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A L G O T  W e r i n : Vilhelm Ekelund 1880—1908. Lund 1960.
A l g o t  W e r i n : Vilhelm Ekelund 1908-1925. Lund 1961.

Den första delen av professor Algot Werins stora Ekelundsmonografi handlar om 
Ekelunds barndom och ungdom och om hans tidigare litterära verksamhet, omfattande 
några diktsamlingar 1900—1906 och hans övergång till prosan med »Antikt Ideal», som 
utkom 1909 men skrevs 1907 och 1908. Boken går fram till en händelse av viss be
tydelse i Ekelunds liv, nämligen hans »flykt» till Tyskland, sedan han varit inblandad 
i ett bråk (egentligen en bagatellartad händelse) med en länsman, som han tilltygade, 
så att denne »inte kunde tugga på fjorton dagar» —  med påföljd att Ekelund ådömdes 
ett kortare fängelsestraff.

Med tanke på Ekelunds litterära utveckling förefaller mig denna gränsdragning inte 
vara den lämpligaste. Till samma »period» som »Antikt Ideal», en period präglad av 
Nietzscheinfluerad heroism, av en kult av viljan och det ärofulla livet, hör nämligen 
också bl. a. »Båge och Lyra» från 1912. Från den synpunkten sett borde boken an
tingen ha gått fram till detta årtal eller också slutat något tidigare, med den sista 
diktsamlingen. Werins gränsdragning kanske dock kan försvaras av rent praktiska skäl 
—  för att de båda volymerna skulle få ungefär samma omfång.

Den utredning, som ägnas Ekelunds intressen och värderingar i »Antikt Ideal», synes 
mig inte lika grundlig som volymens övriga innehåll. Liksom den tidigare forskningen 
framhåller Werin, att Ekelund inte hade intresse för Nietzsches lära om övermänniskan, 
om viljan till makt och herremoralen. Men därvid är det inte alldeles riktigt att säga, 
att det inte var Nietzsches filosofi utan hans livshållning och konst, som intresserade 
Ekelund. Här är svårt att göra en skarp distinktion. Ekelund sympatiserade med vissa 
sidor av Nietzsches kultur filosofi och etik, såsom hans polemik mot den alltför slappa 
lyckan, »välfärdsmoralen», och mot »objektiviteten» i betydelsen av frihet från per
sonligt engagemang, personlig upplevelse (det existentiella motivet kunde man kalla 
detta drag hos Nietzsche). Han tog givetvis också intryck av Nietzsches bejakelse av 
livet i all dess vansklighet, i motsats till den Schopenhauer—Wagnerska pessimismen.

Sedermera kom Ekelund att intressera sig för Nietzsches avståndstagande från Wagner, 
som han tidigare beundrat. Detta hade ett samband med Ekelunds egen hållning till 
romantik och pessimism och kunde varit lämpligt att ta upp i sammanhang med »An
tikt Ideal». Det kunde överhuvud stått mera om det själshygieniska motivet för Eke
lunds övergång till prosan, det motiv, som spelar så stor roll i nämnda bok. Lyriken 
syntes honom alltför farlig genom sitt främjande av det sårbara i känslolivet. Därför 
(bland annat) sökte han sig till ett objektivare studium. Därför sympatiserade han 
också med den mogne Goethes och med Tegnérs polemik mot romantikerna och den 
romantiska världsflykten. Ekelunds intresse för denna polemik beaktas inte alls. —  En
dast helt i förbigående ber öres den kristendomsfientlighet, som kännetecknar Nietzsche, 
och som möter också hos Ekelund, särskilt i de tidigare prosaböcekrna.

»Ekelunds syn på Goethe i Antikt Ideal är tendentiös och mycket ensidig», sägs 
det. Han ville endast se den senare, klassicistiske Goethe och intresserade sig inte för 
t. ex. »Werthers lidanden». Kritikern Klara Johansson tog parti för den unge Goethe 
och trodde, att hon hade det åldrade geheimerådet på sin sida. Anmärkningen synes 
mig ovidkommande. Ekelund såg ju inte på Goethe med en litteraturhistorikers ögon. 
Här som annars tog han upp det som passade honom; hans syn var (i vidare mening) 
existentiell. Och Klara Johansson hade f. ö. fel, så till vida som den . åldrade Goethe 
tog avstånd från sin Werther och polemiserade mot detta slag av romantik.

Därmed inte sagt, att inte det som Werin skriver om Ekelunds värdering av Goethe 
och Nietzsche rymmer åtskilligt värdefullt och även ger en del nya detaljer. Bl. a. har 
han här haft nytta av en bevarad anteckningsbok, där Ekelund även citerat och kom
menterat en del Nietzscheaf or ismer.

