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ÖR J AN L I N D B E R G E R

Variationer över ett tema av Prudentius

Det är i musiken ej ovanligt, att en kompositör övertar ett redan befintligt 
melodiskt material och varierar det. Välbekanta exempel är Brahms variationer 
över ett tema av Haydn eller Bachs variationer över koralmelodier.

Även i poesien förekommer något liknande. Det kan förhålla sig så, att det 
rytmiska mönstret, versmelodien i en viss dikt, upptas av senare poeter. Det 
kan också vara på det viset, att versmelodien ingått en fast förening med ett 
bestämt betydelseinnehåll; anknytningen blir i sådana fall inte bara metrisk, 
utan även innehållslig.

Det är ett fall av detta sista slag, som här skall behandlas.

Från Prudentius till W  ållin
Utgångspunkten är en hymn av Prudentius, närmare bestämt den som bär 
titeln Hymnus circa exsequias defuncti. Den ingår som nr X i Liber Cathe- 
merinon, en samling sånger för andakt vid dygnets och det kyrkliga livets olika 
tidpunkter — Dagens stunder — författad omkring 400 e. Kr. I det skick hym
nen har i denna samling är den en lång dikt. Den omfattar 172 versrader, 
eller — om man delar den på 4-radiga strofer — 43 strofer.

I detta fullständiga skick är hymnen snarast ett didaktiskt poem, som ut
vecklar en teologisk-filosofisk lära om förhållandet mellan kropp och själ och 
som, med hänvisning till denna, undervisar om den kristna begravningens be
tydelse.

Prudentius börjar med att anropa Gud, som är själarnas eldkälla. Han har 
skapat människan av två element, ett levande och ett dödligt; när bandet mellan 
dessa element brister, återgår anden till ljuset, medan kroppen förenas med 
gruset. Från denna undergång har dock Gud berett en räddning för sina tjänare: 
uppståndelsens väg. Om människoanden ihågkommer sitt himmelska ursprung, 
kan den förandliga de jordiska lemmarna, så att dessa kan följa anden mot 
stjärnorna.

Visserligen ser vi den döda kroppen vila tom och utan ande, men detta 
tillstånd skall räcka endast en begränsad tid. Efter sekler skall anden återvända 
för att hämta sin forna hydda. Det är därför som vi noga vårdar grifterna. 
Som ett belysande exempel berättar Prudentius här historien om Tobias, som 
för sin pietet mot okända döda återfick sin syn.

Sedan uppståndelsen återförenat kropp och själ, skall den återuppståndna 
varelsen få en härlig lekamen, fri från åldrande och smärtor. Varför då sörja 
vid graven? Den jordade kroppen är i själva verket att likna vid ett nedmyllat 
sädeskorn. Diktaren vänder sig till jorden och ber henne mottaga de anför
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trodda spillrorna av andens boning. En gång skall skaparen återkräva sin av
bild.

Hymnen slutar med en bön för den avlidnes ande, att denna vid frälsarens 
hand måtte ledsagas till paradiset.

Hymnen framställer en kristen dogm, men den gör det i termer, som åt
minstone delvis tycks vara hämtade från stoisk filosofi. Enligt stoikerna var 
elden urelementet, världssjälen; så uppfattas här den kristne Guden. Man vet 
föga om Prudentius’ liv; dock tycks det vara säkert att han var av god spansk 
familj och fick en vårdad uppfostran, som avslutades i en retorsskola; därefter 
var han advokat och ämbetsman. Man måste förutsätta, att Prudentius i retors- 
skolan studerat både filosofi och poesi; diktionen i hans hymner är tydligt färgad 
av den romerska guldåldersdiktningen. Begravningshymnen innehåller vänd
ningar från både Horatius och Vergilius; den sista raden i strof 23 »et ad astra 
doloribus itur» återger t. ex. en bekant vändning i Aeneidens nionde sång 
(9: 640).

Begravningshymnen är till sin poetiska kvalitet något ojämn; den lider på 
sina ställen av en viss torr omständlighet, medan andra strofer präglas av en 
levande lyrisk känsla, på en gång vemodig och milt tröstande.

Prudentius’ hymn användes på ett ställe i den äldsta medeltida kyrkan. Den 
återfinns i det mozarabiska begravningsofficiet.1 Däremot möter man den inte 
i det gängse katolska breviariet. Där upptog man strofer ur andra Prudentius- 
hymner, men inte ur denna. Bland de talrika citat från Prudentius, som före
kommer hos senare medeltida författare, tycks inget härröra från begravnings
hymnen; oftast kommer de från hans lärodikt Psychomachia, som blev av grund
läggande betydelse för medeltidens allegoriska diktning.

Begravningshymnen tycks ha kommit i allmänt bruk först på 1500-talet, 
inom den evangelisk-lutherska kyrkan. På latin uppträder den i två versioner, 
en tiostrof ig och en tolvstrof ig. Den sistnämnda föreligger i Sverige redan 1536 
i ett psalmhäfte med titeln Några wijsor eenfaldeliga utsatte för them som 
lust haffua at quäda eller höra om Antichnstum och hans wesende. Denna 
tolvstrofiga version, som blev grundläggande för den svenska kyrkans bruk av 
hymnen, har följande lydelse (siffrorna inom parentes anger strofernas placering 
i Prudentius’ originaltext):

1. (30) lam maesta quiesce querela,
lacrimas suspendite, matres, 
nullus sua pignora plangat, 
mors haec reparatio vitae est.

2. (14) Quidnam sibi saxa cavata,
quid pulchra volunt monumenta, 
nisi quod res creditur illis 
non mortua, sed dato somno?

3. ( 9) Nam quod requiescere corpus
vacuum sine mente videmus, 
spatium breve restat, ut alti 
repetat collegia sensus.

1 Se Gilson, J. P., The Mozarahic Psalter,
London 1905, s. 285 ff. Jfr Migne, Patrologia 
Latina, bd 86, s. 923.
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4. (10) Venient cito saecula, cum iam
socius calor ossa revisat 
animataque sanguine vivo 
habitacula pristina gestet.

5. (11) Quae pigra cadavera pridem
tumulis putrefacta iacebant, 
volucres rapientur in auras 
animas comitata priores.

6. (31) Sic semina sicca virescunt
iam mortua iamque sepulta, 
quae reddita caespite ab imo 
veteres meditantur aristas.

7. (24) Sic corpora mortificata
redeunt melioribus annis, 
nec post obitum recalescens 
compago fatiscere novit.

8. (23) Mors ipsa beatior inde est,
quod per cruciamina leti 
via panditur ardua iustis 
et ad astra doloribus itur.

9. (32) Nunc suscipe, terra, fovendum,
gremioque hunc concipe molli: 
hominis tibi membra sequestro 
generösa et fragmina credo.

10. (33) Animae fuit haec domus olim,
cui nobilis ex patre fons est, 
fervens habitavit in istis 
sapientia principe Christo.

11. (34) Tu depositum tege corpus,
non immemor ille requiret 
sua munera fictor et auctor 
propriique aenigmata vultus.

12. (35) Veniant modo tempora iusta,
cum spem Deus impleat omnem: 
reddas patefacta necesse est, 
qualem tibi trado figuram.

Den tiostrofiga versionen möter man i tyska och danska psalmböcker; den 
omfattar stroferna 1-6 och 9-12 i den ovan anförda texten.

