913, 1914, 1916, 

1917, 1918 
Karl Warburg 1912 
Per Hallström 1950 
Per Hallström 1916, 1923 
Karl Warburg 1908 
Per Hallström 1919, 1920, 1921, 

1922, 1931, 1932 
Karl August Hagberg 1932, 

1933, 1934 
Per Hallström 1916, 1920, 1921 
Karl Warburg 1902 
Karl August Hagberg 1934 
Karl August Hagberg 1934 
Per Hallström 1929, 1930 
Holger Ahlenius 1947 
Edvard Lidforss 1909 
Per Hallström 1934, 1935 
Sten Linder 1937 
Per Hallström 1914, 1915 
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Karl Warburg 1911 
Fredrik Vetterlund 1916, 1917 
Karl Warburg 1903 
Karl Michaelsson 1949 
Alfred Jensen 1918, 1919 
Anton Karlgren 1923, 1928 
Karl Michaelsson 1949 
Per Hallström 1950 
Karl Warburg 1909 
Per Hallström 1946 
Per Hallström 1931, 1932 
Sven Söderman 1918, 1922, 

1923, 1929 
Karl Hildebrand 1902 
Anton Karlgren 1929 
Tor Andrx 1935, 1937, 1941 
Henrik Schiick 1927 
Karl August Hagberg 1909 
Carl Rupert Nyblom 1906 
Holger Nyblom 1907 
Karl August Hagberg 1910, 

1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1920, 1921, 1922 

Edvard Lidforss 1907, 1908, 1909 
Per Hallström 1922 
Sven Söderman 1921 
Fredrik Vetterlund 1918 
Tor Andrx 1934 
Per Hallström 1918, 1920 
Per Hallström 1936 
Per Hallström 1913, 1914, 1920, 

1922, 1923, 1924, 1926 
Erik Axel Karlfeldt 1912 
Karl Warburg 1902, 1906, 1912 
Karl Warburg 1912 
Per Hallström 1916 
Karl Warburg 1911 
Holger Ahlenius 1948 
Sten Linder 1943 
Per Hallström 1947 
Per Hallström 1934, 1935 

Glasenapp, Karl Friedrich 
Gonzålez Martinez, Enrique 
Gorkij, Maxim 

Grau Delgado, Jacinto 
Greene, Graham 
Greif, Martin 
Grierson, Herbert 
Gripenberg, Bertel 

Grisar, Hartmann 
Grozev, Ivan 
Gronbech, Vilhelm 

Gubernatis, Angelo de 

Guimerå y Jorge, Angel 

Gunnarsson, Gunnar 

Hallesby, Ole 
Hamsun, Knut 
Handel-Mazzetti, Enrica von 
Hardy, Thomas 

Hauptmann, Gerhart 
Hedin, Sven 
Heiberg, Gunnar 
Heidenstam, Verner von 
Hellens, Franz 

Hemingway, Ernest 
Hemmer, Jarl 
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Hesse, Hermann 

Heyse, Paul 
Hofmannsthal, Hugo von 

Holm, Hans Henrik 
Holz, Arno 

Holzapfel, Rudolf Maria 

Howard, Ebenezer 
Howells, William Dean 
Howes, Edith 
Huch, Ricarda 

Huidobro, Vicente 
Huizinga, Johan 

Hu Shih 
Hussein, Taha 
Hutchinson, Alfred L. 
Huxley, Aldous 
Hoffding, Harald 

Inge, William Ralph 

James, Henry 

Jammes, Francis 
Jensen, Johannes V 

Jiråsek, Alois 

Jotuni, Maria 
Jiinger, Nathanael 
Järnefelt, Arvid 

Per Hallström 1931, 1938, 1944, 
1946 

Karl Warburg 1910 
Per Hallström 1919, 1924, 1926, 

1927 
Per Hallström 1934 
Per Hallström 1919, 1921, 1922, 

1923, 1928, 1929 
Per Hallström 1925, 1926 
Hans Larsson 1927, 1928 
Per Hallström 1919 
Erik Axel Karlfeldt 1910 
Per Hallström 1928 
Per Hallström 1928, 1935, 1937, 

1946 
Karl August Hagberg 1926 
Per Hallström 1944 
Hans Larsson 1939, 1940 
Johan Nordström 1940 
Hans Reutercrona 1939, 1942 
Per Hallström 1939 
H. S. Nyberg 1949 
Erik Axel Karlfeldt 1908 
Per Hallström 1938, 1939 
Vitalis Norström 1916 
Frans von Schele 1911 
Per Hallström 1922, 1923, 1929 
Nathan Söderblom 1922 
Per Hallström 1916 
Erik Axel Karlfeldt 1911 
Tor Hedberg 1931 
Per Hallström 1926, 1927, 1928, 

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 
1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944 

Sven Söderman 1925 
Alfred Jensen 1918, 1919, 1921 
Anton Karlgren 1930 
Per Hallström 1937 
Per Hallström 1930, 1931 
Sven Söderman 1930 
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Jorgensen, Johannes 
Kagawa, Toyohiko 
Kallen, Horace 
Kamban, Gudmundur Jönsson 
Kassner, Rudolf 

Kazantzakis, Nikos 
Khan, Mohammad Hosain 
Kinck, Hans E. 

Kipling, Rudyard 

Kloos, Willem 

Knudsen, Jakob 
Kolbenheyer, Erwin Guido 

Koskenniemi, Veikko 
Kosor, Josip 

Krasnov, Pjotr Nikolajevitj 
Kraus, Karl 
Kvaran, Einar Hjörleifsson 
Kyber, Manfred 
Lang, Andrew 
Larreta, Enrique 
Larsen, Alf 
Lavisse, Ernest 
Laxness, Halldior Kiljan 
Le Fort, Gertrud von 
Leonov, Leonid 
Lewis, Sinclair 
Lin Yutang 

Lopez, Ventura Fernåndez 
Loti, Pierre 

Lönborg, Sven  

Per Hallström 1926, 1932, 1942 
Per Hallström 1947, 1948 
Per Hallström 1947 
Per Hallström 1935 
Per Hallström 1930, 1948 
Hans Larsson 1931, 1932, 1935, 

1938 
Börje Knös 1950 
Per Hallström 1938 
Per Hallström 1926 
Sven Söderman 1919, 1920 
Karl Warburg 1912 
Hjalmar Edgren 1903 
Erik Axel Karlfeldt 1907 
Per Hallström 1914, 1915, 1925, 

1926, 1928 
Fredrik Vetterlund 1913, 1916 
Per Hallström 1927, 1935, 1936, 

1937 
Hans Larsson 1937 
Per Hallström 1938 
Anton Karlgren 1926, 1927, 

1939 
Anton Karlgren 1926 
Per Hallström 1926, 1928, 1930 
Sven Söderman 1923, 1924 
Per Hallström 1930 
Erik Axel Karlfeldt 1910 
Karl August Hagberg 1942 
Per Hallström 1928 
Edvard Lidforss 1909 
Per Hallström 1948, 1949, 1950 
Per Hallström 1950 
Nils Åke Nilsson 1949 
Per Hallström 1930 
Per Hallström 1950 
Bernhard Karlgren 1940 
Edvard Lidforss 1902 
Göran Björkman 1910 
Sven Söderman 1913 
011e Holmberg 1935 
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Machar, Jan Svatopluk 
Maeterlinck, Maurice 

Magre, Maurice 
Majumdar, Bansadhar 
Måle, Emile 
Malraux, Andrk 

Manjön, Andr6 
Mann, Thomas 
Martel Patricio, Maria 

Madalena de 

Martin du Gard, Roger 

Masefield, John 
Masters, Edgar Lee 
Mauriac, Frankois 
Melegari, Dora 
Men&rdez Pidal, Ramön 

Menhidez y Pelayo, Marcelino 

Meredith, George 
Merezjkovskij, Dmitrij 

Mestre, Laura 
Meyer, Eduard 
Mistral, Frederi 
Mistral, Gabriela 
Mitchell, Margaret 
Mommsen, Theodor 
Moravia, Alberto 
More, Paul Elmer 
Morgan, Charles  

Alfred Jensen 1914, 1915 
Göran Björkman 1912 
Edvard Lidforss 1909 
Holger Nyblom 1903 
Sven Söderman 1911 
Per Hallström 1937 
Per Hallström 1937, 1939 
011e Holmberg 1935 
Holger Ahlenius 1947 
Ragnar Josephson 1949 
Edvard Lidforss 1907 
Per Hallström 1924, 1928, 1929 
Karl August Hagberg 1934, 

1935, 1937, 1938, 1939, 
1940 

011e Holmberg 1934, 1935 
Sten Linder 1937 
Per Hallström 1935, 1937 
Per Hallström 1930 
Sigfrid Siwertz 1946 
Sven Söderman 1914, 1923 
Karl August Hagberg 1931, 

1932, 1938, 1939 
Per Hallström 1948 
Gunnar Tilander 1949, 1950 
Göran Björkman (odaterat) 
Karl August Hagberg 1910 
Hjalmar Edgren 1902 
Alfred Jensen 1914, 1915 
Anton Karlgren 1930, 1935, 

1936, 1937 
Karl August Hagberg 1931 
Henrik Schiick 1927 
Edvard Lidforss 1903 
Karl August Hagberg 1940, 1941 
Per Hallström 1938 
Karl Hildebrand 1902 
Gunhild Bergh 1949 
Per Hallström 1925 
Per Hallström 1942, 1944, 1946, 

1947, 1948, 1949 
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Morley, John 

Morris, Lewis 

Mun, Albert de 
Munthe, Axel 
Mörne, Arvid 
Negri, Ada 
Neidig, William Jonathan 
Neto, Enrique Coelho 
Neuburger, Max 
Noailles, Anna Elisabeth 
Mathieu de 

Noyes, Alfred 
Nueda y Santiago, Luis 
Nilfiez de Arce, Gaspar 

Ocantos, Carlos Maria 
O'Casey, Sean 
O'Dowd, Bernard 
O'Neill, Eugene 
Orestano, Francesco 
Ortega y Gasset, José 
Orzeszkowa (Orzeszko), Eliza 
Ovidio, Francesco d' 
Pajot, Jules 
Palacio Valdå, Armando 
Palamas, Kostis 

Pascarella, Cesare 
Pascoaes, Teixeira de 

Pasternak, Boris 
Pastor, Ludwig von 
Nrez de Ayala, Ramön 

Nrez Galdös, Benito 

Hjalmar Edgren 1902 
Per Hallström 1913 
Karl Hildebrand 1904 
Hjalmar Edgren 1902 
Erik Axel Karlfeldt 1910 
Karl Warburg 1904 
Sven Söderman 1911 
011e Holmberg 1932 
Per Hallström 1936, 1945 
Karl August Hagberg 1926, 1927 
Erik Axel Karlfeldt 1910 
Karl August Hagberg 1933 
Per Hallström 1924 
Sven Söderman 1928 

Per Hallström 1950 
Per Hallström 1944 
Göran Björkman 1901 
Edvard Lidforss 1903 
Karl August Hagberg 1933, 1943 
Per Hallström 1949 
Per Hallström 1947 
Per Hallström 1934, 1935 
Hans Larsson 1932 
Per Hallström 1933 
Alfred Jensen 1905 
Karl August Hagberg 1909 
Per Hallström 1937 
Karl August Hagberg 1928 
Axel W Persson 1929 
Sven Söderman 1926 
Karl August Hagberg 1927 
Tor Andrx 1942 
Karl August Hagberg 1942, 1943 
Anton Karlgren 1947 
Henrik Schtick 1922, 1923, 1924 
Karl August Hagberg 1931, 1934 
Per Hallström 1947 
Göran Björkman 1912 
Karl August Hagberg 1913, 

1915, 1916 

460 



Picard, Edmond 
Pickard, William Bashyr 
Pirandello, Luigi 
Plunkett, Edward J. 
Moreton Drax 

Poblete Escudero, Egidio 
Pontoppidan, Henrik 

Racey, Robert Ritchie 
Radhakrishnan, Sarvepalli 
Ramuz, Charles-Ferdinand 
Rasmussen, Knud 
Raymond, George Lansing 
Raynal, Paul 
Recke, Ernst von der 

Remarque, Erich Maria 
Rendön, Victor Manuel 
Reyes, Alfonso 
Reymont, Wiadyslaw 

Rice, Cale Young 
Richardson, Henry Handel 
Rios de Lamp&ez, 
Blanca de los 

Robakidse, Grigol 
Robertson, Archibald 
Robinson, Edwin Arlington 

Roguin, Ernest 
Roland Holst van der Schalk, 
Henriette 

Rolland, Romain 
Romains, Jules 

Rosegger, Peter 

Rosny ain, Joseph Henri  

Sven Söderman 1913 
Per Hallström 1937 
Per Hallström 1934 
Per Hallström 1950 

Karl August Hagberg 1939 
Fredrik Vetterlund 1913, 1916, 

1917 
Per Hallström 1938 
Hans Larsson 1933, 1934, 1935 
Sten Linder 1944, 1945 
Sven Söderman 1929 
Erik Axel Karlfeldt 1906 
Sven Söderman 1925 
Per Hallström 1914, 1915, 1916, 

1930 
Karl Warburg 1911, 1912 
Ewert Wrangel 1912 
Per Hallström 1931 
Karl August Hagberg 1935 
Karl Michaelsson 1949 
Alfred Jensen 1919, 1920 
Anton Karlgren 1922, 1924 
Per Hallström 1929 
Per Hallström 1939 
Karl August Hagberg 1928 

Per Hallström 1932 
Hjalmar Edgren 1902 
Per Hallström 1929, 1930, 1932, 

1934 
Hjalmar Hammarskjöld 1933 
Martha A. Muusses 1950 
Hans Reutercrona 1939 
Sven Söderman 1915 
011e Holmberg 1935 
Sten Linder 1945 
Per Hallström 1913, 1918 
Karl Warburg 1911 
011e Holmberg 1933 
Sven Söderman 1926, 1928 
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Karl August Hagberg 1910, 
1911, 1915 

Edvard Lidforss 1909 
Anders Wedberg 1950 
Per Hallström 1931 
Per Hallström 1937 
Henrik Schtick 1925 
Sven Söderman 1924 
Per Hallström 1922 
Per Hallström 1937, 1939 
Hans Larsson 1939 
Per Hallström 1940, 1947, 1949 
John Landquist 1948 
Hans Reutercrona 1938 
011e Holmberg 1934 
Per Hallström 1917 
Per Hallström 1948 
Per Hallström 1933, 1938 
Karl Warburg 1911 
Henrik Schack 1927 
Karl August Hagberg 1922, 

1924, 1925 
Karl August Hagberg 1914 
Per Hallström 1921, 1926 
Erik Axel Karlfeldt 1911 
Alfred Jensen 1903, 1905 
Börje Knös 1948 
Albert Wifstrand 1947 
Per Hallström 1931, 1932, 1933, 

1934, 1935, 1936, 1937 
Sven Söderman 1930 
Per Hallström 1946 
Per Hallström 1932, 1933 
Anton Karlgren 1931 
Anton Karlgren 1947 
Alfred Jensen 1912 
Karl Hildebrand 1903 
Julius Centerwall 1907 
Hjalmar Edgren 1902 
Per Hallström 1913, 1914, 1915, 

1916, 1918 

Rueda, Salvador 

Russell, Bertrand 
Rolvaag, Ole Edvart 
Rordam, Valdemar 
Sabatier, Paul 

Sadleir, Michael 
Salminen, Sally 
Samuel, Herbert 
Sandburg, Carl 
Santayana, George 
Schendel, Arthur van 
Schlumberger, Jean 
Schmidt, Otto Ernst 
Schneur, Zalman 
Schönherr, Karl 

Scott, Samuel Parsons 
Serao, Matilde 

Serra y Morant, Antonio 
Shaw, George Bernard 

Sienkiewicz, Henryk 
Sikelianos, Angelos 

Sillanpää, Frans Eemil 

Silone, Ignazio 
Sinclair, Upton 
Sjmeljov, Ivan Sergejevitj 
Sjolochov, Michail 
Slavejkov, Pen't'o 
Sorel, Albert 
Souris, Georgios 
Spencer, Herbert 
Spitteler, Carl 
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Staff, Leopold 
Steffen, Albert 
Stehr, Hermann 
Steinbeck, John 
Strafile, Alfonso 
Streuvels, Stijn 
Sundberg, Ewald 
Swinburne, Algernon Charles 
Tagore, Rabindranath 
Talvio, Malla 
Tchernichowsky, Saul 
Teirlinck, Herman 
Temprano Azcona, Reinaldo 
Theotokas, Georgios 
Timmermans, Felix 

Tolstoj, Leo 
Tormay, Cecile 

Trevelyan, George Macaulay 
Turck, Hermann 
Unamuno, Miguel de 
Under, Marie 

Undset, Sigrid 

Wagner, Charles 
Vakry, Paul 

Walpole, Hugh 
Waltari, Mika 
Warneck, Gustav 
Vazov, Ivan 
Weitbrecht, Karl 
Welles, Francis Channing 
Wells, Herbert George 

Werfel, Franz 
Verhaeren, Emile 

Karl Warburg 1912 
Nils Åke Nilsson 1950 
Per Hallström 1950 
Per Hallström 1933, 1934, 1935 
Per Hallström 1943, 1949 
Karl August Hagberg 1940 
Hans Reutercrona 1937, 1939 
Per Hallström 1934 
Hjalmar Edgren 1903 
Per Hallström 1913 
Per Hallström 1937, 1939, 1947 
Per Hallström 1935 
Hans Reutercrona 1938 
Karl Michaelsson 1949 
Per Hallström 1945 
Arnold Norlind 1928 
Hans Reutercrona 1940, 1941 
Alfred Jensen 1902 
Fredrik Böök 1936 
Per Hallström 1936 
Nils Ahnlund 1948 
Per Hallström 1923 
Karl August Hagberg 1935, 1936 
Per Hallström 1947, 1948, 1949 
Per Wieselgren 1945 
Per Hallström 1926, 1928 
Sven Söderman 1922, 1925 
Edvard Lidforss 1909 
011e Holmberg 1930, 1933, 1935 
Sten Linder 1936, 1939, 1943, 

1945 
Per Hallström 1939 
Per Hallström 1950 
Göran Björkman 1910 
Alfred Jensen 1917 
Karl Warburg 1902 
Per Hallström 1913 
Per Hallström 1921, 1932, 1935, 

1946 
Per Hallström 1943, 1945 
Edvard Lidforss 1909 
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Sven Söderman 1915, 1916 
Per Hallström 1946, 1950 
Martha A. Muusses 1950 
Henrik Schack 1926, 1927 
Per Hallström 1927, 1928, 1930 
Karl Warburg 1906, 1908 
Per Hallström 1929, 1949 
Per Hallström 1930, 1931, 1932 
Per Hallström 1935 
Edvard Lidforss 1909 
Alfred Jensen 1904, 1905, 1907, 

1911, 1912 
Hjalmar Edgren 1902 
Per Hallström 1914, 1915, 1918, 

1922, 1923 
Per Hallström 1941 
Per Hallström 1922 
Alfred Jensen 1921 
Anton Karlgren 1922, 1923, 

1924 
Anton Karlgren 1934, 1935 
Karl August Hagberg 1926, 1928 
Per Hallström 1944, 1946, 1947, 

1948, 1949, 1950 

Vesaas, Tarjei 
Vestdijk, Simon 
Westermarck, Edvard 
Wharton, Edith 
Widmann, Joseph Viktor 
Wilder, Thornton 
Wildgans, Anton 
Virza, Edvarts 
Vogii& Eugne Melchior de 
VrchlickST, Jaroslav 

Yeats, William Butler 

Young, Ruth Clifford 
Zangwill, Israel 
Zeromski, Stefan 

Zielinski, Tadeusz 
Zorrilla de San Martin, Juan 
Överland, Arnulf 
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Personregister 
till del I-II 

Aakjxr, Jeppe (dansk förf., 1866-1930) I 376, 378 
Aars, Kristian Birch-Reichenwald (norsk filosof, 1868-1917) I 7, 

19, 251 
Aavik, Johannes (estnisk språkman, 1880-1973) II 415 
Abbott, Wilbur Cortez (amerikansk historiker, 1869-1947) I 415, 

418 ff 
Acton, John Emerich Edward Dalberg (Lord Acton; engelsk histori- 

ker, 1834-1902) I 37 
Aeneas Silvius, se Piccolomini, Enea Silvio 
Agnon, Samuel Joseph (israelisk förf, 1888-1970; Nobelpristagare 

i litteratur 1966 tills. m. Nelly Sachs) I XXIV II 371, 376, 386, 
389, 398, 401 

Agrell, Sigurd (slavist, 1881-1937; professor i Lund från 1921) II 
145, 159, 173, 191, 209, 223, 241, 264 

Aharonian, Avetis (armenisk förf, 1866-1948) II 73, 82 
Ahnlund, Nils (historiker, 1889-1957; professor i Stockholm 