Men grundligare och av större värde är utan tvivel behandlingen av Ekelunds rent 
poetiska ungdomsalstring och av hans biografi — vilken också som bakgrund bidrar 
till en bättre förståelse av dikterna. Diktsamlingarna ägnas en ingående analys, och det 
redogöres för de inflytelser, som varit avgörande för Ekelunds poetiska utveckling, dvs. 
först den skånska lyriken, Ola Hansson, A. U. Bååth, Emil Kléen, så tysken Richard
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Dehmel, vidare, samtidigt med att landskapet i dikterna blir besjälat, blir symbol för 
känslor, de franska och belgiska symbolisterna och tysken Stefan George. Slutligen 
tyskarna August von Plåten och Hölderlin samt den antika poesin (Pindaros).

Ekelunds diktning är i början naturlyrik men kommer så att allt mer ge uttryck 
för stämningar av vemod och ensamhet, varvid också landskapet, träden och blom
morna får tolka dessa stämningar. Senare blir tonen starkare, mera heroisk, under in
flytande av antiken och Nietzsche, och den sista diktsamlingen är i andan besläktad 
med »Antikt Ideal». En stor del av hans poesi är kärlekslyrik; den uttrycker en dyrkan 
av den platonska eros —  med djup betagenhet diktar Ekelund om den unga manliga 
skönheten och om en erotiskt färgad vänskap mellan män. Werins analyser är här 
övertygande. Han visar med rätta (och i anknytning till tidigare forskning), hur Eke
lunds sympati för von Plåten och för antikens diktare och tänkare väsentligen betingats 
av en själsfrändskap i den erotiska inriktningen. (Detsamma torde f. ö. gälla om hans 
inställning till Nietzsche —  i Antikt Ideal spelar nämnda tema en viss roll.) Werin 
tar också upp Thomas Manns studie över von Plåten och gör jämförelser mellan Eke
lund och Mann.

Få invändningar torde kunna riktas mot dessa avsnitt av boken. Dock en detalj! 
Werin tycks ha missuppfattat Manns tal om att den »formala och formplastiska» karak
tären hos de diktformer, som von Plåten odlade, skulle ha ett psykologiskt samband 
med dennes eros. Werin talar här om en »egensinnig formsträvan». Men det är inte 
bara (om nu Werin avser detta) Plåtens intresse för formen och inte heller hans in
tresse för ovanliga, äldre diktformer, som Mann åsyftar, utan det plastiska i de ifråga
varande formerna. Därmed blir också den av Mann hävdade psykologiska förbindelsen 
(som Werin betvivlar) mera trovärdig.

Det är intressant att i Werins framställning följa det mottagande, som Ekelund fick 
av kritiken. Ofta blev han mycket positivt, ja entusiastiskt bedömd, så särskilt av Bengt 
Lidforss i Lund men även av Levertin och Böök. I hans senare diktsamlingar kunde 
dock den tongivande kritiken inte finna några större framsteg, och på det hela taget 
får man det intrycket, att bedömningen av Ekelund knappast utgör någon ljuspunkt i 
den svenska litterära kritikens föga ärorika historia. Det var inte många som insåg, 
att »Dithyramber i aftonglans» skulle komma att räknas som en av den svenska littera
turens stora diktsamlingar. Men Klara Johansson fick rätt i sin aning: att Vilhelm 
Ekelund syntes »korad till ett af dessa ensliga diktaröden, åt hvilka eftervärlden, naivt 
undrande öfver ett gånget släktes liknöjdhet, betalar sin frikostiga gärd af rörd och 
hägnande ömhet».

Den andra delen av Werins Ekelundsmonografi omfattar tiden från 1908 till 1925, 
en tid, som varit särskilt avgörande i Ekelunds utveckling, och som rymmer en be
tydelsefull produktion, omfattande »Båge och Lyra» (1912), representativ för hans he
roiska och viljedyrkande stadium, vidare »Nordiskt och Klassiskt» och den bekanta 
»Metron» samt »På hafsstranden» och andra aforistiska och essayistiska skrifter. I den 
förstnämnda av dessa böcker är hans hållning ännu ungefär densamma som i »Antikt 
Ideal». Men den avlöses snart av en mildare livssyn och, som framgår av titeln »Metron», 
också av en annan syn på det antika. Goethe och Montaigne och andra dyrkare av 
den lugna besinningen och det inre oberoendet blir i högre grad hans mästare, och 
han börjar alltmera intressera sig för de stora mystikerna.

Naturligtvis ägnar Werin åtskilligt utrymme åt en analys av skrifterna, och härvid 
framhålles en hel del som tidigare inte utretts lika grundligt. Mycket är visserligen 
inte så alldeles nytt —  exempelvis är Ekelunds förhållande till Platons estetik förut i 
sina huvuddrag välbekant. Mot Werins framställning vill jag f. ö. rikta den invänd
ningen, att han, är onödigt skeptisk mot Ekelunds önskan att se något oborgerligt i 
Platons syn på diktningen. Det synes mig tydligt, att denna syn ingalunda är så »filiströs» 
utan i väsentlig grad besläktad med Ekelunds och den mognade Goethes polemik mot 
den romantiska poesin; det är fråga om den överkänsliges försök att värja sig mot det 
irrationella och alltför veka.

