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C A R L - H E N N I N G  W I J K M A R K

Symbolistinfluenser hos Vilhelm Ekelund

Tre studier

George
I och med att den unge Ekelund översatte och sökte kontakt med Dehmel1 
kom han — säkert omedvetet — i en yttre motsatsställning till en annan stor 
tysk poet, Stefan George. Detta påstående bygger på två faktorer av utomordent
lig betydelse för den dåtida tyska poesins situation. Det är sannolikt att Ekelund 
bara blev medveten om den ena av dem, nämligen den poetiska talangscout- 
verksamhet, man kan nästan säga underrättelsetjänst, som George och hans 
talrika krets upprätthöll över hela det europeiska kulturområdet.2 Den andra 
faktorn, mera svåråtkomlig, var att det förelåg en inte bara litterär utan också 
privat rivalitet mellan de båda diktarna. Sedan Dehmel avgått med segern på 
det privata planet betraktades han av George som en dödsfiende, och det hölls 
inom Georgekretsen för helt uteslutet att en sann anhängare av mästarens dikt
ning kunde hysa några som helst sympatier för Dehmel.3

Det är mot denna bakgrund jag tror man bör se det märkliga uttalande 
Ekelund gjorde i samtal med K. A. Svensson vid underrättelsen om Georges 
död hösten 1933: »’Det var en skald av syftning! När jag kom till Tyskland 
fick jag höra av litterära personer, att Stefan George var för hög, att han inte 
skulle kunna förekomma på Café Bauer t. ex. vid ett glas öl, som vi andra. Jag 
hade i tysthet en helt annan mening. Ett slag tänkte jag sända mina översätt
ningar till honom, men jag övergav den tanken. Hem borde i själva verket ha 
vänt sig till mig.’ Han nämnde något om de dåvarande litterära förbindelserna 
mellan Sverige och Tyskland:4 att Stefan George mycket väl kände till honom,

Föreliggande studier utgör ett urval ur en 
lic.-avhandling, som vt. 1966 ventilerades vid 
Sthlms universitet.

1 Se Werin, Vilhelm Ekelund I (i960), s. 
92—94. —  Se även Nils Gösta Valdéns redo
visning av sitt fynd av ett brev från Ekelund 
till Dehmel (DN 8.7.1968).

2 Se t. ex. Wolters: Stefan George und die 
Blätter für die Kunst (1929), s. 85 ff., eller 
Boehringer: Mein Bild von Stefan George 
(1951), s. 43- 6 i .

3 Boehringer berättar (a. a. s. 54): »Mir 
hat einmal jemand Dehmels ‘Zwei Menschen’ 
geliehen. Das Buch lag ungelesen in meinem 
Basler Zimmer auf dem Nachttisch, als Stefan 
George zu mir kam. Er sah es, ergriff es und 
warf es beiseite mit den Worten: ’so eine 
Dreckpoesie!’»

4 Tyvärr kan bibi. Svensson (samtal med 
förf. i september 1965) begripligt nog inte 
längre erinra sig några detaljer eller namn på 
denna punkt. Jag har emellertid kommit till 
den bestämda uppfattningen att det knappast 
kan röra sig om någon annan än Gustaf Udd
gren, som introducerade George i Sverige i 
en essay med insprängda dikttolkningar i 
Nordisk Revy 1898 och veterligen är den 
ende svensk som stått i personlig förbindelse 
med honom. Mellan Ekelund och Uddgren 
finns en brevväxling belagd (1908; se Werin, 
a. a. II (1961), s. 406 f.). Beträffande rela
tionerna Uddgren-George, se Landmann: Ste
fan George und sein Kreis. Eine Bihliographie 
(1960), s. 50.
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E., funnes det inget tvivel om.»5 Detta uttalande var alltså ingalunda verklig
hetsfrämmande i sin skenbart överdrivna självkänsla, utan baserat på fullt kor
rekta insikter dels beträffande Georges föregivna oåtkomlighet — som var en 
yttre attityd avsedd att hålla obehöriga på avstånd, i viss analogi med Ekelunds 
egen — , dels beträffande hans vana att själv, via mellanhänder ur lärjunge
kretsen, ta kontakt med unga befryndade poeter hellre än att låta sig uppvaktas.

När man bläddrar igenom Ekelunds diktsamlingar får man kanske lätt den 
uppfattningen att den vackra sviten av tolkningar mot slutet av Melodier i 
skymning är Georges första (och enda) framträdande i hans poesi. Det är emel
lertid inte fallet. Tidigare i samlingen står dikten Dröm på vägen, som jag här 
citerar i dess helhet då den vid närmare granskning visar sig vara en av de mest 
mystifier ande dikter Ekelund skrivit:

Sof jag
eller drömde vaken? 
där jag låg vid vallen, 
trött af vandring 
i den heta 
sädesböljande 
middagsljusa slätten.

Ligga icke
Sarons slätter för min syn?

Sågo ej i detta nu 
mina ögon 
Mästaren 
med de tolf
vandra genom sädesfälten?

Har min själ ej darrat 
inför denna blicken, 
fylld af smärtans 
outsägliga: —

»Älsken I mig?»

För att börja med det som kan kontrolleras: de sista fem raderna är en utan 
tvivel medveten och mycket närgången allusion på slutraderna i en dikt ur 
Georges då alldeles nyutkomna samling Der Teppich des Lebens:6

.. . mit dem langen schwermutblick der jenen 
Des Meisters an dem see der heimat glich 
Als er die jiinger fragte: liebt ihr mich?

(Vorspiel, IV)

Att Ekelund här står i skuld till George kan man väl inte betvivla; i Joh. 21: 
15-18 riktas frågan som bekant till Petrus ensam. Men vem, vilka kan ha känt 
igen travesteringen, som inte blev påtalad av någon recensent? Inte många i

5 K. A. Svensson: Vilhelm Ekelund i sam- von Traum und Tod, m it einem Vorspiel,
tal och hrev 1922—1949 (1958), s. 241. Utkom först i lyxupplaga 1900, första kon-

6 Der Teppich des Lehens und die Lieder ventionella upplagan i början av 1901.
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Sverige.7 Sannolikast Bengt Lidforss, som då ännu var Ekelunds mentor när det 
gällde tysk poesi. Sceneriet i början av dikten pekar också i riktning mot Lid
forss: den botaniska fotvandring i östra Skåne som Lidforss lät Ekelund följa 
med på sommaren 1900 blev för den unge poeten en upplevelse av största 
betydelse, och säkert spelade den litterära vägledning han då måste ha fått en 
lika stor roll som den botaniska och de direkta naturintrycken för den hastiga 
poetiska förkovran som exkursionen förde med sig.8 Tar man därtill hänsyn till 
känslotonen i dikten ligger det nära till hands att anta att det rör sig om en 
chiffrerad hälsning till Lidforss vars intima karaktär i så fall skulle bekräftas 
av själva hemlighetsfullheten i förfaringssättet.9 Man skulle väl fortfarande 
kunna säga att andra förklaringar är tänkbara, om inte Lidforss själv hjälpt 
till att sluta indiciekedjan: i sin recension av Melodier i skymning besvarar han 
hälsningen genom att citera just denna dikt, som väl knappast tillhör de märk
ligare i samlingen, i dess helhet. Och hans kommentar är intressant; han drar 
en parallell med Jacobsen: »I det berömda ställe af Niels Lyhne, som begynner 
’Det er det evigt triste at en sjael alltid er allene’1 har Jacobsen gifvit ett gri
pande uttryck åt den ensamhetskänslans tristess, som tidtals griper hvarje nor
malt utvecklad individ. Det är som bekant en obehaglig historia. Men oändligt 
tristare är säkerligen den geniala själens sorg inför den gapande klyfta, som 
skiljer honom från en mänsklighet, af hvilken han dock ville blifva förstådd — 
förstådd och älskad.»2 Lidforss tolkar alltså dikten som ett uttryck för geniets 
ensamhetskänsla. Med Jacobsencitatet vill han uttrycka sin egen mera ordinära 
belägenhet. Om man läser fortsättningen av citatet — som han inte anför men 
uttryckligen hänvisar till — får man intrycket av att denna förstuckna svars- 
hälsning är en vädjan till vännen, vilket stämmer väl överens med vad man 
vet om rollfördelningen i deras förhållande. »Det var en L0gn, hver Tro paa

7 Anders Österling (samtal i september 
1965) vill erinra sig från tiden kring sekel
skiftet att en litterärt intresserad lundahuma- 
nist, sedermera fabrikören Albert Sahlin var 
abonnent på Georges exklusiva tidskrift Blät
ter für die Kunst —  »den ende i Skåne». 
Sannolikt den ende i Sverige. Författaren Nils 
Ludvig Olsson (samtal i oktober 1965), en 
utomordentlig kännare av skånsk kultur- och 
personhistoria, kan visserligen inte bekräfta 
denna uppgift men håller för troligt att Sahlin 
och Ekelund var bekanta. Om så var fallet 
kan Ekelund ha läst dikten i Blätter für die 
Kunst, där den förhandspublicerades i no
vember 1897. —  Sedan detta skrevs har Nils 
Gösta Valdén i artikeln Ekelund om euro
peisk dikt (DN 8.7.1968) redovisat sin upp
täckt av en serie artiklar av Ekelund, Euro
peisk diktning (I-IV), publicerade i Malmö- 
Tidningen i oktober 1901. Av den tredje av 
dessa artiklar, »Stefan George och Hugo von 
Hofmannsthal» (15.10.1901), framgår klart 
att Ekelund haft tillgång till Blätter für die 
Kunst, i varje fall till det urval ur 90-tals- 
årgångarna som utgavs 1898.

8 Om fotvandringen på tu man hand med

Lidforss, se Werin, a. a. I, s. 67 f. —  Det 
kan också nämnas, att det finns klara anknyt
ningar mellan öppningssituationen i Dröm 
på vägen och ett par dikter i Syner som 
tveklöst är inspirerade av Österlenvandringen:

På solvarm, sluttande ljusgrön brink
jag hvilar i lä under branten. (Ur Ett land

skap I)
Jag ligger på hagens sluttning —  (Ett land

skap II)
jag ligger på rygg i den soliga brinken 

(Ett landskap II)
Ställen av denna typ står annars knappast att 
finna i Ekelunds poesi.

0 Om arten och utvecklingen av Ekelunds 
förhållande till Lidforss, se Werin, a. a. I, 
kap. »Bengt Lidforss».

1 Lidforss missminner sig något. Frasen 
lyder »Det var det store Triste, at en Sjsel 
er altid ene».

2 Arbetet den 10.10.1902, cit. ur Frag
ment och miniatyrer (1904), s. 232. Då re
censionen infördes befann sig Ekelund i Ber
lin, vilket kanske inte är utan betydelse i 
sammanhanget.
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Sammensmeltning mellem Sjael og SjaeL Ikke den Moder, der tog En paa sit 
Skpd, ikke en Ven, ikke den Hustru, der hvilede ved Ens H jaer te .. .»3

Sluteffekten, frågan »Älsken I mig?», är ju densamma som i Georgedikten, en 
ren översättning. Ekelund låter sin dikt stråla samman med förlagan — som den 
i Övrigt inte alls liknar — , men rytmiskt sker genom själva språkbytet en för
vandling: något trevande och ängsligt kommer till som helt saknas i Georges 
jämna, fasta jamber. Här hade ett vekt känsloläge av ett slag som var George 
främmande lagt ett stort avstånd mellan de två poeterna. Men helt främmande 
för Georges form och rytmik var Ekelund inte, det visar sviten av tolkningar 
(också i Melodier i skymning), där han mycket ledigt bemästrar typiskt geor- 
geska versformer. Det är väl i viss mån fråga om artistiska övningsstycken; 
man har en känsla av att Ekelund känt en avspänd formglädje vid arbetet på 
dessa efterbildningar, ungefär som när han senare sysslade med de tolkningar 
ur den grekiska Antologien som ingick i Grekisk bukett. Särskilt de tre dikter 
som är hämtade ur Das Buch der Hirten- und Preisgedichte4 * har något av 
Antologiens alexandrinism i ton och motiv, en dämpad yppighet och sötma 
som Ekelund sällan låter höra i sin originalpoesi. Men det var ingen helt oenga
gerad avkoppling; jag tror att den viktigaste aspekten på dessa tolkningar är 
att det genomgående rör sig om dikter om och till personer och mytologiska 
väsen, mer plastiskt och fylligt återgivna än vad Ekelund själv förmådde i sin 
stämnings- och monologlyrik.0 Före Melodier i skymning hade mänskliga gestal
ter bara skymtat, för vaga för att kunna bära upp en du-upplevelse —  jaget, 
ensamheten, naturen, skönheten hade dominerat i mycket otydliga personifika
tioner. Men samvaron med Lidforss och den därav säkert stimulerade kontakten 
med diktare som Plåten, George, Hölderlin och Stagnelius hade försatt Ekelunds 
skapande i ett fruktbart dialogtillstånd av platonsk, estetiskt-erotisk färgning. 
Särskilt Plåten och George tror jag fick stor betydelse för denna konstnärliga 
frigörelse genom sin förandligat homoerotiska hållning.