Det har föreslagits, att hymnens förekomst i en rad protestantiska psalm
böcker skulle bero på Luthers starka intresse för Prudentius.2 Vilken andel 
Luther eventuellt haft i tillkomsten av de båda urvalen ur Prudentius’ hymn 
är dock inte klarlagt, och det kan tänkas, att andra faktorer spelat in. Huma
nisterna intresserade sig inte enbart för vad vi numera brukar kalla den klas
siska grekiska och latinska diktningen. I den litteratur, som de återupplivade, 
inbegreps i mycket hög grad kyrkofäderna. Erasmus var t. ex. livligt intresserad 
av Prudentius. Den äldsta kända tryckta upplagan av Prudentius utgavs redan

2 Detta hävdas av flera tyska forskare. De- arbete (Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 1962, 
ras åsikter refereras i Allan Arvastsons upp- s. 96 f.). 
sats Prudentiustolkningar i svenskt psalmboks-
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1492. År 1501 kom en upplaga hos Aldus i Venedig, år 1527 kom en annan 
i Basel. Vad vi kan våga påstå är följande: Någon av dessa tryckta upplagor 
har utgjort den källa, ur vilken en eller flera lutheraner med intresse för för- 
samlingssången hämtat material till en begravningspsalm. Det föreligger som 
vi sett mer än ett urval.3

En svensk översättning, som följer det tolvstrofiga latinska textunderlaget 
återfinns i 1567 års psalmbok. Någon alldeles trogen översättning är det inte 
fråga om. Den svenska psalmen har fjorton strofer. Inledningsstrofen och ytter
ligare en strof är den svenske bearbetarens egen insats. Tilläggen understryker, 
som Arvastson påpekar (a. a. s. 98), psalmens läromässiga prägel. Anslaget 
markerar den undervisande tonen:

Hörer til i christtrogne alle ]
Huru i eder skolen hålla /
När i idhra dödha begraffua /
Måttelig sorg skolen i haffua.

Upphovsmannen är okänd.4 Vem han än varit — någon framstående vers
konstnär var han ej. Det är en ganska knagglig vers, där man tycker sig höra 
ekot av den traditionella knitteln:

Idhra tårar skolen i stilla /
Och idhart hopp icke förspilla /
Christus som uppstod aff dödha /
Skal them upweckia uthan mödo.

Motsvarande iakttagelser kan göras beträffande den första danska versionen, 
P. Hegelunds från 1586. Det rör sig i båda fallen om tolkningar som inte 
förmår göra rättvisa åt originalets poetiska förtjänster.

Annorlunda förhåller det sig med nästa svenska version. Den återfinns i 
Utvaldhe andelige sånger av Joachim von Duben, en samling psalmöversätt
ningar som utkom 1725. Som prov på hans tolkning återges här stroferna 
8-11:

Slikt dödsens wärde uphöjer /
At wägen lycklig han röjer 
Ur syndiga / jordiska sorgen 
Till gläntzande himmelska borgen.

Tag jord the stelnade leder 
Och sänck them makliga neder /
Then ädla panten förwara /
Som Herren en gång skall förklara.

En siäl förr bodde ther inne /
Gjord efter GUDS belät och sinne /
Som /  skönt hon sin oskuld förslöste j  
Dock Kristus så dyrt återlöste.

3 Förutom de tio- och tolvstrofiga versio
nerna kan man även notera en fjortonstrofig. 
Den föreligger dock ej på latin, utan endast 
i tysk översättning av Albert Ulrich von Cro- 
nach (i: Hundert Christenliche Hausgesang,
1569). Se Ph. Wackernagel, Das deutsche

Kirchenlied, bd 4, 1874, nr 281. Cronachs 
version återger de fjorton sista stroferna i 
Prudentius’ text.

é Arvastson (a. a., s. 99) gissar på Lauren
tius Petri.
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Göm kroppen till domedagen /  
Tå han af jorden uptagen 
Skall igen fu llsä ller  och riker 
Sin Gud blifva täcker och liker.

Utan att vara alldeles perfekt i rytmiskt avseende är Dübens tolkning vida 
mer lättflytande än översättningen i 1567 års psalmbok. Vad han övertagit 
från denna är i huvudsak endast rimflätningen aabb. Det märks på språkdräk
ten att Düben var förtrogen med franskklassicismens stilideal. Men framför 
allt är hans tolkning poetiskt besjälad. Diktionen är för våra öron en smula 
naivt trohjärtad. Men den har innerlighet. Delvis är den pietistiskt färgad. 
Kristi frälsargärning betonas på ett sätt som saknar motsvarighet i den latinska 
texten, och Kristus betecknas på ett för pietismen typiskt sätt som »lambet».

Düben hörde till de karolinska krigare, som hade tillbragt en lång fången
skap i Sibirien. Det finns i hans strofer både en längtan efter befrielse från 
jordelivets sorger och ett ivrigt hopp om den yttersta dagens snara tillkom- 
melse:

Påskynda then dagen /  o Herre!
Tå wi /  båd större och smärre j  
Få tig och lambena prisa 
Med en ny och härliger wisa.

Man kan i vissa av Diibens rader tycka sig få en föraning om psalm 492 
i 1819 års psalmbok. Det finns emellertid ingenting som tyder på att Diibens 
version utgjort en utgångspunkt för Wallin. Wallins arbete med tolkningen 
av Prudentius begravningspsalm genomgick ett flertal olika stadier, och det 
första försöket tedde sig mycket annorlunda än det slutliga resultatet.

En detaljerad framställning av gången i Wallins översättningsarbete skulle 
föra för långt, hur intressant den i och för sig kunde vara. Endast några huvud
punkter må här framhävas.5

Wallins första tolkning publicerades redan 1807, i det tillsammans med 
Michael Choraeus utgivna häftet Omarbetning af swenska psalmer. Den är 
relativt fri i förhållande till den latinska texten och präglas av en religiös 
uppfattning, vilken, som Elsa Norberg påpekat, kan bringa Franzéns ungdoms- 
idealism i åtanke.6 Därmed är också sagt, att diktionen är fjärran från den 
som Wallin slutligen nådde fram till:

Nej, klarnen I ögon, som hafwen 
Sett lifivet förswinna i grafwen!
Hugswalens, I hjertan som blöden!
Det rätta begynner i döden.

Hwad skref du på kistan? hwad röjde 
Den Wård öfwer mullen du höjde?
Om icke att wännen derunder 
Blott hwilar sig än några stunder!

5 Jag hänvisar f. ö. till Arvastson, a. a., s. 6 N y illustrerad svensk litteraturhistoria
101—108, som ger en mera utförlig fram- III: 29. 
ställning av psalmbokskommitténs arbete.
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Om icke, att sängen är bäddad,
Der han, undan sorgerna räddad,
Får sofwa så sött . . .  tills han åter 
Sitt leende öga upplåter!

Tonen saknar tyngd, den är litet sötaktig i det förromantiska svärmeriets 
stil. Det talas om »vännen» som »får sofva så sött». Samtidigt finns det ett 
abstrakt 1700-talsmässigt moraliserande drag i en sådan vändning som »det 
rätta begynner i döden».7 Wallin tryckte om denna version i sina Vitterhets- 
Försök 1821. Detta tyder, som Arvastson framhåller, på att han inte betraktade 
den som poetiskt värdelös.8 Men uppenbart var han inte nöjd med den som 
psalm.

