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den o. dyl. samt kända biografiska fakta söka rekonstruera 
de »levnadsstämningar» (s. 100; jfr s. 59, 64 et passim) 
eller »different lyrical moods» (Abstract), som verket av
speglar; det rör sig m. a. o. om en tolknings strategi, som 
tar sikte på den expressiva relationen mellan text och 
författarpersonlighet, på en fixering av den ursprungliga 
upplevelse, som diktaren antas ha givit symboliskt uttryck 
för i sitt verk.

BW argumenterar -  som jag redan understrukit -  nyan
serat och övertygande, och hennes tolkningar har genom
gående gott stöd i texterna och i det åberopade källmate
rialet. Men frågan kan ändå ställas, om inte BW stundom i 
alltför hög grad renodlat de Ekelöfska dikternas karaktär 
av naken känsloexponering och direkt, oförmedlat uttryck 
för något » spontant och naket» (s. 50), för en »spontan 
lidelse», »ögonblickets förtvivlan», »passionerade ut
brott» (s. 53f.), »religiös kris», »ångest» (s. 61), »brist- 
och ensamhetstrauma» (s. 86) etc., på bekostnad av den 
konstnärliga medvetenhet, den konstruktion och formella 
stilisering, som är ett lika framträdande drag i den unge 
Ekelöfs lyrik. Texterna i sent på jorden är ju inte bara, 
eller ens i första hand, ett »spontant och naket» uttryck 
för Ekelöfs desperation och självmordsstämningar i kon
frontationen med en plågsamt brutal verklighet, utan även 
-  i minst lika hög grad -  resultatet av en långvarig och 
intensiv, estetiskt ytterst reflekterad (Bilanfragmentet, 
Cahier I) brottning med språket och de poetiska verk- 
ningsmedlen: den unge Ekelöf experimenterar under åren 
före debuten frenetiskt med språkets möjligheter, prövar, 
förkastar och assimilerar olika poetiska tekniker och 
konstnärliga paradigm med den verklighetsstiliserande ab- 
straktionsprincipen som minsta gemensamma nämnare 
(»den sufiska, brudmystiska jargongen»; brutala futuris
tiska effekter och grepp a la Apollinaires »nouveau lan- 
gage»; de av purismen och art concret inspirerade försö
ken att konstruera en »poésie abstraite» m.m.), för att 
slutligen av fragmenten skapa den egenartade -  och som 
helhet unika -  syntes, som utgör sent på jordens poetiska 
universum.

Det är naturligtvis en forskningsuppgift för sig att 
utreda denna komplicerade assimilerings- och integra
tionsprocess; men man måste dock vid analysen av debut
samlingens dikter beakta Ekelöfs konstnärliga medveten
het, hans strävan att realisera en »abstrakt», antiimitativ 
eller nonfigurativ »konstpoesi», i vilken språkets beskri
vande och expressiva funktioner reducerats till ett mini
mum, liksom hans vilja att med olika formella arrange
mang skapa en ersättning för de strukturerande funk
tioner, som den bundna formen fyller i traditionell poesi -  
en ersättning, som erbjuder rikare variations- och nyan- 
seringsmöjligheter än den bundna formen.

Jag menar -  för att nu ta ett exempel bland många 
möjliga -  att en tolkning av »översvämning i storslaget 
landskap» i sent på jorden som uteslutande ser dikten som 
ett uttryck för »affekttillstånd», »vilda aggressioner», 
»desperation» och erotiska besvikelser, gestaltade med 
hjälp av »ett surrealistiskt bildspråk» (BW, s. 59) är en 
smula ensidig. Den Ekelöf, som med en självironisk 
blinkning åt läsaren kan kosta på sig en semantisk lek med 
ordet »handlös» -  »på altaret ligger trollkarlens händer 
avskurna vid / handleden; desto handlösare skall han / 
störta ner i avgrundens djup ..»  -  måste dock i någon mån 
ha distanserat sig från desperationen och affekttillståndet.

Och det makabra motivet -  de avskurna, blodiga händerna 
-  ingår som en komponent i textens med sträng exakthet 
konstruerade system av relationer mellan strukturelement 
på skilda språkliga nivåer; dess funktion och fulla inne
börd kan bestämmas endast i relation till denna intrikata 
och väl planerade helhetsstruktur: den typografiskt-vi- 
suella stiliseringen; det med närmast geometrisk precision 
anbragta mönstret av repetitioner av ord och ordsekven
ser; de syntaktiskt-grammatiska korrespondenserna; det 
finmaskiga nätverket av ekvivalenser på den fonologiska 
nivån (inklusive de rytmiska gestalterna); de semantiska 
interferenseffekterna och de semantiska seriernas räckor.