Den litet smältande jugendhellenismen i Georges Hirten- und Preisgedichte 
bidrog säkert starkt till att väcka det intresse för det bukoliska som återkommer 
då och då hos Ekelund under hela hans lyriska period; det är känt att han 1907 
planerade en översättning av Daphnis och Chloe. »Det var i denna herdeerotik 
något på en gång sinnligt och svalt, och den föreningen hade något som pas
sade honom», konstaterar Werin.6

Der Herr der Insel, den första av de sju översatta Georgedikterna, ingår bland 
Hirtengedichte men har ingen bukolisk karaktär. Man kan anta att det är sym
boliken som främst har lockat Ekelund, kombinationen av två urromantiska 
flyktsymboler: den paradisiska ön och sagofågeln med övernaturliga egenskaper, 
budbäraren från en högre värld. Särskilt den sköna men ömtåliga och livs
odugliga fågeln förblev en av Ekelunds käraste symboler för utvaldheten som

3 Det är ett anmärkningsvärt faktum att 
Ekelund flera år senare, efter brytningen med 
Lidforss, särskilt uppmärksammade just detta 
— visserligen »berömda» — ställe hos Jacob- 
sen. Se nedan s. 27.

4 Ingår som första avdelning i en volym
med samlingstiteln Die Bücher der Hirten-

und Preisgedichte, der Sagen und Sänge, und 
der hängenden Gärten (1895).

5 Ekeiunds egna utläggningar om George 
i den nyfunna artikelserien (jfr ovan s. 9 
not 7) ger ytterligare stöd åt denna synpunkt.

0 A. a, I, s. 314.
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svaghet, diktaren — geniet — som överkvalificerad för tillvaron. I Öns herre 
möter vi den för första gången i Ekelunds författarskap.7

Beträffande de övriga tolkningarna av Georgedikter kan noteras att Ekelund 
gjort ett par signifikativa uteslutningar; i den tredje dikten, Erinna (en kärleks
dikt till en ung idrottsman, lagd i en skaldinnas mun), har han avstått från 
att översätta de två sista raderna, och i den sjunde och sista, hämtad ur Das 
Jahr der Seele (1897), saknas hela sista strofen. Det kan knappast ha berott på 
tekniska svårigheter, i varje fall inte i det förstnämnda fallet. Originaltexterna 
har här — normalt sett mycket oskyldiga — formuleringar av erotisk innebörd, 
som Ekelund på detta tidiga stadium måtte ha känt som alltför direkta. Det 
är den enda rimliga förklaringen.8

»Stefan George hörde till dem som Ekelund skulle passera förbi», säger We- 
rin.9 Det är riktigt såtillvida som han aldrig senare kom att spela någon roll 
som konstnärligt mönster; en mera påfallande och genomförd georgesk diktion 
finner man väl knappast någonstans i Ekelunds egna dikter. Werin menar att 
Georges inflytande förutom i översättningarna är särskilt märkbart i diktsviten 
Visioner och harmonier, som följer omedelbart efter dessa.1 Jag tror att man 
med större rätt kan hävda att det dominerande mönstret här varit Hofmannsthal 
— en komparationsmöjlighet som jag senare ska återkomma till i samband med 
denne.2 Den tidigare Georges mosaiker av praktfulla konstord, hans strängt 
regelbundna rytmik utan naturligt parlando var utan tvivel något mycket främ
mande för Ekelunds konstnärskap. Exempel på utbrutna lån och reminiscenser 
finns det emellertid gott om. När Ekelund i ett par dikter i Elegier, särskilt 
Genius, hyllar denna sin genius som ett slags hednisk ängel, verkar det inspirerat 
av de första dikterna i cykeln Vorspiel i Der Teppich des Lebens. På inlednings- 
dikten där tänker man särskilt när man läser i den i övrigt Hölderlininspirerade 
Epilog (i In Candidum):

7 Även i fortsättningen har fågelmotivet 
hos Ekelund nästan alltid en mytologisk eller 
litterär anknytning. Man kan nämna Progne- 
dikterna i Dithyramber i aftonglans, som tar 
upp den gamla grekiska sagan om två systrar 
som förvandlas till fåglar, prosaställen från 
olika perioder där man påminns om Baude- 
laires och Nietzsches albatrosser (Antikt Ideal, 
s. 149, Nordiskt och klassiskt, s. 63; i Ars 
magna (s. 108) citeras utan kommentar sista 
strofen i Nietzsches dikt Liebeserklärung (»O 
Vogel Albatros!»). Om Ekelunds sannolika 
intresse för fågelsymboliken i Poes Arthur 
Gordon Pym, se nedan s. 25. —  Se även 
prosastycket i Veri Similia (s. 171E) om 
»den underliga fågeln, Halkyone».

8 Som ett ytterligare belägg för att Eke
lund skyggade för påtagligt erotiska ställen 
kan anföras den kasserade översättningen av 
en dikt ur Das Jahr der Seele som återfinns 
överstruken på baksidan av ett manuskript
blad. Hos George lyder sista strofen:

Du kämest und wir halten uns um
schlungen ·

Ich werde sanfte worte für dich lernen
Und ganz als glichest du der Einen Fernen

Dich loben auf den sonnen-wanderungen. 
Och hos Ekelund:

Den fjärran enda vill jag tro du liknar, 
mitt bästa ord till offer vill jag bära, 
för din skull andra sångens toner lära, 
den fjärran enda vill jag tro du liknar. 

Det är alltså George som har lämnat bidrag 
till en av Ekelunds mera berömda sonetter, 
den som slutar

O fjärran ende, som när jag ej finnes 
och ej min sång, ej ens min graf mer 

minnes,
skall lyssna ljuft förlorad till min röst:
O vet, till dig var alla dessa sånger!
0  vet, till dig jag sorgsen många gånger
1 kvällen kom att gråta vid ditt bröst.

(Elegier)
9 A. a. I, s. 114.
1 A. a. I, s. 112 och 115.
2 I här föreliggande urval av mina studier 

över symbolistinfluenser hos den unge Vil
helm Ekelund är kap. »Rilke, Hofmannsthal» 
ej medtaget. Se dock Valdéns ställningsta
gande i frågan (DN 8.7.1968, jfr. s. 9 
not 7).
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. . .  de lena 
håren stänkta 
av ljusgyllene 
skyars färg, 
pannan badad 
av de yngsta rosorna

George:
. . .  ich badete beglückt 

Mein ganzes antlitz in den frischen rosen.3

— Nils Gösta Valdén4 har påpekat att »slutbönen i ’Morgon i höstens blå — ’» 
(In Candidum) torde vara en reminiscens från den dikt i Das Jahr der Seele 
som slutar

Erflehend dass aus zagen busens mühe 
Das denkbild sich zur sonne heben möge.

Det kan tillfogas att detsamma gäller slutraderna i Diktarens kvällsbön (Haf- 
vets stjärna).

Men den sekelslutsdekadente George på vars poesi Werin med en viss rätt 
applicerar prosaisten Ekelunds egen formel »skönkänsligt — finkänsligt — 
svagkänsligt»5 är inte hela George. Det finns en annan sida av honom, »en 
skald av syftning», som blev fullt tydlig och dominerande först i diktsamlingen 
Der siebente Ring (offentlig utgåva senhösten 1908). Det nya kan kort sam
manfattas som platonsk eros och erospedagogik i förening med en radikal kritik 
av samtiden. Den George, som Ekelund hyllar på våren 1909 med en essay 
som sedan togs in i Antikt Ideal, är säkerligen i första hand författaren till Der 
siebente Ring, låt vara att det inte klart framgår av data eller citat.6 När Eke
lund här placerar George i Nietzsches grannskap och talar om en »halkyonisk 
ljusglans» i hans diktning — »den renade känslans ljusglans, den adlade lidel
sens» — är det uppenbart (med all hänsyn till lynnigheten i hans värderingar) 
att det är en väsentligen annan George han talar om än den som i en artikel i 
Majgreven ett år tidigare betecknades som bara »ett strå bättre» än den av
skydde Rilke.

3 Obetydligt varierad förekommer denna 
för Ekelund uppenbarligen starkt lustbetonade 
bild av ett ljust ungt ansikte »höljt» eller 
»badat» i rosor i prosadikterna Lik och Hades 
i Böcker och vandringar.

. . .  jag vill hölja hennes händers jasmin med 
de mörka rosorna, jag vill släcka hennes an
letes förtärande ljus i de svala rosornas mör
ker.
Och:

. . .  min själ badade sig som bland rosor. . .
—  Rosor, rosor. . .  din kind är ju sval 

som snö och rosor.
»Snö och rosor» är ett av den unge Eke
lunds älsklingsuttryck; han hade t. o. m. planer 
på att använda det som titel på en av sina 
diktsamlingar (se Werin, a. a. I, s. 225; det 
rör sig om sedermera Hafvets stjärna). I den 
citerade dikten av George finns också raden 
»Und rosen rosen waren um sein kinn», men

andra förlagor är lika tänkbara; sammanställ
ningen i fråga ligger inte långt från den 
symbolistiska allmänningen.

4 Ord och Bild 4: 1963, s. 343: Ekelunds 
lyriska bakgrund.

5 A. a. I, s. 114.
6 Ekelund befann sig i Berlin sedan bör

jan av oktober 1908 (Werin, a. a. II, s. 11). 
Ungefär samtidigt utkom Der siebente Ring 
(Landmann, a. a. s. 81: »Erschien Ende 
1908»), en stor litterär händelse då George 
inte på flera år framträtt som diktare inför 
offentligheten. Det förefaller mycket osanno
likt att Ekelund följande vår skulle ha skrivit 
en artikel om George för Arbetet (där essayn 
först publicerades) utan att ha känt till och 
tagit del av dennes då mest aktuella verk; 
snarare bör aktualiteten ha verkat som ett 
journalistiskt incitament.
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När trettiotalets Ekelund talar om »syftningen» hos en diktare nöjer han sig 
inte med rent artistiska strävanden. Det måste vara moraliska kvaliteter, den 
inre hållningen — »den adlade lidelsen» — som han har för ögonen. Det enga
gerade uttalandet till K. A. Svensson tyder på att han hållit sig underrättad om 
Georges senare utveckling med dess rigorösa klassicism i det konstnärliga och 
heroiskt orimliga försök att förnya det tyska bildningslivet med utgångspunkt 
från en liten elit och esoteriskt valda och uttolkade antika och nationella möns
ter. Programmet saknar inte beröringspunkter med Ekelunds egen senare gär
ning; även på temperamentsplanet finns det stora likheter mellan de två dik
tarna, inte minst i den häftigt modernitetsfientliga hållningen med inslag av 
rustik antiintellektualism.7

Kärnan i Der siebente Ring är diktcykeln Maximin, det poetiska vittnes
bördet om den stora homoerotiska upplevelse som gav Georges bana en ny 
riktning. Den yngling och lärjunge till diktaren som kallas Maximin upphöjdes 
efter sin plötsliga bortgång till gudomlig rang av George och hans krets, och 
dikterna handlar om de olika stadierna i hans liv och apoteosering, och om den 
kult som sedan ägnas honom. De uppenbara sekteristiska inslagen i denna myt
bildning kan Ekelund knappast ha haft något till övers för, men man kan inte 
komma ifrån att just den blandning, som det här är fråga om, av platonsk 
pedagogisk eros, hellensk förgudning av den sköna ynglingakroppen och nietz- 
scheanska övermänniskovisioner, måste ha haft förutsättningar att tilltala ho
nom, särskilt vid den tid då han förberedde Antikt Ideal; han bör ha uppfattat 
Maximingestalten som något den inte var för George själv: en symbol, en dik
tares myt.8 Att George uteslöt varje hinsidesdimension passade Ekelund utmärkt 
under denna häftigt kristendomsfientliga period i hans utveckling, och den snart 
berömda formel för Maximinkulten som står i en dikt i Der siebente Ring 
(Templer), »Den leib vergottet und den gott verleibt», kunde stå som motto 
för en god del av hans författarskap mellan Elegier och Nordiskt och klassiskt.

Georges erotiska lidelse är visserligen »adlad» men också mycket direkt i 
uttrycket, och Ekelund har markant tonat ner den i sin essay i enlighet med 
sin skyggare läggning. Men vad han här säger med anknytning till George 
— om också generaliserande, som han har för vana — vittnar om en inlevelse 
som den tidigare George knappast kan ha väckt hos honom:
För diktaren och konstnären finnes ingen värdefullare inspiration än den, som han vinner 
i tillbedjande beundran af en människa. Grekernas gudar äro inspirerade skapelser af 
lidelsefullt skönhetsdyrkande människor. (Antikt Ideal, s. 170)

Det finns liknande ställen även på andra håll i Ekelunds tidiga prosaböcker, 
kanske särskilt i Båge och lyra. Men även i texter som ligger före bekantskapen

7 Jämför Ekelunds konversation i K. A. 
Svenssons bok (Vilhelm Ekelund i samtal och 
brev 1922—1949) med Georges, sådan den 
återges av Ernst Robert Curtius i uppsatsen 
Stefan George im Gespräch (i Kritische Essays 
zur europäischen Literatur).

