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N ILS GÖSTA VALDÉN

Tre Ekelundbidrag

i . Blandade påverkningar
En läsande författare torde emellanåt stöta på en text som påminner alltför 
mycket om någon av hans egna. Är den främmande texten senare misstänker 
han ett oblygt plagiat, är den däremot tidigare försöker han försona sig med 
tanken att en kollega undantagsvis når samma höjd som han själv. Och skulle 
sedan litteraturhistorikerna gräva fram en ännu tidigare text, så att säga en 
urtext, då visar de bara att de inte kan fatta hur någon är i stånd att komma 
på en sak av sig själv, förutan böckers hjälp.

Med all aktning för författarnas påhittighet får det ställas fast att påverkning 
ofta förekommer, medvetet eller omedvetet. Det finns rentav fall av tydlig på
verkan från flera håll och det går att påvisa dem litet varstans. Här må några 
valda exempel ur Vilhelm Ekelunds ungdomsdiktning illustrera dessa blandade 
påverkningar. Det lär ju vara bildande att sysselsätta sig med honom och dess
utom får en påverkningsforskare nöjet att jaga huvudsakligen på klassiska mar
ker.

Först ett exempel på självständigt förhållande till samma urtext hos två för
fattare. Ett fragment av Sapfo lyder: »Hesperos! allt för du hem som sking
rades av den ljusbringande dagningen; hem för du fåret, hem för du geten, 
hem för du barnet till modern.» Det omskrevs av Stagnelius i »Bacchanterna»:

Så ila om kvällen vid Hesperi sken 
De tröttade barnen ur ängarnes famn 
Till moderligt tjäll sjungande åter;

och av Ekelund i prosadikten »Sappho»; »Hesperos! A llt församlar du! / Mörkt 
är mitt hjärta, mörkret är dess vän. Skuggorna äro dess ljus och vänliga tankar. 
Min själ vänder hem.» Visserligen tog Ekelund tidigt intryck av Stagnelius 
— redan ett ord som »marmorhalsen» vittnar om det1 —■ men i det här fallet 
var han utan tvivel opåverkad av honom, liksom av Fröding när han i »Somna 
vill jag ...»  efterbildade samma Lenaudikt (»Waldlieder» VII) som denne i 
»Tröst».

Blandad påverkan visar emellertid »Medlidandet»:
Du eldbrand, utspydd af helvetet!
Där intet ondt jag anande 
trygg framåt gick, 
där låg du i min väg, 
åh, du högst sympathetiska 
rödglödda järn i solsken!
Ve, fot! fot!

1 »En lifvets ljufva dikt — »; »marmor- 523). Stagneliansk (»Gunlög» I: 26) är likaså
halsen» hos Stagnelius (»Sigurd Ring» I: 1) frasen »veka hår» (»I drömmar träden stå»),
kommer väl från Vergilius (»Georgica» IV:
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Dess ena källa är några körverser i Sofokles »Antigone» (Gullbergs tolkning):
Det flyktigt svävande hoppet
betecknar för mången en lycka,
för mången blott lustans gäckande irrbloss.
Smygande kommer det nära, 
man anar ej ont, 
förrän i heta glöden 
man sveder sin fot.

Den andra källan är narrens maning i »Also sprach Zarathustra», kapitlet 
»Vom Voriibergehen»: »Habe doch Mitleiden mit deinem Fusse!» Sofokleiskt 
och nietzsdheskt hade Ekelund förut ställt samman. I den andra av dithyram- 
berna i »Hafvets Stjärna» citeras Dionysos-dithyramben »Die Sonne sinkt», 
i den tredje alluderas på den kända körsången i »Antigone» om hur underbar 
människan är.2

Ännu ett exempel med klassisk upprinnelse, »Den frånvarande»:
Bäcken i blommor går; 
där ljusnar äng.

Träd som smeker 
med din lena gren 
hvit bepurprad kind,

bäck som badar
gossefin fot:
er jag högt afundas,

vid era skuggors frid mig drömmer 
hvar sorgsen kväll.

Gossen som skildras så förälskat kallas på annat håll i samma diktsamling 
(»In Candidum») Daphnis och det namnet bär hjälten i herderomanen »Dapnis 
och Chloe» som så gärna badar i bäckar. Men det finns en källa till, den 
sonett (»Lieti fiori e felid») där Petrarca biktar sin avundsjuka mot blom
morna, träden och floden som får förfriska hans älskade.3

Så ett romantiskt exempel. Den ende anglosaxiske skald som djupare på
verkade Ekelund var Poe, vars diktning han först lärde känna genom Rydbergs 
tolkning eller snarare efterbildning av »Korpen». Dikttiteln »Förbi» för tan
ken till det sorgtunga omkvädet i »Korpen» men dikten själv står närmare 
Hofmannsthals »Erlebnis». Tydligare spår satte »Ulalume». Där heter det om 
Psyke:

In terror she spoke, letting sink her 
Wings until they trailed in the dust;
In agony spoke, letting sink her 
Plumes till they trailed in the dust,
Till they sorrowfully trailed in the dust.

2 Enligt egen uppgift (K. A. Svensson 
»Vilhelm Ekelund i samtal och brev 1922- 
1949» s. 164) läste Ekelund Riehls »Fried
rich Nietzsche, der Künstler und der Den
ker» redan 1897, dock visar först de sista 
diktsamlingarna spår av Nietzsche, närmast
»Dionysos-Dithyramben»; se vidare härom 
liksom för det följande Werins monografi.

(Från inledningsversen i »Antigone» är det 
»systerliga hufvudet» i den första »Progne»- 
dithyramben.)