Innan Wallin publicerade nästa tolkningsförsök, kom Hedborns översättning, 
först tryckt i Phosphoros 1810, sedan i hans Psalmer 1812. Hos honom har 
de tre första stroferna följande lydelse:

Aftorka ditt gråtande öga,
Och klaga ej, sörjande Moder!
D in kärlekspant är i det Höga,
I famnen af Christus, sin Broder.

O Wänskap! —  på marmorn, den kalla,
Du lutande ristar din smärta:
När Runan med den skall förfalla,
Då trycks Du till älsklingens hjerta!

Ty ewig är icke hans dwala;
Messias en gång honom wäcker:
Han röst till den döda skall tala:
»Upp, Menniska, morgonen bräcker!»

Alltjämt finns här en förromantisk, något lidnersk diktion. Men det har 
också tillkommit en götiskt-romantisk detalj: runan. Den religiösa hållningen 
är utpräglat kristocentrisk.

Formellt viktigt är att Hedborn övergivit den traditionella rimställningen 
aabb, som används ännu i Wallins version 1807. Han rimmar korsvis i stället 
för parvis. Detta påverkar rytmen. Den blir lugnare och kommer närmare 
Prudentius orimmade vers.

Denna rimställning tog Wallin upp i sitt nästa försök 1813 och behöll den 
därefter.

Även i övrigt tog han upp vändningar från Hedborn. Detta framgår redan 
av en blick på de tre första stroferna:

Hugsvalens, I hjertan som blöden!
Och upphören, mödrar! att sörja:
D e älskade panter i döden 
Sitt ädlare lif skola börja.

Hvad säga de prydliga vårdar?
Hvad är det som runorna lofva?
»De sälla, som bo i Guds gårdar,
De äro ej döda, men sofva.»

7 Liknande stildrag finner man även i en 8 Arvastson, a. a., s. 103.
tolkning av J. D. Valerius. Jag har dock ej 
kunnat fastställa vilket år den gjorts.
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I skymningen skiljer sig anden 
Från vännen, som hvilar allena;
Men morgonen snart är för handen 
Att evigt de skilda förena.

»Runorna» i strof 2 är upptagna från Hedborn, liksom »morgonen» i strof 3. 
Intetdera har stöd i den latinska texten.

»Runorna» behöll Wallin i sin definitiva version. I övrigt kan man märka, 
hur han där bemödat sig om att komma närmare Prudentius text. Ps. 492 i 
1819 års psalmbok förtjänar återges i sin helhet:

N u tystne de klagande ljuden 
Och stille sig tårarnes flöden:
Till liv och odödlighet bjuden 
Är mänskan av Gud genom döden.

Vad säga de fredliga vårdar,
Vad är det som runorna lova?
»De sälla, som bo i Guds gårdar,
D e äro ej döda, de sova.»

Begärens och stormarnas ilar 
Och jordiska sorgen och fröjden.
De störa ej stoftet, som vilar.
Ej anden, som lever i höjden.

En dag skall ock känslan och modet 
De domnade benen uppliva,
Och värmen och spelande blodet 
De stannade pulsarna driva.

Och vissnade lemmar, dem griften 
I mörker och tystnad förblandar,
Högt över förgängelsens skiften 
Förklaras kring saliga andar.

Det höstliga kornet, som jordas.
Ej vintriga månar föröda:
Vid vårsolens blick det fullbordas 
Till sommarens gyllene gröda.

Så, värmd av det eviga ljuset 
Och vårdad för sällare tider,
Står kroppen förskönad ur gruset 
Och mera ej dör eller lider.

Men salig vi döden må prisa:
Dess kval, som till jorden oss böja,
Oss vägen till hemlandet visa 
Och hjärtat till himmelen höja.

Nu, jord, slut den ädlaste sonen,
Slut mänskan till moderligt sköte.
Dess lemmar, de dyrbara lånen,
Förvara till givarens möte.

En ande, som bad och som trodde,
Där ägde sin älskade boning;
En brinnande vishet där bodde,
Som närdes av Kristi försoning.
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Omhägna med nattliga friden 
Den trötte, o grav, i din gömma.
När natten en gång är förliden,
Skall Herren sin avbild ej glömma.

När jordenes grundvalar bäva 
Och himlabasunen har dönat,
Skall Herren sitt lån återkräva,
Förädlat och nytt och förskönat.

En jämförelse med den ovan avtryckta latinska texten visar, att Wallin på 
en rad ställen nått större trohet mot Prudentius. Den första raden i strof i 
är redan den betecknande. »Nu tystne de klagande ljuden» — det är en mycket 
nära motsvarighet till latinets »iam maesta quiesce querela». Likaså har latinets 
»mors haec reparatio vitae est» fått en adekvat motsvarighet i »Till liv och 
odödlighet bjuden / Är mänskan av Gud genom döden», ehuru Wallin måst 
utnyttja två versrader för att täcka originalets innebörd.

Wallin avviker i en detalj i första strofen från Prudentius. Han har tagit 
bort omnämnandet av mödrarna. Situationen har därigenom gjorts mera all
mängiltig. Men på det hela taget föreligger en ökad trohet mot Prudentius. 
Påfallande är översättningen av »fervens sapientia» i strof io. År 1807 åter
gavs detta med »en vishet i Himlarna buren», år 1813 med »en himmelens 
anda». Nu står där »en brinnande vishet». Det är mycket närmare originalet.

Ändå förhåller det sig utan tvivel så, att psalmen i dess slutgiltiga version 
samtidigt blivit mera personligt wallinsk.

Den vackra sjätte strofen är i och för sig trogen mot tankegången i Pruden
tius text. Wallin har emellertid givit den en nordisk stämning genom det sätt 
på vilket han placerar in årstidscykeln i de fyra versraderna; det mest geniala 
är nog uttrycket »vintriga månar», som för en svensk läsare för med sig en 
atmosfär av stelfrusen vit ödslighet.

Men det finns också mera personliga inslag. Stroferna 2 och 3 avlägger 
vittnesbörd härom.

Att Wallin förvandlat Prudentius klippgravar, »saxa cavata», till en svensk 
kyrkogårdsidyll är ett tidstypiskt drag.9 Men detaljen ingår i ett större sam
manhang, i en stämning av kvietism som genomgår båda stroferna. Särskilt i 
den tredje finns något av världströtthet. Det är samma längtan som Wallin 
tolkade i »Hemsjukan» och senare i »Dödens engel». I strof 8 finner vi en 
formulering om att dödens kval »oss vägen till hemlandet visa». I strof 11 
talas det om trötthet: »Omhägna med nattliga friden / Den trötte, o grav, i 
din gömma.»

Det är föreningen av denna nästan trånande ton med det magistrala, som 
kommer den wallinska psalmen att ringa i öronen. Wallin har fått fram de 
melodiska möjligheter, som finns i det metriska schemat. Den latinska versen 
i Prudentius hymn bör väl närmast betraktas som anapestisk med en inledande 
jambisk fot. Det går visst för sig att skandera Wallins psalm på det sättet. 
Men frågan är om inte rytmen lika gärna eller hellre skulle kunna uppfattas 
som fallande, dvs. som daktylisk vers med en upptakt. Karakteristiskt för Wal-

9 Jfr Carl Fehrman, Kyrkogårdsromantik,
1954, s. 9 ff.
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lin är nämligen att han bemödat sig om att få ett mycket starkt tryck på den 
andra stavelsen i varje versrad:

N u tystne de klagande ljuden 
Och stille sig tårarnes flöden:
Till liv  och odödlighet bjuden 
Är mänskan av Gud genom döden.