8 Ekelunds idéer om »mythskapande» dikt 
hör till denna och närmast föregående period 
i hans utveckling, då han också skrev sina 
»ballader» (se Werin, a. a. I, s. 341-351).

I det s. k. Segeltorpshäftet, ett opublicerat 
manuskripthäfte med utkast och anteckningar 
från 1907 och 1908, står följande: »’Ty
pisk människoskildring’! Um Gottes Willen! 
Adelb/org/ förstod detta: det mythiska i min 
poesi. Du måste föda bländande mänsklig
het.» Det är säkert riktigt som Werin säger 
att »tanken att skapa ’mytisk’ poesi hörde 
samman med Ekelunds Pindaros-läsning».
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med den nya fasen i Georges diktning talar han i samma pindariska anda. Tro
ligen var Der siebente Ring mindre en källa för Ekelunds förandligat erotiska 
och nietzscheanska antikupplevelse i de första prosaböckerna än en oväntad och 
glädjande bekräftelse. Men det räcker för att George ska framstå som den ende 
»symbolist» som också har spelat rollen av övergångsfigur till den ekelundska 
klassicismen.

Både Ekelund och George var »sentimentaliker» som ville bli »naiva» (för 
att använda Bertil Malmbergs försvenskningar av Schillers termer), båda ville 
vara diktens och det stränga idealets tempeltjänare utan baktankar. Båda var 
»tragiska optimister», men George mer tragiker och Ekelund mer optimist.

Der ganze tempel wankte lichterloh.

Så avslutar George en dikt i Der Teppich des Lebens. Ekelund har fäst sig vid 
bilden, och i Metron (s. 85) dyker den upp i en version som blivit berömd: 
»Vägen upp till templet är brant, men templet raglar icke.»

Baudelaire, Poe
Man kan utgå från att Baudelaire tidigt blev ett begrepp för Ekelund. Baudelaire 
hade fått en speciell lundensisk aktualitet under nittiotalet, kanske framför allt 
genom att den med Tuakretsen nära förknippade Emil Kléen hade haft honom 
som uttalad förebild i sin poesi,9 både formellt och inte minst i det dekadent ero- 
tistiska motivvalet. Med den 1898 bortgångne Kléen hade Ekelund redan som 
artonåring haft personlig förbindelse,1 men det framgår av en artikel 1907 att 
just »hans sällsynt osammansatta erotiska känsla»2 verkade frånstötande på Eke
lund — vilket ju var att vänta och säkert har ännu större giltighet för den 
mycket unge Ekelund. Det troligaste är att det även när det gäller Baudelaire 
var Bengt Lidforss som var den viktigaste impulsgivaren. I hans fall torde in
tresset för Baudelaire ha väckts genom Przybyszewski under Ferkelperioden i 
Berlin.3

När Ekelund för sin debut som essay ist4 väljer ämnet »Baudelaire-Przyby- 
szewski» är det alltså knappast något tvivel om att Lidforss står bakom samman
ställningen. Artikeln publicerades i D. Y. G.:s 1 maj-publikation Majgrefven 
1902, med den blygsamma underrubriken En randteckning. Hela greppet om 
ämnet verkar osjälvständigt. Den likhet mellan de båda författarna som fram
ställningen tar sikte på —  nämligen att båda är (med Przybyszewskis term) 
»Rauschkiinstler» — bör ha varit av större intresse för Lidforss än för Ekelund,

9 Jfr Reidar Ekners framställning av Klé- 
ens relationer till Baudelaire i uppsatsen 
Hjalmar Söderbergs historietter, Nordisk tid
skrift 1961 (omtr., något utvidg., i En säll
sam gemenskap, 1967).

1 Werin, a. a. I, s. 52.

2 Tyska utsikter, s. 149.
3 Se Vendelfeldt, Den unge Bengt Lidforss 

(1962), s. 179 f.
4 Ekelunds tidigare försök som kritiker 

inskränker sig till recensioner och artiklar i 
Malmö-Tidningen och Arbetet.
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och parallellerna utvecklas också på ett sätt som helt överensstämmer med de 
ganska speciella resonemangen i Przybyszewskis essayistik (som Ekelund för
resten hänvisar till i en not). Själva uppsatsen avslutas med orden »Il est l’heure 
de s’enivrer!» (ur Le Spleen de Paris XXXIII: Enivrez-vous), men som ett 
separat tillägg kan man läsa den berömda L’Etranger (som inleder samma sam
ling) i Ekelunds tolkning. Dikten verkar ganska omotiverad i sammanhanget; i 
gengäld illustrerar den så mycket bättre den sida av Baudelaire som Ekelund i 
framtiden skulle ta fasta på: det radikala främlingskapet i tillvaron, hem
längtan till en översinnlig renhetsvärld som tycks hägra högt uppe bland sky
arna.

Samtidigt torde denna översättning ha varit avsedd som ett specimen för 
uppgiften att översätta hela samlingen av Baudelaires Petits poèmes en prose,5 
som Ekelund utbad sig i ett brev till Bonniers samma vår.6 Det står i brevet 
att han redan har en inledande essay under arbete — antagligen identisk med 
Baudelaireavsnittet (dvs. i huvudsak andra hälften) av artikeln i Majgrefven 
som är späckad med citat hämtade uteslutande ur prosadikterna. Tyvärr av
böjde Bonnier detta förslag. (En senare förfrågan om att få översätta Przyby- 
szewskis roman Satans Kinder tyder på att Ekelund hoppats kunna göra samma 
bruk av återstoden av essayn.)7

Baudelaire-Przybyszewski hör till den tidiga essayistik och journalistik, som 
Ekelund helt skulle lämna bakom sig och som man inte ens i enstaka formu
leringar kan spåra i hans prosaböcker senare. När han i essayn De fattigas 
blommor i Böcker och vandringar åter tar upp Baudelaire, sker det med förut
sättningar och uttrycksmedel som på ett helt annat sätt är personliga, existen
tiella. Men under de många mellanliggande åren, är Baudelaire då helt utan 
aktualitet för Ekelund? Det förefaller så. Kanske har bitterhet över det till
bakavisade översättningsanbudet spelat in; det vore ju en psykologiskt begriplig 
reaktion. Den enda gången Baudelaire gör sig påmind tycks vara i den dikt i
Elegier, en sonett, som börjar »En gång jag mötte d ig -------», vilket också har
påpekats av Nils Gösta Valdén.8 Observationen har sedan tagits upp av Werin, 
som skriver: »Den kan erinra om en sonett av Baudelaire, ’A une passante’, men 
har i sin karaktär mer av Plåten än av Baudelaire».9 Det är väl riktigt, men det 
kan vara värt att tillägga att det för Ekelund fanns ett samband mellan dessa 
två poeter som kan ha gjort det naturligt för honom att kombinera ett uppslag, 
en anekdotisk situation, från Baudelaire med ordval och stämning från Plåten. 
Bland de inledande reflexionerna i Verlaineartikeln1 står följande: »-------Me-

5 Dvs. Le Spleen de Paris. Båda titlarna 
tycks alltid ha använts utan urskillning, även 
i Baudelairelitteraturen.

6 Cit. av Werin, a. a. I, s. 102. »Jag vågar 
tro mig i stånd till en god öfversättning», 
skriver Ekelund, »och skall nedlägga all möj
lig omsorg på att göra något riktigt vackert 
af boken. En uppsats om Baudelaire har jag 
i arbete, hvilken jag tänkt mig som inled
ning.» Beträffande hans kvalifikationer, utom
de poetiska, som Baudelaireöversättare kan
anföras en replik till Svensson från början av
trettiotalet — Ekelund berättar att han »som

alla andra» läste Zolas skrifter om Dreyfus- 
processen (1898)): »Jag hade ju lärt mig 
franska då» (Svensson, a. a., s. 101). I juni 
1902 gjorde han ett nytt försök att få över- 
sättningsuppdrag av Bonniers och föreslog 
bl. a. »något modernt franskt t. ex. Paul Adam 
eller Marguerite /!/»  (Werin, a. a. I, s. 103).

7 Werin, a. a. I, s. 104.
8 Enskilt till Werin. Se dennes not, a. a. 

I, s. 423.
0 A. a. I, s. 180.
1 En Verlaine-antologi, SvD 9.11.1902.
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dan Verlaine sålunda länge varit föremål för oräkneliga öfversättningar har 
först denna höst ett tyskt Baudelaire-urval2 sett dagen — detta i ett öfversättar- 
land som Tyskland — och tämligen allmänt affärdats med kyla. Betecknande 
nog; Tyskland har ju en gång själft ägt en poet som man med rätta kunde kalla 
för dess Baudelaire, ett lyriskt geni af lika plastisk fulländning men kanske af 
ännu mäktigare eld och flykt än Baudelaire — jag menar Plåten — och hur 
spårlöst har ej han gått förbi, öfverstrålad av en Heine.»

Allt talar för att Ekelund skrev denna sonett under den första Berlinvistelsen, 
sannolikt i slutet av februari 1903.3 Naturligtvis kan han ha haft ett minne 
av A une passante, eller rentav haft sin Baudelaire med sig på resan, men när 
han nu befann sig i Berlin ligger det nära till hands att det är Georges version 
som varit mest aktuell för honom; den publicerades i det fylliga urval tolk
ningar ur Les Fleurs du Mal som George gav ut 19014 och som den George- 
och Baudelaireintresserade Ekelund väl bör ha hunnit ta del av efter ett halvår 
i Berlin. Det finns också en tidig originaldikt av George som är en mycket 
personlig variation på samma motiv, Von einer Begegnung (Hymnen, Pilger
fahrten, Algabal). Vad som vid denna tid förenade Ekelund och George i be
undran för Baudelaire, och vad som förenade dem i avståndstagande från honom, 
kan inte formuleras bättre än med några ord ur Georges förord till sina Fleurs
du Mal-tolkningar: »-------es bedarf heute wol kaum noch eines hinweises dass
nicht die abschreckenden und widrigen bilder die den Meister eine zeit lang ver
lockten ihm die grosse Verehrung des ganzen jüngeren geschlechtes eingetragen 
haben sondern der eifer mit dem er der dichtung neue gebiete eroberte und die 
glühende geistigkeit mit der er auch die sprödesten stoffe durchdrang»5 Det 
»avskräckande och vidriga», för George liksom för Ekelund, var naturligtvis 
Baudelaires naturalistiska detalj skärpa och förmodligen ännu mer hans hetero
sexuella besatthet och dess förgreningar i hela hans åskådning. Men det fanns 
också en andlig och artistisk besatthet hos Baudelaire, och den kunde de be
undra. (I Ekelunds fall tillkommer sympatin för Baudelaires medmänskliga in
ställning; mer om detta i det följande.) Jämför man nu Georges båda versioner 
och Ekelunds sonett å ena sidan med Baudelaires original å den andra, finner 
man att det är just den heterosexuella, den påtagligt erotiska laddningen som 
tonats ner (hos George) eller helt försvunnit (hos Ekelund). Men medan George 
bara har åstadkommit en pinsam försvagning — i tolkningen:

2 Ekelund måste syfta på Gedichte in Vers 
und Prosa, Übersetzungen von C. Hoffmann 
und S. Zweig (1902). I förordet till sin Ver- 
laineantologi hänvisar Zweig på ett ställe till 
denna antologi, som han också skrivit förord 
till. Av Ekelunds formulering tycks ju framgå 
att han på detta stadium (början av novem
ber 1902) inte hört talas om Stefan Georges 
Baudelairetolkningar (se nedan not 4). Det 
är svårt att föreställa sig att han under hela 
denna Berlinvistelse kan ha förblivit obekant 
med dem; han hade ju nyligen på olika sätt 
dokumenterat sitt intresse för både Baudelaire 
och George.

3 Dikten trycktes först i Ord och Bild,

aprilnumret 1903. Det manuskript som Eke
lund skickade till Ord och Bild från Berlin 
finns i de Mörnerska samlingarna i Örebro 
stadsbibliotek; det bär en påteckning av Karl 
Wåhlins hand: »Inkom 3.3.03». Ekelunds 
penningbehov gör det väl sannolikt att dikten 
var nyskriven.

4 Baudelaire: Die Blumen des Bösen. Um- 
dichtungen von Stefan George (1901). Det 
kan nämnas att denna bok —  som enda verk 
med anknytning till Baudelaire resp. George 
—  återfanns i Bengt Lidforss’ kvarlåtenskap 
(se Vendelfelt a. a. s. 273).

5 A. a. s. 5.



Ich las · die hände ballend wie im wahne ·
Aus ihrem äuge (heimat der orkane):
Mit anmut bannt mit liebe tötet sie.

(Einer Vorübergehenden)
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och i sin egen dikt:
Dann sind sie /die Blicke/ feucht vor sehnen fortgezogen 
Eh sie in deine sich zu tauchen trauten.

(Von einer Begegnung)

mot
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir que tue.6

/kurs. av C.-H. W ./

— har Ekelund formulerat en klart platonsk erotisk stämning besläktad med 
Platen.