Med andra ord: »översvämning i storslaget landskap» 
må, med BW:s formulering (s. 59), kunna placeras »i 
centrum för Ekelöfs kris»; men den tjugofyraåring som 
den 27 november 1931 daterar dikten befinner sig inte 
enbart i ett tillstånd av depressiv förlamning eller »van
makt» (ibid.). Hans vanmakt är inte större än att han är i 
stånd till en minutiöst välavvägd språkligt-poetisk bear
betning av kris- och ångestupplevelserna: «översvämning 
i storslaget landskap» visar oss en ung konstnär i perfekt 
behärskning av sina uttrycksmedel, och en analys som 
inte tar hänsyn till detta faktum missar en väsentlig aspekt 
på texten.

Invändningar av samma art skulle kunna riktas mot 
flera av BW:s textinterpretationer, liksom man kan ifråga
sätta hennes försök att urskilja en utveckling i riktning 
mot »en friskare livshållning» (s. 89) i Ekelöfs tidiga 50- 
talslyrik samt vissa väl kategoriska slutsatser i analysen 
av Fatumehgestalten (s. 109-13). Kanske förtjänar det 
också påpekas, att den av Ekelöf vid upprepade tillfällen 
berörda, extatiska ljusupplevelsen torde ha ägt rum som
maren 1927 och inte -  som BW (s. 74) uppger -  »1926», 
likaså att den näst sista strofen av »Sommarnatten» i 
Sorgen och stjärnan, där denna ljusupplevelse gestaltas, 
går tillbaka på en tidig version av »Medeltida miniatyr» i 
Dedikation (se Den poetiska världen, s. 195-200).

Men dessa kritiska synpunkter och marginalanteckning
ar får inte undanskymma de utomordentligt stora förtjän
ster, som Brita Wigforss Ekelöfbok äger: lärdomen och 
den perfekta överblicken över ett stort och svårtolkat 
material; lyhördheten, nyansrikedomen och den analy
tiska skärpan; mängden av nya, överraskande perspektiv 
och synpunkter på de synnerligen komplicerade texterna; 
den klara, stringenta framställningsformen. Konstnärens 
hand är en väsentlig forskningsinsats, och ingen som i 
forsättningen behandlar Ekelöfs diktning kommer att 
kunna undgå att ta ställning till Brita Wigforss engagerade 
och stimulerande studie.

Bengt Landgren

Pound/Ford. The Story o f a Literary Friendship. Edited 
by Brita Lindberg-Seyersted. New York: New Directions 
1982.

Som ett led i en planerad utgivning av Pounds korrespon
dens med andra författare och med vänner har New Direc
tions i New York publicerat Pound/Ford: The Story o f a 
Literary Friendship (1982). Ford är lika med Ford Madox 
Ford, romanförfattaren vars efternamn från böljan var
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Hueffer. För det vetenskapliga utgivningsarbetet med 
denna volym svarar docent Brita Lindberg-Seyersted vid 
universitetet i Oslo. Utom inledning och noter ger hon 
sammanbindande kommentarer till brevmaterialet, och 
det är uppenbart att det ligger betydande och entusiastiskt 
utförda forskarmödor bakom arbetet. Breven, inte minst 
Pounds, är späckade med öppna eller beslöjade hänsyft
ningar på ett otal personer, och Pounds senare brev är 
oftast minst sagt kuriösa och skrivna på ett sätt som 
ställer en utgivare inför svåra -  men här elegant och 
konsekvent lösta -  problem.

Ford och den tolv år yngre Pound lärde känna varandra 
i London 1909. Vänskapen bestod till Fords död i juni 
1939. Mycket band dem samman: båda var outtröttliga i 
sina bemödanden att hjälpa fram andra författare; båda 
älskade Medelhavskulturen; båda drogs med ekonomiska 
bekymmer. Ford var och förblev öppen för storheten i 
Pounds poesi. Han var på ett tidigt stadium desslikes en 
vänlig men bestämd kritiker, som Pound kände verklig 
tacksamhet mot. Pound ansåg Ford vara en av de få 
betydande engelska romanförfattarna i samtiden, även om 
hans entusiasm svalnade redan innan Ford hade skrivit 
sina efterkrigsromaner.

Temperamentsmässigt var de mycket olika varandra, 
och skillnaderna blev inte mindre med åren: Ford var 
mycket bestämd antinazist, och det vittnar gott om hans 
vänskap och beundran att han av breven att döma inte lät 
sig påverkas av Pounds förhatliga politiska idéer under 
trettiotalet -  vännens förnedring efter andra världskriget 
slapp han uppleva. Pounds senare brev är ofta olustig 
läsning. Tidigare hade han uttalat sig med betydande och 
inte alltid oberättigad skepsis om Londons litterära liv; 
senare förbyttes sådan kritik i en monoman motvilja mot 
amerikanskt akademiskt liv, som han ju inte hade haft 
någon direktkontakt med sedan ungdomen. Fords bemö
danden att skaffa honom en bekväm tjänst som »writer in 
residence» vid ett amerikanskt college bemötte han inte 
just med älskvärd tacksamhet. Breven blir alltmer bisarra, 
med förment lustiga och till tjatighet upprepade stavningar 
och ett sub-joyceskt vitsande (hot hells för hotels, syphili- 
zation för civilization o. d.).