1928-55; invald i Svenska Akademien 1941) I XVI, XXIII II 
375, 386, 388, 399, 400 f, 416 

Aho, Juhani (finländsk förf, 1861-1921) I XXXVI, 18, 25 f, 208, 
213 f, 228, 230, 252, 254, 287, 308, 319, 322, 353, 358, 376, 
378, 397, 401, 403, 405, 415, 421 

Aischylos (grekisk tragediförf., ca 525-456 f.Kr.) I 45, 57, 159 II 
220, 255 

Alarcos Garcia, Emilio (spansk litteraturhistoriker, 1895-1995) II 
398 

Alas, Leopoldo (spansk förf, 1852-1901) I 338 
Aldanov, Mark (rysk förf, 1886-1957) II 280, 286, 295, 297, 370, 

374, 386, 388, 397, 400, 411, 416 
Alexander VI (Rodrigo Borda, påve 1492-1503) I 173 
Alkaios (grekisk skald, 600-talet f.Kr.) I 128 
Almes, Ivar (norsk språkman, 1868-1956) II 133 
Alonso Cort6, Narciso (spansk litteraturhistoriker, 1875-1972) II 

191 
Altamira y Crevea, Rafael (spansk historiker, 1866-1951) 1227, 
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231 f, 251, 254, 338 
Alvarez Pedroso, Armando (kubansk advokat o. förf, 1907-?) II 

357 
Amicis, Edmondo de (italiensk förf., 1846-1908) I 148, 149 
Amunåtegui Reyes, Miguel Luis (chilensk filolog, 1862-1949) II 

294 
Anakreon (grekisk skald, 500-talet f.Kr.) I 100 
Andersen, Hans Christian (dansk förf., 1805-75) 1428 II 122, 

169, 201 
Andersen, Vilhelm (dansk litteraturhistoriker, 1864-1953) 1228, 

352, 377, 380, 382 f, 385, 389 f, 390 II 192, 221, 239, 262, 
294, 307, 325, 333 

Andersen Nexo, Martin (dansk förf, 1869-1954) II 159, 167 f, 
414, 418 

Andler, Charles (fransk germanist, 1866-1933) II 73, 107, 143 
Andra, Tor (religionshistoriker, 1885-1947; professor i Stockholm 

1927-29 o. i Uppsala 1929-36, från 1936 biskop i Linköping; 
invald i Svenska Akademien 1932) I XVI, XXXI II 226 f, 297, 
309, 320, 331, 335 

Angelico (Fra Angelico; italiensk målare, ca 1400-1455) I 42, 46, 59 
Annerstedt, Claes (historiker o. biblioteksman, 1839-1927; biblio- 

tekarie vid Uppsala univ.bibl. 1883-1904; invald i Svenska 
Akademien 1901) I XXII, 147, 178 

Annunzio, Gabriele d' (italiensk förf, 1863-1938) I 167 
Anouilh, Jean (fransk förf., 1910-87) II 408 
Antoniadou, Sofia (grekisk filolog, 1895-1972) II 240 
Antonius, Marcus (romersk politiker o. fältherre, 82-30 f.Kr.) II 41 
Anttila, Aarne (finländsk litteraturhistoriker, 1892-1952) II 413 
Apollonia (helgon, d. ca 248) I 101 
Appel, Carl (tysk romanist, 1857-1934) I 5 
Apulejus, Lucius (romersk förf, E ca 125 e.Kr.) I 217 
Aretino, Pietro (italiensk förf., 1492-1556) I 407 
Ariosto, Ludovico (italiensk förf., 1474-1533) I 426 
Aristofanes (grekisk komediförf., ca 450-ca 385 f.Kr.) I 140, 149 
Arnaudov, Mihail (bulgarisk litteraturhistoriker, 1878-1978) II 110 
Arne, Ture J:son (arkeolog, 1879-1968; verksam vid Statens histo-

riska museum 1902-44) II 411 
Arnold, Edwin (engelsk journalist o. förf, 1832-1904) I 42, 63 
Artevelde, Jacques d' (flandrisk folkledare, ca 1290-1345) I 190 
Arvelo, Clotilde de (venezuelansk förf, 1887-1959) II 143, 149 
Asbjornsen, Peter Christen (norsk förf., 1812-85) I 54 
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Asch, Schalom (polsk förf., 1880-1957) II 359, 362, 371, 374 
Asteoritis, Dimitrios (grekisk litteraturkritiker) II 101 
Atterbom, Per Daniel Amadeus (förf o. litteraturhistoriker, 

1790-1855; professor i estetik i Uppsala från 1835; invald i 
Svenska Akademien 1839) I 181 

Aubanel, Th634dore (provensalsk diktare, 1829-86) I 77 
Aubert, Andreas (norsk konsthistoriker, 1851-1913) I 81 
Augustus (romersk kejsare, 63 f.Kr.-14 e.Kr.) I 394 
Aurobindo, Sri (indisk filosof o. förf., 1872-1950) II 333, 338 
Avebury, John Lubbock Lord (engelsk naturforskare, 1834-1913) I 

60, 82, 116, 286, 288 
Avenarius, Ferdinand (tysk förf., 1856-1923) I 322, 323, 326 f II 

3, 5f 

Bacchelli, Riccardo (italiensk förf, 1891-1985) I XXII II 385, 
390, 397, 403 f, 405, 407, 408 

Bach, Heinrich (dansk germanist, 1905-84) II 325 
Backer, Franz de (belgisk filolog o. förf., 1891-1961) II 414 
Baggesen, Jens (dansk förf, 1764-1826) I 390 
Bagriana, Elisabet (bulgarisk förf., 1893-?) II 333, 340, 344, 346, 

351, 353 
Bahr, Hermann (österrikisk förf., 1863-1934) II 108 
Baiäo, Ant6nio (portugisisk historiker, 1878-?) II 261, 280, 293, 

307, 318, 326, 334, 343, 351, 360, 370 
Baie, Eughie (belgisk historiker o. förf., 1874-1963) II 294, 300, 

370, 375, 385, 388, 398, 400 f, 412, 416 
Bailly, Albert (belgisk förf, 1886-1978) II 308, 313 
Baist, Gottfried (tysk romanist, 1853-1920) I 5 
Balmont, Konstantin (rysk förf., 1867-1942) II 36, 41, 42 f 
Balodis, Francis (lettisk orientalist o. arkeolog, 1882-1947) II 221, 

240 
Balzac, Honork de (fransk förf, 1799-1850) I 303, 341 II 77 
Balzani, Ugo (italiensk historiker, 1847-1916) I 116 
Banerjee, Hari Mohan (indisk kandidat) II 239, 244 
Bang, Anton Christian (norsk präst o. kyrkohistoriker, 1840-1913) 

1 81, 116 
Barbadoro, Bernardino (italiensk historiker, 1889-1961) II 370 
Barrault, Serge (fransk historiker, 1887-?) II 279, 293, 307, 343, 

369, 398 
Barrire, Marcel (fransk förf, 1860-1954) I 18, 24 
Bartsch, Rudolf Hans (österrikisk förf, 1873-1952) II 109, 118, 
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122, 132, 135, 145, 147, 193, 197 
Baudelaire, Charles (fransk förf., 1821-67) I 48, 133, 159 
Baudouin de Courtenay, Jan (polsk språkman, 1845-1929) I 81 
Baudrillart, Alfred (fransk teolog o. kardinal, 1859-1942) II 157, 

262 
Baudry, Pierre (fransk Palamas-tolkare) II 152 
Baumgardt, David (tysk filosof; 1890-1963) II 385, 398 
Baumgartner, Alexander (schweizisk litteraturhistoriker, 

1841-1910) I 4, 8 f, 17, 22, 42, 44 
Bayersdorfer, Adolf (tysk konsthistoriker, 1842-1901) I 200 
Bazala, Albert (serbisk filosof o. estetiker, 1877-1947) II 262, 280 
Bazalgette, Léon (fransk kritiker o. översättare, 1873-1928) 1189 
Bazin, Reri (fransk förf., 1853-1932) I 82, 116, 137, 178, 227, 

307, 308, 316, 322, 324 II 71, 109 
Beauchamp, se Warwick 
Bebel, August (tysk politiker, 1840-1913) I 28 
Beck, Richard (isländsk-amerikansk skandinavist, 1897-1980) II 

279, 294, 317, 398, 412 
Beddard, Frank E. (engelsk förf, 1858-1925) I 82 
Ikdier, Joseph (fransk litteraturhistoriker, 1864-1938) II 193, 202, 

203 f, 209, 214, 289 
Beerbohm, Max (engelsk förf o. tecknare, 1872-1956) II 193, 202 
Bees, Nikos A. (grekisk litteraturhistoriker, 1882-1958) II 262, 370 
Beethoven, Ludwig van (tysk tonsättare, 1770-1827) 1327, 329 
Ikguin, Albert (schweizisk litteraturhistoriker, 1901-57) II 359, 

371 
&haine, Reri (fransk förf., 1880-1966) I XXXI II 261, 268, 293, 

296, 317, 319, 334, 338, 344, 347, 385, 388 
Beisel, Benjamin B. (amerikansk förslagsställare) II 318 
Bellamy, Edward (amerikansk romanförf o. social utopist, 

1850-98) I 86 
Below, Georg von (tysk historiker, 1858-1927) II 23, 25 
Benavente, Jacinto (spansk förf, 1866-1954; Nobelpristagare i lit- 

teratur 1922) I XXX, XXXVII II 3, 13 f, 18, 24, 27, 30, 31 fr, 
34, 72, 157, 258 

Bendz, Ernst (språkman, läroverkslärare o. essäist, 1880-1966; lek-
tor i Göteborg 1918-46) II 294, 334, 344 

Benedikt XIII (påve 1394-1417) I 75 
Benignus, Wilhelm (tysk-amerikansk förf, 1861-1930) I 207, 220 
Benndorff, Otto (tysk arkeolog, 1838-1907) I 117 
Bennett, Arnold (engelsk förf, 1867-1931) I XXXVIII II 71, 77 
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Bennett, Victor W (amerikansk anglist o. historiker, 1895-1955) II 
318 

Benoist, Antoine (fransk litteraturhistoriker, 1846-?) 16 
Benot, Eduardo (spansk förf, 1822-1907) I 137, 138 
Berdjajev, Nikolaj (rysk filosof, 1874-1948) II 326, 331 f, 334, 338, 

340, 344, 347, 352, 354, 360, 361, 371, 374, 387, 390 
Berendsohn, Walter A. (tysk litteraturhistoriker, 1884-1984; verk- 

sam i Sverige från 1943) II 351, 359, 371 
Berg, Paal (norsk jurist o. politiker, 1873-1968) II 280 
Berg, Ruben G:son (litteratur- o. språkforskare, 1876-1948) 1352, 

376 
Berggrav, Eivind (norsk kyrkoman, 1884-1959) II 294, 307, 325, 

370 
Bergman, Bo (förf. o. kritiker, 1869-1967; invald i Svenska 

Akademien 1925) I XXIII II 279 
Bergmann, Hugo (judisk filosof o. biblioteksman, 1883-1975) II 

371, 398 
Bergroth, Kersti (finländsk förf, 1886-1975) II 414 
Bergson, Henri (fransk filosof, 1859-1941; Nobelpristagare i litte-

ratur 1927) I 'OU, XXIII, XXXIII, XXXVI, XII, 252, 254, 
286, 295, 307, 317, 322, 324, 397, 399 II 3, 6 f, 109, 116, 118, 
130, 144, 246, 406 

Bergstedt, Carl Fredrik (publicist, skriftställare o. politiker, 
1817-1903) I 34 

Bermiidez de Castro y O'Lawlor, Salvador (spansk politiker o. his-
toriker, 1863-1945) II 333 

Bernardakis, Athanasios (grekisk förf, 1844-1912; bror till 
Dimitrios B.) I 61, 82 

Bernardakis, Dimitrios (grekisk förf, 1834-1907) I 61, 67, 82, 84 
Bernhard av Clairvaux (fransk mystiker, helgon, 1090-1153) 1295 
Bernhardt, Sarah (fransk skådespelerska, 1844-1923) I 48 
Berthelot, Marcellin (fransk kemist, 1827-1907) I 3, 15, 39, 60, 81 
Bertram, Ernst (tysk förf o. litteraturhistoriker, 1884-1957) II 36, 

131 
Bertrand, Louis (fransk skriftställare, 1866-1941) II 207 
Bertuch, August (tysk romanist o. förf, 1838-?) I 5 
Ikrzing, Ludis (lettisk litteraturhistoriker, 1870-1965) II 221, 240 
Beskow, Gunnar (geolog o. förf, 1901-91) II 411 
Bever, Adolphe van (fransk skriftställare, 1871-1927) I 242 
Bewer, Max (tysk förf o. publicist, 1861-1921) I 117, 121 f 
Bhandarkar, Devadatta Ramakrishna (indisk historiker, 
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1875-1950) II 239 
Bialik, Chajim Nachman (judisk poet, 1873-1934) II 193, 201 f, 

209, 213 
Bidez, Joseph (belgisk klassisk filolog, 1867-1945) II 240 
Bildt, Carl (diplomat, förf, 1850-1931; envoyéi Rom 1889-1902 

o. 1905-20; invald i Svenska Akademien 1901) I XXII, 'OCH, 
XXV, 4, 16, 40, 81, 116, 135, 156, 178, 208, 227, 307, 321, 
375, 397, 403 II 3, 11, 23, 36, 47, 48, 61, 89 

Billing, Gottfrid (präst, politiker, 1841-1925; biskop i Lund från 
1898; invald i Svenska Akademien 1900) I XXII, XXV, 136, 
147, 178, 403 

Bird, Will Richard (kanadensisk förf, 1891-1984) II 414 
Birgitta (helgon, 1302/3-73) I 198 II 329 
Bismarck, Otto von (tysk statsman, 1815-98) I 121 
Björkman, Göran (ämbetsman, översättare, 1860-1923; specialist 

på romansk litteratur, särskilt spansk o. portugisisk lyrik, knuten 
till Svenska Akademiens Nobelinstitut 1901-13) I XII, XV, 378 

Bjornson, Bjeirnstjerne (norsk förf o. samhällsdebattör, 
1832-1910; Nobelpristagare i litteratur 1903) I XXXIV, 7, 19, 
31 f, 42, 43, 53 fr, 57, 156 

Blanco-Fombona, Rufino (venezuelansk förf, 1874-1944) II 110, 
121, 133, 137, 144, 147, 191, 194 f, 221, 225 

Blixen, Karen (dansk förf., 1885-1962) II 414, 421 
Bloem, Jakobus Cornelis (holländsk förf, 1887-1966) II 413, 420 
Blunden, Edmund (engelsk förf o. kritiker, 1896-1974) II 308, 

315, 318, 320, 326, 328, 333, 335 f, 344, 346 f, 351, 353 
Blumelhuber, Michel (tysk-österrikisk konstnär o. förf, 1865-1936) 

II 175, 184 f 
Boas, Frederick S. (engelsk litteraturhistoriker, 1862-1957) II 411 
Bobadilla, Emilio (kubansk förf o. kritiker, 1868-1921) I 338 
Bock, Adae de (mor till L. Verhaeren) I 186 
Bodelsen, Carl Adolf (dansk anglist, 1894-1978) II 221, 239, 262, 

280, 294, 307, 317, 325, 333, 343, 359 
Boethius, Simon J. (statsvetare, historiker o. politiker, 1850-1924; 

skytteansk professor i Uppsala från 1901) 1228 
Boissier, Gaston (fransk klassisk filolog, 1823-1908) I XXXV, 4, 

13, 116, 124 
Bojer, Johan (norsk förf, 1872-1959) I 376, 378 II 62, 65, 131, 

134, 174, 179 
Bonaina, Joäo (portugisisk förf, 1836-1924) I 135, 138 
Bonde, Carl Carlsson (hovman o. politiker, 1850-1913) I 179 
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Bonfante, Pietro (italiensk jurist, 1864-1932) II 175 
Bonifatius IX (påve 1389-1404) I 75 
Bonnaviat, P. L. (fransk estetiker o. litteraturhistoriker) I 4 
Bonne, Georg (tysk läkare o. förf, 1859-1945) II 73, 82, 107, 111, 

132, 136, 144, 147, 160, 164, 175, 179 
Boon, Arthur (belgisk litteraturhistoriker, 1883-1938) II 109 
Booth, William (engelsk väckelsepredikant o. socialreformator, 

1829-1912; Frälsningsarm&is upphovsman) I 118 
Borchling, Conrad (tysk språkforskare, 1872-1946) 1352 
Borden, Caroline (syster till Borden P. Bowne) I 115 
Borenius, Carl Tancred (finländsk-engelsk konsthistoriker, 

1885-1948) II 193 
Borgeaud, Charles (schweizisk historiker o. jurist, 1861-1940) I 69 
Borgese, Giuseppe Antonio (italiensk-amerikansk litteraturhistori- 

ker o. estetiker, 1882-1952) II 90, 360, 398 
Borgia, Cesare (1475?-1507; son till påven Alexander VI) I 173 
Bornier, Henri de (fransk förf, 1825-1901) I 4 
Bosanquet, Bernard (engelsk filosof, 1848-1923) I 23, 24 
Boselli, Paolo (italiensk politiker, 1838-1932) I 117, 137, 177 II 89 
Bossuet, Jacques lknigne (fransk teolog o. vältalare, 1627-1704) I 

300 
Boström, Christopher Jacob (filosof, 1797-1866; professor i 

Uppsala 1842-63) I 33, 232 
Bourget, Paul (fransk förf, 1852-1935) I XXXVI, 4, 13, 137, 140, 

178, 182 f, 308, 316, 322, 324 II 35, 109, 118 
Boussagol, Gabriel (fransk hispanist) II 143 
Boutroux, tråk (fransk religionsfilosof, 1845-1921) 1286, 298, 

302 II 4, 6 
Bouvier, Bernard (schweizisk litteraturhistoriker, 1861-1941) I 177 

II 279 
Bovet, Ernest (schweizisk romanist, 1870-1941) II 174 
Bowne, Borden Parker (amerikansk filosof, 1847-1910) I 115, 119 

f, 136, 138, 177, 182 
Bowra, Cecil Maurice (engelsk litteraturhistoriker, 1898-1971) II 

359, 399 
Bracco, Roberto (italiensk dramatiker, 1862-1943) II 24, 27, 36, 

39, 47, 49 f, 62, 64 
Braga, Theophilo (portugisisk litteraturhistoriker, filosof o. politi- 

ker, 1843-1924) I 135 
Brahe, Tycho (dansk astronom, 1546-1601) I 364, 368 f 
Brandes, Edvard (dansk publicist, politiker o. förf, 1847-1931; 
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bror till Georg B.) I 241 
Brandes, Georg (dansk kritiker o. litteraturhistoriker, 1842-1927) I 

XXI, XXIII, XXX, 40, 47, 60, 64, 106, 117, 119, 135, 138, 
209, 210, 222, 223, 239, 240, 241, 352, 356, 376, 377, 380, 
385 f, 390, 391, 397, 399, 415, 423 f, 427 ff II 23, 25, 62, 64, 
74, 76 

Brandon, Edgar Ewing (amerikansk romanist, 1865-195 7) II 90 
Brandt, Frithiof (dansk filosof, 1892-1968) II 239 
Brandt, M. von (tysk kritiker) I 100 
Brate, Erik (runolog, språkforskare o. skolman, 1857-1924) I 178 
Braun, Friedrich (tysk historiker o. germanist, 1862-1942) II 191 
Br&l, Michel (fransk språkforskare, 1832-1915) I 4, 15 
Brecht, Walther (tysk litteraturhistoriker, 1876-1950) II 47, 73, 144 
Bremer, Fredrika (förf., 1801-65) I 156 
Breysig, Kurt (tysk historiker, 1866-1940) II 36, 109, 144 
BPezina, Otokar (tjeckisk förf, 1868-1929) I 352, 358, 376, 379, 

398, 400, 415, 421, 422 II 4, 12, 62, 65 f, 110, 113, 132, 136 
Bridges, Robert (engelsk läkare o. förf., 1844-1930) I 208, 217 
Brilioth, Yngve (teolog, präst, 1891-1959; professor i Lund 

1928-37, biskop i Växjö 1937-50, ärkebiskop 1950-58) II 399 
Brix, Hans (dansk litteraturhistoriker o. kritiker, 1870-1961) II 71, 

173, 192, 221 
Brlk-Maiurank, Ivana (kroatisk förf., 1874-1938) II 159, 169, 

224, 228, 262, 267, 280, 282 f 
Broch, Hermann (österrikisk förf., 1886-1951) II 415, 421 
Broch, Olaf (norsk slavist, 1867-1961) II 159, 173, 191 
Brofeldt, Johan, se Aho, Juhani 
Brom, Gerard (holländsk estetiker, 1882-1959) II 110 
Brown, John Macmillan (skotsk-nyzeeländsk anglist, 1846-1935) I 