Det dröjer alltså sex år innan Baudelaire åter blir aktuell för Ekelund. Det 
fanns en yttre anledning: utgivningen år 1908 av Oeuvres posthumes.7 Inre 
förutsättningar förelåg också, mer än någonsin. Ekelund hade genom landsflykten 
och de svåra livsvillkoren i Berlin — självfallet också under intryck av Bjerre- 
episoden8 — kommit in i en period av nästan konstant upprivenhet. Hans 
åskådning pendlade mellan nietzscheansk trotsighet och romantisk desperation; 
uttryckssättet var omväxlande hårt aforistiskt och vekt lyriskt och melodiskt. 
Ambivalensen i hans inre löper ofta som en djup spricka genom texterna i de 
första prosaböckerna.

Det är sin egen utstötthet och ensamma kamp Ekelund har känt behov av 
att se speglade i Baudelaires personlighet och öde,9 och det är alltså mindre 
Baudelaires poesi det är fråga om i denna essay än Poesin, »själens härlighet 
och prakt», som stigma och privilegium hos en människa. Baudelaireessayn De 
fattigas blommor skrevs visserligen ursprungligen som artikel för Arbetet (våren 
1909), men man kan ändå inte ta fel på dess existentiella giltighet. Ekelund 
identifierar sig med Baudelaire, men det vacklande i hans inställning röjer sig i 
att han inte kan låta bli att samtidigt markera en viss nietzscheansk distans — 
Baudelaire tillhör »de svagare»:

0 Likheten —  och skillnaden —  mellan 
Georges Von einer Begegnung och A une 
passante har tidigare uppmärksammats av 
Walter Benjamin (i »Über einige Motive bei 
Baudelaire», Schriften I (1955), s. 468). —  
Beträffande den georgeska översättningen kan 
man notera ännu en belysande avvikelse. Den 
berömda sista raden i originalet

O toi que j’eusse aimée, 6 toi qui le savais! 
lyder hos George

Dich hätte ich geliebt · dich die’s erkannt. 
Man ser hur desperationen i Baudelaires utrop 
med enkla medel har dämpats till resignation:

utropstecknet har slopats och betoningen i 
första jamben, som hos Baudelaire passionerat 
framhäver »toi», faller hos George med en 
uppgiven suck på konjunktivstavelsen »hät-».

7 Redan 1887 utkom en volym Oeuvres 
posthumes, som bara till en del har samma 
innehåll.

8 Se Werin, a. a. I, s. 243-259 och 303- 
306.

9 Samma sak gäller flera andra av de 
essayer som skrevs 1909 och följande år togs 
in i Böcker och vandringar —  om Gogol, 
Poe, Leopardi och Spinoza.

2 - 6 8 4 3 8 8  Samlaren 1968
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—  De svagare —  dock starka nog att se det onda djupt i ögat —  försänka sig själf- 
uppgifvet och värnlöst i mysteriet af obotlig mänsklig olycka, de finna en egendomlig 
smärtsam njutning i betraktandet af den groteska kontrasten mellan dröm och verklighet, 
mellan hjärtats behof och lifvets bottenlösa råhet. Ur deras djupaste ironi höjer det sig 
en andligt strålande värld, en själens morgonrodnad, hvars fina vingsus tyckes växa i 
hörbarhet, ju gröfre, ju nesligare den materiella ödsligheten. Sådan är Baudelaires dikt.

(Böcker och vandringar (1910), s. 52 f)

Här varieras som man ser den speciella kontrast- eller katapultteori som är så 
grundläggande för Ekelunds tidiga essayistik och af oristik; man kan rentav 
säga att detta ganska enkla schema med vardagens (och samtidens) fulhet och 
misär som en språngbräda som slungar poeten upp mot skönheten, renheten, 
den ideala sfären är ett av de dominerande inre rörelsemönstren i hans för
fattarskap redan från Elegier. Det är karakteristiskt för Ekelund att han vid 
denna projicering av sitt eget själsläge på ett utanför liggande stoff inte gör 
någon skillnad mellan vare sig genre — centrallyrik, aforistik, litterär essayistik 
—  eller stoffets art — naturintryck, litteraturhistoriska data, teorier om national- 
karaktärer etc. Ett särskilt extremt fall är väl hans projicering av sin egen 
situation som han uppfattade den under Berlintiden på hela den tyska kultur
historien.1

När han frossade i invektiv mot de olustiga sidorna av det tyska kynnet kan 
han förresten mycket väl ha blivit stimulerad av Baudelaires föraktfulla notiser 
om Belgien och belgarna, tillkomna under liknande förhållanden; de ingår i 
1908 års Oeuvres posthumes som är en ganska brokig samling dikter (bl. a. de 
Fleurs du Mal-dikter som efter domstolsutslag uteslöts ur samlingen), pole
miker, utkast, brev, dagboksanteckningar (däribland den dagbok som Baude- 
laire kallade Mon coeur mis å nu) m. m. Det förefaller som om denna volym 
varit Ekelunds huvudsakliga källa vid arbetet på Baudelaireessayn; det är svårt 
att säga något precist om saken, då framställningen efter Ekelunds vana är 
mycket fattig på data och subjektivt kretsar kring föremålet utan att gå det 
inpå livet.1 2 * Upptakten till essayn är ett prosapoem med utgångspunkt från en 
större trafikolycka i Berlin — såvitt jag kan se utan direkt anknytning till 
någon Baudelairetext. Ekelund fortsätter sedan ett par sidor framåt med bilder 
och reflexioner knutna till temat den ensamme konstnären i storstaden. Utan 
att ännu föra in Baudelaire flätar han in reminiscenser ur dennes verk. Först 
är det A une passante som än en gång dyker upp:

I den stora staden hvilar lifvets massa tyngre över det känsliga sinnet. Lifvets möjlig
heter ila förbi honom i beständig ström, anleten dyka upp och försvinna; i en sjuk stund 
möter han en blick, där han tycker sig känna igen sin själs innersta /återigen samma 
spiritualisering av den baudelaireska erotismen/, egnaste, djupaste. Och åter är det borta 
för att aldrig mer korsa hans väg.

1 Se Båge och lyra (1912), s. 43 och 64, 
och Nordiskt och klassiskt (1914), s. 20, 21 f., 
33 och 36 f.

2 Ekelund anger själv i essayn att det är
»de efterlämnade skrifterna af Charles Baude
laire, nyss utgifna» som ligger framför honom 
under arbetet. Det är väl troligt att han

också har återupplivat minnet av Les Fleurs 
du Mal och i synnerhet Le Spleen de Faris. 
Och brevet till Sainte-Beuve, som kommente
ras på s. 54 f., måste han ha sett på annat 
håll, t. ex. i den tidigare Oeuvres posthumes- 
utgåvan, s. 257—260.
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Efter en kort sammanfattning:
Ständigt mötes hans syn af olyckans, nödens, lastens och vansinnets bilder.

kommer en ny bild inspirerad av Baudelaire, närmast kanske av prosadikten 
Les veuves (det finns många liknande scener i Le Spleen de Paris):

I vinternattens köld ser han åldriga utarbetade män och kvinnor sitta hukade vid mur 
och portgång, och deras blickar förfölja honom —  dessa blickar som äro djupa som 
döden.4

Hos både Ekelund och Baudelaire är fixeringen vid storstadens bilder av 
fulhet, ödslighet och lidande en fascination, en hatkärlek med inslag av själv- 
plågeri; skillnaden ligger väl främst i att voyeurattityden, den sadornasochistiska 
vällusten i att som iakttagare passivt försjunka i anblicken av dessa bilder, som 
så tydligt ingår i Baudelaires medkänsla, så gott som helt saknas hos Ekelund. 
Han känner sig inte som en flanör utan som en medagerande åtminstone i det 
yttre eländet. Det positiva i dessa upplevelser består för honom i att de legiti
merar den andliga undantagsställningen:

Hur skulle det sköna kunna finnas annat än mot mörkret som bakgrund! Lika litet 
som regnbågens prakt utan den mörka molngrunden. Denna bakgrund är alltid tillstädes 
för den djupt kännande. Hvem har väl rätt att vara lycklig —  så länge det finnes en 
enda olycklig! Den bättre människan känner ett sting i sitt hjärta inför lyckan. Hon är 
för stolt att vara lycklig, hon känner det som en orättvisa.

Detta är naturligtvis inte främmande för Baudelaire, men tonen och den akti- 
vistiska förenklingen i tankegången är framför allt Ekelunds egen — och Nietz- 
sches. Det är intressant att se hur Ekelund, genom att lägga på lite nietzschean- 
ism i sitt Baudelaireporträtt, genom hela uppsatsen lyckas vidmakthålla en 
paradoxal solidaritet med föremålet och den poesi han representerar; på för 
lång distans fungerar inte inlevelsen. Man hamnar i denna text mitt i den stora 
krisen i Ekelunds diktning: poesi-prosa, modernt-antikt, romantism-klassicism, 
»kristendom-hedendom» osv. — alla dessa sprickor ligger vidöppna i Baude- 
laireessayn. Denna gång är det snarast de tidigare leden som väger tyngst, inte 
minst tack vare den sociala medkänsla och indignation som mot slutet allt 
starkare färgar framställningen. Men slutorden ger ingen lösning; genom att 
ironiskt ta parti för »det goda sällskapet», poesins och de fattigas gemensamma 
fiende, undviker Ekelund att ta ställning i den själshygieniska konflikt som 
rasar inom honom:

Rosor åt svin! Hvilken vansinnig förbländning gaf mig det ordet i pennan! Som om 
inte poesien kanske var en sak som världen hade all rätt att förakta!5 Är inte poesien 
något för underklassen, för de misslyckade och förolyckade, de fattiga och hungrande? 
Har någonsin en sund, förnuftig människa kommit på idén att göra poesi? Är inte 
poesien något som strider mot anständighet och chic? Och själens härlighet och prakt —  
blef den någonsin accepterad af det goda sällskapet? Hvilken oförbrännelig sundhet 
röjer ej mänskligheten i sitt konsekventa tillbakavisande af poesien!

4 Jämför en mycket besläktad text, skriven 
under den första Berlinvistelsen (Tyska ut
sikter, s. 6). Men stilen är bredare i den 
äldre texten, saknar prosapoemets förtätning.

5 Jämför en efterlämnad Baudelairedikt

utan överskrift (Oeuvres posthumes (1908), 
s. 56), raden

Poète, est-ce une injure, ou bien un compli
ment?
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Poesien är de fattigas blommor, de olyckligas blommor, vuxna långt långt utanför det 
välordnade samhället, där förståndigheten, ärbarheten och plattheten och hyckleriet breda 
sig i solid välmåga. Poesien är en misstänkt sak som hvarje rätt samhällsbevarande och 
ädelt tänkande med rätta bör indigneras öfver. Rosor åt svin! Svinen blef förbannade. 
Och med full rätt.

De Journaux intimes som finns i Oeuvres posthumes måste med sin blandning 
av aforismer, psykologiska observationer, prosadikter och utkast till prosadikter 
och inte minst med sitt sysslande med det egna jaget i form av analyser, be
kännelser, tillrättavisningar, förhävelser etc. ha verkat mycket stimulerande, 
kanske delvis mönsterbildande, för den snart trettioårige Vilhelm Ekelund, som 
stod i början av en prosaproduktion som (i synnerhet i början!) uppvisar just 
en sådan blandning. Hans första aforismer har en heterogen sammansättning; 
man hittar vardagliga scenerier, mer eller mindre anekdotiska, och polemiska 
utfall6 av journalistisk eller helt obearbetad karaktär — väl delvis därför att 
Ekelund under Berlintiden inte hade råd att fila på sina manuskript i samma 
utsträckning som senare. De texter som verkar mest genomarbetade är den 
estetisk-moraliska af oristiken — som skulle bli huvudlinjen i Ekelunds förfat
tarskap — och prosadikterna. Som aforistiker hade han flera mönster, som inte 
hör in i detta sammanhang; när det gäller prosadikterna från Berlinåren tror 
jag att man lugnt kan påstå att Baudelaire var den väsentliga förebilden. Baude
laire var visserligen »svag» i sin livshållning, tyckte Ekelund, och hans öde 
liknade ett ont förebud, men hans konstnärliga energi ville Ekelund inte för
ringa. I en essay från 1911 finns ett ställe som utmärkt belyser de två kom
ponenterna i hans värdering av Baudelaire (i den negativa delen skjuter han 
Nietzsche framför sig, men det rör sig säkert om hans egen uppfattning): »Jag 
tror att det var just den bildnings- och mänskostil, hvilken representeras af P.,T 
som för Nietzsche gällde som den dåliga moderna. För honom var ju Baudelaire, 
P:s galliske frände, rätt och slätt en narr. Baudelaire som dock har icke litet 
af latinsk kompakthet och energisk afgränsande stilhållning.» Att det är prosa
dikterna han har för ögonen framgår av följande fina karakteristik (Nordiskt 
och klassiskt, s. 93), som tyder på intim förtrogenhet och uppskattning:

Man tänke sig den själfullt sentimentala skissen —  sådan den odlas af bättre för
fattare som Bang t. ex. —  förvandlad, förstärkt efter principen: nedtryckande af allt 
emphatiskt i verklig emphasis’ intresse. Baudelaire uppnådde ju detta i några af sina 
»Poèmes en prose», en verklig prosa, nästan latinsk, i ett slags strofer. Berättelsen blir 
kanske en gång icke möjlig på annat sätt för diktare af ambition.8

0 Man kan i detta sammanhang nämna 
ordet »ordure» (i bet. (en) oanständighet) 
som Ekelund har hittat i Oeuvres posthumes 
(s. 17 och 18) och med förtjusning införlivat 
med sin polemiska ordskatt. Det förekommer 
två gånger i Båge och lyra (s. 47 och 63) 
och anförs i sitt baudelaireska sammanhang i 
Nordiskt och klassiskt (s. 67): »Den stora 
konsten är chaste. Hos de bättre moderna 
finns samma instinkt härvidlag som hos de 
antika. Baudelaire taxerar sig själv riktigt. För 
:att inte journalisterna och recensenterna, säger

han, skulle vara totalt ur stånd att njuta hans 
bok [Les Fleurs du Mal], har han trakterat 
dem med — ’quelques ordures’.»