Det är i regel viktiga betydelsebärande ords tryckstarka stavelse, som har fått 
denna placering. Hur oerhört väsentlig denna rytmiska gestalt är för totalin
trycket kan man visa genom jämförelse med en norsk version, skapad av en 
ingalunda obetydlig skald, nämligen J. S. Welhaven.

Welhavens tolkning ingår i Antydninger til et forbedret Psalmeverk, 1840. 
Den utgör alltså ett led i arbetet på revisionen av Kingos psalmbok. Ehuru 
detta här icke kan visas i detalj, bör det nämnas, att man i den danska psalm
traditionen inte finner den tendens till allt mer ökad metrisk trohet mot Pru
dentius original, vilken vi kunnat spåra i Sverige. Welhaven har därför tillåtit 
sig att göra versen fyrtaktig med manliga rim i de båda inledande raderna i 
varje strof.

Så lyder t. ex. hans fjärde strof:
Guds Haand skal sanke de möre Ben, 
o g föie dem sammen föruden Men; 
han förer dem ud af det snevre Kammer
0 g varmer dem atter med Aandens Flammer.

Jämför härmed Wallins motsvarande strof:
En dag skall ock känslan och modet 
De domnade benen uppliva,
Och värmen och spelande blodet 
De stannade pulsarna driva.

Eller tag en senare strof, den som svarar mot Prudentius »Nunc suscipe, terra, 
fovendum / gremioque hunc concipe molli». Den lyder hos Welhaven:

1 Gravens Dyb falder Hvilen söd.
O Jord, tag Legemet i dit Skjöd!
Det asdleste Frö du nu modtager, 
og derfor kaldes du Flerrens Ager.

Det är lite torrt didaktiskt i tanke och ordval. Framför allt ger dock den 
metriska formen en helt annan versmelodi. De båda inledande raderna med 
sina parvisa manliga rim räcker inte till för att skapa den eftersinnande hög
tidlighet, som finns i det latinska originalet och i Wallins psalm. Stroferna 
ter sig som sammanfogade av fyra smärre enheter, 2 +  2; sådan är också den 
syntaktiska byggnaden. Hos Wallin framstår stroferna, på grund av de korsvisa 
kvinnliga rimmen och den däremot svarande syntaktiska byggnaden, som sam
manfogade av två parallella enheter. Varje strofhalva blir därigenom på något 
vis längre, mera magistral och sonor:

Nu, jord, slut den ädlaste sonen,
Slut mänskan till moderligt sköte.
Dess lemmar, de dyrbara lånen,
Förvara till givarens möte.
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Temats frekvens i modern svensk lyrik
Fr. o. m. 1819 har Prudentius begravningshymn fått sin så att säga definitiva 
svenska språkdräkt. Det finns senare svenska lyriker som har känt till den 
latinska originaltexten, men även för dem har den melodiska suggestionen från 
Wallins version spelat in.

Det inflytande som Wallins psalmbok utövat på senare svensk lyrik är ett 
stort och endast sporadiskt undersökt ämne. Även om man inriktar sig på en 
enda psalm — i detta fall nr 492 —  finner man snart, att stoffet är mycket 
omfattande. Frappant är att Wallins prudentiustolkning spelat en så stor roll 
för modern svensk lyrik.1 De texter som i det följande kommer att behandlas 
är ett urval av de belägg som visar detta.

Skulle man våga ett försök att framställa en generell förklaring till att denna 
— och även andra av begravningspsalmerna i Wallins psalmbok — fått en 
sådan aktualitet, får man kanske peka på två saker. Den ena är det starka 
dödsmedvetande, som gjort sig kännbart i en epok som upplevt två världskrig. 
Den andra är upplösningen av den religiösa trosvissheten och av normsystemen 
över huvud, vilken alstrat en känsla av tomhet, där den fasta äldre traditionen 
framstått som en plågsam eller längtansvärd kontrast.

E dfelt
Denna förklaring tycks åtminstone passa i Johannes Edfelts fall. I diktsam
lingen Högmässa av år 1934 med vilken han gjorde sitt genombrott som tids- 
diktare, läser man dikten Numen adest:

Vi läste: »Vad ljus över griften!»
Men sågo vi skymten av ljuset?
Vi lade åt sidan skriften 
med sinnet förpinat och fruset.

Köld trängde till varje tåga 
och höljde med isblommor själens 
förklarade fönster; i låga 
kvarter blev vår tillvaro trälens.

Men helt kan dock aldrig det ljusa 
odödlighetshoppet gå under.
Det kommer på vingar som susa 
i mindre förstockade stunder.

Det adlar vårt ödes elände, 
det trista och meningslösa, 
och lindrar den ångest vi kände 
att hopplöst vårt pund förslösa.

Skygg aning och handfallen gissning, 
att vägarna hemåt bära, 
skall detta, o Död, bli förvissning, 
då du med ditt under är nära?

1 Jag förbigår här frågan om de spår psal
men satt i 1800-talets diktning. Nämnas bör 
dock, att Runeberg utnyttjade den som met
riskt mönster för en personlig dikt, vilken 
han själv aldrig tryckte (Bön, Vitterhetssam-

fundets upplaga bd 2, s. n o f . ) ,  och att Vik
tor Rydberg —  den diktare som mest inten
sivt upplevde trosproblemen under seklets se
nare del —  klippte in ett par strofer ur Wal
lins psalm i sin »Livslust och livsleda».
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Dikten återfinns under den samlande rubriken Gravpsalm. Arrangemanget 
svarar mot en för Edfelt och Gullberg gemensam poetik, vilken den sist
nämnde uttryckt ett par år tidigare i följande rader:

En bekant gammal psalmvers som alla känner till 
eller texten till en schlager som alla känner till: 
se där någonting att lära av, 
när det gäller att göra sig förstådd med poesi.

Edfelts Numen adest börjar mycket riktigt med citat ur en bekant psalm — 
Franzéns påskpsalm —  och metriskt följer den fullständigt mönstret i ps. 492.

Situationen anges klart och knappt i första strofen. Diktaren talar för dem 
som i sin tillvaro inte kan skönja något av det ljus psalmdiktaren sjunger om. 
»Vi lade åt sidan skriften» —  här närmast psalmboken — »med sinnet för
pinat och fruset.»

Andra strofen utvecklar närmare denna upplevelse av köld. Med hänsyn till 
tidssituationen och diktsamlingens innehåll i övrigt får man anta, att Edfelt 
främst syftar till att beteckna sin samtid som en istid. Kölden lägger isblommor 
över »själens förklarade fönster». Uttrycket är värt att observera. Det förut
sätter, att själen egentligen är utrustad med en möjlighet till kontakt med and
liga realiteter.

Därmed förbereder det den vändning, som inträder i diktens tredje och fjärde 
strofer. I dem anknyter Edfelt tydligt till Wallins psalm, i dess egenskap av 
suggestivt uttryck för människans odödlighetshopp. Även sin ångest uttrycker 
han i fjärde strofen på ett wallinskt sätt, med en biblisk formulering.