XIX, 83 
Browning, Robert (engelsk skald, 1812-89) I 25, 162 
Brueghel d.ä., Pieter (flamländsk målare, ca 1525-69) II 314 
Bruneau, Charles (fransk språkman, 1883-1954) II 261 
Bruno, Giordano (italiensk filosof, 1548-1600) I 120, 368 II 211 
Brusendorff, Aage (dansk anglist, 1887-1932) II 89 
Bruckner, Alexander (slavist av polsk börd, 1856-1939) I 81, 89, 

91, 92, 94, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 110 
Brochner, Hans (dansk filosof, 1820-75) 1232 
Brogger, Anton Wilhelm (norsk arkeolog, 1884-1951) I 351, 403 

II 158 
Brondal, Viggo (dansk romanist, 1887-1942) II 176, 240 
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Brondum-Nielsen, Johannes (dansk nordist, 1881-1977) II 158, 
173, 192, 207, 221, 239, 262 

Buber, Martin (österrikisk-israelisk religionsfilosof, 1878-1965) II 
411, 419 

Buck, Pearl (amerikansk förf, 1892-1973; Nobelpristagare i litte-
ratur 1938) I XXIII, XXIV, XIII II 279, 284 f, 291, 292, 308, 
414 

Buddha (indisk religionsstiftare, ca 560-ca 480 f.Kr.) I 359 
Buhl, Frants (dansk semitist, 1850-1932) I 40 
Bull d.ä., Edvard (norsk historiker o. politiker, 1881-1932) II 192 
Bull, Francis (norsk litteraturhistoriker, 1887-1974) II 174, 262, 

280, 325, 360 
Bull, Olaf (norsk förf, 1883-1933) I 376, 378 II 91, 94, 107, 111, 

160, 164, 174, 179 
Bulwer, Edward (engelsk förf o. politiker, 1803-73) 1359 
Bunin, Ivan Alexejevitj (rysk förf., 1870-1953; Nobelpristagare i 

litteratur 1933) II 36, 41, 42, 145, 148 f, 159, 163, 166 f, 173, 
177, 181, 187, 191, 194, 198, 202, 204, 206, 258, 280, 295, 
370, 386, 388, 397, 411 

Burckhardt, Carl Jacob (schweizisk historiker, 1891-1974) II 279 
Burckhardt, Jacob (schweizisk kulturhistoriker, 1818-97) 1279 
Burke, Edmund (engelsk politiker o. skriftställare, 1729-97) I 23 
Burne-Jones, Edward (engelsk målare, 1833-98) I 171 
Burns, Robert (skotsk skald, 1759-96) I 213 
Burton, Richard (amerikansk förf o. kritiker, 1861-1940) 1216 
Byron, George Gordon (Lord B., engelsk skald, 1788-1824) I 52, 

126, 149, 161 
Bächtold, Hermann (schweizisk historiker, 1882-1934) II 23 
Boggild-Andersen, Carl Olaf (dansk historiker, 1898-1967) II 326 
Böhmer, Eduard (tysk romanist o. teolog, 1827-1906) I 5 
Böök, Fredrik (litteraturhistoriker o. kritiker, 1883-1961; invald i 

Svenska Akademien 1922, ledamot av Nobelkommittén 
1929-49) I XIV, XXV, XXXII, XXXV, XXXIX II 173, 182, 
187, 190, 193, 198, 201, 202, 206, 219, 223, 250, 259, 263, 
274, 281, 285, 290, 291, 295, 302, 308, 340, 348, 351, 355 f, 
358, 363, 364, 371, 378, 382, 393, 405, 412, 423 

Cabet, Etienne (fransk advokat o. utopist, 1788-1856) I 86 
Caesar, Gajus Julius (romersk statsman o. fältherre, 100-44 f.Kr.) I 

35, 124, 424, 427 
Calcario, Julio (venezuelansk förf, 1840-1919) I 147, 149 f 
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Calderön de la Barca, Pedro (spansk dramatiker, 1600-81) I 27, 
45, 203, 244 II 32 

Calvin, Jean (fransk-schweizisk reformator, 1509-64) 16, 9 
Cambon, Jules (fransk diplomat, 1845-1935) II 144 
Camöes, Luis Vaz de (portugisisk skald, d. 1580) 1199 
Camön Aznar, JoA (spansk estetiker, 1898-1978) II 240 
Campanella, Tommaso (italiensk filosof, 1568-1639) I 86 
Campos, Agostinho de (portugisisk språkman, 1870-1944) II 207 
Camus, Albert (fransk förf., 1913-60; Nobelpristagare i litteratur 

1957) I XXIV, XXXIX II 399, 404, 407 f, 414, 418 
Canella y Secades, Fermin (spansk jurist, 1849-1924) I 251 
Canonico, Tancredi (italiensk politiker o. jurist, 1828-1908) I 117, 

137 
Cånovas del Castillo, Antonio (spansk politiker, 1828-97) 1339 
Capek, Karel (tjeckisk förf., 1890-1938) II 174, 184, 191, 194, 

208, 212, 222, 226, 240, 244 ff, 263, 271 f, 281, 283 f 
Car, Marko (serbisk förf., 1860-1943) II 317 
Carducci, Giosu (italiensk förf., 1835-1907; Nobelpristagare i 

litteratur 1906) I XXII, XXVII, XXXVII, 17, 29 f, 37, 
39, 44, 45, 81, 84, 85, 112, 116, 119, 125 ff, 134, 153, 
162 f, 423 

Carlberg, Gösta (förf., 1909-73) II 308, 313 
Carlyle, Thomas (skotsk förf., 1795-1881) II 83 
Carossa, Hans (tysk förf., 1878-1956) II 326, 331, 399, 404, 407, 

413, 417 
Carqueja, Bento (portugisisk ekonom o. skriftställare, 1860-1935) 

II 209, 222 
Carracido, se Rodriguez Carracido 
Carr, Jean-Marie (fransk litteraturhistoriker, 1887-1958) II 385 
Carroll, Mitchell (amerikansk klassisk filolog, 1870-1925) I 117 
Carvalho, Flåvio de (brasiliansk förf., 1899-1973) II 293, 298 
Casado y Salas, Emmanuel (spansk grecist) I 15 
Casanova, Sofia (spansk förf., 1862-1958) II 72, 81 
Casares, Julio (spansk lexikograf o. litteraturkritiker, 1877-1964) II 

343 
Castro Leal, Antonio (mexikansk förf. o. universitetsman, 

1896-1981) II 399 
Catalina y Cobo, Mariano (spansk förf., 1842-1913) I 6, 17, 41 
Catullus, Gajus Valerius (romersk skald, ca 84-54 f.Kr.) I 163 
Cauer, Paul (tysk pedagog o. klassisk filolog, 1854-1921) II 5 
Cederberg, Arno Rafael (finländsk historiker, 1885-1948) II 174, 176 
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Cederberg, Lauri Antero (finländsk jurist, 1881-1943) II 280 
Cederschiöld, Gustaf (språkforskare, 1849-1928; redaktör vid 

Svenska Akademiens ordboksredaktion 1889-94, professor i 
nordiska språk i Göteborg 1893-1914) I 18, 178 

Cederschiöld, Wilhelm (språkman, läroverkslärare, 1882-1959) II 
317 

Centerwall, Julius (skolman o. förf., 1844-1923) I 67 
Cervantes, Miguel de (spansk förf., 1547-1616) I 341, 347, 426 II 

232 
Chamberlain, Houston Stewart (tysk förf av engelsk börd, 
• 1855-1927) I 16, 22 f, 41, 117, 119, 120 

Chamfort, Nicolas (fransk förf, 1741-94) I 300 
Chapman, William (kanadensisk förf., 1850-1917) I 61, 66 f, 207, 

210, 251, 254, 375, 378 
Charasson, Henriette (fransk förf., 1884-?) II 279, 286, 293, 296, 

307, 309, 317, 320, 333, 335, 343, 346, 354, 369, 373, 398, 
401 

Charles Edward (engelsk tronpretendent, 1720-88) 1218 
Charlier, Gustave (belgisk litteraturhistoriker, 1885-1959) II 333 
Charpentier, Jarl (språkman, 1884-1935; professor i sanskrit i 

Uppsala från 1927) II 222 
Chateaubriand, Frarnois-Ren de (fransk förf, 1768-1848) I 187 
Chatrian, Alexandre (fransk förf., 1826-90) 1341 
Chatterjee, Mukundadeb (indisk anglist) II 293 
Chatzidakis, Georgios N. (grekisk språkman, 1848-1941) I 136, 

251 
Chaudhuri, Sanjib (indisk anglist) II 280, 288, 294, 297 
Cherbuliez, Victor (fransk förf., 1829-99) I 68 
Chesterton, Gilbert Keith (engelsk förf o. journalist, 1874-1936) 

II 223, 235 
Chevalier, Jacques (fransk filosof, 1882-1962) II 279, 293, 307, 317 
Cheyney, Edward P. (amerikansk historiker, 1861-1947) II 35 
Chondhury, Raya Yatindra Natt (bengalisk förslagsställare) I 351 
Christian IV (dansk kung, 1577-1648) I 369 
Churchill, Winston (engelsk politiker o. förf, 1874-1965; 

Nobelpristagare i litteratur 1953) I XXIII, XXIV, XXXVI II 
359, 362, 386, 390 f, 399, 401, 407, 411, 416 

Cicero, Marcus Tullius (romersk statsman o. förf, 106-43 f.Kr.) I 
124, 300 

Girot, Georges (fransk hispanist, 1870-1946) II 72 
Claretie, Jules (fransk förf, teaterledare o. kritiker, 1840-1913) I 59 
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Classen, Otto (tysk förslagsställare) I 118 
Claudel, Paul (fransk förf. o. diplomat, 1868-1955) II 71, 78, 262, 

266, 318, 320 f, 412, 416 
Claudius (Appius Claudius Caecus, romersk politiker o. förf., ca 300 

f.Kr.) I 34 
Ckdat, Léon (fransk romanist, 1851-1930) I 5 
Clerc, Michel (fransk historiker, 1857-1931) I 4 
Clifton, Violet (engelsk förf., 1883-1961) II 223, 230 
Cloetta, Wilhelm (tysk romanist, 1857-1911) I 5 
Coelho de Carvalho, Joachim (portugisisk förf., 1852-1934) I 7 
Coghill, Nevill Kendal (engelsk litteraturhistoriker, 1899-1980) II 

223 
Cohen, Gustave (fransk litteraturhistoriker, 1879-1958) II 144 
Cohen, Marcel (fransk språkman, 1884-1974) II 262 
Colette, Sidonie Gabrielle (fransk förf., 1873-1954) II 387, 391 
Colles, William Morris (engelsk förf., 1855-1926) I 82 
Collier, John (engelsk förslagsställare) I 116 
Collin, Christen (norsk litteraturhistoriker, 1857-1926) I 19, 43, 

228, 321, 376, 404, 418 II 62 
Collin, Josef (tysk litteraturhistoriker, 1864-1942) 1352 
Collinder, Björn (språkman, 1894-1983; professor i finsk-ugriska 

språk i Uppsala 1933-61) II 221, 223, 239 
Columbus, Christofer (italiensk sjöfarare, 1451-1506) II 357 
Comarajoäo da (portugisisk förf., 1852-1907) I 7, 10 
Commelerån y G6mez, Francisco Andr6 (spansk filolog, 

1848-1919) I 39 
Comte, Auguste (fransk filosof, 1798-1857) I 289 
Congreve, William (engelsk förf., 1670-1729) 1163 
Constans, Ikopold Eughle (fransk romanist, 1845-1916) I 5 
Cook, Arthur Bernard (engelsk klassisk arkeolog, 1868-1952) II 

264 
Copernicus, Nicolaus (polsk astronom, 1473-1543) 1368 
Coppe, Frainois (fransk förf., 1842-1908) I 4, 13, 41, 48 f 
Corneille, Pierre (fransk dramatiker, 1606-84) I 303 
Cornu, Julius (tysk romanist, 1849-1919) I 5 
Correia de Oliveira, Ant6nio (portugisisk skald, 1879-1960) I 

XXXVII II 193, 198, 200 f, 202, 203, 204 f, 207, 210, 219, 
222, 226, 240, 243, 263, 267, 280, 283, 295, 298, 308, 310, 
325, 328 

Cortåzar, Daniel de (spansk matematiker, geolog o. lexikograf, 
1845-1927) I 41, 62 f, 137 
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Cortezo, Carlos Maria (spansk medicinare, 1850-1933) II 191 
Costa, Afonso (brasiliansk förf, 1885-1955) II 326 
Costa de Beauregard, Charles-Albert-Marie marquis de (fransk 

politiker o. förf., 1835-1909) I 4 
Courtney, William Leonard (engelsk förf. o. kritiker, 1850-1928) I 

242 
Cousins, James H. (angloindisk förf., 1873-1956) II 221, 229 
Crawford, William Henry (amerikansk pedagog, 1855-1944) I 

115, 136 
Croce, Benedetto (italiensk filosof, 1866-1952) I XXXIV, XXXIX 

II 132, 136, 137 f, 193, 199, 203 f, 240, 243, 281, 291, 295, 
301, 305, 370, 373, 385, 388, 391, 397, 400, 402, 404 f, 406, 
407, 412, 417 

Cunha, Alfredo da (portugisisk litteraturhistoriker o. förf., 1863-?) 
II 207, 222 

Cunha GoNalvez, Luis da (portugisisk jurist o. förf., 1875-1936) 
II 207, 222, 240, 263 

Curie, Marie (polsk-fransk fysiker o. kemist, 1867-1934) I XXVI 
Curtius, Ernst Robert (tysk romanist, 1886-1956) II 221 

Dabrowska, Maria (polsk förf., 1889-1965) II 295, 301 
Dahle, Lars (norsk missionsledare, 1843-1925) I 15, 60 
Dahlgren, Erik W. (biblioteksman, 1848-1934; överbibliotekarie 

vid Kungliga biblioteket 1903-16, amanuens vid Svenska 
Akademien 1872-1910, sekreterare i Nobelkommittén 
1900-34) I XII, XIV, 209, 344, 377 

Dahlmann, Friedrich Christoph (tysk historiker o. politiker, 
1785-1860) I 361 

Dahn, Felix (tysk historiker o. förf., 1834-1912) I 41, 46 
Dal, Leonard (biblioteksman, 1879-1957; chef för Svenska 

Akademiens Nobelbibliotek 1945-46, sekreterare i 
Nobelkommittén 1939-46) I XIV 

Dangin, se Thureau-Dangin 
Dantas, JUlio (portugisisk förf., 1876-1962) II 414, 420 
Dante Alighieri (italiensk skald, 1265-1321) I 26, 65, 131, 133, 

199, 201 f, 426 II 378 
Danton, Georges Jacques (fransk revolutionär, 1759-94) I 48 
Danungo, K. R. (indisk historiker) II 294 
Darwin, Charles (engelsk naturforskare, 1809-82) 133 
Datta, Roby (indisk förf., 1883-1917) I 351, 359 
Daudet, Alphonse (fransk förf., 1840-97) I 75 
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Davids, Thomas William Rhys (engelsk indolog, 1843-1922) I 
351, 359, 360 

Defoe, Daniel (engelsk förf. o. journalist, 1660-1731) I 144, 410 
De Geer, Gerard (geolog, 1858-1943) II 71 
Dehio, Georg (tysk historiker o. konsthistoriker, 1850-1932) II 72 
De La Mare, Walter (engelsk förf., 1873-1956) II 419 
Deledda, Grazia (italiensk förf., 1875-1936; Nobelpristagare i litte- 

ratur 1926) I XXIII f, XXVI, XXX, 285, 289 ff, 292, 307, 
317, 321, 375, 379, 397, 399 f, 415, 423, 431 f II 3, 11 f, 18, 
23, 25, 29, 36, 39, 47, 49, 55, 57, 58 f, 62, 64 f, 91, 103 ff 

Descartes, Renk (fransk filosof o. matematiker, 1596-1650) 1211 
Deschanel, Paul (fransk politiker, 1856-1922) I 4, 13 
Deussen, Paul (tysk filosof o. indolog, 1845-1919) I 393 
Dewey, John (amerikansk filosof o. pedagog, 1859-1952) II 414, 

421 
De Vitis, Michael Angelo (amerikansk hispanist) II 191 
Diaz, Leopoldo (argentinsk förf., 1862-1947) II 209 
Dickens, Charles (engelsk förf., 1812-70) I 144, 341 II 114 
Diderot, Denis (fransk filosof o. förf., 1713-84) I 23 
Dietrichson, Lorentz (norsk konsthistoriker, 1834-1917) I 42 
Diez, Friedrich (tysk språk- o. litteraturforskare, 1794-1876) 1221 
Dihigo, Juan Miguel (kubansk filolog, 1866-1952) II 157 
Discailles, Ernest (belgisk historiker, 1837-1914) I 39, 177 
Dixon, W. Macneile (engelsk språkman o. litteraturhistoriker, 

1866-1925) I 18 
Dolce (Dolci), Carlo (italiensk målare, 1616-86) II 68 
Domet, Asis (arabisk förf., 1890-1943) II 239, 244 
Donkersloot, Nicolaas Anthonie (holländsk litteraturhistoriker, 

1902-65) II 263 
Donner, Heinrich Wolfgang (anglist, 1904-80; professor i Uppsala 

1951-67) II 294, 308, 318, 326, 333, 344, 351, 411 
Dopsch, Alfons (österrikisk historiker, 1868-1953) II 145 
Dostojevskij, Fjodor (rysk förf., 1821-81) I 318, 400 
Doughty, Charles Montague (engelsk förf., 1843-1926) I 321, 326, 

327 
Douglas, Robert Langton (engelsk konstskriftställare, 1864-1951) I 

42, 46, 59, 64 
Doumic, Renk (fransk kritiker o. litteraturhistoriker, 1860-1937) I 

185 f II 71 
Dowden, Edward (irländsk skald o. kritiker, 1843-1913) I 217, 

286, 288 
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Drachmann, Holger (dansk förf., 1846-1908) I 135, 139 
Dreiser, Theodore (amerikansk förf., 1871-1945) II 145, 153 ff 
Dreyfus, Alfred (fransk militär, 1859-1935) I 69, 182 II 19 
Driesch, Hans (tysk biolog o. filosof, 1867-1941) II 109, 117 f, 

144, 146 f, 174, 178 f 
Drossinis, Georgios (grekisk förf., 1859-1951) II 370, 375, 387, 

389 
Drumann, Wilhelm (tysk historiker, 1786-1861) I 424 
Duchesne, Louis (fransk kyrkohistoriker, 1843-1922) 1308, 316 
Ducros, Louis (fransk förf. o. litteraturhistoriker, 1846-1935) I 4, 9 
Duhamel, Georges (fransk förf., 1884-1966) I XXIII, XXXV II 

241, 252 f, 255 f, 264, 274 f, 308, 314 f, 326, 329 f, 334, 341, 
344, 349, 352, 356 f, 360, 364, 367, 370, 373 f, 380, 385, 388, 
397, 403, 404, 405, 406, 408, 412, 417 

Dumas d.ä., Alexandre (fransk förf., 1803-70) I 106, 220 
Dumas, Andr (fransk förf., 1874-1943) I 5 
Dumas, Frainois (fransk historiker, 1861-1948) II 261, 317 
Dumas, Georges (fransk psykolog, 1866-1946) II 207 
Dupanloup, FMix (fransk präst, 1802-78) I 316 
Duproix, Paul (schweizisk pedagog, ?-1912) I 6, 9 
Duraffour, Antonin (fransk filolog, 1879-1956) II 223 
Duruy, Victor (fransk historiker, 1811-94) I 280 
Duun, Olav (norsk förf., 1876-1939) I XXV, XXVI II 48, 56, 62, 

64, 90, 93, 110, 113, 144, 147, 160, 164, 174, 178, 193, 197, 
208, 213, 222, 227, 239, 242, 263, 268, 280, 283, 293, 296 f 

Däubler, Theodor (österrikisk förf., 1876-1934) II 108, 115 
Döblin, Alfred (tysk förf., 1878-1957) II 159 
Döring, Carl Heinrich (tysk tonsättare, 1834-1916) I 3 

Ebner-Eschenbach, Marie von (tysk förf., 1830-1916) 1208, 214, 
228, 233 

Echegaray, Jos (spansk dramatiker, 1832-1916; Nobelpristagare i 
litteratur 1904 tills. m. Frederi Mistral) I XXXV, XXXVII, 
XLI, 19, 26, 27 f; 41, 44, 62 f, 65 f, 79, 184, 252, 308 

Eckhoif, Lorentz (norsk litteraturhistoriker, 1884-1974) II 369, 
371,397 

Edgren, Hjalmar (språkman, förf., 1840-1903; professor i ger-
manska språk vid Göteborgs högskola 1890-93, översatte eng-
elsk poesi o. utgav egna diktsamlingar; knuten till Svenska 
Akademiens Nobelinstitut 1901-03) I XII, XV, 143,157,159, 
160 
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Eeden, Frederik van (holländsk förf., 1860-1932) II 110, 121 f 
Ehrenheim, Pehr von (politiker, 1823-1918; invald i Svenska 