Det måste nog sägas att rätt betydande delar av brevma
terialet är tämligen likgiltigt och att utgivarens kommentar 
ofta nog är roligare att läsa -  klar, upplysande, aldrig 
pratig. Men genom att Brita Lindberg-Seyersted också 
tagit med essaymaterial till belysning av de båda författar
nas ömsesidiga beroende både vidgas och skärps bilden 
avsevärt. Inte minst känner man beundran för Fords tidigt 
manifesterade och bestående, klart uttryckta entusiasm 
för skönheten, den obändiga vitaliteten och kunskapsrike
domen i Pounds poesi.

Erik Frykman

Jürgen Haupt: Natur und Lyrik. Naturbeziehungen im 20. 
Jahrhundert. J. B. Metzler. Stuttgart 1983.

Temat »natur och lyrik» är näranog obegränsat till sin 
omfattning, och en bok med ovanstående titel kan man 
verkligen inte på förhand veta vad den handlar om. Men 
vad Jürgen Haupts arbete sysslar med är närmare bestämt 
tysk 1900-talslyrik och dess förhållande till naturen. Det

är fråga om en tematisk-historisk framställning, som tar 
sin utgångspunkt i sekelskiftets lyriska »nyromantik» och 
Jugend-stil (Holz, Dehmel, George, Hofmannsthal, Rilke 
och den unge Hesse) och går vidare över den expressio
nistiska rörelsen (Stadier, den unge Benn, Schickele och 
Becher) till efterkrigstidens stora lyrikergeneration (Leh- 
mann, Krolow, den sene Benn, Enzensberger och Eich). 
Det avslutande kapitlet tar upp den »socialistiska natur
lyriken» i Öst- och Västtyskland med tyngdpunkten natur
ligen förlagd till Brecht.

Haupts bok väcker stora förväntningar till liv, eftersom 
naturuppfattningen i den moderna tyska lyriken förefaller 
att‘vara »gefundenes Fressen» ur forskningssynpunkt. 
Man blir dock snabbt ganska besviken vid läsningen. Den 
infallsvinkel Haupt valt är nämligen lite väl snäv. Ensidigt 
arbetar han med ideologiska och sociologiska begrepp och 
polariseringen samhälle-natur. Hans referensram är 
Marx, Adorno, Frankfurtskolan. Ointressanta är inte po
litiserande utgångspunkter för ett studium av naturlyriken 
som dessa, men de visar sig ge ganska mekaniska och 
ofruktbara resultat, när de renodlas så som sker här.

Vad man saknar är framför allt en mer djupgående 
idéhistorisk belysning. Rousseau och Schelling finns vis
serligen med i perspektivet -  och de är förvisso betydelse
fulla -  men däremot lyser den naturvetenskapliga idétradi
tionen helt med sin frånvaro. Darwins namn nämns inte i 
hela framställningen, inte heller en idémässigt inflytelserik 
naturfilosof som Ernst Haeckel, vars monism skulle spela 
en viktig och till stor del ödesdiger roll i tyskt idéliv fram 
på 30-talet. Har de verkligen inte haft någon som helst 
betydelse för den tyska naturlyriken? Om man får dra 
slutsatser ex silentio av Haupts framställning, skulle det 
vara absolut vattentäta skott mellan lyrik och naturveten
skap i tysk lyrik. Men jag misstänker att hans perspektiv 
och arbetssätt ger en missvisande och deformerad bild. 
Det gäller i synnerhet den medicinskt skolade Gottfried 
Benns poesi. Nu uppstår ett idéhistoriskt vakuum, som 
tenderar att göra den skäligen klichémässiga uttolkningen 
av de lyriska attityderna till naturen abstrakta och sub
stanslösa.

Tydligast märks den här metodiska inskränkningen när 
det gäller den tidigare 1900-talslyriken, där genomgången 
blir schematisk och inte innehåller särskilt mycket nytt. 
Rilke avfärdas på två sidor utan att vare sig Duino-ele- 
gierna eller Orfeus-sonetterna nämns -  det ger en finger
visning om framställningens grundhet. Inte heller kapitlet 
om expressionismen och dess civilisationskritik och vita
lism ger särskilt många nya värdefulla tillskott till den bild 
tidigare forskning gett. De tidigare epokerna är ju vid det 
här laget tämligen grundligt penetrerade, och den politisk
sociologiska metoden blir bara ett schabloniserat raster 
över tämligen välkända ting.

Mer intressant blir Haupts bok när han kommer in på 
lyriken vid århundradets mitt: »den inre emigrationens» 
naturlyrik och efterkrigstidens revision av den förkrossan
de starka romantiska traditionens naturförsjunkenhet och 
metafysiska spekulation. Visserligen saknar man också 
här en lyriker som Paul Celan -  ett fatalt och ganska 
avslöjande utelämnande -  men presentationen av hos oss 
mindre kända poeter som t ex Wilhelm Lehmann och Karl 
Krolow är upplysande och stimulerande. Det gäller inte 
minst framställningen om Hans Magnus Enzensbergers 
lyrik, där den tyska lyriktraditionens naturmedvetenhet