Rabbe Enckell har i sin stora essä om Johannes Edfelts lyrik observerat, 
hur Edfelt i en annan dikt anknyter till Wallins »Var är den vän som överallt 
jag söker?». Enckell gör därvid en kommentar: »Det är inte överraskande att 
finna Wallin bland Edfelts anfäder. Wallins ångest i tvivlet är besläktad med 
Edfelts metafysiska rotlöshetskänsla. Edfelt är, i det emfatiska sökandet efter 
en trygghetsgrund, nära frände till diktaren av Dödens ängel och Hemsjukan.»2

Observationen är slående riktig, och den är tillämplig på ps. 492 och Ed
felts förhållande till den. Psalmen uttrycker som nämnts något av Wallins 
egen melankoliska längtan till en trygghetsgrund. För Edfelts vidkommande 
kan man som parallell anföra ett par strofer ur en tidigare dikt, Resumé, i 
Aftonunderhållning av år 1932, där han också anknyter till ps. 492:3

Gepäck på turnén genom livet 
skall vara, gunås, av nöden.
Med frakt som ett ångestdrivet 
bagagedjur man traskar mot döden.

Jag gåve det gärna tillbaka, 
om bara en gnista av denna 
förtröstan, som intet kan skaka, 
på nytt ville ge sig tillkänna.

Den förtröstan, som intet kan skaka, tycks en gång ha funnits. I uppsatsen 
Bukolisk bild kommer Edfelt på tal om Kinnekulle också att nämna sin mor.

2 En bok om Johannes Edfelt, 1960, s. 31. den dikten uppvisar en motsvarande anknyt-
3 En jämförelse kan också göras med Vin- ning till ps. 492. 

terstrofer 11, i Elden och klyftan, 1943; även
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Han skriver: »Hennes religiositet var ett barns förtröstan på en god Fader. 
Med tiden blev det så, att jag opponerade mot en sådan tro; och detta måste 
ha vållat henne djupare sorg än jag i mina brytningsår anade och förstod.»4 
Barndomstron försvann, men inte spårlöst. Den efterlämnade ett metafysiskt 
behov, som är märkbart genom hela Edfelts diktning. Den högre verkligheten 
postuleras icke, men den efterfrågas envist. Det heter i dikten Skuggor i augusti 
(i samlingen Bråddjupt eko, 1947):

Bortom
mörkt händelseförlopp och ödslig kretsgång 
finns där en hemlig punkt, en livets sanna 
verklighet, där all splittring blir till enhet?

Det är från denna sökta hemliga punkt hans diktning utgår. Från en idea
lens värld, vars existens är oviss, men vars behövlighet är djupt upplevd.

Även dikten Numen adest, som här står i centrum för vårt intresse, utmyn
nar på ett för Edfelt djupt karakteristiskt sätt i en fråga:

Skygg aning och handfallen gissning, 
att vägarna hemåt bära, 
skall detta, o Död, bli förvissning, 
då du med ditt under är nära?

Wallin förmådde uttrycka förvissningen inför döden; Edfelt har skygg aning 
och handfallen gissning och till sist ett frågetecken.

E kelöf
Gunnar Ekelöfs dikt Contra Prudentium(i samlingen Dedikation, 1934) röjer 
med sin titel förtrogenhet med Prudentius författarskap i original; rubriken 
tycks vara satt med dennes apologetiska skrift Contra Symmachum som möns
ter. Redan en hastig blick på texten visar emellertid, att Ekelöf utgår från och 
replikerar på Wallins psalm:

N u klingar de klagande ljuden 
Ur djupen, ur avgrundsglöden:
T ill döden i lidandet bjuden 
Är guden i mänskan av nöden.

Vad glömmer den heliga skriften?
Vad är det som runorna gömmer:
De döda som vilar i griften,
De sover inte, de drömmer!

De tecken som ångesten präntar 
I hjärtan som svider och ömmar 
Skall, tydas av öden som väntar
I outplånliga drömmar.

Och blinda för eviga ljuset 
Och dömda till eviga livet 
Skall själar förtvina i gruset 
Och maskarna fortplanta livet.

4 Bukolisk bild ingår i Skrifter utgivna av 
Västgöta nation i Lund, I. 1962,
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När länder och hav blivit kalla 
Och slumpen sin leksak försummar 
Skall dödsdrömmen levas av alla,
Förslöad, förfulad, fördummad!

T. o. m. rimmen är delvis desamma — jämför strof 1 hos Ekelöf med mot
svarande hos Wallin och strof 4 hos Ekelöf med strof 7 hos Wallin.

Någon parodi på psalmen i den mening man vanligen brukar inlägga i ter
men, då den brukas litterärt, är inte Ekelöfs dikt. Parodien syftar till att för
löjliga, att uppnå en komisk effekt. Men Ekelöfs dikt är hädisk på ett snarast 
frenetiskt allvarligt sätt. I musikalisk mening skulle man däremot kunna tala 
om parodi; där används termen om en vokalkomposition, som övertar melodien 
från en tidigare existerande sång men med en annan text.

Varför är Ekelöf så förbittrad på Wallins psalm? En förklaring kan man 
möjligen få av de första raderna i hans essä om Dürers Melankoli. »Sedan 
20 år har jag haft Dürers Melencolia I i mitt rum, och åtminstone förr i värl
den hände det att jag grubblade över den i ensamma kvällar.»5 Wallin var 
en melankoliker, och man kan gissa att Ekelöf berörts mycket starkt av den 
förföriskt kvietistiska ton, som är den store psalmdiktarens mest personliga bi
drag till hans variant av Prudentius-hymnen. Ekelöf reagerar så våldsamt, där
för att han upplevt psalmens stämning som en lockelse.

Men också andra förklaringar kan tänkas. Wallins psalm handlar om det 
liv, som nås genom döden. Ett huvudtema i Ekelöfs diktning är döden i livet. 
Dödsdrömmen som skall levas av alla — enligt sista strofen i hans dikt — 
är av central betydelse för tolkningen av den.

Det inledande partiet i samlingen Dedikation heter Döden och drömmarna. 
Det är genomgående fråga om onda drömmar. Kyla och förstening är åter
kommande motiv. Så i dessa rader ur dikten Mellan fem och sju:

Världsalltets kyla sänker sig sakta ner över jorden.
Husen sparar sin fattiga värme djupt under gråklädda ytor.

Luften är likblek och stadens stenar är döda för alltid.
Stadens stenar sover stilla med urtidsdrömmar i hjärtat.

Världsalltets kyla förekommer också i sista strofen av Contra Prudentium. De 
nu citerade raderna ger en mera personlig belysning åt stämningen där.

I dikten Mellan fem och sju har drömmarna överförts på stenarna; det är 
de som drömmer. Detta är karakteristiskt för Ekelöf. Han uppfattar ofta allting 
som besjälat, och tanken på en själavandring spelar en stor roll i hans dikt
ning. Han upplever också — mera speciellt — en identitet mellan sig själv 
och stenen. Mycket belysande är dikten En dödsdröm i samlingen Non serviam. 
Dess konkreta utgångspunkt är fossil, som finns i trappsteg av kalksten.

Jag tyckte mig smeka en sten med handen.
Kanske fanns det förstenade fåglar och blommor därinne.

Med tusenåriga slag slog ett stenhjärta i ådrorna.
I min hand blev stenen levande fågel och flög bort.
Jag stod där ensam. Min fågel är borta
men kommer ibland av plikt eller vana tillbaka.
[···]

5 Blandade kort, 1957, s. 119.
2 -  634044 Sam laren 1963
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Jag smekte en sten, jag blev en sten.
Allting vände sig i mig, allting förvandlades.