Akademien 1897) I 148 
Eijo Garay, Leopoldo (spansk biskop, 1878-1963) II 107 
Eitrem, Samson (norsk klassisk filolog, 1872-1966) II 22 
Ekblom, Richard (slavist, 1874-1959; professor i Uppsala 

1921-39) II 48 
Ekeberg, Birger (jurist o. ämbetsman, 1880-1968; professor i 

Stockholm 1907-25, president i Svea hovrätt 1931-46, riks-
marskalk 1947-59; invald i Svenska Akademien 1945) II 386 

Ekelund, Erik (finländsk litteraturhistoriker, 1897-1976) II 398, 
407 

Ekelund, Ragnar (finländsk målare o. lyriker, 1892-1960) II 411 
Ekelund, Vilhelm (förf., 1880-1949) I XXIII, XXV II 175, 185, 

318, 322 
Ekwall, Eilert (anglist, 1877-1964; professor i Lund 1907-42) II 

24 
Elgood, Percival George (engelsk militär o. förf., 1863-1941) II 

175, 185 
Eliot, Thomas Stearns (amerikansk-engelsk förf. o. kritiker, 

1888-1965; Nobelpristagare i litteratur 1948) I XXII, XXXV, 
XLII II 352, 357, 360, 364, 371, 378, 379, 380 f, 382, 386, 
392 f, 393, 394, 395, 396, 397, 408 

Elisabet (österrikisk kejsarinna, 1837-98) 1129 
Elisabet (I) (engelsk drottning, 1533-1603) I 157 f, 163 
Eliz, Leonardo (chilensk skolman) I 115 
Elton, Oliver (engelsk litteraturhistoriker o. kritiker, 1861-1945) I 

18 
Eng, Helga (norsk pedagog o. psykolog, 1875-1966) II 109, 160, 

174, 193, 208, 222, 239, 263 
Engström, Albert (konstnär o. förf., 1869-1940; invald i Svenska 

Akademien 1922) II 264 
Entwistle, William James (engelsk romanist, 1895-1952) II 359 
Enzinger, Moritz (österrikisk litteraturhistoriker, 1891-?) II 240 
Epiktetos (grekisk-romersk filosof, d. ca 130) I 300 
Epikuros (grekisk filosof, 341-ca 270 f.Kr.) II 10 
Erasmus Roterodamus (Erasmus av Rotterdam, holländsk humanist, 

ca 1469-1536) II 305 
Erckmann, Emile (fransk förf., 1822-99) I 341 
Erdmann, Axel (språkforskare, 1843-1926) I 20 
Erich, Rafael (finländsk jurist o. politiker, 1879-1946) II 159, 174, 
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192, 208, 221, 239 
Erixon, Sigurd (etnolog, 1888-1968; professor i Stockholm 

1934-55) II 239, 386 
Ermatinger, Emil (schweizisk litteraturhistoriker, 1873-1953) II 35, 

61, 108, 189 
Ernest-Charles, Jean (fransk kritiker, 1875-1953) I 185 
Ernst, Otto, se Schmidt, Otto Ernst 
Ernst, Paul (tysk förf., 1866-1933) I XXXII, XXXV, XXXIX II 

23, 29, 35, 38, 47, 49, 61, 63, 72, 76, 90, 92 f, 108, 111 f, 131, 
135, 143, 146, 158, 162, 173, 181 f, 186 f, 188 fis, 193, 202, 
206, 258 

Erslev, Kristian (dansk historiker, 1852-1930) I 40, 369 
Espartero, Baldomero (spansk militär o. politiker, 1792-1879) I 

341 
Espina de la Serna, Concha (spansk förf., 1877-1955) II 72, 81, 

91, 94 f, 109, 113, 132, 135 f, 143, 146, 157, 161 f, 175, 180 
Espmark, Kjell (litteraturvetenskapsman o. förf., f. 1930; invald i 

Svenska Akademien 1981, Nobelkommitténs ordförande från 
1988) I XL 

Estauni, tdouard (fransk förf, 1862-1942) II 90, 96 f, 109, 113, 
132, 135, 143, 146, 158, 162 

Estlander, Carl Gustaf (finländsk litteratur- o. konsthistoriker, 
1834-1910) I 6, 9, 81, 147 

Estournelles de Constant, Paul d' (fransk politiker, 1852-1924) I 
254 

E'tessam Zadeh, Abol-Gassem (iransk förf. o. publicist) II 343, 347 
Eucken, Rudolf (tysk filosof, 1846-1926; Nobelpristagare i littera- 

tur 1908) I XXIII, XXIV, XXIX, XLI, 148, 151 f, 176, 314 II 
3, 5, 7, 406 

Euripides (grekisk tragediförf., 480-406 f.Kr.) I 67 
Evershed, Alfred (tasmansk skriftställare) II 241, 250 
Eyck, Pieter Nicolaas van (holländsk förf., 1887-1954) II 263 
Eysinga, Willem Jan Mari van (holländsk jurist, 1878-1961) II 

318, 326, 333, 343, 352 

Fabre, Jean Henri (fransk entomolog, 1823-1915) I 251, 254 f, 
307, 316 

Faesi, Robert (schweizisk förf. o. litteraturhistoriker, 1883-1972) II 
35, 108, 143, 360 

Faguet, tråk (fransk litteraturforskare o. kritiker, 1847-1916) I 
XXX, XXXVI, XLI, 4, 18, 24, 153, 286, 298 ff, 308, 316 f, 324 
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Falkberget, Johan (norsk förf., 1879-1967) II 263, 271, 279, 282, 
294, 297, 307, 309, 317, 319 f, 325, 327, 351, 353, 370, 374, 
387, 389, 398, 400, 412, 417 

Falke, Gustav (tysk poet, 1853-1916) I 19, 25 
Fallada, Hans (tysk förf., 1893-1947) II 241, 250 f, 295, 301 
Farina, Salvatore (italiensk förf., 1846-1918) I 252, 254, 285, 308, 

317 
Farinelli, Arturo (italiensk litteraturhistoriker, 1867-1948) II 72 
Farquhar, E. E (amerikansk litteraturhistoriker) II 131 
Farr&e, Claude (fransk förf., 1876-1957) II 387 
Faulkner, William (amerikansk förf., 1897-1962; Nobelpristagare i 

litteratur 1949) I XXIV II 412, 422, 423 
Fausboll, Viggo (dansk indolog, 1821-1908) I 40 
Fhielon, Frainois de Salignac de La Mothe- (fransk förf. o. ärke- 

biskop, 1651-1715) I 300 II 20 
Ferdinand VII (spansk kung, 1784-1833) I 339 f 
Fernessole, abbe Pierre (fransk teolog, 1879-?) II 333, 369 
Ferrer, Francisco (spansk anarkist, 1859-1909) 1231 
Ferrero, Guglielmo (italiensk historiker, 1871-1942) I XXXIV II 

35, 40 f, 47, 49, 54 f, 61, 63, 90, 92, 96, 193, 196 f 
Fett, Harry (norsk konsthistoriker o. förf., 1875-1962) I 398, 403 

II 23, 62, 74, 208, 240, 293, 343, 370, 371, 397 
Feuchtwanger, Lion (tysk förf., 1884-1958) I XXXII II 145, 151, 

190 
Feuillerat, Albert (fransk romanist, 1874-1952) II 293 
Fichte, Johann Gottlieb (tysk filosof, 1762-1814) I 6, 9, 23 
Ficker, Johannes (tysk teolog, 1861-1944) 1207 
Fielding, Henry (engelsk förf., 1707-54) II 125 
Figgis, Darrell (irländsk förf., 1882-1925) II 23, 25 
Figueiredo, Antero de (portugisisk förf., 1866-1953) II 280 
Figueiredo, Fidelino de (portugisisk historiker o. politiker, 

1888-1967) II 133 
Figueroa, Pedro Pablo (chilensk förf., 1857-1909) I 115 
Filip (lantgreve av Hessen, 1504-67) I 367 
Filip II (spansk kung, 1527-98) I 160, 190, 420 II 330 
Filip den sköne (fransk kung, 1268-1314) I 190 
Finali, Gaspare (italiensk politiker, 1829-1914) I 117, 137, 177 
Fischer, Hermann (tysk litteraturhistoriker, 1851-1920) I 16 
Fischer, Kuno (tysk filosof, 1824-1907) I 41, 46, 120 
Fischer, Otokar (tjeckisk förf. o. litteraturhistoriker, 1883-1938) II 

110 
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Fisher, Dorothy Canfield (amerikansk förf., 1879-1958) II 385, 
390, 398, 401 

Fitz-Gerald, John D. (amerikansk romanist, 1873-1946) II 175 
Fitzmaurice-Kelly, James (engelsk litteraturhistoriker, 1858-1923) I 

338 
Flaubert, Gustave (fransk förf, 1821-80) II 79, 330 
Floeck, Oswald (österrikisk litteraturhistoriker, 1874-1943) II 175 
Flygare-Carkn, Emilie (förf, 1807-92) I 156 
Fogazzaro, Antonio (italiensk förf, 1842-1911) I XXII, 7, 10, 11, 

17, 19, 32, 116, 119, 136, 139, 148, 152 f, 156, 207, 213, 227, 
230 

Fogelqvist, Torsten (folkbildare, skriftställare o. publicist, 
1880-1941; invald i Svenska Akademien 1931, ledamot av 
Nobelkommittén 1937-40) I XIV, XXIII, XXXII, XXXVI, 
XXXVII II 193, 208, 223, 241, 263, 264, 274, 277, 279, 291, 
292, 302, 304, 315, 365 

Fonahn, Adolf (norsk medicinhistoriker, 1873-1940) II 48 
Ford, Jeremiah Denis Matthias (amerikansk romanist, 1873-1958) 

II 173 
Forsnäs, se Koskenniemi 
Forssell, Hans (historiker, publicist o. politiker, 1843-1901; invald i 

Svenska Akademien 1881) I 7, 139, 185, 213 
Forster, Edward Morgan (engelsk förf, 1879-1970) II 352, 357, 

360, 361, 412, 417 
Fouilke, Alfred (fransk filosof, 1838-1912) I 208, 211 
Fourier, Charles (fransk utopistisk skriftställare, 1772-1837) I 86 
Fourvires, Don Xavier de (fransk präst o. provensalsk filolog, 

1853-1912) I 77 
Fowler, Thomas (engelsk filosof, 1832-1904) I 17, 40, 60 
Fra Angelico, se Angelico 
France, Anatole (fransk förf, 1844-1924; Nobelpristagare i lit-

teratur 1921) I XXIV, XXX, XXXII', XLI, 39, 40, 60, 68 f, 
135, 173, 179, 182, 207, 210, 218, 229, 230, 252, 254, 285, 
321, 351, 355, 356 II 4, 8 ff, 18 ffi', 21, 35, 52, 165, 185, 231, 
377 

Francisco (brasiliansk ärkebiskop) II 317, 321 
Franciscus av Assisi (italiensk vandringspredikant o. ordensgrunda- 

re, 1181-1226) I 4, 8, 16, 23, 187, 295, 347 II 55, 63 
Franck, Louis (belgisk jurist o. politiker, 1868-1937) I 116, 120 f 
Francos Rodriguez, JoA (spansk politiker, läkare o. förf, 

1862-1931) II 144 
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Frandsen, Ernst (dansk litteraturhistoriker, 1894-1952) II 262 
Franke, Arnold (engelsk förslagsställare) I 61 
Franko, Ivan (ukrainsk förf., 1856-1916) I 351, 354, 358, 359 
Frantsev, Vladimir A. (rysk filolog, 1867-1942) II 72, 159, 173, 191 
Frazer, James G. (engelsk socialantropolog o. religionshistoriker, 

1854-1941) I XXXIV, 252, 254 II 71, 77, 110, 113, 222, 226 f 
Fredin, Edvard (förf. o. översättare, 1857-89) 1128 
Fredrik II (dansk kung, 1534-88) I 364 
Fredrik II (Fredrik den store, preussisk kung, 1712-86) I 185, 280 
Fredrik Vilhelm (preussisk kung, 1620-88) I 186 
Frenssen, Gustav (tysk förf., 1863-1945) I 397, 400 
Freud, Sigmund (österrikisk läkare o. förf., 1856-1939) I XXII II 

240, 249 f 
Frey, Adolf (schweizisk förf., 1855-1920) I 253, 254, 286, 307, 

320, 351, 354 f, 375, 379, 397, 401, 415, 430 
Frey, Friedrich Hermann, se Greif, Martin 
Freycinet, Charles Louis de Saulces de (fransk politiker, 

1828-1923) I 4, 13, 252 
Frida, Emil, se VrchlicK Jaroslav 
Fridericia, Julius Albert (dansk historiker, 1849-1912) I 40 
Friedwagner, Matthias (tysk romanist, 1861-1940) I 5 
Friis, Aage (dansk historiker, 1870-1949) II 23 
Friis Moller, Kai (dansk förf, 1888-1960) II 414 
Frost, Robert (amerikansk förf., 1874-1963) II 414, 420 
Frosterus, Johan Gustaf (finländsk historiker, 1826-1901) 16 
Froude, James Anthony (engelsk historiker, 1818-94) I 158 
Fränkel, Jonas (schweizisk germanist, 1879-1965) 1321, 398 
Fröding, Gustaf (skald, 1860-1911) I XXV, 228, 230 II 204 
Funke, Otto (österrikisk litteraturhistoriker, 1885-1973) II 387 
Förster-Nietzsche, Elisabeth (tysk förf, 1846-1935) I 148, 150, 

351, 355 f, 376, 379 II 36, 41 

Galdames, Luis (chilensk historiker, 1881-1941) II 307 
Galdös, se Nrez Galdös 
Gallavresi, Giuseppe (italiensk historiker, 1879-1937) II 90 
Galsworthy, John (engelsk förf, 1867-1933; Nobelpristagare i litte-

ratur 1932) I XXXII, XXXIX, XLI, 403, 410 ff, 416, 423, 431 
II 4, 14 f, 17, 18, 21, 24, 29, 160, 170, 175, 185 f, 187, 188 f, 
190 

Gälvez, Manuel (argentinsk förf, 1882-1962) II 173, 182 f, 191, 
192, 195, 209, 213 f 
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Gangedy, Mano Mohan (bengalisk förslagsställare) I 351 
Garborg, Arne (norsk förf., 1851-1924) I 19, 26, 352, 358 f, 375, 

378, 415, 424 f, 425, 430 II 3, 6 
Garcia Blanco, Manuel (spansk romanist, 1902-66) II 240 
Garcia Calderön, Francisco (peruansk historiker o. filosof; 

1883-1953) II 207, 214 
Garcia Calderön, Ventura (peruansk förf., 1886-1959) II 207, 214 
Garibaldi, Giuseppe (italiensk frihetskämpe, 1807-82) 1126 
Garsjin, Vsevjolod (rysk förf., 1855-88) II 169 
Gartner, Th. (österrikisk romanist, 1843-1925) I 5 
Gaulle, Charles de (fransk statsman o. militär, 1890-1970) II 408 
Gavanescu, J. (rumänsk psykolog o. estetiker) I 4, 179 
Geibel, Emanuel (tysk förf. o. estetiker, 1815-84) I 200, 221 
Geijer, Erik Gustaf (skald, historiker, tonsättare, 1783-1847; pro- 

fessor i historia i Uppsala 1817-46; invald i Svenska 
Akademien 1824) I 102, 181, 193, 246 

Geijer, Per Adolf (språkman, 1841-1919; professor i nyeuropeisk 
lingvistik o. modern litteratur i Uppsala från 1890) I 4, 19, 40, 
60 

Geijerstam, Gustaf af (förf., 1858-1909; centralgestalt inom 80- 
talsradikalismen, hängiven Strindbergbeundrare) I 70 

Gellerstedt, Albert Theodor (arkitekt, målare, skald, 1836-1914; 
invald i Svenska Akademien 1901) I XXII, 178 

Gentile, Giovanni (italiensk filosof o. politiker, 1875-1944) II 89 
George, Henry (amerikansk nationalekonom, 1839-97) 1237 
George, Stefan (tysk förf., 1868-1933) II 131, 137, 160, 164 
Gersdorff, Julius (tysk förf., 1849-1907) I 3, 8 
Gertz, Martin Clarentius (dansk klassisk filolog, 1844-1929) I 40 
Gheusi, G. (fransk universitetsman) II 261 
Giacosa, Giuseppe (italiensk dramatiker, 1847-1906) I 37 
Gide, Andr (fransk förf., 1869-1951; Nobelpristagare i litteratur 

1947) I XXXV, XLII II 360, 363, 367, 371, 374, 375, 377, 
378, 379 f, 380, 381 f, 382, 383, 406, 408 

Gilkin, Iwan (belgisk förf., 1858-1924) I 39, 45 f, 177, 186, 195 
Ginzkey, Franz Karl (förf. av sudettyskt ursprung, 1871-1963) II 

208, 215, 219, 223, 228 
Giono, Jean (fransk förf., 1895-1970) II 262, 269 f 
Gjellerup, Karl (dansk förf., 1857-1919; Nobelpristagare i littera-

tur 1917 tills. m. Henrik Pontoppidan) I XXVIII, XLI, 228, 
239 f, 252, 254, 285, 296 f, 307, 318, 322, 326, 352, 371, 372, 
373, 376, 377, 380 f, 389 fr, 395 
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Gladstone, William Ewart (engelsk politiker, 1809-98) I 60, 65, 
149, 182 

Glasenapp, Karl Friedrich (tysk musikskriftställare, 1847-1915) I 
41, 46 

Goblet d'Alviella, Eug&ie (belgisk jurist o. politiker, 1846-1925) I 
39 

Goemans, Leo (belgisk filolog, 1869-1955) II 263 
Goethe, Johann Wolfgang von (tysk förf., 1749-1832) I 76, 98, 

120, 131, 157, 170, 184, 200, 222, 305, 330, 424 II 188, 246, 
405 

Goetz, Georg (tysk klassisk filolog, 1849-1932) II 36 
Goetz, Walter (tysk historiker, 1867-1958) II 144 
Golenisjtjev-Kutuzov, Arsenij (rysk skald, 1848-1913) I 41 
Golther, Wolfgang (tysk litteraturhistoriker, 1863-1945) I 16, 41 II 

35, 47 
Gomperz, Theodor (österrikisk filolog, 1832-1912) I 117 
G6ngora y Argote, Luis de (spansk skald, 1561-1627) I 199, 426 
Gonzålez Blanco, Andrå (spansk förf o. kritiker, 1888-1924) I 

184, 338 
Gonzålez Martinez, Enrique (mexikansk förf., 1871-1952) II 399, 

403 
Gonzålez Serrano, Urbano (spansk psykolog, kritiker o. journalist, 

1848-1904) I 338 
Gorkij, Maxim (rysk förf., 1868-1936) I XXI, XXXII, XXXVIII, 

XLI, 397, 401 II 36, 41 f, 43, 109, 118 if, 121, 123, 125 if, 
191, 194 

Gosselin, Amkke-Edmond (kanadensisk historiker, 1863-1941) I 
207 

Gounod, Charles (fransk tonsättare, 1818-93) I 78 
Gracchus, Gajus Sempronius (romersk politiker, 153-121 f.Kr.) I 

36 
Graf, Arturo (italiensk skald o. litteraturhistoriker, 1848-83) I 148, 

153 
Gran, Gerhard (norsk litteraturhistoriker, 1856-1925) I 253, 352, 

403 
Grant, Arthur James (amerikansk historiker, 1862-1948) II 175 
Grau Delgado, Jacinto (spansk dramatiker, 1877-1958) II 397, 

402 
Grautoff, Otto (tysk konsthistoriker o. romanist, 1876-1937) 1327 
Graves, Robert (engelsk förf., 1895-1985) II 412, 419 
Grard, Octave (fransk ämbetsman, 1828-1904) I 4 
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Green, Alice Stopford (irländsk historiker, 1847-1929) I 18 
Greene, Ernest S. (amerikansk förf., 1878-1968) II 174 
Greene, Graham (engelsk förf., 1904-91) II 413, 422 
Gregh, Fernand (fransk förf., 1873-1960) II 20, 412, 413 
Greif, Martin (tysk skald, 1839-1911) I 179, 199 ff, 209, 210, 228, 

230 
Grieg, Sigurd (norsk arkeolog o. museiman, 1894-1973) II 294 
Grierson, Herbert (engelsk litteraturhistoriker, 1866-1960) II 359, 

363 
Gripenberg, Bertel (finländsk förf., 1878-1947) I XXXIV, 

XXXVI, 376, 378, 398, 401 II 24, 27, 37, 40, 131, 134, 145, 
148, 159, 163, 174, 176, 180, 191, 192, 195, 196, 208, 212, 
215, 263, 267 