Väsentligen är boken av biografisk natur, och Werin har här haft nytta bl. a. av 
Ekelunds brevväxling med skilda personer och av hans bevarade anteckningar. Boken 
ger många nya fakta om Ekelunds liv, och framför allt är det genom detta som den
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är oundgänglig för varje Ekelundsbeundrare. Den skildrar den biografiska bakgrunden 
till författarskapet och bidrar därigenom också till förståelsen av detta. Man får bl. a. 
ett starkt intryck av den ekonomiska misär, som Ekelund levde i, samtidigt som han 
skrev böcker om sinnets jämvikt och segern över affekterna.

På en del punkter måste jag reservera mig. Det sägs t. ex., med hänvisning till 
Bertil Malmberg, som umgicks med Ekelund under Berlinåren, att Ekelund sällan talade 
om sina föräldrar, och det antydes en viss likgiltighet hos honom. Hur han reagerade 
vid moderns död, vet man ingenting om, skriver Werin. Om detta har emellertid pro
fessor Alf Nyman berättar för mig —  han var en av Ekelunds närmaste vänner i Berlin 
(tillsammans med bl. a. G. O. Adelborg) men är ej omnämnd i boken. Nyman var till
sammans med Ekelund den dag denne hade fått brev om moderns död och begravning 
och kan vittna om hur hårt Ekelund tog detta. Nyman kan också berätta mycket om 
den »demoniska» sidan i Ekelunds väsen (han har vitsordat Malmbergs framställning 
såsom på flera punkter träffande) — den kommer nog inte fram så tydligt i Werins 
bok.

Ett namn, som ofta förekommer i boken, är Richard Hej 11. Werin citerar åtskilligt 
ur brevväxlingen mellan denne och Ekelund, och det framgår av dessa citat (liksom 
f. ö. också av citat i K. A. Svenssons senaste Ekelundsbok), att Ekelund verkligen in
tresserade sig för Hej 11 som personlighet och som kultur kritisk författare. Ekelund hade 
också, eller fick efter hand, starka reservationer mot det våldsamt polemiska draget 
hos Hej 11. Werin skriver åtskilligt också om Ekelunds uppskattning av Hans Larsson. 
Han tycks vilja karakterisera Ekelunds förhållande till Hans Larsson och Hejll så, att 
han hos den senare skulle känt igen det häftiga, obehärskade i sitt eget väsen, medan 
han hos den förre fann det »metron», som var målet för hans strävan. Hejll skulle 
varit honom till lärdom mera som ett varnande exempel, Larsson som ett föredöme 
(s. 257). Detta förefaller mig vara att något förenkla det hela. Att Ekelunds hållning 
mot Larsson var ambivalent, visar Werin i annat sammanhang, och från hans sista 
böcker kunde han hämtat uttalanden av mycket besk karaktär. Ekelund måste också 
(inte bara i början av bekantskapen) ha kunnat sympatisera med flera grunddrag hos 
Hejll. Han apostroferar honom uttryckligen för det oborgerliga hos honom och det 
kraftfulla i hans stil. Individualismen och kravet på personlig upplevelse har de alltid 
gemensamt.

Werin visar, hur livligt Ekelund intresserade sig för Hans Larssons uppsats om 
honom 1938. Han var glad över erkännandet men hade också en hel del att invända. 
En av dessa reservationer gäller vad Larsson skrivit om hans förhållande till Nietzsche: 
»Han avfaller från Nietzsche i sak, men ej i ton.» Ekelund anmärker: »Ton är en stor 
sak. Det var just hans sak, det gällt för mig att taga parti för: för Nietzsche, mot 
—  Nietzsche.» Werin betecknar denna replik som »långt drivet ordrytteri», vilket är 
förvånande, då det dock är tydligt, att Larsson inte sett (eller rätt formulerat), vad 
det var hos Nietzsche, som Ekelund särskilt intresserade sig för. Det rör sig här om 
något mycket centralt hos Ekelund.

Det skorrar också en smula, när Werin talar om Birger Sjöberg i samband med 
att han berör Ekelunds övergång till en »kryptisk» prosa. Likheterna är ju här mycket 
ytliga.

Fastän Werins bok vittnar om inlevelse i centrala Eke lundmotiv, förefaller det mig 
dock tydligt, att han inte kunnat närma sig Ekelund så inifrån, uppleva honom så 
kongenialt som K. A. Svensson, vår främste Ekelundkännare. Han har emellertid skrivit 
ett gediget verk, på en sympatiskt återhållen, lågmäld prosa.

Rolf Ekman.
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NiLS Gösta ValdÉN: Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund. Akad. avh. (Sthlm.) 
Lund 1961.

Avhandlingen är det andra större specialarbetet om denne författare. Tidigare har 
en besläktad bok skrivits av Pierre Naert. Det är karakteristiskt att båda dessa böcker 
har sin tyngdpunkt i stilen och språket.