N u vrider sig tiden sakta och känslolös kring sin axel.
[···]
Jag kvävs i sten, jag drunknar i sten.

Runt om mig sover fåglar och snäckor 
bland ödlor och blommor.

I årbiljoner drar tiden dem med sig
genom hav av sten, till himlar av sten . . .

Skräcken för förstening är här, liksom på en rad andra ställen i Ekelöfs 
diktning, intensivt upplevd. Den torde bottna i barndomsupplevelser. I Ett foto
grafi har diktaren berättat om sin fars sinnessjukdom.6 Den yttrade sig i bort
fall av de emotionella kontakterna. Han levde och rörde sig, han åt och drack, 
men han var oåtkomlig. Han var som en levande död. Uppsatsen slutar med 
orden: »han spökar än». Det kan tänkas att han bl. a. gör det i de ångestfyllda 
försteningsmotiven och drömmarna om ett slags levande död, som ideligen 
dyker upp i Ekelöfs diktning. »De döda som vilar i griften / De sover inte, 
de drömmer!», heter det i andra strofen av Contra Prudentium, och fortsätt
ningen visar, att de drömmer onda drömmar.

Som en motvikt till försteningstanken möter man hos Ekelöf en spekulation 
om den levande enheten i tillvaron, ett slags makrokosm—mikrokosm-filosofi. 
Enligt denna uppfattning är allting levande. Människan som är en liten del 
av det stora hela är själv en värld sammansatt av små levande enheter. Denna 
besjälade totalitet är stadd i ständig förändring. Ett vackert exempel på detta 
synsätt erbjuder slutdikten i samlingen Köp den blindes sång, Coda:

Seklernas sand 
i alltets timglas
—  stjärnorna!
Smyckad står
den stora föderskan Natt!
Hon som bär dig, 
ett frö i sitt innersta 
alstrande mörker
—  dig, som själv
är av cellers världsallt sammansatt, 
av blod i strömmande vintergator, 
av dunkla känslonebulosor!

Vad rör dig det färdigas vänner:
Allt är halvvägs hunnet!
En gud har fötts
—  en gud skall åter födas, 
och tusen gudar, och tiotusen,
ej av nåd men av fullbordad tid 
och blott för att hinna halvvägs 
in i det nästa!
Intet är färdigt, intet är evigt, 
intet är kallt och intet är dött, 
men varje jordisk natt 
är hemligt en julnatt.

6 Ett fotografi ingår i volymen Verklig
hetsflykt, 1958.
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Så kan det låta i ett ljusare stämningsläge.
Jämför man Coda och Contra Prudentium, förstår man bättre Ekelöfs reak

tion mot Wallin och Prudentius. De två hör till »det färdigas vänner»: fräls
ningen är ett historiskt faktum, en gång för alla givet genom Kristi födelse 
och död, och de troende är bestämda för evigheten. Mot detta sätter Ekelöf 
i Coda sin övertygelse, att »intet är färdigt, intet är evigt, / intet är kallt och 
intet är dött».

I ett dystert stämningsläge, sådant man möter det i Contra Prudentium, be
står alltjämt samma uppfattning av enheten i det stora förloppet. Någon de
finitiv död finns inte, lika litet som någon radikal skillnad mellan levande 
och dött. Men detta faktum framstår här som fasansfullt:

Och blinda för eviga ljuset 
Och dömda till eviga livet 
Skall själar förtvina i gruset 
Och maskarna fortplanta livet.

Förebråelsen mot Wallin och Prudentius i Contra Prudentium går ut på att 
de givit en falsk skönmålning, och Ekelöfs dikt ser som sin uppgift att på
minna om det som den heliga skriften glömt.

Ekelöfs allmänna hållning finns angiven i titeldikten Dedikation. Det heter 
där bl. a. att verket ägnas
Med kärlek till en kropp, till en själ, till en kärlek.

Vi möter här tanken på enheten i alltet. Vidare dedicerar han sina dikter

Med ironisk avund till en ironisk evighet, till tinget i sig och en oförstörbar materia. 
Med hat till den förkrossande allmänna dumheten, till staten 
och lagarna, familjen och kyrkan, lögnen och rädslan.

Ironisk avund mot en ironisk evighet och hat till dumheten och kyrkan *— 
det är i själva verket en mycket träffande beskrivning av stämningsläget i Contra 
Prudentium.

Gullberg
Den metriska gestalten i ps. 492 utnyttjade Hjalmar Gullberg redan 1932 i 
dikten Mekaniskt sorgespel, som uttrycker bitter besvikelse över oförmågan att 
finna stöd för en tro på försynen:

Guds mening med orsaksförloppen 
jag spanade efter besviken.
N u går jag med oro i kroppen.
Mitt öga har sett mekaniken.

Psalmens versmelodi har utnyttjats som en kontrasterande bakgrund. Valet av 
ord och bilder visar ingen direkt anknytning till Wallins gravhymn.

En tydlig hänsyftning på både Prudentius och Wallin möter man däremot 
i den femte dikten i cykeln A tt sjungas på vokal, som ingår i Terziner i okons
tens tid (1958).
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Vad vill konsonanternas klagan, 
vad säger den rimmade gråten?
Förgiftad är källan där sagan 
har speglat den jagiska ståten.

Narkissos halverade vådan
att dö genom vatten med Näcken.
Vad säger i klangbottenlådan 
den dränkte till noternas tecken?

En ande som trott på sin egen 
bestämmelse flydde sin boning, 
om chockskadans upphov förtegen, 
en självspilling utan försoning.

När sångarna fallit i glömska 
och namnplåten vittrat på korsen, 
skall ingen begråta de drömska 
och stavelsedöden i forsen.

Diktens första rad är modellerad efter Prudentius formulering: »quid pulchra 
volunt monumenta». I övrigt är den inte lättolkad. Vad åsyftas med konsonan
ternas klagan i en dikt som läses under rubriken Att sjungas på vokal?

Diktcykeln tycks i sin helhet vara en framställning av Gullbergs syn på sin 
poesi, från den tidiga ungdomen fram till den tidpunkt, då han gav ut Terziner 
i okonstens tid. Den första dikten är en episod från en fotvandring i Österrike, 
då diktarens och hans kamraters ryggsäckar väntade på att fyllas med »obe
skrivligt oskrivna verk». Den andra dikten må citeras fullständigt:

Jag viil forma min stigande treklang a-e-i 
till en wagnerskt oändlig melodi.

O vasall i passionernas tonbrus o-u-y 
som med konungabruden ville fly!

Finns en ö bortom å, bortom ä, bortom ö, 
där två älskande kan älska och dö?

Dessa strofer tycks innehålla hänsyftningar på Gullbergs första diktarperiod i 
Lund, då han och Frans G. Bengtsson tävlade om platsen som stadens främste 
skald. Den senare skrev en berömd dikt om Tristan och Isolde; ett eko från 
den finns i Gullbergs rader. Dikten framställer också Gullbergs övertygelse 
om den musikaliska inspirationsgrunden till poesien. Av detta skäl framstår 
vokalerna som det bärande elementet.

Den tredje dikten redovisar den påbörjade reduktionen av de ungdomliga 
drömmarna. Dikten börjar:

Utspilld som Onans säd 
låg under lagerträd 
all ofullbordad sång.