7 Förkortning av Przybyszewski. Artikeln 
handlar om Alf Nymans Kämpande intelli
gens, som innehåller en essay om denne, och 
står i Tyska utsikter.

s Jämför följande ur Baudelaires Journaux 
intimes {Oeuvres posthumes, s. 131): »Sois 
toujours poète, même en prose. Grand style 
(rien de plus beau que le lieu commun).»
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Men Ekelund var inte någon osjälvständig lärjunge; han har i sina prosa
dikter från Berlintiden snarast stramat åt och förädlat den baudelaireska for
men. Han hade redan tidigare skrivit prosalyrik, i de tre första samlingarna 
och i In Candidum. Men det är dikter av väsentligen samma karaktär och 
struktur som hans dikter på vers, något som också gäller för flera av prosa
dikterna i Böcker och vandringar.9 Vad Baudelaire emellertid tycks ha tillfört 
en del av de senare tillkomna är en karakteristisk drömartad legering av anek
dotiska brottstycken och visionär detalj naturalism, en legering där Ekelund i 
linje med sin egen poetiska läggning dämpar det anekdotiska och stegrar det 
visionära. Baudelaire släpper ibland” in en viss pratsam övertydlighet — t. ex. i 
den kända dikten Le galant Tireur, förvisso en av de mest anekdotiska i Le 
Spleen de Paris — som Ekelund har utmönstrat i sina poetiskt täta och stränga 
kompositioner, där grälla expressionistiska effekter omväxlar med en utom
ordentlig mjukhet i melodi och rytmik. Han arbetar också med en upprepnings- 
teknik som faktiskt är en nyvinning i förhållande till hans verslyrik där lik
nande grepp lätt får en dityrambisk högljuddhet som prosaformen inte ger 
spelrum åt.1 I dikter som Den själssjuke och Nu doftar vårkväll har tingen en 
aur a, en förmåga att som levande väsen besvara poetens blick — ibland för
troligt, ibland med »tigeröga»2 — , som Walter Benjamin mycket fint har 
observerat hos Baudelaire.3 En kvalitet som man skulle vilja kalla för den 
sakralt hallucinatoriska och vars samband med minnesfunktionen Benjamin 
också har analyserat är alldeles densamma hos båda poeterna.

De djupt liggande egenskaper hos sig själv som Ekelund mer eller mindre 
medvetet måste ha återfunnit hos Baudelaire kan kanske bäst sammanfattas i

9 Av Gentiana finns t. ex. en kasserad vers
version, som jag tyvärr inte har lyckats datera. 
Dikten är överstruken och tycks inte vara 
avslutad (den finns på baksidan av ett manu
skriptblad i Bonniers arkiv). Bredvid dikten 
står namnet »Stevenson» skrivet med en av 
Ekelunds »senare» handstilar. Förklaringen 
torde vara att den tidiga upplevelse av blom
man Gentiana som diktens minnesbild hand
lar om står i samband med hans Treasure 
Island-lekar som pojke på »den stora under
bara Rönneholmsmossen vid Ringsjön» (oda- 
terad anteckning från senare tid, citerad efter 
Werin, a. a. I, s. 17). Jämför Werin, a. a. 
I, s. 349.

1 Se t. ex. Lik och Septemberromans i 
Böcker och vandringar.

2 Jämför BLM:s decembernummer 1965: 
Sven Lindqvists uppsats Det meningslösas öga, 
där han (s. 733 f.) kommer in på »tigerögat» 
och »tigern» i den unge Ekelunds föreställ
ningsvärld. Motivet har också uppmärksam
mats av Carl-Erik af Geijerstam (Det person
liga experimentet (1963), s. 62—70). Som 
en komplettering kan nämnas att tigersymbo
len för Ekelund var associerad med Baude
laire. Tydligast i en aforism i Båge och lyra 
(s. 60): »Baudelaire — : tigerhjärtats elegi.» 
Av vissa tecken att döma är det också Baude-

laire som har föresvävat Ekelund i de övriga 
två »tigeraforismer» som finns i samma bok. 
I en av de två prosadikter i Böcker och vand
ringar, där tigermetaforen förekommer, Svart
sjukan, sitter sorgen »som en tiger» på poe
tens hjärta, tigern förbinds med förnimmelsen 
av ett fruktansvärt tryck, »ett Mont-Blanc —  
af kval». Just känslan av att leva under ett 
övermäktigt tryck på själen har Ekelund fäst 
sig vid hos Baudelaire, och han har i De 
fattigas blommor lånat en av dennes formu
leringar för detta: »En leda, en hopplöshet, 
’en indolens af tjugo atmosfärers tryck’ låg 
öfver hans förlamade själ.» (Jämför Oeuvres 
posthumes, s. 13: »une indolence, du poids 
de vingt atmosphères, s’est abattue sur moi».) 
Baudelaires »érotisme felin», dvs. hans sado- 
masochistiska böjelse för kattdjur, även tigrar, 
är ju välkänd.
Raderna

Les yeux fixés sur moi, comme un tigre 
dompté (Les Bijoux)

0 ch
Tigre adoré, monstre aux airs indolents (Le 

Léthé)
återfinns båda i Oeuvres posthumes (s. 22),
1 tidigare — eller formellt fortfarande — 
förbjudna Fleurs du AD/-dikter.

3 A. a. s. 461 f.
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den berömda formeln spleen et idéal, som Baudelaire satte som rubrik över 
första avdelningen av Les Fleurs du Mal. Spleen —  men inte som en sjuklig 
letargi; när Ekelund i Baudelaireessayn talar om det massiva som något gemen
samt för Baudelaire och Fröding menar han inte i första hand versifikationen 
utan att »lifvets massa trycker deras hjärtan på samma sätt»; själv kämpar han 
för att befria sig från detta tryck som också han är hårt ansatt av men med 
bl. a. deras dystra exempel för ögonen inte vill ge vika för. Och idéal — men 
inte som något undansjunket och hopplöst avlägset som hos Baudelaire,4 ett 
ouppnåeligt vie antérieure, utan som konkreta, ständigt lyskraftiga minnen från 
en lycklig barndomsvärld som han inte ens i det hadesiika Berlin ger upp hoppet 
om att återfinna och återförena sig med: målet för hans författarskap, som han 
själv bekänner i en sen anteckning.

Det gäller att mer och mer »acklimatisera sig»! Det är hemkomst —  »resan hem», 
flykten till naturen.

Det klimat man är född till gäller det att taga i besittning, att eröfra.5
*

Essayn om Poe i Böcker och vandringar (Till Edgar Poes hundraårsdag) 
skrevs omedelbart före eller jämsides med Baudelaireessayn.6 Redan det av 
Baudelaire lanserade franska skrivsättet »Edgar Poe» (med utelämnande av 
»Allan») visar att Ekelund var medveten om de speciella relationerna — då för 
övrigt aktuellare än nu — mellan dessa båda författare (med Baudelaire som 
hängiven översättare och introduktör). Det är emellertid tydligt att han sätter 
Poe högre, och hans syn på denne röjer ingen intimare påverkan från Baude- 
laires Poeessayer, av vilka han åtminstone bör ha känt till dem som finns med 
i Oeuvres posthumes.7 Den starka tonvikten på det biografiska är visserligen 
gemensam — en ganska naturlig sak för den som skriver om Poe —- med den 
skillnaden att Poes livsöde i Ekelunds framställning snarast blir än mer domi
nerande. Mer än diktare är Poe för Ekelund ett exempel på kompromisslös 
andlig heroism under miserabla yttre levnadsomständigheter. Häri består hans 
väsentliga frändskap med Baudelaire. Men Poe är den överlägsne:

Den som i våra dagar —  då misstänksamheten mot det romantiska bildningsidealet 
hos mången blifvit till en samvetssak så som aldrig förr —- vill söka efter försvars- 
punkter för en kärlek som han kanske ej har lätt att uppgifva, kan hos Poe finna sitt 
hjärtas tillfredsställelse. Poe är med allt det nattmörka, förbittrade och sargade i sitt 
lif en af de ljusaste gestalter som skridit hän öfver den mänskliga skådebanan. Medan 
hans andes samtida fränder, Baudelaire i Paris, Leopardi i Italien, småningom sjunka 
ned till en punkt där producerandet hufvudsakligen går ut på invektiv och smädelse

4 Det kan noteras att Ekelund i De fattigas
blommor ignorerar det metafysiskt och reli
giöst spekulativa draget hos Baudelaire (lik
som tidigare hos Stagnelius). Rubriken De 
fattigas blommor ser ju snarast ut som en 
polemik mot den moraliska och religiösa di
mension som anges med uttrycket »Les Fleurs
du Mal». — Sedan detta skrevs har jag genom
Reidar Ekners ovan s. 14 not 9 nämnda upp
sats gjorts uppmärksam på att det finns en 
prosadikt av Kléen med titeln De fattiges 
blommor (i Helg och socken, 1893). Man 
får alltså räkna med en medveten allusion

från Ekelunds sida; i så fall en polemisk 
sådan, då uttrycket »de fattiges blommor» hos 
Kléen snarare åsyftar prostitution än poesi.

5 Cit. ur En bok om Vilhelm Ekelund 
(1950), s. 263.

6 Werin, a. a. II, 62 f.
7 I avdelningen Travaux sur Edgar Poe 

ingår den långa essay som Baudelaire publi
cerade i Revue de Paris 1852 och där han 
bl. a. sysslar ingående med romanen Arthur 
Gordon Pym, som han satte högt och kallar 
»purement humain» (se slutavsnittet i detta 
kapitel).
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mot allt och alla, har ingen makt —  hvarken alkohol, fattigdom eller döden —  kunnat 
bryta ned det härliga hos honom.

Även i denna essay ser man alltså (i början av citatet) hur det ganska reso
luta avvisandet av »det romantiska bildningsidealet» i Antikt Ideal mildrats till 
en »misstänksamhet». I Antikt Ideal, i essayn Dorisk Apollon, står följande om 
Poe, som en inskränkning av några mycket uppskattande ord i samband med 
Ulalume omedelbart före.8
—  Äfven på den som riktar sin lifsenergi på ett större och ljusare ideal kan Edgar 
Poe verka med den djupaste retelse. Hans dikt innehåller det romantiska rusgiftet i dess 
mest koncentrerade form. Men heller aldrig har jag känt vissheten om det modärna 
idealets underlägsenhet för antikens så starkt som inför denna poesi. Kanske är det endast 
möjligt för den  att fullt fatta den lifsbevarande makten af antik kultur, hvilken känt 
lifvet hotadt i sitt innersta af förgiftningen.

Trots att Ekelund alltså sätter Poe i främsta ledet bland romantiska poeter, 
hittar man förvånande litet av lån och allusioner som kan förbindas med denne 
i hans poesi. (Jag skulle tro att det delvis kan bero på bristande kontakt med 
engelska språket hos den mycket unge Vilhelm Ekelund; Emerson torde ha 
varit den förste engelskspråkige författare som hans läste med större grundlig
het.)9 Vad han intresserade sig för hos Poe var som sagt exemplet, den roman
tiska diktartypen i dess fulländning, och kanske framför allt en platonsk eros- 
uppfattning som han måste ha saknat hos Baudelaire:
---- Hans /Poes/ erotiska diktning är af en skärhet som kommer att tänka på det
svalaste och daggigast doftande i den grekiska kärleksdiktningen. En svensk litteratur
kritiker,1 som läst Maupassant, anmärkte nyligen i en essay om Poe att i hans diktning 
saknades det erotiska motivet. Det är alldeles lika träffande som det vore att säga att 
Dante i sin »Vita Nuova» ådagalagt en förvånande brist på erotiskt själslif. Poe är en af 
de djupast erotiska människor som lefvat. Hans metafysiska lifsåskådning är vuxen ur 
den erotiska upplefvelsen —  liksom Platos lära innerst ur Eros. (Böcker och vandringar, 
s. 43 f.)