Grisar, Hartmann (tysk kyrkohistoriker, 1845-1932) I 17, 22 
Groos, Karl (tysk filosof o. estetiker, 1861-1947) II 3 
Grozev, Ivan (bulgarisk förf., 1872-1957) II 110, 121, 131, 137 
Gröber, Gustav (tysk romanist, 1844-1911) I 5 
Gronbech, Vilhelm (dansk religionshistoriker, 1873-1948) I 308, 

318 f, 322 II 91, 94, 108, 112, 222, 227, 263, 267, 294, 297, 
308, 309 f, 317, 320, 334, 336 ff, 338, 344, 347 

Grönblad, Carl (biblioteksman, 1866-1938; chef för Svenska 
Akademiens Nobelbibliotek 1909-34, sekreterare i 
Nobelkommittén 1934-38) I XIV, XXXI II 62, 73, 110, 193 

Gubernatis, Angelo de (italiensk orientalist, litteraturhistoriker o. 
förf., 1840-1913) I 117, 125, 137, 138, 177, 201 

Gudmundsson, Valtyr (isländsk nordist, 1860-1928) II 36, 48 
Guilland, Antoine (schweizisk historiker, 1861-1938) 16 
Guillaume, Eug6ie (fransk estetiker, 1822-1905) I 4 
Guimerå y Jorge, Angel (katalansk förf., 1847-1924) I XXV, 

XXVI, XXXV f, 136, 139, 148, 149, 178, 183 f, 207, 
210, 228, 231, 252, 254, 286, 296, 308, 317, 321, 352, 
370 f, 376, 378 f, 397, 399, 404, 405, 415, 421 II 4, 7 f, 24, 
28, 36, 40 

Gullberg, Hjalmar (förf., 1898-1961; invald i Svenska Akademien 
1940, ledamot av Nobelkommittén 1947-61) I XIV, XVII, 
XXII, XXV, XXVI II 360, 372, 381, 382, 386, 395, 397, 398, 
399, 405, 407, 411, 412, 423 

Gundolf, Friedrich (tysk litteraturhistoriker, 1880-1931) II 144 
Gunnarsson, Gunnar (isländsk förf., 1889-1975) I 397, 400 II 4, 

6, 24, 27 
Guyon, Bernard (fransk litteraturhistoriker, 1904-75) II 415 
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Haass, Friedrich Joseph (tysk filantrop, 1780-1853) I 15, 23 
Hagberg, Augusta (översättare) I 338 
Hagberg, Karl August (publicist, översättare, 1865-1944; översatte 

främst spansk o. spanskamerikansk litteratur, knuten till 
Svenska Akademiens Nobelinstitut 1908-44) I XV, XVI, 201, 
290, 291, 296, 315, 317, 338, 370, 399, 423 II 7, 11, 14, 205, 
243, 335 

Hagendahl, Harald (latinist, 1889-1986; professor i Göteborg 
1938-56) II 386, 411 

Hales, John W. (engelsk litteraturhistoriker, 1836-1914) I 19 
Halåry, Ludovic (fransk dramatiker o. skriftställare, 1834-1908) I 

4, 15, 39, 60, 81, 118 
Hallesby, Ole (norsk teolog, 1879-1961) II 208, 215 
Hallström, Per (förf., 1866-1960; invald i Svenska Akademien 

1908, ständig sekreterare 1931-41, knuten till Svenska 
Akademiens Nobelinstitut från 1913, ledamot av Nobelkom-
mittffi 1913-46 o. dess ordförande 1922-46) I XIII f, XIV, XV, 
XVI, XXV, XXVII, XXX, XXXII, XXXIX, 286, 288, 291 f, 
295, 296, 317 f, 318, 319, 322, 324, 326, 327, 344, 345, 350, 
352, 354 f, 355, 356, 358, 359, 370, 371, 376, 379, 380, 390, 
398, 399, 400, 403, 406, 408, 410 f, 413, 423, 425, 426, 429 f, 
430, 431 II 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 34, 44, 54 f, 57, 58, 70, 87, 
104, 105, 123, 126, 140, 155, 159, 163,171, 187, 188, 202, 
203, 205, 209, 219, 236, 254, 257, 276, 279, 291, 292, 293, 
295, 302, 315, 323, 332, 341, 349, 358, 364 

Hammarskjöld, Hjalmar (jurist, ämbetsman o. politiker, 
1862-1953; invald i Svenska Akademien 1918, ledamot av 
Nobelkommittén 1932-46) I XIV, XXII, XXIII II 133, 145, 
175, 181, 182, 186 f, 192, 198, 201, 203, 205, 207, 209, 219, 
223, 228, 234, 236, 237, 241, 253, 262, 264, 274, 275, 281, 
291, 295, 302, 305, 308, 312, 318, 321, 323, 325, 326, 328, 
334, 335, 340 f, 341, 344, 348, 349, 352, 354, 356, 357, 359, 
360, 363, 364, 367, 370, 371, 386, 397, 412, 420 

Hammarström-Justinen, Magnus (finländsk språkman, 1893-1941) 
II 263 

Hamsun, Knut (norsk förf., 1859-1952; Nobelpristagare i littera- 
tur 1920) I 398, 400, 415, 425, 429 fis, 432 II 6 

Handel-Mazzetti, Enrica von (österrikisk förf, 1871-1955) II 240, 
244 

Hankiss, Jånos (ungersk romanist, 1893-1959) II 241, 263 
Hannibal (kartagisk fältherre o. statsman, 247-183 f.Kr.) I 36 
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Hanotaux, Gabriel (fransk historiker o. politiker, 1853-1944) I 3, 
59, 82, 116, 208, 252, 285 II 35, 144, 261 

Harden, Maximilian (tysk publicist, essayist o. kritiker, 1861-1927) 
II 190 

Hardy, Thomas (engelsk förf, 1840-1928) I 208, 214 if, 228, 230, 
252, 254, 286, 308, 317, 318, 415, 423, 431 II 17, 24, 29, 35, 
38, 44 f, 48, 56, 61, 64, 70, 71, 75, 89, 92, 346 f 

Harnack, Adolf von (tysk dogm- o. kyrkohistoriker, 1851-1930) I 
147, 150 f, 353, 356 if 

Harry, G&ard (belgisk skriftställare, 1856-1931) I 242 
Harte, Bret (amerikansk förf, 1839-1902) I 144 
Hartel, Wilhelm August (österrikisk statsman o. klassisk filolog, 

1839-1907) I 117 
Hartman, Iacobus Iohannes (holländsk latinist, 1851-1924) I 116 
Hasan, Mahmoud (indisk anglist) II 280 
Hauptmann, Gerhart (tysk förf, 1862-1946; Nobelpristagare i lit-

teratur 1912) I XXII, )(XVIII, XXIX, 16, 28 f, 118, 119, 252, 
254, 255 if, 279 f, 284, 296, 314, 352, 388, 403 II 47 

Haushofer, Max (tysk förf., 1840-1907) I 117 
Hebbel, Friedrich (tysk dramatiker, 1813-63) II 188 
Hedberg, Tor (förf, kritiker o. teaterchef, 1862-1931; medarbetare 

i Svenska Dagbladet 1897-1907 o. i Dagens Nyheter från 
1921, chef för Dramatiska teatern 1910-22, från 1924 före-
ståndare för Thielska galleriet; invald i Svenska Akademien 
1922) II 48, 62, 71, 72, 109, 110, 145, 160 

Hedberg, Valborg (översättare, 1859-1931) I 6 
Hedin, Greta (pedagog o. litteraturhistoriker, 1889-1949) II 352 
Hedin, Sven (geograf o. forskningsresande, 1865-1952; invald i 

Svenska Akademien 1913) I XXIII, XXV, 253, 254, 286 II 
279, 294, 308, 386 

Heeren, Arnold (tysk historiker o. filosof, 1760-1842) 1361 
Hegel, Friedrich (tysk filosof, 1770-1831) I 33, 191 f, 244 
Heiberg, Gunnar (norsk förf, 1857-1929) I 40, 353, 358 
Heiberg, Hans (norsk förf, kritiker o. teaterchef, 1904-78) II 411 
Heiberg d.y., Johan Ludvig (dansk klassisk filolog, 1854-1928) I 40 
Heidenstam, Verner von (förf, 1859-1940; invald i Svenska 

Akademien 1912; Nobelpristagare i litteratur 1916) I XXI, 
XXII, XXV, XXVIII, XXX, XLI, 179, 181, 197 if, 228, 230, 
253, 254, 286, 306, 321, 352, 373, 375, 397, 403 II 3, 6, 23, 
61, 109, 144, 208, 222 

Heinrich, Gusztåv (ungersk germanist, 1845-1922) I 18 
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Heldmann, Karl (tysk historiker, 1869-1943) II 132, 160 
Helgason, J6n (isländsk filolog, 1899-1986) II 385, 399, 412 
Hellens, Franz (belgisk förf., 1881-1972) II 333, 338 f, 385, 390 
Hellström, Gustaf (förf. o. journalist, 1882-1953; Dagens 

Nyheters korrespondent i olika världsstäder 1907-35; invald i 
Svenska Akademien 1942) II 360, 371, 398, 413, 414 

Helm, Karl (tysk germanist, 1871-1960) I 352 
Hemingway, Ernest (amerikansk förf., 1899-1961; Nobelpristagare 

i litteratur 1954) I XXIV, XXXIX f II 372, 376, 412, 422 
Hemmer, Jarl (finländsk förf., 1893-1944) I XXXIV II 208, 212, 

215, 223, 228, 236, 237, 239, 241, 264, 269, 275 f, 281, 288, 
290, 295, 298 

Herczeg, Franz (Ferenc) (ungersk förf, 1863-1954) II 62, 63, 73, 
84, 89, 98 

Heredia, Jos&Maria de (fransk förf. av delvis spansk härkomst, 
1842-1905) I 4, 13 

Herondas (grekisk mimdiktare, 200-talet f. Kr.) II 11 
Herrick, Robert (amerikansk förf o. litteraturhistoriker, 

1868-1938) II 207 
Herrlin, Axel (filosof, psykolog o. pedagog, 1870-1937) I 295 
Hervieu, Paul (fransk förf, 1857-1915) I 3, 179, 207, 252, 286 
Hesiodos (grekisk skald, ca 700 f.Kr.) II 395 
Hesse, Hermann (tysk-schweizisk förf, 1877-1962; Nobel-

pristagare i litteratur 1946) I XXII, XXXII, XXXIV, XXXVI, 
XXXVII, XLII II 159, 168, 280, 288, 291, 294, 299 f, 302, 
303 f, 305, 326, 329, 344, 347, 360, 363, 365, 368, 411 

Hesseling, Dirk Christiaan (holländsk litteraturhistoriker, 
1859-1941) II 80, 102 

Hesselman, Bengt (språkman, 1875-1952; professor i nordiska 
språk i Uppsala 1919-40; invald i Svenska Akademien 1935) I 
352, 397 II 193, 222, 295 

Heusler, Andreas (schweizisk germanist o. förf, 1865-1940) I 352 
Heyse, Karl W L. (tysk filolog, 1797-1855; far till Paul H.) I 221 
Heyse, Paul (tysk förf., 1830-1914; Nobelpristagare i litteratur 

1910) I XXIV, XXXIX, 209, 221 fr, 225, 248, 389 f 
Hieronymus (kyrkofader, bibelöversättare o. helgon, ca 347-420) 

II 331, 335 
Hildebrand, Hans (arkeolog, numismatiker o. museiman, 

1842-1913; riksantikvarie 1879-1907; invald i Svenska 
Akademien 1895, ledamot av Nobelkommittén 1903-12, dess 
tf ordförande 1912) I XIII, XXIII, XXVIII, 6, 13, 19, 42, 56, 
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79, 82, 93 f, 103, 114, 134, 145, 148, 181, 204, 253, 279, 281, 
284, 286 

Hildebrand, Karl (historiker, skriftställare o. politiker, 1870-1952; 
knuten till Svenska Akademiens Nobelinstitut 1901-04) I XII, 
XV 

Hildebrandt, Edmund (tysk konsthistoriker, 1872-1939) II 132 
Hillman, Adolf (musikskriftställare o. översättare av spansk littera-

tur, 1844-1933) I 338 
Hirn, Yrjö (finländsk estetiker o. kulturhistoriker, 1870-1952) I 

XXXIV, 209, 397 II 144, 145, 150 f, 192, 208, 221, 239, 261, 
280, 294 

Hirsch, Hans (österrikisk historiker, 1878-1940) II 193 
Hitler, Adolf (tysk politiker, 1889-1945) I XX 
Hjärne, Harald (historiker o. politiker, 1848-1922; professor i 

Uppsala 1885-1913; invald i Svenska Akademien 1903, leda-
mot av Nobelkommittén tillika ordf. 1913-21) I XIII, XV, 
XXII, XXVII, XXVIII ff, XXXVI, XXXVIII, XLI, 6, 61, 93, 
148, 174, 178, 304, 308, 320, 322, 343, 344, 345, 351, 353, 
373, 376, 377, 394, 398, 401, 413, 425, 427, 430, 431 II 4, 15, 
94, 185 

Hjörleifsson, se Kvaran 
Hlåvka, Joseph (tjeckisk arkitekt, 1831-1908) I 117, 137 
Hodgkin, Thomas (engelsk bankman o. historisk förf., 1831-1913) 

I 42 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (tysk förf. o. tonsättare, 

1776-1822) II 303, 365 
Hofmannsthal, Hugo von (österrikisk förf., 1874-1929) I 403, 408 

II 47, 49, 73, 76, 89, 98 
Holberg, Ludvig (dansk förf., 1684-1754) I 47, 428 
Holland, Thomas Erskine (engelsk jurist, 1835-1926) I 17 
Holm, Edvard (dansk historiker, 1833-1915) I 40 
Holm, Hans Henrik (norsk förf., 1896-1980) II 209, 217 
Holmberg, 011e (litteraturforskare o. kritiker, 1893-1974; professor 

i Lund 1937-59; knuten till Svenska Akademiens Nobelinstitut 
1932-36) I XVI II 295, 354, 356 

Holz, Arno (tysk förf., 1863-1929) I XXI, 403, 406 II 3, 5, 24, 27, 
36, 38, 47, 49, 89, 92, 108, 112 f, 132, 136 

Holzapfel, Rudolf Maria (tysk filosof, 1874-1930) II 61, 66, 69, 
73, 76, 90, 93, 108, 112, 132, 135 

Homhi, Olaf (finländsk litteraturhistoriker, 1879-1949) II 145, 
360 
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Homeros (enl. traditionen förf. till Iliaden o. Odyssen, 700-talet 
f.Kr.) I 65, 71 f, 102, 218, 392, 409, 426 II 11, 336 

Horatius (Quintus Horatius Flaccus, romersk skald, 65-8 f.Kr.) I 45 
Horvåth, Jånos (ungersk litteraturhistoriker, 1878-1961) II 241, 

263 
Houssaye, Henry (fransk historiker o. kritiker, 1848-1911) I 4 
Howard, Ebenezer (engelsk stadsplanereformator, 1848-1928) I 

404, 405, 415, 418 
Howells, William Dean (amerikansk förf. o. samhällsutopist, 

1837-1920) I 208, 219 
Howes, Edith (nyzeeländsk förf., 1874-1954) II 107, 115 
Huch, Ricarda (tysk förf., 1864-1947) II 108, 116, 221, 225, 262, 

269, 360, 361 
Hughes, Edwin Holt (amerikansk biskop o. universitetsman, 

1866-1950) I 136 
Hugo, Victor (fransk förf., 1802-85) I 127, 159, 184, 303 II 79, 

83, 100, 102, 103, 153 
Huidobro, Vicente (chilensk förf., 1893-1948) II 72, 81 f 
Huizinga, Johan (holländsk kulturhistoriker, 1872-1945) I XXXV 

II 294, 300, 302, 305, 308, 312, 318, 321, 326, 328, 333, 335, 
343, 348, 352, 354 

Hu Shih (kinesisk filosof o. litteraturforskare, 1891-1962) I XXIII 
II 294, 299 

Hussein, Taha (egyptisk-arabisk lärd o. skriftställare, 1889-1973) 
II 397, 402, 415, 418 

Hutchinson, Alfred L. (amerikansk skriftställare, 1859-?) I 147, 
150 

Huxley, Aldous (engelsk förf., 1894-1963) II 281, 289 f, 295, 298 
Hiilsen, Christian (tysk klassisk arkeolog, 1858-1935) II 23 
Händel, Georg Friedrich (tysk tonsättare, 1685-1759) I 327, 329 
~ding, Harald (dansk filosof, 1843-1931) I 40, 135, 228, 230, 

232 f, 253, 254, 286, 307, 308, 317, 352, 353, 356, 389 
Horup, Viggo (dansk politiker o. journalist, 1841-1902) I 388 
Hoverstad, Torstein (norsk pedagog, 1880-1959) II 239, 280, 412 

Ibarguren, Carlos (argentinsk historiker o. skriftställare, 
1877-1956) II 343 

Ibsen, Henrik (norsk förf., 1828-1906) I XXXIV, 7, 20, 28, 31, 
32, 42, 43, 53, 56, 60, 64, 167, 223, 237, 341, 411 II 27 

Ignatius av Loyola, se Loyola 
Inge, William Ralph (engelsk teolog, 1860-1954) II 24, 27, 37, 40, 
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132, 136 
Ipsen, Alfred (dansk förf., 1852-1922) I 47 
Isabella (spansk drottning, 1830-1904) I 340 

Jackson, William Walrond (engelsk universitetsman, 1838-1931) I 
115, 137 

Jacobs, Montague (Monty) (tysk litteraturhistoriker, 1875-1945) I 
242 

Jadwiga (polsk drottning, 1373-99) I 101 
Jaggard, William (engelsk bibliograf o. Shakespeareforskare, 

1868-1947) I 254 
Jagiello, Wiadyslaw (polsk storfurste, sedermera kung Wiadyslaw 

II, ca 1351-1434) I 101, 102 
Jakob II (kung av England o. Skottland, 1633-1701) I 220 
James, Henry (amerikansk förf., 1843-1916) I XXXV, 228, 238 f, 

251, 254, 352, 354, 359 
Jammes, Francis (fransk förf., 1868-1938) II 158, 166 
Janko, Josef (tjeckisk germanist, 1869-1947) II 281 
Jankovskij, P (rysk förslagsställare) I 41 
Jarnik, Johann Urban (tjeckisk romanist, 1848-1923) I 5 
Jaspers, Karl (tysk filosof, 1883-1969) II 413, 420 
Jaur6, Jean (fransk politiker, 1859-1914) II 273 
Jeanne d'Arc (franskt helgon, ca 1412-31) I 210, 218 II 51 ff 
JebavY, Våclav, se Bfezina, Otokar 
Jensen, Alfred (slavist, skriftställare, 1859-1921; utgav ett flertal 

översättningar o. litteraturhistoriska arbeten, 1901-21 knuten 
till Svenska Akademiens Nobelinstitut som expert på slavisk lit- 
teratur) I XII, XV, 67 f, 87, 88 f, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 
107, 108, 112 f, 114, 253, 282 f, 316, 318, 326, 358, 379, 401, 
406, 408, 409, 422 II 12 

Jensen, Johannes V. (dansk förf., 1873-1950; Nobelpristagare i lit- 
teratur 1944) I XXIII, XXVI, XXXVIII, XLII II 61, 66 ff, 71, 
75, 90, 92, 108, 111, 158, 162 f, 173, 177, 192, 195, 207, 211 f, 
221, 225, 239, 242, 262, 265 f, 280, 286 ff, 294, 299, 307, 310 
f, 317, 320, 325, 327 f, 333, 339 f, 343, 349 

Jesaja (gammaltestamentlig profet, mitten av 700-talet f.Kr.) 18 
Jespersen, Otto (dansk språkman, 1860-1943) I 40, 352 
Jhering, Rudolf von (tysk rättslärd, 1818-92) I 289 
Jiråsek, Alois (tjeckisk förf, 1851-1930) I 397, 400 f, 403, 406 f, 

415, 421, 422 II 4, 12, 145, 147 
Johanna (Johanna den vansinniga, spansk drottning, 1479-1555) 1131 
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Johnsen, Oscar Albert (norsk historiker, 1876-1954) II 48 
Johnson, Eyvind (förf., 1900-76; invald i Svenska Akademien 

1957; Nobelpristagare i litteratur 1974 tills. m. Harry 
Martinson) II 381 

Johnson, Lionel P (engelsk förf. o. kritiker, 1867-1902) 1216 
Jolivet, Alfred (fransk nordist, 1885-1966) II 387 
Jönsson, Finnur (isländsk filolog, 1858-1934) I 40 
Jordaens, Jacob (flamländsk målare, 1593-1678) I 187, 427 
Josef, Zastyretz (österrikisk skolman) I 351 
Josephson, Ragnar (konsthistoriker o. förf., 1891-1966; professor i 

Lund 1929-57, chef för Dramatiska teatern 1948-51; invald i 
Svenska Akademien 1960) II 351 