I den fjärde dikten identifierar sig diktaren med den förlorade sonen. Sången 
har nu reducerats till ett nynnande, med vilket den »för detta livet för korte 
i rocken» sjunger sig till sömns, liggande i en svinahjord.

Slutligen kommer vi till början av den femte dikten:
Vad vill konsonanternas klagan, 
vad säger den rimmade gråten?
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Man kan — och bör troligen — uppfatta konsonanterna som en kontrast till 
vokalerna i den andra dikten i cykeln. De markerar jatt diktaren nödgats avstå 
från de stolta ambitioner, som vokalerna symboliserade. Hans poesi framstår 
nu som en rimmad gråt, under medverkan av konsonanterna.

Ännu dunklare ter sig början av andra strofen:
Narkissos halverade vådan
att dö genom vatten med Näcken.

Varför påstås det att Narkissos med Näcken delade det vådliga ödet att dö 
genom vatten? Näcken är som bekant i folktron ett vattenväsen, han lever 
i vatten och spelar vid vatten, och om han genom sitt spel lockar andra ned 
i vattnet, innebär detta ingalunda döden för honom själv.

Lösningen till detta crux torde ligga i att Näcken stavas med stort N. Det 
är inte fråga om vilken näck som helst, utan om Ernst Josephsons.7 Ja, man 
kan gå ett steg längre och säga: Ernst Josephsons Näcken, så som han ut
lagts av Ingrid Jacobson-Mesterton och Erik Blomberg.

År 1942 hade Gullberg givit en tolkning av Josephsons Näcken i sin Hymn 
till ett evakuerat Nationalmuseum. Den gången anknöt han till folksagan och 
gjorde den till symbol för den tragiskt oförstådde konstnärens livsöde. Sanno
likt har hans syn på motivet undergått vissa förskjutningar genom bekantskap 
med de några år senare utkomna arbetena om Josephson.

Ingrid Jacobsons år 1946 publicerade studie över Näckenmotivet hos Ernst 
Josephson8 inleds med en omfattande översikt av nyromantisk vattenspekula
tion. »Längtan från verkligheten tar sig uttryck i en önskan att sjunka till 
vila i vattnets moderssköte» (s. 9). Denna tendens kan enligt Ingrid Jacobson 
avläsas i framställningar både av Näcken och av den drunknande Ofelia. Här 
möter vi sålunda kombinationen av Näcken och död genom vatten. (Det sist
nämnda uttrycket —  som ju används i Gullbergs dikt — härstammar i förbi
gående sagt från den svenska översättningen av Eliots The Waste Land; den ut
fördes av Karin Boye och Erik Mesterton.) Enligt Ingrid Jacobson levde dessa 
romantiska föreställningar kvar under senare delen av 1800-talet och utgjorde 
komponenter i Ernst Josephsons sysslande med Näcken-motivet. Psykologiskt 
skulle de betingas av konstnärens starka modersbindning, vilken även givit 
hans själsliv en narcissistisk inriktning.

Oberoende av den vetenskapliga hållbarheten i dessa resonemang är det 
av intresse, att här skymtar en kombination av Näcken och Narkissos. Argu
menteringen har senare fullföljts från likartade utgångspunkter av Erik Blom
berg (1951). Josephsons Strömkarlen är målad så att hans bild reflekteras i 
vattnet; Blomberg hävdar att han är att uppfatta som på en gång en Narkissos 
och ett andligt självporträtt av sin skapare. »Han är en Narkissos vid källan, 
men en Narkissos som dagsljuset gjort seende, som vämjes vid sig själv» (s. 349). 
Vämjelsen anses bero bl. a. på medvetandet om autoerotiska tendenser; Blom
berg pekar i detta sammanhang liksom Ingrid Jacobson på en om näckbilderna 
påminnande teckning av en fiolspelare, utförd under Josephsons sjukdomstid. 
Blomberg citerar också i samband med sin tolkning en del brevuttalanden av

7 Jfr Carl Fehrman, Hjalmar Gullberg, 8 Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitter-
1958, s. 132. hets-samhälles handlingar. Följd 6. Bd 3: 3.
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Josephson — uttalanden som Gullberg åtminstone delvis torde studerat, innan 
han skrev sin Näcken-dikt 1942.0 De vittnar om att forsen av Josephson upp
levdes som en musik, vilken försatte honom i drömmerier. Stundom var dessa 
melankoliska och bemängda med självmordstankar.

Om man förutsätter att Gullberg känt till dessa senare tolkningar av Joseph
sons Näcken som en Narkissos, blir sammanställningen i den här diskuterade 
diktens andra strof begriplig. Ett visst ljus faller också över fjärde strofens 
slutvändning om »de drömska / och stavelsedöden i forsen».

Narkissosmotivet tycks vara det centrala i dikten. Man kan gott anknyta till 
Blombergs formulering: det är fråga om Narkissos som dagsljuset gjort seende 
och som vämjes vid sig själv. Närmare bestämt, vid sig själv i sin egenskap 
av diktare.

Cykeln A tt sjungas på vokal följs i Terziner i okonstens tid omedelbart av 
en dikt, vars titel är ett citat: »Non si demisso se ipse voret capite.y> Dikten 
bygger på ett minne från Einar Löfstedts undervisning i latin. Till anekdoten 
om lärarens utläggning av textstället knyter Gullberg följande kommentar:

Vad är en diktare? Narkissos, 
böjd över svaret, ser i källan plötsligt
i stället för sin bild hans bild som så obscent i en bisats hos Catullus 
slukar sig själv.

Gullberg har vid flera tidigare tillfällen använt Narkissosmyten för att ge
stalta sin egen problematik. Detta framgår exempelvis av en sammanställning 
av Lidande Narkissos i Andliga övningar med spegeldikten Detta är jag, som 
avslutar Att övervinna världen. I båda dessa dikter talar en längtan efter själv
utplåning. I den senare av dem uppträder den vid sidan av en indirekt för
nimbar men stark självkänsla. Där anges också den lösning eller lindring av 
problemet, som Gullberg då tänkte sig: genom melodier och drömmer, dvs. 
genom sin diktning, skall han befrias ur sin innestängdhet i det egna jaget.

Catullus-dikten och slutdikten i cykeln Att sjungas på vokal präglas däremot 
av misstro mot diktkonsten och drömmen som förlösare. Diktningen framstår 
genom sitt inslag av självbespegling som en förgiftad källa:

Vad vill konsonanternas klagan, 
vad säger den rimmade gråten?
Förgiftad är källan där sagan 
har speglat den jagiska ståten.

Dikten utmynnar i tanken på en utplåning av annat slag än i de tidigare Nar- 
kissosdikterna: den obegråtna glömskans.

När sångarna fallit i glömska 
och namnplåten vittrat på korsen, 
skall ingen begråta de drömska 
och stavelsedöden i forsen.

I denna strof finns det —  genom en kontrasteffekt —  en anknytning till 
Wallins psalm. Den framhäver ju vissheten om ett evigt liv och löftet att 
Herren skall komma ihåg sina trogna. Gullbergs aspirationer på odödlighet har

9 jfr Ragnar Josephson, Hjalmar Gullbergs 
möten med konsten. BLM 1961, s. 596.
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otvivelaktigt, liksom hos så många poeter före honom, knutit sig till hans verk. 
Han har trott på sin kallelse som diktare, och hans självkänsla har funnit 
stöd i denna tro. Han har varit, som det står i tredje strofen, »en ande som 
trott på sin egen / bestämmelse».