Det finns emellertid ett par ställen där Poe satt konkreta spår. Bilden i sista 
strofen i dikten Hafsvik i In Candidum —

Och jag låter tanklöst
sand och musslor genom handen rinna,
medan jag tänker ut
vackert om en.

s »Hvem är en noblare representant för 
den lyriska konsten än Edgar Poe! Intet mo- 
därnt poem bevisar tydligare den stora lyri
kens möjlighet än hans Ulalume, högtoppen 
af hans diktning, hans monumentum aere 
perennius.» Jämför s. 90 i samma bok, i 
miniatyressayn Den adlade känslan: »Endast 
det exceptionellt monumentala af genren kan 
ursäktas. Som »Ulalume».» Med »genren» av
ses givetvis den romantiska, subjektiva, »fa
tala» lyriken.

9 Det är påfallande att Ekelund saknade 
förhållande till engelsk prerafaelitism och fin- 
de-siécle. Swinburne dyker upp en gång, i en 
uppräkning (7m  Similia II, s. 40), som re
presentant för »civilisationspoesin» tillsam
mans med Tennyson och Poe; vid denna tid 
—  1916 —  var all »modärn» poesi avskriven

för Ekelund. Att Ekelund avskydde Oscar 
Wilde är ju inte förvånande. Det mondäna 
och snobbistiska hos Wilde skulle väl i och 
för sig räcka till som förklaring —  »filistern 
i dess högsta potens» (Båge och lyra, s. 60) 
—  men det finns också en annan. I Dagbok 
i Tyska utsikter (s. 167) står följande: »Wil- 
des bref kunna icke annat än bestyrka mig i 
min mening om honom. En 40-års man, en 
konstnär, som jämrar sig öfver att ha blifvit 
förförd, psykiskt, produktivt ödelagd af en 
pojke. Hvilken söt bild! För att veta hvem 
Wilde är behöfver man icke läsa honom. Man 
behöfver bara se på hans publikum.»

1 Johan Mortensen: Poeessay i saml. Likt 
och olikt (1908), s. 4: »— kärleken är bann
lyst från hans värld». /Not av C.-H. W ./
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— som återkommer, med angivande av källan, i essayn Aforistiker i Antikt 
Ideal —

------- likt den torra fina sanden pressad mellan fingrarna af en hand, för att leda
tanken till Poes sublima verser-------

—  är sålunda hämtad från A dream within a dream, andra strofen:

I stand amid the roar 
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand 
Grains of the golden sand —
How few! yet how they creep 
Through my fingers to the deep,
While I weep —  while I weep!

Vidare har Ekelund fäst sig vid det kända uttrycket »the divine light /in thine 
eyes/», som står i dikten To Helen;2 helt naturligt med tanke på den centrala 
betydelse som symbol för det översinnliga som ögat och blicken har för Eke
lund. Han använder det i Husvill, en av versdikterna i Böcker och vandringar, 
och ett par tre gånger i Antikt Ideal (s. 53, 77 och 168), utan angivet samband 
med Poe, i formen »det divina stjärnljuset /i ett människoöga/». Tillsatsen 
»stjärn-» är betecknande; stjärnmetaforen står hos den »dityrambiske», »pin- 
dariske» och nietzscheanske Ekelund för det andligt heroiska och »viljeblixt- 
rande». Han har alltså försökt stålsätta sin Poeupplevelse, rädda över något av 
sin egen romantism till det nya utvecklingsskedet; vi har tidigare sett hur han 
försökte något liknande med Baudelaire.3

»Cypressallén» är för Ekelund en symbol för högtid och allvar, för de stora 
makterna som kringgärdar tillvaron. D e t  s k ö n a  o c h  d ö d e n ,  säger han i 
en aforism i Tyska utsikter (s. 83),

var det ej dessa begge som behärskade den mänskliga tanken alltid? Här är den stora 
cypressalléen — : där mänsklighetens härlige alla ha skridit fram. Att tänka dem begge 
djupt nog är att vara berusad för alltid.

Och i Båge och lyra (s. 35):

------- Så länge allvaret finnes där i ens lif, är man icke olycklig. Man går som i en hög
cypress-allé, en cypress-allé öfver högslättens krön —  i den mörka aftonglansen full av 
högtidlig glädje.

»Den stora cypressallén», och den stämning av ödslig upprymdhet som är för
bunden med den, återfinner man i Ulalume, början av andra strofen:

2 Det rör sig om den längre av de två
Poedikter som har titeln To Helen. Psyke
motivets förekomst i Poes lyrik —  i den kor
tare To Helen-dikten och i Ulalume —  har 
säkert bidragit till en känsla av själsfrändskap 
hos Ekelund, som tagit upp det i Psyke i

gränden (Melodier i skymning) och i ett par 
kärleksdikter från skilda perioder, »I dröm
mar träden stå----» (Elegier) och Paria och
Psyke (Tyska utsikter).

3 Se s. 19.
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Her once, through an alley Titanic,
Of cypress, I roamed with my Soul —
Of cypress, with Psyche, my Soul.

»Skönhetens lifsatmosfär är nödvändigt melankolisk.» Denna sats anförs 
ett par gånger i Antikt Ideal (s. 4 och 47) som ett citat från Poe; Ekelund tycks 
betrakta den som ett koncentrat av den poetiska mentalitet han vill ta av
stånd från som ohälsosam. Formuleringen tycks emellertid inte finnas i denna 
form hos Poe utan är en sammanställning som Ekelund själv gjort ur följande 
passage i The Philosophy of Composition:
------- Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the
sensitive soul to tears. Melancholy is thus the most legitimate of all the poetical tones.4

Exkurs
Innan vi lämnar Ekelunds relationer till Poe, som av de tryckta skrifterna att 
döma inte överlevde den avromantiserande sjukdomskrisen 1913, återstår att 
nämna ett kanske betydelsefullt och i varje fall överraskande faktum, nämligen 
att det i Ekelunds bibliotek finns inte mindre än tre exemplar av Edgar Allan 
Poes enda nämnvärda roman The Narra tive of Arthur Gordon Pym of Nan- 
tucket, varav två på originalspråket och en i Johannes Jprgensens översättning, 
samtliga troligen förvärvade efter den period som här har behandlats. Hur ska 
man nu förklara detta — inte ens av Ekelunds älsklingsböcker är det vanligt 
att man hittar så många exemplar, och såvitt jag vet har det aldrig cirkulerat 
olika versioner av denna roman som skulle kunna motivera detta förvärvande 
av flera exemplar. Det är sant att Ekelund blev alltmer intresserad av rese
skildringar och redogörelser för avlägsna folks levnadsvanor, helst dokumentära; 
så småningom kom detta intresse att få en speciell inriktning på skildringar 
från arktiska trakter.5 Arthur Gordon Pym tangerar ju i någon mån detta gebit, 
dock inte i särskilt hög grad; väsentligen är den ju en visionär fantasiberättelse 
med nyktert sakliga inslag, åtminstone i tonen, ett fantastikum. Jag tror mera 
på ett par andra förklaringar till Ekelunds intresse, för något slags intresse 
måste väl de tre volymerna vittna om. För det första: i romanen förekommer 
ingående beskrivningar av albatrosser och pingviner och deras egendomligt 
mänskliga, idealiserat mänskliga, beteendemönster; att särskilt albatrossen men 
överhuvudtaget stora egenartade fåglar fascinerade Ekelund som fenomen och 
symboler har vi tidigare varit inne på.6 Men jag tror inte att det så att säga 
sakliga och empiriska sysslandet med dessa fåglar i romanen i sig självt varit 
det som starkast tilldragit sig Ekelunds intresse. Kärnpunkten ligger säkert i den 
symboliska betoning Poe ger åt albatrossernas färg: de är vita. Om man stude
rar Ekelunds bruk av färgsymbolik upptäcker man snart vilken central roll den 
vita färgen spelar, i synnerhet i hans senare poesi, och framför allt: man frap
peras av ambivalensen i hans känsloreaktioner inför denna färg. Vitheten kan, 
särskilt i tidiga dikter, påminna om ljus barndom, barnslig renhet, ofta är det

4 Poe, Poems and Essays (1948), s. 168. tic; Svensson, a. a., s. 307; Geijerstam, a. a.,
5 Se Plus salis (1945), avd. Friendly Are- s. 43-45.

0 Se s. 10 f.
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vita blommor det gäller; senare om skönheten, idealet, »ljuset». Men i sam
band med den allt starkare känslan av isolering, vissa besvikelser, kanske främst 
erotiska, och slutligen landsflykten sker en negativ förvandling av den vita 
färgens känsloladdning, i sin känsla av förnedring har poeten svårt att uthärda 
de renhetskrav som den symboliserar, den får en valör av samvetsanklagelse, 
får en demonisk skräpa som svider i ögonen. Ljuset framkallar en våldsam 
sinnesrörelse, blir

2 6

--------sårande,
brännande!
vänd, vänd från mig ditt anlet —
ack, förr älskadt, ljus,
jag nu måste
gömma .. . darrande,
hjärtat. . .
ljus, som mig vänligt 
omstrålade 
i de trygga år

(Progne (I), Dithyramber i aftonglans)

Snöns, liljans och rosens vithet, som han tidigare älskat, förbyts i likets (se 
prosadikten Lik i Böcker och vandringar). Naturligtvis älskar han den fort
farande, men med en som han själv tycker ovärdig och besudlande kärlek. Det 
hindrar inte att den positiva känslotonen kan återvända i lugnare dikter, t. ex. i 
Du bleka haf här uppe (i Dithyramber i aftonglans) — havet tycks alltid 
lugna Ekelund — och prosadikten Korset (i Böcker och vandringar). Denna 
ambivalens förråder en höggradig neurastenisk känslighet, som på grunder som 
förmodligen kan förklaras nervfysiologiskt reagerar särskilt starkt för ljus, vithet 
och vita föremål. (De ljusförnimmelser som är så vanliga hos mystiker brukar 
väl förklaras på liknande sätt.) Ljusets betydelse som etisk-estetisk symbol i 
Ekelunds senare författarskap (»ljustjenst» etc.) bekräftar att det här rör sig 
om en hjärtpunkt i den ekelundska världen.

Nå, för att återvända till Poe: den som har läst Arthur Gordon Pvm har 
redan förstått vad jag menar. I romanens senare del befinner sig huvudpersonen 
ombord på skonaren Jane Guy under färd i södra polarhavet. Man kastar ankar 
vid en ö, vars gåtfulla mörkhyade befolkning visar sig stå i ett hat- och skräck- 
laddat förhållande till alla varelser och föremål av vit färg; allt som är vitt 
tycks vara bannlyst på ön. Ankomsten av vita människor framkallar våldsamma 
och blodiga utbrott av raseri och destruktion från infödingarnas sida. Ett par 
överlevande vita, bland dem mr Pym, räddar sig in i ett egendomligt system 
av klyftor och grottor, lämningar som det antyds av en fornegyptisk, eventuellt 
fornetiopisk, civilisation, som att döma av väggristningar i grottorna också varit 
baserad på en tabuering av den vita färgen. Allt detta förblir en mystifikation, 
helt i Poes stil, och berättelsen avbryts plötsligt då mr Pym och hans kamrat 
befinner sig på flykt söderut i en bräcklig kanot, allt djupare in i en tätnande 
vithets regioner. Med fruktansvärd hastighet sugs de mot en katarakt av ljus
som störtar ner i havet: »-------we rushed into the embraces of the cataract,
where a chasm threw itself open to receive us.» Och i berättelsens sista rader
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överskrids slutgiltigt gränsen till det fantastiska och groteska. »But there arose 
in our pathway a shrouded human figure, very far larger in its proportions than 
any dweller among men. And the hue of the skin of the figure was of the 
perfect witheness of the snow.»7

Jacobsen, Obstfelder
Att Ekelund tidigt blev förtrogen med J. P. Jacobsen får betraktas som en 
självklarhet. Jacobsen var en av tidens stora författare; särskilt bland den radi
kala intellektuella ungdomen hade han ett starkt inflytande, och för det littera
turintresse som odlades i Tuakretsen och kring Lidforss torde han ha varit en 
lika självskriven och välkänd klassiker som Strindberg och Ola Hansson.8 Vi 
har sett hur Lidforss citerade Niels Lyhne — felaktigt, alltså ur minnet — i sin 
recension av Melodier i skymning.9 Det kan noteras att just detta ställe är det 
enda i Jacobsens prosa som Ekelund tar upp i sina skrifter. Det sker i en 
kortare essay i Antikt Ideal (s. 82-87), som mest sysslar med Rahel Varn- 
hagen men som tagit Jacobsens »det store Triste» till rubrik och ledmotiv:

När jag tänker på Rahel i denna stund, stiger det upp i mig ett af dessa lysande 
och tunga ord som blifvit hämtade djupt djupt ur det mänskligas hjärta —  för att 
förbrännas af banalitetens ökenvind. Det är J. P. Jacobsens ord om en människoandes 
eviga ensamhet.

Detta »store triste» Jsic/ är hjärtpunkten i allt Rahels inre lif.