Jotuni, Maria (finländsk förf., 1880-1943) II 263, 271 
Julius II (påve 1503-13) II 84 
Jiinger, Nathanael (tysk präst o. förf., 1871-?) II 143, 149, 157, 

161 
Järnefelt, Arvid (finländsk förf., 1861-1932) II 144, 150 
Jorgensen, Johannes (dansk förf., 1866-1956) II 71, 76 f, 176, 180, 

326, 328 f, 414, 418 

Kagawa, Toyohiko (japansk förf., 1888-1960) I XXIII II 369, 
375, 386, 389 

Kahn, Jacques (son till Lkopold Kahn) II 19 
Kahn, Uopold (vän till Anatole France) II 19 
Kalima, Jalo (finländsk slavist, 1884-1952) II 280 
Kalina, Antoni (polsk slavist, 1846-1906) I 81 
Kalitsounakis, Ioannis (grekisk filolog, 1878-1966) II 308, 370 
Kallen, Horace (amerikansk filosof, 1882-1974) II 370, 373 
Kallenbach, Joseph (tysk-polsk slavist, 1861-1929) I 81 
Kamban, Gudmundur Jönsson (isländsk förf., 1888-1945) II 222, 

229 
Kant, Immanuel (tysk filosof, 1724-1804) I 6, 9, 12, 23, 34, 117, 

120, 121, 152, 193, 232, 246, 302 
Karl IV (spansk kung, 1748-1819) I 339 
Karl V (tysk-romersk kejsare, 1500-58) I 132, 420 
Karl VII (fransk kung, 1403-61) II 53 
Karl X Gustaf (svensk kung, 1622-60) I 94, 95 
Karl XII (svensk kung, 1682-1718) I 197, 198 
Karl den djärve (hertig av Burgund, 1433-77) I 190 
Karlfeldt, Erik Axel (skald, 1864-1931; invald i Svenska 

Akademien 1904, ständig sekreterare 1913-31, knuten till 
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Svenska Akademiens Nobelinstitut 1905-12, ledamot av 
Nobelkommittén 1907-31; Nobelpristagare i litteratur 
(postumt) 1931) I X, XIII, XIV, XV, XXV, XXXV, XXXIX, 
145, 181, 204, 279, 308, 317, 344, 352, 353, 359, 376, 390, 
397, 403, 413, 423, 425, 426 II 4, 12, 15, 29, 38, 45, 54, 55, 
56, 57, 64, 70, 73, 104, 116, 119, 133, 136, 140, 153, 156, 159, 
161, 163, 170 f, 185, 206, 356 

Karlgren, Anton (slavist o. publicist, 1882-1973; professor i 
Köpenhamn 1923-53; knuten till Svenska Akademiens 
Nobelinstitut från 1922) I XV f II 126 if, 226, 243 f, 340, 361 

Karlgren, Bernhard (sinolog, 1889-1978; professor i östasiatiska 
språk i Göteborg 1918-36, i östasiatisk arkeologi i Stockholm 
1939-59) II 312 f 

Karolidis, Pavlos (grekisk historiker, 1849-1930) I 177 
Karsten, Tor Evert (finländsk filolog, 1870-1942) II 174, 208 
Kassner, Rudolf (österrikisk förf., 1873-1959) II 144, 149 f, 159, 

163, 174, 178, 221, 225, 279, 282, 385, 388 
Katarina av Siena (italienskt helgon, ca 1347-1380) II 329 
Kaun, Alexander (tysk-amerikansk slavist, 1889-1944) II 159 
Kazantzakis, Nikos (grekisk förf., 1883-1957) II 370, 375, 411, 

418, 422, 423 
Keats, John (engelsk skald, 1795-1821) I 144 
Keilhau, Wilhelm (norsk historiker, 1888-1954) II 281, 411 
Keller, Gottfried (tysk-schweizisk förf., 1819-90) I 278 
Kelly, se Fitzmaurice-Kelly 
Kem&iy, Franz (ungersk pedagog, 1860-1944) I 7, 8, 18, 21 
Kent, Charles W. (amerikansk anglist, 1860-1917) I 207, 228 
Kern, Fritz (tysk historiker, 1884-1950) II 144, 174 
Key, Ellen (förf., 1849-1926) I 69 f, 155, 181, 197 
Khan, Mohammad Hosain (afghansk förf) II 279, 284 
Khuri, G. E. (arabisk språkman) II 239 
Kielland, Eugenia (norsk litteraturkritiker, 1878-1969) II 351 
Kierkegaard, Sören (dansk filosof o. förf., 1813-55) I 232, 385 
Kinck, Hans E. (norsk förf., 1865-1926) I 253, 254, 403, 407 f, 

408, 415, 424 II 72, 75 f 
Kindermann, Heinz (österrikisk litteratur- o. teaterhistoriker, 

1894-1985) II 261 
Kiparsky, Valentin (rysk-finländsk slavist, 1904-83) II 399, 414 
Kipling, Rudyard (engelsk förf, 1865-1936; Nobelpristagare i litte- 

ratur 1907) I XXIX, XXXV, 42, 51 f, 63, 64, 82, 84, 135, 141 
fr, 145, 162, 167, 168, 170, 314, 423 
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Kissner, Alfons (tysk romanist, 1844-1928) I 5 
Klages, Ludwig (tysk filosof o. psykolog, 1872-1956) II 240, 246 

fT, 263, 267, 270 
Klausner, Joseph (judisk litteraturhistoriker o. historiker, 

1874-1958) II 193, 209, 223, 262, 385 
Kl&n, Emil (förf., 1868-98) I 166 
Klemming, Gustaf (biblioteksman, 1823-93; chef för Kungl. 

biblioteket 1865-90) I 219 
Kloos, Willem (holländsk förf., 1859-1938) I XVIII f, 307, 317, 

322 II 61, 63, 72, 75, 107, 111 
Kluge, Friedrich (tysk språkforskare, 1856-1926) I 118 
Knox, John (Skottlands reformator, ca 1505-72) 1218 
Knudsen, Jakob (dansk förf., 1858-1917) I XLI, 286, 295, 353, 

371 f, 390 II 68 
Knudson, Albert Cornelius (amerikansk teolog, 1873-1953) I 115, 

136 
Knös, Börje (skriftställare o. ämbetsman, 1883-1970; statssekrete- 

rare i Ecklesiastikdepartementet 1930-48) I XVII II 394 
Koch, Max (tysk litteraturhistoriker, 1855-1931) I 199, 200 
Koht, Halvdan (norsk historiker o. politiker, 1873-1965) II 90, 

110, 144, 174, 193, 208, 222, 280, 293 
Kolbenheyer, Erwin Guido (tysk förf, 1878-1962) II 89, 95, 207, 

210 f, 223, 227, 241, 243, 261, 265 
Kolsrud, Oluf (norsk kyrkohistoriker, 1885-1945) I 352, 375 II 

23, 36, 48, 62, 131 
Kondakov, Nikodim Pavlovitj (rysk konstlärd, 1844-1925) I 41 
Koni, Anatolij Fjodorovitj (rysk jurist o. förf., 1844-1927) I 15, 23, 

41 
Konow, Sten (norsk indolog, 1867-1948) II 72 
Konstantin (rysk storfurste, 1858-1915) I 41 
Korff, Hermann August (tysk litteraturhistoriker, 1882-1963) II 

209, 221, 240 
Koschwitz, Eduard (tysk romanist, 1851-1904) I 5, 16, 77 
Koskenniemi, Veikko (finländsk förf., 1885-1962) II 281, 290, 

295, 371 
Kosor, Josip (kroatisk förf., 1879-1961) II 73, 82 f, 89, 97 f, 293, 

296 
Kotljarevskij, Nestor Alexandrovitj (rysk förslagsställare) I 307 
Koukoules, Faidon (grekisk jurist o. bysantinolog, 1881-1956) II 

370 
Kovåts, Franz (Ferenc) (ungersk ekonom, 1873-1956) II 72 
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Krasnov, Pjotr Nikolajevitj (rysk förf, 1869-1947) II 72, 81 
Kraus, Arnost (tjeckisk litteraturhistoriker, 1859-1943) 159, 82, 

117, 148, 178, 227, 307 II 144 
Kraus, Karl (österrikisk förf., 1874-1936) II 73, 82, 107, 111, 143, 

146 
Krogh-Tonning, Knud (norsk teolog, 1842-1911) I 4, 17, 42 
Krohn, Ilmari (finländsk musikvetenskapsman, tonsättare o. musi-

ker, 1867-1960) II 262 
Kugler, Franz (tysk konsthistoriker, 1808-58) 1221 
Kullmann, Nikolaj K. (rysk filolog, 1871-1940) II 159 
Kvaran, Einar Hjörleifsson (isländsk förf. o. publicist, 1859-1938) 

II 36, 43, 48, 54 
Kyber, Manfred (lettisk-tysk förf., 1880-1933) II 143, 149 
Kålund, Kristian (dansk nordisk filolog, 1844-1919) I 40 

Laache, Rolv (norsk historiker, 1886-1964) II 325 
La Bruyre, Jean de (fransk förf., 1645-96) I 300 
La Fontaine, Jean de (fransk förf, 1621-95) I 303 
Lagerborg, Rolf (finländsk filosof, 1874-1959) II 159, 175, 191, 

308 
Lagerkvist, Pär (förf., 1891-1974; invald i Svenska Akademien 

1940; Nobelpristagare i litteratur 1951) I XXIV, XXV II 318, 
370, 375, 398, 400, 407, 411, 416, 423 

Lagerlöf, Selma (förf, 1858-1940; invald i Svenska Akademien 
1914; Nobelpristagare i litteratur 1909) I XXII, XXIII, XXV, 
XXVIII, XXXV, XLI, 61, 69 f, 81, 84, 116, 119, 136, 138 f, 
147, 153 ff, 168, 169, 170, 173 ff, 178, 179, 180, 181, 192, 195 
ff, 197 ff, 204, 205, 290 II 23 

Lamartine, Alphonse de Prat de (fransk förf o. politiker, 
1790-1869) I 49, 72, 187, 213 

Lamm, Martin (litteraturhistoriker, 1880-1950; professor i 
Stockholm 1919-45; invald i Svenska Akademien 1928) I XXV 
II 145, 160, 208, 222, 241, 386, 397, 399, 411, 415 

Lamprecht, Karl (tysk historiker, 1856-1915) I 46 
Lamy, Thomas (belgisk orientalist, 1827-1907) 139 
Landau, se Aldanov 
Landquist, John (litteraturforskare o. kritiker, 1881-1974; professor 

i pedagogik o. psykologi i Lund 1936-46) II 351 
Landtman, Gunnar (finländsk sociolog o. etnolog, 1876-1940) II 

71, 239 
Lang, Andrew (skotsk historiker, etnolog o. religionshistoriker, 

497 



1844-1912) I 208, 217 if, 252, 295 
Lange, Hans Ostenfeldt (dansk biblioteksman o. egyptolog, 

1863-1943) I 178 
Lange, Thor (dansk förf. o. översättare, 1851-1915) 1253 
Lanson, Gustave (fransk litteraturhistoriker, 185 7-1934) I 4 
La Rochefoucauld, Frainois de (fransk förf., 1613-80) I 300 
Larreta, Enrique (argentinsk förf., 1875-1961) II 325, 330, 334, 

338, 339, 343, 345 f, 354, 411, 416 
Larsen, Alf (norsk förf., 1885-1967) II 110, 122 
Larson, Lawrence (norsk-amerikansk historiker, 1868-1938) II 160 
Larsson, Hans (filosof, 1862-1944; professor i Lund 1901-27; 

invald i Svenska Akademien 1925) I XVI, XXIII, XXV II 146, 
178, 199, 225, 228, 229, 243, 244, 282, 291, 298 f, 300, 312, 
318, 321 

Lasbax, tmile (fransk filosof) II 261 
Lateur, Frank, se Streuvels, Stijn 
Lathrop, Henry Burrowes (amerikansk litteraturhistoriker, 

1867-1936) I 116 
Laurila, Kaarle S. (finländsk estetiker, 1876-1947) II 279 
Lavedan, Henri (fransk förf., 1859-1940) I 3 
Lavisse, Ernest (fransk historiker, 1842-1922) I XXIII, 179, 180, 

181, 185 f, 204, 207, 210, 227, 229, 230, 253, 254, 280 f, 285, 
286, 297 f 

Laxness, Halldör Kiljan (isländsk förf., 1902-98; Nobelpristagare i 
litteratur 1955) I XXIV II 385, 390, 399, 401, 412, 417 

Learned, Marion Dexter (amerikansk germanist, 1857-1917) I 207 
Lecky, William Edward Hartpole (engelsk historiker, 1838-1903) I 17 
Lecomte, Georges (fransk förf., 1867-1958) II 385 
Leconte de Lisle, Charles (fransk poet, 1818-94) I 48 II 79 
Le Fort, Gertrud von (tysk förf., 1876-1971) II 411, 419 
Legouv, Ernest (fransk förf., 1807-1903) I 3 
Lehmann, Alfred (dansk psykolog, 1858-1921) I 40 
Leibniz, Gottfried Wilhelm von (tysk filosof, 1646-1716) I 10, 211 
Lely, John M. (engelsk förf., 1839-1907) I 60 
Lemaitre, Jules (fransk litteratur- o. teaterkritiker, 1853-1914) I 4, 

13, 185 
Lenz, Rodolfo (chilensk språkman, 1863-1938) II 109 
Leön, Ricardo (spansk förf., 1877-1943) II 72 
Leonard, William Ellery (amerikansk förf., 1876-1944) II 207 
Leonardo da Vinci (italiensk konstnär, universalsnille, 1452-1519) 

I 120 
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Leonov, Leonid (sovjetisk förf., 1899-1994) II 399, 403, 414, 418 
Leopardi, Giacomo (italiensk förf, 1798-1837) I 126, 149, 222 
Lerou, Emilie (fransk förf., pseud. Pierre Nahor, 1855-1935) 

I 59, 66 
Levene, Ricardo (argentinsk sociolog o. historiker, 1885-1959) II 

325 
Lewenhaupt, Eug&ie (biblioteksman, godsägare, 1849-1927; verk-

sam vid Uppsala universitetsbibliotek 1876-1900) I 178 
Levertin, Oscar (förf., 1862-1906) I 15 
Ihvesque, Robert (fransk tolkare av nygrekisk litteratur) II 377 
Levidis, Nikolaos D. (grekisk politiker o. förf., 1848-1942) I 136 
Lewis, Sinclair (amerikansk förf., 1885-1951; Nobelpristagare i lit-

teratur 1930) I XXIV II 145, 153 fr, 156, 173, 308 
Levy, Ernst (tysk rättshistoriker, 1881-1968) II 413 
Lhomme, Frainois (fransk universitetslärare, 1846—?) I 61 
Liborius (helgon, 300-talet) I 101 
Lichtenberger, Ernest (fransk germanist, 1847-1913) I 15 
Lidforss, Edvard (språkman, 1833-1910; professor i nyeuropeisk 

lingvistik i Lund 1878-1901, utgav skrifter inom romansk filo- 
logi jämte ett flertal översättningar, knuten till Svenska 
Akademiens Nobelinstitut 1901-09) I XII, XV, 210 

Liebknecht, Wilhelm (tysk politiker, 1826-1900) I 28 
Liljegren, Sten Bodvar (anglist, 1885-1984; professor i Greifswald 

1926-39, i Uppsala 1939-50) II 294, 295 
Lincoln, Abraham (amerikansk politiker, 1809-65; president 

1861-65) II 313 
Lindelöf, Uno (finländsk anglist, 1868-1944) II 35 
Linder, Erik Hjalmar (litteraturhistoriker, författare o. kritiker, 

1906-94; medarbetare i Svenska Morgonbladet 1931-45, 
Stockholms-Tidningen 1950-56, Göteborgs-Posten från 1959) 
II 407 

Linder, Sten (litteraturhistoriker o. skolman, 1900-45; expert på 
fransk litteratur, knuten till Svenska Akademiens Nobelinstitut 
från 1936) I XVI II 354, 356, 366 

Lindqvist, Axel (germanist, 1882-1959; professor i Göteborg 
1935-49) II 413 

Lindroth, Hjalmar (nordist, 1878-1947; professor i Göteborg 
1919-45) II 62 

Lindsay, James (engelsk filosof, 1852-1923) I 286 
Lindskog, Claes (klassisk filolog, publicist o. politiker, 1870-1954; 

professor i grekiska i Lund 1908-35, huvudredaktör för 
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Sydsvenska Dagbladet 1935-46) II 326 
Lin Yutang (kinesisk förf., 1895-1976) I XXIII II 308, 312 f, 414, 

417 f 
Lobkowicz, Georg prins (tjeckisk förslagsställare, 1835-1908) I 59 
Loftie, William John (engelsk förf., 1839-1911) I 82 
Lo Gatto, Ettore (italiensk slavist, 1890-1983) II 173 
Lope de Vega (spansk förf., 1562-1635) I 27 II 32 
L6pez, Francismo (paraguayansk diktator, 1827-70) II 183 
Löpez, Ventura Fernåndez (spansk förf.) I 15, 24 
Lorenz, Max (tysk förf., 1871-1907) I 203, 224, 248 
Lorenzo, Giuseppe de (italiensk geolog, 1871-1957) II 36 
Loria, Achille (italiensk samhällsvetare, 1857-1943) II 62 
Los, Jan (polsk språkforskare, 1860-1928) I 81 
Lod, Pierre (fransk förf., 1850-1923) I 144, 208, 212 f, 228, 230, 

252, 254, 285, 307 
Lotze, Hermann (tysk filosof; 1817-81) I 119 
Louri, Ossip (rysk-fransk förf., 1869-1955) I 7, 8 
Lovett, Robert Morss (amerikansk litteraturhistoriker, 1870-1956) 

II 207 
Loyola (Ignatius av Loyola, spanskt helgon, jesuitordens grundare, 

1491-1556) II 232 
Ludwig, Emil (tysk förf., 1881-1948) II 190 
Ludvig IX (L. den helige, fransk kung, 1214-70) I 328 
Ludvig XIV (fransk kung, 1638-1715) I 185, 186, 280 
Lukianos (grekisk förf., ca 120-180) II 11 
Lundegård, Axel (förf., 1861-1930) I 70 
Luther, Martin (tysk teolog, 1483-1546) I 273, 367, 369, 372 
Luzzatti, Luigi (italiensk nationalekonom o. politiker, 1841-1927) I 

285, 321, 375 II 36 
Läffler, Leopold Fredrik (Frits) (språkman, 1847-1921; e.o. profes- 

sor i svenska språket i Uppsala 1881-1904) I 178, 195, 353, 
360, 376, 397, 403 II 3, 6 

Löfstedt, Einar (klassisk filolog, 1880-1955; professor i latin i Lund 
1913-45; invald i Svenska Akademien 1942) I XXVI II 386, 
413 

Lönborg, Sven (skolman o. skriftställare, 1871-1959; lektor i histo- 
ria o. geografi i Göteborg 1911-36) II 222, 229, 294, 308, 317, 
334, 344 

Lönnroth, Erik (historiker, f. 1910; professor i Uppsala 1942-53, i 
Göteborg 1953-77; invald i Svenska Akademien 1962) I XXIV 
II 344 
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MacCracken, Henry Mitchell (amerikansk präst o. universitets-
man, 1840-1918) I 115, 177 

Machar, Jan Svatopluk (tjeckisk förf. o. publicist, 1864-1942) I 
307, 316, 322, 326 

Machiavelli, Niccol6 (italiensk statsman o. förf, 1469-1527) I 407, 
408 

Maclaren, Ian (skotsk-engelsk förf, 1850-1907) I 136, 138 
Macmillan, George A. (engelsk förslagsställare) 1252 
Madruga Jim6iez, Esteban (spansk universitetsman, 1890-?) II 

223 
Maeterlinck, Maurice (belgisk förf, 1862-1949; Nobelpristagare i 

litteratur 1911) I XXI, XXVII, XXIX, XXXIX, 40, 49 if, 59, 
64, 177, 180, 181, 186, 190 if, 195, 203, 204, 208, 220 f, 223, 
224, 227, 241 ff, 249, 251, 285, 288, 289, 296, 307, 314, 315 II 
18, 192, 294, 345, 370, 385, 398 

Magre, Maurice (fransk förf, 1877-1941) II 261, 268 
Maistre, Joseph de (fransk förf, 1753-1821) II 42 
Majumdar, Bansadhar (indisk kandidat) II 261, 268, 293, 296 
Makart, Hans (österrikisk målare, 1840-84) I 427 
Maldonado, Francisco (spansk litteraturhistoriker, 1891-1985) II 240 
Måle, Emile (fransk konsthistoriker, 1862-1954) II 222, 229 
Malebranche, Nicolas de (fransk filosof, 1638-1715) I 211 II 10 
Maliniemi, Aarno (finländsk historiker o. biblioteksman, 