Narkissos självmord blir nu till en symbol för att denna tro underminerats. 
Varför? Det sägs inte. Tvärtom poängteras att han är »om chockskadans upp
hov förtegen». Denna förtegna hållning möter på en rad ställen i Gullbergs 
diktning. Något försök att forcera den skall här ej göras. Vi kan endast konsta
tera, att bildspråket i slutstrofen uttrycker en förnimmelse av den poetiska ar- 
tikulationsförmågans afasi och att Gullbergs variation på temat formar sig till 
begravningspsalm över hans egen diktning.

Martinson
I Harry Martinsons senare produktion förekommer variationer över ps. 492 ofta 
och på ett sätt som verkar i hög grad avsiktligt. I Aniara (1956) finner man 
ett par: sångerna 57 och 81. Den förstnämnda är en kosmisk begravnings
psalm:

Vi sjöng invid graven där flamman 
tog tag om den ej längre unga.
Vårt rysande samvete knöt sig 
i cyniska rymder förfrostat.
De rostfria gravvalven slöt sig 
i rymder där kärleken rostat.

Raderna är formade som en medveten kontrast till Wallins hymn.
I samlingen Vagnen (i960) möter man också ett par: Hösten och Anden. 

Slutstroferna i den senare uttrycker diktens tanke: ett försvar för anden som 
hotas av tingens övermakt.

Som flykting hos tanken och minnet 
bor andens osynliga gåta.
Om den blev till ting skulle sinnet 
likväl den som svunnen begråta.
Då först skulle den som förlorad 
förstocka materiens flöden 
och synliggjord, grov och förlorad 
bekräfta den levande döden.

Slutraderna med det treledade attributet och motivet med den levande döden 
röjer att Martinson känt till och utgått från Ekelöfs Contra Prudentium. Man 
kan också styrka, att han känt till Edfelts variationer på temat. År 1941 publi
cerade han i BLM en utförlig essä om Edfelts lyrik. Han framhöll med gil
lande, att Edfelt reagerat mot tidens fart- och moder nitets jäkt med att sätta »käp
par i tivolihjulen». De stilmedel denne därvid valt beskrivs noggrant av Martin
son. Det påpekas, att han utnyttjar »en poetisk symbolik av kontrasterande åld
rig färg». Och då Edfelt någon gång kan sägas »sjunga» väljer han ett vers
mått snarlikt psalmens: »psalmen är långsam. I den formen kan ett fördjupat 
innehåll inte gärna sjungas bort.»

Fastän Martinson sålunda sugit upp den litterära traditionen, har detta inte



hämmat hans fantasi i dess säregna rörelsemönster. Ett vackert exempel på 
detta erbjuder dikten Midsommardrömmen i samlingen Gräsen i Thule (1958):

När solen ger sommarn dess flöden 
då uppväcker näktergalen 
de drömmar vi hopat kring döden 
som midsommarmyter i dalen.

Då viskas att en gång när döden 
oss söver med skuggornas eter 
församla sig vårar och somrar 
till ändlösa saligheter.

Då föras de samman likt hjordar 
de skingrade somrarnas dagar 
och bilda tillsammans den sommar 
som härskar i eviga hagar.

Liksom Edfelts Numen adest har denna dikt bevarat något positivt från 
Wallins psalm. I ett väsentligt avseende är den t. o. m. kongenial med psalmen 
på ett sätt som ingen av de andra här behandlade dikterna är det. Den fram
manar nämligen skönhetssyner i milt tröstande syfte.

Men det är inte, som hos Prudentius och Wallin, de enskilda människorna 
som utlovas »ändlösa saligheter». Ej heller människosläktet. Det är de svunna 
vårarna och somrarna, som en gång enligt Martinsons dröm skall bilda »den 
sommar / som härskar i eviga hagar».

Harry Martinson har besjungit sommaren mer intensivt än kanske någon 
annan svensk skald. Han har gjort det både på vers och på poetisk prosa. 
Hela den bok som heter Midsommardalen är en hymn till svensk sommar. 
Sommaren hör för honom till de högsta värdena. Han kan sluta en kärleks
dikt så:

Ja, du är av sommar utsprungen
av en sommardröm i min själ omsmekt som en ljusros 
och en skimmergyllne lilja.

{Blad, i Passad, 1945.)

När Martinson talade på Övralid på hundraårsdagen av Verner von Heiden- 
stams födelse, prisade han denne som sommarens skald. Han nämnde särskilt 
Paradisets timma och förklarade, att han tänkt på dess skildring av sommar
natten: »då hägrar paradiset / än över jordens mull», då han skrivit en av sina 
egna dikter, nämligen just Midsommardrömmen. Den läste han som en hyll
ning till Heidenstam.

Otvivelaktigt har Martinson varit särskilt mottaglig för den känsla av from
het och seren harmoni, som hos Heidenstam knyter sig till sommarljuset. Men 
Martinson nöjer sig inte med själva stämningen; hans fantasi har ett behov 
av att personifiera vad han känner.

Somrarna ter sig för honom som levande väsen med självständig existens. 
I en liten återblickande dikt i Cikada sägs, att nu är gräshoppan och vallmon 
döda

men där de levde sitt korta liv 
där var sommaren hos sig.
Var hos sig själv i sitt eget liv, 
var i sitt gröna hem.
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Det är denna föreställning som återvänder i dikten Midsommardrömmen. 
Somrarnas korta liv förgår, men Martinson framför som en myt tanken på 
att de en gång skall samlas och bilda ett slags evighet.

Bakom sommaren står solen; det är solen som »ger sommarn dess flöden». 
Martinson dyrkar stundom solen som en gudomlig princip, en Gud Moder. I 
Midsommardalen ingår en imposant hymn Till solen:

Eldvältrerska. Du som är bukig av flammande glöd, som i ofattbar hetta slungar med 
jättekroppen i fanatiska gastöcken.

Du storm av eld och frid av eld.
Du väckerska och enda möjlighet.
Du ideogrammernas moder och det fullständiga alfabetet.
Du hav av dig själv, du ocean av dig själv i eld. Du dina egna lovsångers tänkerska 

och möjlighet. Du skugglösa. Du friska och elektriska.
Du eldvingade. Åt alla håll flyger du samtidigt och offrar dig själv för att leva.
Du ordens och köttets moder och fader [...]

Dessa rader visar, hur Martinson på sitt sätt kommer nära den stoiska filo
sofiens tanke om elden som alltings upphov. Som inledningsvis nämndes finns 
det spår av denna tankegång i Prudentius begravningshymn. De märks tydligast 
i de partier, som ej medtagits i det traditionella urvalet för svenska psalmboken, 
men små reminiscenser kan ändå upptäckas i Wallins psalm. En sådan är ut
trycket »brinnande vishet» i strof 10; en annan är »värmd av det eviga ljuset» 
i strof 7. Dessutom har Wallin som nämnts fört in årstidscykeln i sin sjätte 
strof och därmed också solsymboliken. Det är detta parti i Wallins ps,alm, som 
Martinson närmast utgått från. Han har i det funnit en anknytningspunkt för 
sin soldyrkan. Så har hans dikt blivit ett uttryck för en fromhet, som till sitt 
ursprung är äldre än Wallins och Prudentius.