Senare i essayn stannar Ekelund för en lätt förändring av Jacobsens uttryck: 
»andens hemlöshet» — och han kursiverar orden för att ge dem särskilt efter
tryck. Förskjutningen är signifikativ. »Hemlöshet» var när detta skrevs (1907- 
08) ett mer närliggande begrepp för honom än »ensamhet»: han hade inlett sin 
kringirrande period.

Men det är naturligt att det främst är poeten Jacobsen som är betydelsefull 
för Ekelund. Mathias Feuk1 har velat spåra ett jacobsenskt inflytande redan i 
Syner, särskilt bertäffande färgbehandlingen. Det är möjligt, men svårt att 
urskilja konkret i kören av andra inflytelser. Lättare att föra tillbaka till Jacob
sen är de upprepningar av begynnelseordet i rad efter rad och dubbleringar av 
hela rader, retoriskt eller för att intensifiera en stämning, som Ekelund till
griper flera gånger i Syner och Melodier i skymning. Men samma grepp är 
också vanligt hos Obstfelder (som ju var starkt beroende av Jacobsen; vi ska 
snart se att dessa två inflytelser gärna ingår förening hos Ekelund) — några 
textexempel:
Ekelund:

Ord! Hur fattiga! 
Hur vanmäktiga! 
Hur döda!

7 The Works of Edgar Allan Poe (1899), 
Volume V, s. 250.

8 Se Malmström, Bengt Lidforss (1946),
s. 140, och Vendelfelt, Bengt Lidforss och

J. P. Jacobsen (Svensk litteraturtidskrift 1963, 
s. 126-131).

9 Se s. 9.
1 Landskapet i Vilhelm Ekelunds lyrik, 

Edda bd 16 (1921), s. 208.
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Hur gråa!
Hur tunga!

(Ur Ord, Syner)

Jacobsen:
Hvorfor Livet?
Hvorfor D0den?
Hvorfor leve, naar vi dog skal d0?
Hvorfor kaem pe--------

(Ur Arabesk)

Obstf elder:
Vi skulde le!
Le af os selv,
le af det alt,
le af vore hjerter,
le af vore bl0dende, lasede hjerter!

(Ur Billet doux)

Verkligt viktig för Ekelund blir omtagnings- och omkvädestekniken emel
lertid under åren 1906 och 1907, då han under intryck av mäktig skånsk 
kustnatur söker förena dityrambiska och nordiskt balladeska element i sin poesi, 
kanske hans konstruktivt mest ambitiösa ansats som diktare. Då får också Ja- 
cobsen sin stora aktualitet för honom, liksom Obstfelder, även om Obstfelder- 
intresset ligger mera utspritt och kulminerar något senare. Om Kullenvistelsen 
på sommaren 1906, då Dithyramber i aftonglans fullbordades, handlar en min
nesanteckning från tjugotalet:

1 hvilket godt sällskap befann jag mig ej denna sommar, Kullen 1906. Med J. P. 
Jacobsens verser i mitt öra —

»Da aabner natten himlens borg — » 
kom jag dit upp —  och med mina egna, knappt sämre, ifrån Hven.2

Denna rad (»Saa aabner Natten Himlens Borg») plus den följande (»Med evigt 
Tungsinds tavse Sorg») ur dikten Har Dagen sanket al sin Sorg stod som motto 
över Rahelartikeln i Majgreven 1908; när denna senare i förändrad form skulle 
tas in i Antikt Ideal hade väl Ekelund insett att mottot var mindre relevant 
och ersatt det med »det store triste» — det vill säga »andens hemlöshet», som 
han nu lät ingå en karakteristisk förening med »den tragiske Eros».

Det förefaller mig som om Jacobsen skulle ha varit en viktig inspirations
källa till det nämnda försöket till syntes mellan Pindaros och folkvisan (sche
matiskt uttryckt). Werin är förvånad över Ekelunds infall: »Överraskande är 
det att se essayisten [det rör sig om den lyriska essayn Nordiskt Arkadien i 
Antikt Ideal] falla tillbaka i folkvisestämningar just då han är i färd med att 
skildra det arkadiska, heroiska Kullalandskapet och ger sin hyllning åt Pindaros.
-------Det är samma egendomliga kontrastverkan som i Balladens genius.»3
(Dikten Balladens genius är jämte cykeln Glädjen Ekelunds viktigaste försök 
att som han säger i ett brev till Adelborg förena »klassiskt och skandinaviskt i

2 Cit. efter Werin, a. a. I, s. 260. 3 A. a. I, s. 345 f.



Symbolistinfluenser hos Vilhelm Ekelund 29

oerhörda perspektiv».4) Inte bara ballad- och folkvise inslaget utan också den 
»egendomliga kontrastverkan» finns emellertid hos Jacobsen, tydligast i dikten
Graekenland:

Marmoret er hvidt,
Men det lyser ikke,
Söjlerne er slanke,
Men de knejser ikke.
Kapitselernes frodige Prägt er svunden. 
Akantusl0vet har rullet sig sammen,
Er visnet 0g faldet,
Smulrende blander det sit St0v med Plintens.
Og de gyldne Skaaler er tomme,
Deres Malm har intet Msele.
Hebe har kun Taarer,
Bakkos har kun Vinl0v,
D0sigt lege Pantrene med Thyrsen.
Af AElde ryster Zeuses lokketunge Hoved,
Poseidon fsegter saelsomt i Luften med sin Trefork, 
Og Ph0bus ser bedr0vet efter Solen;
De ledige Hestes Hove 
Trampe paa den str3engl0se Lyre.
Muserne slumre,
Gratierne er skilte.

Men Lauren har alle sine Blade.

Mellern de S0jler staar der en Laure 
Stasrkstammet, lavstammet, storkronet og bred. 
Nedover S0j lerne, rodfaestet i dem,
L0be de tornede Ranker,
Leger det flimrende L0v
Af den Plante, hvis purpurgyldne Roser
Alle Sydens Kvinder elske.
Mange Maends Vej gaar forbi de S0jler,
Alle Masnds Blikke vogte paa Rosen.
Mange Blomster bser’ den,
Og h0jt er de baarne.
D og f0r Dagen vel er kommen,
Er dens Blomsterrigdom delt.

Men Lauren har alle sine Blade.

I dikten5 Glädjen (Böcker och vandringar) blandar Ekelund på ett liknande sätt. 
Den första avdelningen, som bär överskriften »(Balladen)», har refrängen

vinner väl, vinner väl öfver rosor och så liljor

hämtad ur den gamla balladen om Harto och Rosa6 (jämför Jacobsen, Det bpdes 
der for — , omkvädet

4 Brev till Adelborg den 1 oktober 1906, Adelborg den 10 juni 1907 talar han om
cit. efter Werin, a. a. I, s. 272. »en större dikt ’Glädjen’» som han vill över-

5 Efter rubriken »Glädjen» är dikten upp- sända i manuskript (cit. efter Werin, a. a. 
delad i tre partier, numrerade med arabiska I, s. 324).
siffror, men Ekelund betraktade den uppen- 6 Se Werin, a. a. I, s. 341. 
barligen som en enda dikt —  i ett brev till
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Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser rpde

och raden
Og den kysser Rosers o g Liljers Flok

(I Seraillets Have)).

B allad tonen dröjer kvar i dikten ända fram till mitten av tredje avdelningen, 
där en pindarisk invokation plötsligt sätter in:

0 Mus er! o Gratier!

O Muser! O Gratier!
Ur mitt lifs gråa afgrund 
höjer jag bönen till er!

Samma jacobsenska fusion i yttersta komprimering är det väl fråga om i dikten 
Muser na (Dithyramber i aftonglans):

1 de sväfvande Musernas midt, 
i de sväfvande Musernas midt!

Här har vi också den raddubblering som vi tidigare noterat hos Jacobsen.
Men den väsentligaste parallellen återstår. I Balladens genius har poeten 

en dröm, en vision av en mytisk kvinnogestalt, som träder fram ur skogsbrynets 
dunkel i septembermorgonen och bländas av havets glans:

------- jag såg henne plötsligt
hur hon steg ut i det doftande albryn —  
en septembermorgon —
Balladen.

Hennes ögon voro mörka
likt den tysta djupa ån
och eftertänkande hög hennes blick,
ty många människors sorger
och längtan och ångest tung
hennes hjärta har druckit,
och af djupa ödens färd
är det tungt i hennes blick
och all kärlekens längtan och hopp.

------- hon stod i det doftande albryn
som förbländad vid det oändliga ljuset 

af havet:

som ur grubblande tanke väckt 
hennes blick ur skuggan lyste 
på de lysande vågornas dansar —

Och i odet Till Ola Hansson, skrivet sommaren innan (1906), förekommer en 
liknande uppenbarelse; det är »Skånes ädla Musa hög»:

Se hennes anlet bär 
ett ädelt svårmods djupt 
i dröm försjunkna ro, 
i hennes öga hvilar,
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likt strålande och stilla 
stjärnan öfver haf, 
ett främmande och klart 
betraktans lugn och kyla, 
och tungsint blånar evig 
mystär i hennes blick.
Hell aningens och tystnads Sångmö, 
stjärn jungfru ljusa!
Sömngångerska, o ljufva —  
hell smärtans drottning, hell!

(Dithyramber i aftonglans)

Likheten är evident med den kvinnliga genius som också hon gör entré ur 
dunklet i Jacobsens Arabesk (til en Haandtegning af Michel Angelo):

Se, Gardinets Silkevover skilles,
Og en Kvinde h0j o g herlig
Tegner m0rk sig mod den m0rke Luft.
—  Heilige Sorg i dit Blik,
Sorg, der ej kan hjaelpes,
Haabl0s Sorg,
Braendende, tvivlende Sorg.
—  Nastter og Dage summe over Jorden,
Aarstider skifte som Farver paa Kind,
Slasgter paa Slasgt i lange, m0rke Bplger 
Rulle over Jord,
Rulle og forgaa,
Medens langsomt Tiden d0r.

Hvortil disse Baal af Kval og Smaerte:
Tusend Timers Liv i langsom Liden,
Langsom Lpben ud i Dpdens Liden?

Er det din Tanke, h0je Kvinde?

Tavs og rolig staar hun paa Balkonen,
Har ej Ord, ej Suk, ej Klage,
Tegner m0rk sig mod den m0rke Luft 
Som et Svaerd igennem Nattens Hjserte.

Jag tror emellertid inte att dessa gestalter och situationer hos Ekelund har 
sitt ursprung i Jacobsens dikt, där de har motsvarigheter men med en helt annan 
funktion. Här föreligger snarare en aktualiserande, en utlösande påverkan. Per
sonifikationer av landskap och naturstämningar är en tidig företeelse i Ekelunds 
lyrik som går tillbaka på starka upplevelser av Skånes kuster och åsar, med 
förkärlek vilda och mörkt kraftfulla scenerier.7 Redan i Syner, i dikten Symbol, 
tar höstlandskapet övernaturlig gestalt:

Jag ser dig, Höst, i mina vakna drömmar, 
hur jätteväldig, jättehög du står 
med hufvud böjdt, som ofvan molnen räcker; 
ditt djupa öga med den hårda glansen, 
med svårmodsglöden under ögonfransen, 
det bleka glorieskimret om ditt hår;

Se Werin, a. a. I, s. 61 f.
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Man har en känsla av att det är en kvinna och att hon är släkt med »Skånes 
ädla Musa» och »Balladens genius».

Man kan också följa ett annat spår bakåt från Balladens genius och erinra 
om hur ofta Ekelund har återgett visioner av ansikten som dyker upp ur mörkret 
med svårmodiga eller ångestfulla ögon (Armod i Vårbris, Ernst Ahlgren och 
Intermezzo i Syner, Hem vid natten och mottot till cykeln Candidus i In Can- 
didum).

3 2

Med Obstfelderessayn i Antikt Ideal som utgångspunkt8 skriver Werin om 
Ekelunds förhållande till Obstfelder att »han hos honom som hos ingen annan 
diktare i samtiden har funnit något med hans egen ande besläktat, med hans 
konstnärliga intentioner överensstämmande».9 Det senare ledet i påståendet kan 
nog diskuteras, såtillvida som det knappast var den verklige utan en för anti- 
romantiskt självterapeutiska syften tillrättalagd Obstfelder som Ekelund fick att 
överensstämma med sina konstnärliga intentioner. Att den inre släktskapen, lik
heten i psykisk konstitution, var autentisk och djupgående kan det emellertid 
inte råda något tvivel om; relationerna med Jacobsen ter sig tämligen ytliga vid 
jämförelse. Men innan vi går in på mera centrala överensstämmelser ska ett 
par komparationslinjer från det föregående avsnittet fortsättas ett stycke till.

Som jag redan nämnt har inflytelser från Jacobsen och Obstfelder en tendens 
att flätas samman hos Ekelund. Det gäller inte bara anafortekniken som 
exemplifierats ovan. Lika väl som från Jacobsen bör Ekelund ha fått folkvise- 
impulser från Obstfelder; sådana inslag är notoriska i dennes poesi, både i vers- 
och prosadikter.1 Refrängartade rader i stil med den som förekommer i Glädjen 
är inte ovanliga — närmast kommer väl följande ställe i dikten Rosen:

Alle jordens unge laeber 
kysser roser, kysser roser.