1892-1972) II 280 
Malraux, Andr (fransk förf, 1901-76) II 371, 375, 387, 389, 399, 

402, 407 f 
Manj6n, Andr6 (spansk kyrkorättsexpert, 1846-1923) I 137, 138 
Mann, Thomas (tysk förf, 1875-1955; Nobelpristagare i litteratur 

1929) I XXII, XXVI, XXXVIII f II 47, 54, 109, 120 f, 123, 
133, 139 f, 141, 159, 257, 365, 381, 386, 389 

Manojlovk, Gabriel (serbisk historiker, 1856-1939) II 159, 224, 
262, 280 

Manrique, Jose Maria (spansk förf, 1846-1907) I 147 
Manzoni, Alessandro (italiensk förf, 1785-1873) 1125, 201, 202 
Marchal, Edmond (belgisk historiker o. konstkritiker, 1833-1916) I 

39 
Marconi, Guglielmo (italiensk uppfinnare o. fysiker, 1874-1937) II 

209 
Marcus Aurelius (romersk kejsare, 121-180) I 300 
Mar&hal, Charles Henri (fransk tonsättare, 1842-1924) I 78 
Margherita (italiensk drottning, 1851-1926) I 30, 132 
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Maria Stuart (skotsk drottning, 1542-87) I 52, 54, 157 f, 164, 218 
Marie-Antoinette (fransk drottning, 1755-93) I 131 
Marino (Marini), Giambattista (italiensk skald, 1569-1625) I 199 
Marius, Gajus (romersk fältherre, 156-86 f.Kr.) I 36 
Marsan, Jules (fransk litteraturhistoriker, 1867-1939) II 261 
Martel Patricio, Maria Madalena de (portugisisk förf., 1884-1947) 

II 209, 217, 222, 226, 261, 265, 280, 282, 293, 296, 307, 309, 
318, 320, 326, 328, 334, 336, 343, 346, 351, 353, 360, 361, 
370, 373 

Martensen, Hans Lassen (dansk teolog, 1808-84) I 151 
Martialis, Marcus Valerius (romersk skald, ca 40-102) I 159 II 11 
Martin du Gard, Roger (fransk förf., 1881-1958; Nobelpristagare i 

litteratur 1937) I XLII II 208, 216 f, 223, 228, 241, 243, 256, 
263, 272 if, 277, 278 

Martini, Ferdinando (italiensk politiker o. förf., 1841-1928) 1285, 
321, 397 

Martinson, Harry (förf, 1904-78; invald i Svenska Akademien 
1949; Nobelpristagare i litteratur 1974 tills. m. Eyvind Johnson) 
I XXV II 411, 412 

Marx, Karl (tysk socialistisk teoretiker, 1818-83) 1237 
Mascarenhas JUdice, Joäo Ant6nio de, Visconde de Lagöa (portu- 

gisisk historiker, 1898-1957) II 326, 333, 344, 369, 386 
Masefield, John (engelsk förf, 1878-1967) I XXXVIII II 223, 

234 f, 264, 275, 419 
Masing, Leonhard (tysk slavist, 1845-1936) I 81 
Masson, Fr&kric (fransk historiker, 1847-1923) I 82, 116, 179, 

207, 227, 286 
Masters, Edgar Lee (amerikansk förf, 1869-1950) II 145, 151 
Matthews, Brander (amerikansk teaterhistoriker, 1852-1929) I 208 
Mauriac, Frankois (fransk förf, 1885-1970; Nobelpristagare i litte- 

ratur 1952) I XXIV II 360, 363 f, 398, 401, 413, 417 
Max, hertig av Sachsen (tysk teolog, 1870-1951) II 143, 144 
Maximilian (kejsare av Mexico, 1832-67) 1129, 132 
Maximilian II (kung av Bayern, 1811-64) 1221 
Maxwell, Ian Ramsey (australisk anglist, 1901-79) II 369 
Mazzini, Giuseppe (italiensk revolutionär, 1805-72) 1126 
Mechelin, Leo (finländsk rättslärd o. politiker, 1839-1914) I 208, 

213, 228 
Meckelein, Richard (tysk slavist, 1880-?) II 175 
Meillet, Antoine (fransk språkman, 1866-1936) II 73 
Meinecke, Friedrich (tysk historiker, 1862-1954) II 132 
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Melander, Kurt Reinhold (finländsk historiker o. skolman, 
1858-1941) II 280 

Melegari, Dora (italiensk-fransk förf., 1849-1924) I 308, 316 II 
36, 41 

Meliån Lafinur, Alvaro Octavio (argentinsk litteraturhistoriker o. 
förf., 1893-1958) II 411 

Melin, Karl Alfred (förf., skolman, 1849-1919; invald i Svenska 
Akademien 1898, ledamot av Nobelkommittén 1904-19) I 
XIII, XXII, XXVIII, 56, 79, 89, 103, 110, 111, 134, 145, 168, 
169 f, 172, 178, 181, 204, 205, 279, 287, 322, 353, 390, 398 

Menardos, Simos (grekisk litteraturhistoriker, 1872-1933) II 72, 
144, 157, 174, 192 

Mendes Correia, Ant6nio Augusto (portugisisk antropolog, 
1888-1960) II 308, 325 

Men&idez y Pelayo, Marcelino (spansk litteraturhistoriker o. förf., 
1856-1912) I 39, 45, 82, 84, 136, 138, 208, 210 f 

Men&idez Pidal, Ramön (spansk litteratur- o. språkforskare, 
1869-1968) I XVIII, XXXIV II 157, 158, 164, 165 f, 173, 
180 f, 208, 209, 214, 280, 288 f, 291, 295, 301 f, 387, 389, 399, 
401 f, 413, 417 

Meredith, George (engelsk förf, 1828-1909) I 18, 25, 42, 44, 61, 
64, 116, 119, 135, 138 

Merezjkovskij, Dmitrij Sergejevitj (rysk förf., 1866-1941) I 307, 
318, 322, 326 II 145, 148 f, 159, 163, 173, 177, 191, 194, 209, 
213, 223, 227 f, 241, 243 f, 264, 268 

Wrim&, Ernest (fransk litteraturhistoriker, 1846-1924) I 5 
Wrim&, Prosper (fransk förf., 1803-70) 1302 
Mestre, Laura (kubansk grecist o. översättare, 1867-1944) II 165 
Meyer, Arnold Oskar (tysk historiker, 1877-1944) II 144 
Meyer, Eduard (tysk antikhistoriker, 1855-1930) I 424 II 90, 92, 96 
Meyer, Paul (fransk romanist, 1840-1917) I 5 
Meyer, Richard Moritz (tysk litteraturhistoriker, 1860-1914) I 16, 

285 
Meysenbug, Malwida von (tysk förf., 1816-1903) I 7, 8 
Michelangelo (M. Buonarroti, italiensk skulptör o. målare, 

1475-1564) I 327 
Mickiewicz, Adam (polsk skald, 1798-1855) I 409 
Midttun, Olav (norsk språkman, litteraturhistoriker o. radioman, 

1883-1972) II 359, 415 
Mignon, Maurice (fransk litteraturhistoriker, 1882-?) II 334, 344, 

385 
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Mikkola, Jooseppi Julius (finländsk slavist, 1866-1946) I 81 
Milan, Emil (tysk recitatör o. dramatiker, 1859-1917) I 117 
Miller, Edmund Morris (australisk psykolog o. filosof, 1881-1964) 

II 241 
Milton, John (engelsk skald, 1608-74) I 159, 161 
Minor, Jacob (tysk litteraturhistoriker, 1855-1912) I 60, 117 
Mir, Miguel (spansk förslagsställare, 1841-1912) I 39 
Mirabeau, Honore Gabriel de Riqueti de (fransk politiker, 

1749-91) I 48 
Mirbeau, Octave (fransk förf, 1850-1917) I 191, 243 
Mirbt, Carl (tysk teolog, 1860-1929) I 207 
Miret y Sans, Joaquin (katalansk förf, 1858-1919) I 136 
Mistral, Frederi (Frhkric) (provensalsk skald, 1830-1914; 

Nobelpristagare i litteratur 1904 tills. m. Jose Echegaray) I 
XXI, XXVII, XXXV, XXXVII, XLI, 5, 10, 11 f, 12, 13, 16, 
32, 40, 44, 56, 60, 70 ff, 79, 140, 156, 175, 213, 251 

Mistral, Gabriela (chilensk förf., 1889-1957; Nobelpristagare i 
litteratur 1945) I XXII, XLII II 307, 311 f, 315, 318, 
322 f, 326, 332, 334, 341, 344, 348, 352, 356, 357, 358, 
382, 397 

Mitchell, Margaret (amerikansk förf, 1900-49) II 279, 285 f 
Mitchell, William (australisk anglist, 1861-1962) 159 
Mitre, Bartolom (argentinsk förf o. politiker, 1821-1906) II 183 
Mladenov, Stefan (bulgarisk språkman, 1880-1963) II 333, 344, 

351 
Molikre (Jean-Baptiste Poquelin, fransk dramatiker o. teaterman, 

1622-73) I 303 II 20 
Molmenti, Pompeo (italiensk estetiker, 1852-1928) II 89 
Mommsen, Theodor (tysk antikhistoriker, 1817-1903; 

Nobelpristagare i litteratur 1902) I XXIV, XXXIV, 18, 34 ff, 
38, 84, 124, 150, 424 II 300, 406 

Monaci, Ernesto (italiensk filolog, 1844-1918) I 179, 202, 208, 
228, 253 

Monge, Celiano (ecuadoriansk historiker, 1857-1940) II 224 
Monod, Gabriel (fransk historiker, 1844-1912) I 6, 7, 41 
Montaigne, Michel de (fransk förf, 1533-92) I 300 
Montesquieu, Charles de Secondat de (fransk filosof, 1689-1755) I 

304 
Montezuma (aztekisk härskare i Mexico, d. 1520) I 131 
Moore, Thomas Sturge (engelsk förf., 1870-1944) I 286 
Moravia, Alberto (italiensk förf, 1907-90) I XXXIV II 398, 402 f 
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More, Paul Elmer (amerikansk litteraturforskare o. kritiker, 
1864-1937) II 62, 69 

More (Morus), Thomas (engelsk statsman o. politisk skriftställare, 
1478-1535) I 86 

Moreau, Pierre (fransk litteraturhistoriker, 1895-1972) II 307, 
343, 369 

Morgan, Charles (engelsk förf:, 1894-1958) II 326, 331, 334, 338, 
344, 349, 359, 362, 371, 374, 387, 392, 393, 394, 395, 399, 
401, 406 

Morley, John (Viscount M. of Blackburn; engelsk politiker, 
1838-1923) I 18, 23 f, 60, 65, 82, 84, 116, 119, 135, 138, 147, 
149, 178, 182, 208, 210, 228, 230, 286 

Morris, Lewis (engelsk skald, 1833-1907) I 17, 24, 40, 44, 60, 65, 
82, 84, 115, 119, 137, 138 

Morris, William (engelsk konstnär o. förf, 1834-96) I 171 
Morton, May (irländsk förslagsställare) II 412 
Mosca, Gaetano (italiensk jurist, politiker o. filosof, 1858-1941) II 

35, 47, 90 
Motzfeldt, Ulrik Anton (norsk rättshistoriker, 1871-1942) II 72, 

133, 145 
Mun, Albert de (fransk politiker, 1841-1914) I 227, 231 
Munos y Manzano, Cipriano, Conde de la Viriaza (spansk språk-

man, 1862-1933) II 157 
Munro, Dana Carleton (amerikansk historiker, 1866-1933) I 418 
Munthe, Axel (läkare o. förf, 1857-1949) I XXV II 175, 185 
Munthe, Gustaf (konsthistoriker, 1896-1962) II 352 
Murlin, Lemuel Herbert (amerikansk präst o. universitetsman, 

1861-1935) I 136 
Murray, Gilbert (engelsk klassisk filolog, 1866-1957) I 228 
Mussafia, Adolfo (italiensk romanist, 1835-1905) I 5 
Muller, Giinther (tysk litteraturhistoriker, 1890-1957) II 73, 175 
Muller, Sophus (dansk arkeolog, 1846-1934) I 40 
Mörike, Eduard (tysk förf, 1804-75) I 37, 199, 200 II 303, 365 
Mörne, Arvid (finländsk förf o. litteraturhistoriker, 1876-1946) II 

239, 352, 353 f, 360, 361 

Nadler, Josef (österrikisk litteraturhistoriker, 1884-1963) II 240 
Nahor, Pierre, se Lerou, Emilie 
Napoleon I (fransk kejsare, 1769-1821) I 64, 74 
Napoleon "IV" (fransk tronpretendent, "kejsarprinsen", 1856-79; 

son till Napoleon III) I 280 
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Natorp, Paul (tysk filosof, 1854-1924) II 23 
Neckel, Gustav (tysk filolog, 1878-1940) II 143 
Needham, Charles Willis (amerikansk jurist, 1848-1935) I 117, 

136, 148 
Negri, Ada (italiensk förf, 1870-1945) II 72, 80 f, 90, 93 f 
Neidig, William Jonathan (amerikansk förf., 1870-1955) I 116, 

121 
Nelidov, Alexander (rysk diplomat, 1837-1910) I 41 
Nelson, Horatio (engelsk sjömilitär, 1758-1805) 1236 
Nercasseau y Morån, Enrique (chilensk litteraturhistoriker o. förf., 

1855-1925) II 72 
Nerman, Birger (arkeolog, filolog o. museiman, 1888-1971; chef 

för Statens historiska museum 1938-54) II 386, 399, 411 
Nero (romersk kejsare, 37-68 e.Kr.) I 99, 100, 106 
Nesbit Bland, Edith (engelsk förf., 1858-1924) I 208 
Neto, Enrique Coelho (brasiliansk förf., 1864-1934) II 192, 195, 

198 
Neuburger, Max (österrikisk medicinhistoriker, 1868-1955) II 48, 

56 
Neumann, Fritz (tysk romanist o. anglist, 1854-1934) I 5 
Nielsen, Rasmus (dansk filosof, 1809-84) 1232 
Nietzsche, Friedrich (tysk filosof, 1844-1900) I 122, 150, 304, 355 

f II 41, 246 
Nilsson, Martin P:son (antikforskare o. religionshistoriker, 

1874-1967; professor i Lund 1909-39) II 71, 110 
Noailles, Anna Elisabeth Mathieu de (rumänsk-fransk förf., 

1876-1933) II 110, 122 f 
Nobel, Alfred (kemist, uppfinnare o. donator, 1833-96; 

Nobelprisens upphovsman) I IX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, 
XL, 150, 167, 168, 169, 175, 297, 304, 309, 311, 313, 410, 417 
II 30, 58, 96, 121 f, 186, 203, 204 f, 258, 366, 380, 381, 394, 
422 

Nobel, Emanuel (tekniker o. afFärsidkare, 1859-1932) II 159 
Nordal, Sigurdur (isländsk språkman o. litteraturhistoriker, 

1886-1974) II 385 
Nordström, Johan (lärdomshistoriker, 1891-1967; professor i 

Uppsala 1932-57) II 281, 295 
Noreen, Adolf (språkman, 1854-1925; professor i nordiska språk i 

Uppsala 1887-1919; invald i Svenska Akademien 1919) I 81, 
116, 136, 178, 228, 285, 295, 375, 397 II 4, 6, 24 
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I XXXIV II 192, 199, 209, 214, 223, 228, 241, 244, 264, 276 
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Schopenhauer, Arthur (tysk filosof, 1788-1860) I 122, 151, 385 
Schroeder, Leopold von (österrikisk indolog o. religionshistoriker, 

1851-1920) I 117, 393 
Schubart, Anna (Paul Heyses andra hustru) I 221 
Schuchardt, Hugo (tysk språkforskare, 1842-1927) I 5 
Schtick, Henrik (litteratur- o. kulturhistoriker, 1855-1947; profes-

sor i Lund 1890-98, i Uppsala 1898-1920; invald i Svenska 
Akademien 1913, ledamot av Nobelkommittén 1920-36) I 
XIII, XIV, XXIII, XXV, XXX, XXXI, XXXII f, XXXVII, 
321, 327, 351, 352, 376, 432 II 4, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 38, 
39, 40, 41, 44, 54, 55, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 91, 101, 104, 116, 
118, 120, 124, 133, 136, 137 f, 145, 175, 186, 193, 198, 201, 
202, 205, 209, 216, 219, 220, 241, 252, 256, 279, 289, 295, 
370 

Schäfer, Dietrich (tysk historiker, 1845-1929) I 360, 361 
Schönherr, Karl (österrikisk förf, 1867-1943) I 229, 233, 235 f, 

252, 254, 255, 271 fr, 279 II 193, 197, 279, 282 
Scott, Samuel Parsons (amerikansk jurist o. skriftställare, 

1846-1929) II 90, 97 
Scott, Walter (engelsk förf., 1771-1832) I 54, 89, 218, 239 II 125 
Sailles, Gabriel (fransk filosof; 1852-1922) I 42 
Seawell, Molly Elliot (amerikansk förf., 1860-1916) I 207, 219 f, 

228, 230 
Seeley, John (engelsk historiker, 1834-95) I 48 
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Segerstedt, Torgny (publicist o. religionsforskare, 1876-1945; pro-
fessor i Stockholm 1913-17, huvudredaktör för Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning 1917-45; far till filosofen m.m. 
med samma namn) II 295 

Segerstedt, Torgny (filosof, sociolog o. idaistoriker, 1908-99; pro-
fessor i Uppsala från 1938; invald i Svenska Akademien 1975; 
son till publicisten m.m. med samma namn) I XL 

Seip, Didrik Arup (norsk filolog, 1884-1963) II 133, 325 
Seippel, Alexander (norsk semitist, 1851-1938) I 352, 359 II 110, 

175, 209 
Seippel, Paul (schweizisk litteraturhistoriker, 1858-1926) I 6, 327 
Sejanus, Lucius Aelius (romersk pretorianprefekt, d. 31 e.Kr.) I 

394 
Selks y Angel, Eugenio (spansk förf., 1844-1926) I 252 
Semerau, Alfred (tysk skriftställare, 1874-1958) I 155 
Sen, Satyendranath (indisk litteraturhistoriker) II 261 
Senancour, Etienne Pivert de (fransk förf., 1770-1846) II 233 
Senån y Alonso, Eloy (spansk universitetslärare, 1858-1923) 1308 
Seneca, Lucius Annaeus (romersk filosof o. förf., ca 4 f.Kr.-65 

e.Kr.) I 300 
Sepahbodi, Issa (iransk romanist, 1917-?) II 343 
Serao, Matilde (italiensk förf. o. journalist, 1856-1927) II 23, 25, 

36, 39, 48, 50, 61, 63 f 
Serra y Morant, Antonio (spansk förf.) 1308, 315 
Setälä, Eemil Nestor (finländsk språkforskare o. politiker, 

1864-1935) I 403 II 174, 192, 208, 221 
Shakespeare, William (engelsk förf., 1564-1616) I 47, 50, 159, 

161, 203, 237, 244, 424, 426, 427 II 26, 52, 266 
Shaw, George Bernard (irländsk förf., 1856-1950; Nobelpristagare 

i litteratur 1925) I XXX, 228, 236 fr, 251, 254 II 4, 13, 16, 17, 
48, 50 fr, 62, 66, 71, 84 fl, 87, 184, 345, 381 

Shaw, Paul Vanorden (amerikansk historiker, 1898-?) II 293 
Shelley, Percy Bysshe (engelsk skald, 1792-1822) I 45, 144, 149 II 

184 
Shetelig, Haakon (norsk arkeolog o. museiman, 1877-1955) I 321 

II 24, 36, 47, 62 
Sienkiewicz, Henryk (polsk förf., 1846-1916; Nobelpristagare i lit-

teratur 1905) I XXVII, XXVIII, XXXIV, 6, 10, 11, 19, 32, 42, 
44, 61, 64, 82, 87 fr, 93 if, 104 ff, 111, 112 if, 114, 406, 410, 
422 

Sikelianos, Angelos (grekisk förf., 1884-1951) I XVII, XXXV II 
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360, 364, 370, 375, 377 f, 378 f, 380, 382, 386, 392, 393 f, 395, 
396, 398, 404, 406 f, 408, 411, 414, 418, 422, 423 

Sillanpää, Frans Eemil (finländsk förf., 1888-1964; Nobelpris-
tagare i litteratur 1939) I XXI, XXVI, XXXIV II 144, 150, 
159, 163, 174, 176, 178, 180, 192, 195, 196, 208, 212, 215, 
221, 225, 239, 261, 268 f, 276, 280, 288, 290, 294, 300, 306, 
353 

Silone, Ignazio (italiensk förf., 1900-78) II 360, 364, 371, 374 
Sinclair, Upton (amerikansk förf., 1878-1968) I XVIII II 174, 