Obstfelder är över huvud taget frikostig med rosor. Och ögon, blickar brinnande 
i ångest eller längtan har ännu större frekvens hos honom än hos Ekelund; de 
dyker upp på var och varannan sida i hans verk. I prosadikten Natten upp
träder också den »store, hpie kvinde», en syster till dem vi nyss mötte hos Eke
lund och Jacobsen.

Men den lustigaste och mest slående illustrationen till de båda nordiska dik
tarnas symbios i Ekelunds medvetande är denna formulering i essayn Hölderlin 
och Plåten i Antikt Ideal:
--------för ingen var dikten så som för honom [Plåten] ett flammande svärd mot öfver-
mäktigt mörker i hjärtat, (s. 16)

Här kontamineras, kanske medvetet, den ovan citerade slutraden ur Jacobsens 
Arabesk:

Som et Svasrd igennem Nattens Hjaerte

s Första gången tryckt våren 1908 i Fram; 9 Werin, a. a. I, s. 337.
det är denna något längre version som Werin 1 Om Obstfelder och folkvisan se Björn
här närmast har för ögonen. sen, Sigbjfirn Obstfelder (1959), s. 180 f.
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med ett uttryck av Obstfelder (ur En preests dagbog) som Ekelund i något 
förändrad form använder som motto till essayn Dorisk Apollon i Antikt Ideal:

Mod m0rket —  saette flammende svaerd.2

När Ekelund skrev sin essay om Obstfelder var det sannolikt En pr gests 
dagbog som han främst hade i tankarna.3 Med sin nietzscheanskt trotsiga huma
nism, som hävdar »menneskets majestast», »vil se Gud» och göra »af jorden 
en himmel»4 har Obstfelders präst mycket gemensamt med Ekelund vid denna 
tid. Av de drag som Ekelund ger Obstfelder i sin studie är det väl den »andliga 
aristokratismen», det hänsynslöst existentiella i inriktningen som har den största 
likheten med föremålet. Vad de konstnärliga intentionerna beträffar är det i 
hög grad sina egna som Ekelund lägger in — eller läser ut. Att Obstfelder 
»kastade» lyriken, »var för god för sådana giftblandarkonster» och »framför 
allt» syftade mot »klarhet, lugn och lidelsefri blick» finns det knappast några 
belägg för. Förbryllande är följande påstående: »Det låg ej för Obstfelders 
diskreta natur att falla för frestelsen att hängifva sig åt formellt experimente
rande», och snarast felaktigt detta: »Formen hör så nödvändigt för honom 
samman med hans andliga energi, att den tillkommer oförmärkt, oafsiktligt.»5 
Vi har tidigare sett exempel på denna metod som Ekelund här praktiserar för 
första gången: att försöka »rädda» typiska romantiker, som han konstitutionellt 
känner sig befryndad med, över till den nya utvecklingsfasen. Att han i fallet 
Obstfelder gick längre än beträffande Baudelaire och Poe vittnar väl om att 
identifikationen var särskilt stark, men också om att han i Antikt Ideal-essayerna 
hade ett starkare behov att ta avstånd från det vekt romantiska än ett år senare 
i Böcker och vandringar. Det gör onekligen ett egendomligt intryck när Ekelund 
kontrasterar Obstfelder, som om någon representerar den patologiska stegring 
av den romantiska sensibiliteten som Ekelund mest av allt fruktade, mot »Leo
pardi, Lenau, Poe, Baudelaire, Stagnelius . . .  hvilka trista skepnader på lyrikens 
tunga, flammiga horisont!» — »giftblandare» som Obstfelder var »för god» 
att föras samman med.

Genom att koncentrera sig på En praests dagbog gjorde Ekelund förvandlings- 
numret något lättare för sig. Men det betyder inte att han skulle ha saknat 
förtrogenhet med Obstfelders vekare sidor och rent lyriska diktning, som han 
tycks ha lärt känna huvudsakligen i volymen Efterladte Arbeider, utgiven våren 
1903 av Viggo Stuckenberg. Det är i varje fall här man återfinner de dikter som 
tydligast har satt spår i Ekelunds poesi.6 Man kan utgå ifrån att han mycket 
snart efter utgivningen fick tillgång till boken, för redan i Elegier (färdig på

2 Stället lyder hos Obstfelder (Samlede 
skrifter II (1950), s. 178): »— kjasmpe mod 
m0rket, saette flammende sverd mod sorg o g 
n0d — ».

3 Jämför Werin, a. a. I, s. 338 f.
4 Samlede skrifter II, s. 207 resp. 223 och 

212.
5 Antikt Ideal, s. 74 ff. —  Om Obstfel

ders minutiösa sätt att arbeta, se Bj0rnsen, 
a. a., kap. »Ordkunstneren i arbeide», s. 243-
247, och Reidar Ekners studie Obstfelders

formproblem, Nordisk tidskrift 1952 (omtr. 
i En sällsam gemenskap).

6 De tidigare berörda Obstfelderdikterna 
Billet doux, Natten och Rosen återfinns alla 
— för första gången i bokform — i Efter
ladte Arbeider. —  Ett första åberopande av 
Obstfelder finns emellertid redan i den tidi
gare nämnda artikelserien Europeisk diktning: 
i den andra artikeln, Stanislaw Erzybyszetvski 
(9.10.1901), citeras de fyra sista välkända 
raderna ur »feil klode»-dikten Jeg ser.
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hösten s. å.) finner man ställen som omisskännligt är influerade av dikten Dag 
som ingår i Stuckenbergs utgåva; det gäller i synnerhet den avslutande dikt
sviten, som förresten i sin helhet har mycket av Obstfelders nästan expressio
nistiska ton. I den sjätte dikten hittar man dessa rader:

Dag, o dag!
Ljufva 
strålande 
jordens dag!
Aldrig skall jag sjunga 
din sång.
Mörkret mig fattade.

Och i Obstfelders Dag:
Jeg skjalv, da mprket kom.

Nu er det jordens dag.

Dikten måste, som man kan förstå, ha fäst sig mycket starkt i Ekelunds med
vetande. I Morgon i höstens blå (In Candidum), skriven i en liknande stil, 
kanske rentav samma höst, som den nyss citerade, slår inflytandet ännu tydligare 
igenom:

Morgon i höstens blå —  
ljus badar ditt hufvud, 
solvind susar 
i ditt hår, 
gyllene glanssval 
blommar din kind; 
smekande bölja 
vinden gjuter 
lent intill.

Dag du leende 
Guds öga, 
dag du smekande, 
vänligt omslutande 
människans hufvud,

Obstf elder:
At bade sit hår i dette lyshav!

At lugt denne födende luft! 
som danser på min pande, 
gynger på mine naesebor.

Funklende dag!
Du er Guds leende 0ie, hans sjaels speil.

Ännu i Hafvets stjärna hörs ett eko av Obstfelders Dag, i dikten Ditt leende:
Ditt leende:
Guds eget!
Lifvets eget
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gåtfulla anlet’ 
är det ju
som strålar mot mig

Senare är det mest med den himlastormande prästens extatiska stämma som 
Obstfelder gör sig hörd i Ekelunds första prosaböcker, särskilt i prosadikterna i 
Böcker och vandringar och Tyska utsikter. Influenserna från Obstfelder är här 
så ymniga, så genomgående, att en exemplifiering punkt för punkt skulle bli 
alltför skrymmande. Man befinner sig hela tiden i ett gränsområde mellan på
verkan och djupare affinitet, där strikt komparation knappast är tillämplig. Och 
det primära i denna affinitet mellan texterna ligger i en världsbild och en män
niskosyn, riktade efter en vision av det absoluta, snarare än i form och konst
närliga intentioner. Men också konstnärligt möts Ekelund och Obstfelder på 
väsentliga punkter. Man kan sålunda säga att båda har sin poetiska styrka i 
förmågan att med subtil nyansering, särskilt rytmiskt, uttrycka extrema själs- 
lägen: hänryckning, ångest, förtvivlan.

Och därmed är man tillbaka i de mycket långtgående likheter i inre och 
yttre konstitution som förenar dessa två diktare. Ekelund var väl både fysiskt 
och psykiskt robustare, men den utpräglat nordiskt-leptosoma och asteniska 
grundtypen var gemensam, liksom de schizoida tendenserna i psyket7 — för 
att nu rent illustrativt fortsätta med den kretschmerska terminologin. Till och 
med i det erotiska upplevelsemönstret, där Ekelund och Obstfelder vid första 
anblicken markant tycks skilja sig från varandra, finner man snart en gemen
sam nämnare i skyggheten för det konkret sinnliga, den platonska renhets
längtan.8

Jag hade nyss skäl att tala om en »expressionistisk» ton hos Ekelund. Obst- 
felders verk, En prassts dagbog inte minst, hör in i ett förexpressionistiskt sam
manhang, som man kanske bäst betecknar med namn som Przybyszewski, Munch, 
Dauthendey, Uddgren,9 eller formler som »psychischer Naturalismus» (titel på 
en essay av Przybyszewski om Munch)1 eller »sjelelig impresjonisme» (Bjprnsen 
om Obstfelder).2 Denna internationella strömning som var intensivast i Tysk
land tangeras inte sällan av Ekelund, från Elegier fram till uppbrottet från Ber
lin (1912) och sjukdomstiden i Danmark.3 Men man bör också ta hänsyn till 
att Ekelund i påfallande och stigande grad saknade epokkänsla, i varje fall på

7 Obstfelder, som ju en tid var omhänder
tagen som psykiskt sjuk, har blivit föremål 
för en psykiatrisk studie av Olav Kristian 
Brodwall (Edda 1948, s. 353-390). Brod- 
walls diagnos vacklar mellan »en reaktiv 
schizofrent farget psykose» och »muligheten 
for et ekte katatont Schub».

8 Om Obstfelders utpräglat heterosexuella 
men romantiskt skygga erotiska uppfattning, 
se Bjprnsen, a. a., särskilt s. 145—205 passim.

9 Alla dessa var inte bara konstnärligt 
utan också mer eller mindre personligt lie
rade med varandra. Om den förexpressionis
tiska estetik som särskilt Przybyszewski ut
vecklade under nittiotalet se Soergel-Hohoff, 
Dichtung und Dichter der Zeit II (1963),

s. 49-51. —  I Fram-versionen av sin Obst
felderessay sammanställer Ekelund Obstfelder 
och Munch. I Munchs bilder tycker han sig 
ha sett »den norska lyrikens Musa med skarpa 
lysande ögon».

1 Freie Bühne 1894, s. 150-156.
2 A. a., s. 139.
3 Som exempel på Ekelunddikter av mer 

eller mindre expressionistisk prägel kan näm
nas: »När du då var gången— », Vännerna, 
»Heta natten mörknar kvalmig— » (Elegier), 
Hemlängtan ur världen (In Candidum), Du 
stolta fågel morgon! (Dithyramber i afton
glans) och Hades, Misär, Vae soli och Pietå 
(Böcker och vandringar).
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det kritiskt medvetna planet, och han fick säkert aldrig klart för sig att han 
sporadiskt närmade sig en mentalitet och ett uttryckregister som omkring 1910 
under den innehållsrika beteckningen »expressionism» skulle inleda den mo
derna epoken i främst tysk litteratur. Det finns inget som tyder på att Eke
lund tog notis om poeter som Benn och Heym och Trakl, trots att han i Berlin 
hade utmärkta tillfällen att göra det. I den medvetet fientliga attityd till det 
moderna i dikten, som han av subjektivt säkerligen tungt vägande skäl hade 
intagit, stod han på Georges linje, men hans konstnärliga temperament var mer 
besläktat med expressionisternas. En jämförelse mellan Ekelund och exempelvis 
Trakl kan inte undgå att leda till intressanta iakttagelser, som dock ligger utan
för ramen för dessa studier.

Tillägg* — Efter fullbordad granskning av det ombrutna korrekturet har jag 
genom vänligt meddelande från Nils Gösta Valdén fått kännedom om ett 
dokument av stor betydelse för Poe-avsnittet i min framställning (se exkursen). 
Då det av tekniska skäl inte längre kan passas in på sin rätta plats i samman
hanget, har jag måst begagna mig av denna enda återstående möjlighet att redo
visa det. — I den samling brev från Ekelund till K. A. Svensson, som nyligen 
blivit tillgänglig genom gåva från bibi. Svensson till Lunds UB, finns en foto
kopia av en bokrekvisition som Ekelund gjorde från sjukhuset i Saltsjöbaden 
kort före sin död (och tydligen gällande hans egen boksamling) ·— enligt 
Svenssons påskrift hans »sista skrivna ord». Texten lyder:

»Edgar Allan Poe: Mystery and Imagination.4 (Troligen på hyllan.)

Edg. Allan Poe: Arthur Gordon Pym.»

4 Det rör sig uppenbarligen om Tales of
Mystery and Imagination.