183, 192, 196, 207, 210 
Singer, Paul (tysk politiker, 1844-1911) I 28 
Sismanov (Schischmanov), Ivan D. (bulgarisk historiker o. littera-

turhistoriker, 1862-1928) I 375 
Siwertz, Sigfrid (förf., 1882-1970; invald i Svenska Akademien 

1932, ledamot av Nobelkommittén 1942-63) I XIV, XXV, XL 
II 222, 280, 294, 326, 331, 334, 340, 344, 349, 351, 352, 355, 
356, 357, 359, 360, 363, 364, 371, 380, 382, 393, 396, 398, 
406, 423 

Sjmeljov, Ivan Sergejevitj (rysk förf., 1875-1950) II 159, 168 f, 
173, 177 

Sjolochov, Michail (rysk förf., 1905-84; Nobelpristagare i litteratur 
1965) I XXIV II 371, 376, 387, 389, 399, 401, 404, 414, 418 

Sjöberg, Erik (pseud. Vitalis, förf., 1794-1828) II 379 
Skautrup, Peter (dansk nordist, 1896-1982) II 262 
Skulerud, Olai (norsk språkman, 1881-1963) II 208 
SlaK Rudolf Jan (tjeckisk hispanist, 1885-1957) II 175 
Slavejkov, Penst'o (bulgarisk förf., 1866-1912) I 253, 254 
Snoilsky, Carl (skald o. biblioteksman, 1841-1903; invald i Svenska 

Akademien 1876, ledamot av Nobelkommittén 1900-03) I XII, 
XIII, 13, 37, 49, 70, 158, 181, 196 f, 198 

Snorre Sturlasson (isländsk skald o. hävdatecknare, 1178-1241) I 
54 

Sobieski, Jan (polsk kung, 1624-96) I 96, 103 
Sobry, Paul (belgisk litteraturhistoriker, 1895-1954) II 308 
Soergel, Albert (tysk litteraturhistoriker, 1880-1958) II 35 
Sofokles (grekisk tragediförf., 497-406 f.Kr.) I 67, 109, 159, 163, 

408 II 250 
Soini, Yrjö (finländsk förf., 1896-1975) II 413 
Sokrates (grekisk filosof, 470-399 f.Kr.) I 362 
Sombart, Werner (tysk ekonom o. sociolog, 1863-1941) II 189 
Sorel, Albert (fransk historiker, 1842-1906) I XXXV, 3, 40, 47, 59, 
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60, 64, 82, 84, 116, 119 
Souris, Georgios (grekisk förf., 1852-1919) I XVIII, 136, 139 f, 

147, 149, 177, 181 f, 227, 230, 251, 254 
Spencer, Herbert (engelsk filosof, 1820-1903) I XVIII, XXXIV, 

18, 24, 32 ff, 49 
Spenser, Edmund (engelsk skald, 1552-99) I 144, 426 
Spinoza, Baruch (holländsk filosof, 1632-77) I 120, 191 f, 244 
Spitteler, Carl (schweizisk förf, 1845-1924; Nobelpristagare i litte- 

ratur 1919) I YOU, XXIV, XLI, 253, 254, 255, 274 ff, 285, 
286, 296, 307, 319 f, 321, 324, 344, 351, 353, 354 f, 375, 379, 
397, 398, 401, 403, 405, 415, 416, 425, 426 f, 432 II 21, 189, 
258, 366 

Spitzer, Hugo (österrikisk filosof o. estetiker, 1854-1937) II 132 
Spoerri, Theophil (schweizisk litteraturhistoriker, 1890-1975) II 

385 
Srbik, Heinrich von (österrikisk historiker, 1878-1951) II 193 
Staaff, Erik (romanist, 1867-1936; professor i Uppsala 1908-32) II 

4, 8, 90, 109, 132, 143, 158, 173 
Stall, Leopold (polsk förf, 1878-1957) II 413, 420 
Stampa, Giacomo (italiensk skriftställare) I 7, 8 
Stanford, Charles Villiers (engelsk tonsättare o. musikolog, 

1852-1924) I 208 
Stauffer, Donald A. (amerikansk litteraturhistoriker o. skriftställare, 

1902-52) II 386 
Stavenow, Ludvig (historiker, 1864-1950; professor i Göteborg 

1895-1914, i Uppsala 1914-29) I 178 
Stedman, Edmund Clarence (amerikansk skald o. kritiker, 

1833-1908) I 157 
Steele, Henry (amerikansk förslagsställare) II 414 
Steenstrup, Johannes (dansk historiker, 1844-1935) I 369 II 145 
Stefånsson, Halldior (isländsk förf., 1892-1979) II 412 
Steffen, Albert (schweizisk förf, 1884-1963) II 414, 420 
Stehr, Hermann (tysk förf, 1864-1940) II 193, 202, 209, 213, 

221, 225, 240, 242 
Steinbeck, John (amerikansk förf, 1902-68; Nobelpristagare i litte-

ratur 1962) I )0(IV, XXXIX II 334, 341, 344, 347, 352, 354, 
398, 401 

Sten, Holger (dansk romanist, 1907-71) II 351, 369 
Stengel, Edmund Ernst (tysk historiker, 1879-1968) II 108, 143 
Stern, Adolf (tysk litteraturhistoriker, 1835-1907) I 41, 234 
Sterne, Laurence (engelsk förf, 1713-68) II 165, 255 
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Stifter, Adalbert (österrikisk förf., 1805-68) II 303 
Stimming, Albert (tysk romanist, 1846-1922) I 5 
Storm, Theodor (tysk förf, 1817-88) I 25, 37 
Stoye, Max (tysk förslagsställare) I 118 
Strafile, Alfonso (italiensk-amerikansk skriftställare) II 307, 310 
Strandberg, Carl Vilhelm August (pseud. Talis Qualis, skald o. 

publicist, 1818-77; invald i Svenska Akademien 1862) I 70, 
199 

Streuvels, Stijn (belgisk förf, 1871-1969) I XLII II 263, 270 f, 
281, 290 f, 292, 295, 302, 308, 314, 414, 418 

Strich, Fritz (tysk litteraturhistoriker, 1882-1963) II 262, 360, 397 
Strindberg, August (förf, 1849-1912) I XXV, 70, 155, 181, 197 II 

220, 255, 381 
Strömbäck, Dag (folklorist o. filolog, 1900-78; professor i Uppsala 

1948-67) II 412 
Suchier, Hermann (tysk romanist, 1848-1914) I 5 
Suits, Gustav (estnisk förf o. litteraturhistoriker, 1883-1956) II 352 
Sulla, Lucius Cornelius (romersk politiker o. fältherre, 138-78 

f.Kr.) I 36 
Sully (Maximilien de &Mune, hertig av S., fransk politiker, 

1559-1641) I 186 
Sully Prudhomme (Red Frankois Armand Prudhomme, fransk skald, 

1839-1907; Nobelpristagare i litteratur 1901) I XVIII, XXI, 
XXIV, XXXIII, XXXV, XXXVIII, 3, 4, 10, 11, 12 f, 14, 41, 86 

Sundberg, Ewald (norsk skolman o. förf, 1886-1967) II 208, 215 
Sund&i, Karl Fritiof (anglist, 1868-1945) II 24 
Sundwall, Johannes (finländsk historiker o. klassisk filolog, 

1877-1966) II 108, 145, 159 
i_ista, Josef (tjeckisk historiker, 1874-1945) II 222, 263 

Suttner, Bertha von (österrikisk förf, 1843-1914) I 8 
Sveinsson, Einar Olafur (isländsk litteraturforskare o. folklorist, 

1899-1984) II 385 
Sverdrup, Johan (norsk jurist o. politiker, 1816-92) I 388 
Sweven, Godfrey (pseudonym för Brown, John Macmillan) I XIX, 

83, 86 
Swift, Jonathan (engelsk förf, 1667-1745) I 144 II 245 
Swinburne, Algernon Charles (engelsk förf, 1837-1909) I XXII, 

XXVII, XXXV, XLI, 42, 52 f, 61, 64, 82, 84, 85, 116, 119, 
121, 135, 139, 144, 148, 156 ft, 165 ff, 169 f, 170 f, 172 f, 178, 
181 

Swisher, Charles C. (amerikansk historiker, 1846-1940) I 117 
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Swoboda, W (österrikisk publicist) I 233 
Sylwan, Otto (litteraturhistoriker, 1864-1954; professor i Göteborg 

1901-31) I 178 
Symons, Arthur (engelsk litteraturhistoriker o. kritiker, 1865-1945) 

I 203, 217, 242 
Szabö, Dezsö (ungersk förf., 1879-1945) II 223, 235 
Szepielewicz, Leo (polsk-rysk litteraturhistoriker, 1863-1909) I 81 
Säflund, Gösta (klassisk arkeolog o. filolog, f. 1903; professor i 

Stockholm 1948-69) II 412 
Söderblom, Nathan (teolog, religionsvetenskapsman, 1866-1931; 

professor i Uppsala 1901-14, ärkebiskop från 1914; invald i 
Svenska Akademien 1921) I XXV, 319, 353, 403 II 24, 35, 37, 
61, 62, 71, 131, 132, 159 

Söderhjelm, Henning (förf. av finlandssvenskt ursprung, 
1888-1967) II 359 

Söderhjelm, Werner (finländsk filolog, litteraturhistoriker o. diplo-
mat, 1859-1931; professor i Helsingfors 1898-1919) I 42, 209, 
376 II 144 

Söderman, Sven (publicist, 1866-1930; teater-, litteratur- o. opera-
kritiker i Aftonbladet 1894-1930, kulturchef vid Stockholms 
Dagblad 1901-20; knuten till Svenska Akademiens 
Nobelinstitut 1911-30) I XV, XVI, XVII, 166, 288 f, 298, 316, 
327, 328, 331, 355, 359, 378, 399, 401, 407, 424 II 6, 8, 20, 
299 

Tacitus, Cornelius (romersk historiker, ca 55-120 e.Kr.) I 99, 124 
Tagliavini, Carlo (italiensk filolog, 1903-82) II 223 
Tagore, Debendranath (indisk religiös ledare, 1817-1905; far till 

R. Tagore) I 293 
Tagore, Rabindranath (indisk förf. o. filosof, 1861-1941; Nobel-

pristagare i litteratur 1913) I XXIV, XXX, XLI, 286, 291 ff, 
305 f, 306 II 189 

Taine, Hippolyte (fransk litteratur- o. konsthistoriker, 1828-93) I 
48, 202, 301, 304, 428 

Talis Qualis, se Strandberg, Carl Vilhelm August 
Tallgren, Oiva Johannes (finländsk romanist, 1878-1941) II 144 
Talvio, Maila (finländsk förf., 1871-1951) II 262, 269, 295, 297, 

371, 374 
Tarkiainen, Viljo (finländsk litteraturhistoriker, 1879-1951) II 263 
Tarnowski, Stanislaw (polsk litteraturhistoriker o. politiker, 

1837-1917) I 6, 93 
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Tasso, Torquato (italiensk skald, 1544-95) I 125, 202 
Taylor, Robert (engelsk arkitekt o. donator, 1714-88) 1163 
Tchernichowsky, Saul (judisk förf., 1875-1943) II 223, 229, 262, 

267 
Tegen, Einar (filosof; 1884-1965; professor i Lund 1931-37 o. i 

Stockholm 1937-51) II 308, 371, 397 
Tegn&, Esaias (skald, universitetslärare, präst, 1782-1846; profes-

sor i grekiska i Lund från 1812, biskop i Växjö från 1824; 
invald i Svenska Akademien 1818) I 70, 154, 163, 181, 199, 
424, 428 

Tegnér d.y., Esaias (språkman, 1843-1928; professor i österländska 
språk i Lund 1879-1908; invald i Svenska Akademien 1882, 
ledamot av Nobelkommittén 1900-20) I XII, XIII, XXVIII, 
13, 37, 56, 79, 89 f; 103, 111, 134, 145, 166, 172, 181, 204, 
205, 279, 344, 390, 413, 425 

Teirlinck, Herman (belgisk förf., 1879-1967) II 281, 290 
Temprano Azcona, Reinaldo (spansk jurist o. förf. ) II 398, 402 
Teniers d.y., David (holländsk målare, 1610-90) I 187 
Tennyson, Alfred (engelsk skald, 1809-92) I 52, 144, 162 
Terentius (Publius Terentius Afer, romersk komediförf., ca 190-159 

f.Kr.) I 217 
Tessier, Albert (kanadensisk historiker, 1895-1976) II 293 
Thackeray, Francis St. John (engelsk latinist, 1832-1919) I 115 
Thackeray, William Makepeace (engelsk förf., 1811-63) I 236, 

341, 411 II 125 
Thalbitzer, William (dansk språkman o. etnograf, 1873-1958) II 

132 
Theofrastos (grekisk naturvetenskapsman o. filosof, 372-287 f.Kr.) 

I 300 
Theokritos (grekisk skald, ca 300-ca 260 f.Kr.) II 11 
Theotokas, Georgios (grekisk förf. o. teaterman, 1905-66) II 352, 

356 
Thesen, Rolv (norsk litteraturhistoriker, 1896-1966) II 343, 360 
Theuriet, Andr (fransk förf., 1833-1907) I 4, 13 
Thiers, Adolphe (fransk historiker o. statsman, 1797-1877) I 125 
Thiis, Jens (norsk museiman o. konsthistoriker, 1870-1942) 1352, 

353, 403 II 91, 107, 160, 174, 208, 222, 239, 262, 294, 325 
Thode, Henry (tysk konsthistoriker, 1857-1912) I 41, 117 
Thomas, Paul (belgisk klassisk filolog, 1852-1937) I 59 
Thomsen, Ejnar (dansk litteraturhistoriker, 1897-1956) II 264, 

281 
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Thomsen, Vilhelm (dansk språkman, 1842-1927) I 40, 318 
Thureau-Dangin, Paul (fransk historiker, 1837-1913) 1252 
Tiberius (romersk kejsare, 42 f.Kr.-37 e.Kr.) I 394 
Tigellinus, Gaius (romersk pretorianprefekt, d. 69 e.Kr.) I 100 
Tigerstedt, Eugen Napoleon (finländsk-svensk litteraturhistoriker, 

1907-79; professor i Stockholm 1956-73) II 414 
Tilander, Gunnar (romanist, 1894-1973; professor i Stockholm 

1937-60) II 280, 387, 399, 413 
Timmermans, Felix (belgisk förf., 1886-1947) II 109, 116 f, 122, 

308, 313 f, 318, 321 
Titus (romersk kejsare, 39-81 e.Kr.) I 91 
Tjechov, Anton (rysk förf., 1860-1904) II 169 
Tolstoj, Leo (rysk förf, 1828-1910) I 7, 8, 15, 30 f, 39, 43, 44, 60, 

64, 81, 84, 85, 89, 94, 101, 107, 110, 118, 119, 167, 219, 328, 
341 II 140, 405 

Tommasini, Oreste (italiensk historiker, 1844-1919) I 407 
Tormay, Cecile (ungersk förf., 1876-1937) II 241, 250, 255, 257 ff, 

263, 267 
Torraca, Francesco (italiensk litteraturhistoriker, 1853-1938) II 23, 

36, 48 
Toutain, se Revel, Jean 
Toynbee, Arnold (engelsk historiker, 1889-1975) II 412, 419 
Treitschke, Heinrich von (tysk historiker, 1834-96) I 36 
Trevelyan, George Macaulay (engelsk historiker, 1876-1962) I 

)(XIII II 386, 388, 391 
Troels-Lund, Troels Frederik (dansk kulturhistoriker, 1840-1921) I 

XXVIII, 40, 60, 82, 117, 135, 353, 360 ff 
Troeltsch, Ernst (tysk teolog, 1865-1923) II 5 
Turgenjev, Ivan (rysk förf, 1818-83) I 411 
Twain, Mark (amerikansk förf o. journalist, 1835-1910) I 107 
Turck, Hermann (tysk förf, 1856-1933) II 35, 40, 47, 49 

Uhland, Ludwig (tysk förf, 1787-1862) I 199 
Ukert, Friedrich August (tysk lärd, 1780-1851) I 361 
Unamuno, Miguel de (spansk förf o. filosof, 1864-1936) I XXX 

II 223, 230 fr, 236, 237, 240, 243 
Under, Marie (estnisk förf, 1883-1980) II 352, 356, 360, 364, 

371, 374, 386, 389, 397, 400, 415, 418 
Undset, Sigrid (norsk förf, 1882-1949; Nobelpristagare i litteratur 

1928) I XXXII, XLI II 23, 25 f, 61, 64, 72, 76, 109, 118, 123, 
124 f, 130, 387 
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Unger, Leonard (amerikansk skriftställare o. kritiker) II 392 
Unger, Rudolf (tysk litteraturhistoriker, 1876-1942) II 35, 47 

Wagner, Charles (fransk förf., 1852-1918) I 19, 24, 42, 44, 177, 
183 

Wagner, Richard (tysk tonsättare, 1813-83) I 16, 22, 41, 46, 120, 
326 

Wahlund, Carl (romanist, 1846-1913) I 40, 60 
Vaihinger, Hans (tysk filosof, 1852-1933) I 148, 351, 355, 356, 

376 II 36 
Walberg, Emanuel (romanist, 1873-1951; professor i Lund 

1910-38) II 4, 8, 132 
Valdarnini, Angelo (italiensk filosof; 1857-1930) I 117, 137, 177 
Waldberg, Max von (tysk litteraturhistoriker, 1858-1938) I 16 
Valera y Alcalå Galiano, Juan (spansk statsman o. förf., 

1824-1905) I 17, 41 
Vakry, Paul (fransk förf, 1871-1945) I XXV, XXXV II 144, 150, 

157, 161, 174, 178, 192, 196, 222, 227, 240, 242, 261, 265, 
294, 297, 308, 309, 334, 340 f, 344, 348, 351, 355 f, 357, 358, 
380 f, 382 

Valle-Ameno, marqu6 de (spansk jurist) I 136, 137 
Waller, Max (belgisk förf o. publicist, 1860-89) I 187 
Vallery-Radot, Reri (fransk förf., 1853-1933; Pasteurs svärson) I 

3, 8 
Walpole, Hugh (engelsk förf. o. kritiker, 1884-1941) II 295, 301 
Waltari, Mika (finländsk förf., 1908-79) II 413, 420 
Walzel, Oskar E (tysk litteraturhistoriker, 1864-1944) I 352 II 108 
Våmb&y, H. (ungersk orientalist, 1832-1913) I 7 
Vandal, Albert (fransk historiker, 1853-1910) I 3, 40, 82, 178 
Wanderley, Manoel Cyrillo (brasiliansk förf) II 317, 321 
Van der Velde, Emile (belgisk politiker, 1866-1938) I 315 
Van Dyke, Henry (amerikansk förf o. kritiker, 1852-1933) I 242 
Warburg, Karl (litteraturhistoriker, 1852-1918; professor i 

Göteborg 1890-1900, i Stockholm 1909-17; chef för Svenska 
Akademiens Nobelbibliotek 1900-09, knuten till Akademiens 
Nobelinstitut 1901-13) I XII, XIII, XIV, XV, 19, 42, 147, 154, 
174, 178, 195, 196, 213, 252, 279, 318, 319, 355, 371, 376, 
380, 407, 426 f II 197 

Ward, Mary A. Humphry (engelsk förf, 1851-1920) I 18, 135 
Warneck, Gustav (tysk teolog o. missionsforskare, 1834-1910) I 

207, 211 f 
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Warren, Thomas Herbert (engelsk litteraturhistoriker, 1853-1930) 
I 17, 40, 60, 115, 137, 321 

Warwick (Richard Beauchamp, Earl of W., engelsk militär o. diplo- 
mat, 1382-1439) II 52 

Vasenius, Valfrid (finländsk litteraturhistoriker, 1848-1928) I 81 
Wassermann, Jakob (tysk förf, 1873-1934) II 190 
Vauvenargues, Luc de Clapiers de (fransk moralist o. officer, 

1715-47) I 300 
Way, Samuel James (australisk jurist, 1836-1916) I 59 
Vazov, Ivan (bulgarisk förf, 1850-1921) I 375, 379 
Wedberg, Anders (filosof; 1913-78; professor i Stockholm 

1949-76) II 422 
Vedel, Valdemar (dansk litteraturhistoriker o. kritiker, 1865-1942) 

I 308, 353 II 71 
Weese, Artur (polsk-schweizisk konsthistoriker, 1868-1934) II 73 
Weilen, Alexander von (österrikisk litteratur- o. teaterhistoriker, 

1863-1918) I 236 
Weitbrecht, Karl (tysk förf, 1847-1904) I 16, 25 
Welles, Francis Channing (engelsk sociolog, 1887-?) I 287, 288 
Wellington, Arthur Wellesley (engelsk fältherre, 1769-1852) I 236 
Wells, Herbert George (engelsk förf, 1866-1946) I XXXIV II 4, 

13, 16 f, 17, 173, 177 f, 184, 222, 227, 359, 361 
Welter, Nicolaus (luxemburgisk litteraturhistoriker, 1871-1951) I 5 
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