3 I Ekelunds boksamling finns en Petrarca- 
upplaga daterad 1904; vid samma tid läste 
han bl. a. Dante och Leopardi; i »Venezianska 
dagboksskisser» citeras »Laude della povertå» 
av Jacopone da Todi.
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Denna patetiska Psyke skymtar här och var hos Ekelund, alltifrån »Psyke i 
gränden», utan namn i raderna

som en fågel sjuk mot marken släpar 
sina vingar: så min själ;

i »Candidus» VI. »O Psyke, Psyke, dö från mig! Hur kan du ännu så mycken 
himmelsskärhet ha kvar att såra mig med, mig som blott trifs i råa kölden — », 
heter det i »Paria och Psyke»; och Frödings »Fylgia» föresvävar läsaren. Men 
förut i dikten tillämpas den poeska bilden på sången och inte på Psyke: »Så 
att min 'sång, som skulle le som vårens mildhet — som guldblå skyn på 
himlen — , nu ligger släpande vid jorden, bruten, knappt lyftande sin vinge!» 
Denna tillämpning gjordes möjligen tack vare Baudelaires »Albatrossen» där 
de fångna havsfåglarnas nesa utmålas sålunda (Blombergs översättning):

på däcket släpar deras vita vingar
som tunga åror efter dem

— varpå de liknas vid Skalden. I så fall föreligger ett exempel på blandad 
påverkan.4

Ett visst förhållande hade den unge Ekelund till Shakespeare, man undrar 
hur djupt. Ett lätt anspelning på »En midsommar nattsdröm» i ett resebrev 
från Kiel år 19i i  visar sig vid närmare undersökning gälla »Lycksalighetens Ö» 
av Atterbom.5 Däremot kan talet om »lifvets spel som en spökdröm — drömd 
af en dåre» (»Sappho») mycket väl vara en genklang från det kärnfulla liktalet 
över lady Macbeth, vilket skulle göra ännu ett exempel på blandad påverkan; 
och raderna i »Trettondagsafton» (I: 5):

‘Tis beauty truly bien t, whose red and white 
Nature’s own sweet and cunning hand laid on:

kan tänkas gå igen i följande vemodiga verser (»Ej med lifvet tvista — »):
Och din vackra kind!
där så klart det rena lifvet lyser,
skall af år och smärta blekas,
skönhetslinjens smekande begränsning,
där så ömt naturens goda
omsorgsfulla hand har hvilat,
skall ock falla, falla.

Om inte, föreligger bara ett exempel på enkel påverkan, nämligen från den 
dikt som Plåten lät börja:

4 Redan »Till hafvet» (slutraderna) i »Me
lodier i skymning» företer spår av Baudelaire- 
läsning (»L’Etranger»); jfr Werin I s. 103.

5 »Tyska utsikter» s. 48; »Lycksalighetens 
Ö» II, början. Anspelningar på »Hamlet» 
förekommer i de första prosaböckerna; om 
Shakespeares sonetter se bl. a. »Tyska utsik
ter» s. 141. Av Atterbom är det svårt att 
påvisa andra spår; i ottave-rime-duetten talar 
Astolf om »snö och rosenglans», i »Skaldar-

mal» finns frasen »bild af rosor och snö», 
men den ekelundska sammanställningen »snö 
och rosor» (»Tillbedjan», »Venezianska dag- 
boksskisser», »Hades») kan lika gärna bin
das vid ett distikon av Vitalis —  som han 
ju intresserade sig för i egenskap av »vän
skapens» diktare. (Jfr »hemlands vind» i 
»Prolog» med »hemlandsvindar» i »Dithyram- 
ber» 7.)
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Den Körper, den zu bilden
Natur hat aufgewendet all ihr Lieben,
Den ihre Hand mit milden 
Begränzungen umschrieben

-—■ väl med Shakespeare i minne.
År 1900 anmälde Ekelund i tidningen Arbetet Klara Johansons översätt

ning av Amiels dagbok. Det var ett verk som gjorde intryck på honom, ej 
minst en anteckning från den 18.3.1869 om den fruktansvärda våren då »ärren 
blifva blödande sår på nytt», hjärtat börjar »klaga i sin fängelsehåla» (jfr »Den 
blinde Eros»), och en annan från den 31.3.1873 om en strålande eftermiddags 
»ljustortyr». De känns båda igen i en strof av »Progne»:

Progne, Progne, fruktar också 
du det hvita hemska ljuset, 
räds ock du för våren, 
som nu obarmhärtigt 
rycker an och öppnar 
blödande djup i själen!

Här frammanas en »ljustortyr» i Amiels mening och själva termen dyker upp 
i prosadikten »Mörkret»: »Allt är hvitt, hvitt som Leopardis ande i sin ljus
tortyr.» Där jämförs ljustortyren med en »ljusöfversvämning»: »Hvilken fruk
tansvärd ljusöfversvämning — hvilken dödlig färg!» Och därmed är det tid 
att tala om blandad påverkan igen. Ty »ljusöfversvämning» torde svara mot 
»Lichtüberfluss», Nietzches bild i sin självbiografi av den inspiration som flödar 
i »Also sprach Zarathustra». Att Ekelund fäste sig vid bilden framgår av 
en sats i »Metron» (: 116): »Med ’inspiration’ mena vi moderna en art öfver- 
svamning i själen; med inspiration i grekisk mening förstås motsatsen, dvs. 
ett tillbakaträngande af affektlifvet.»

För att välja ett exempel med svensk medverkan får Tegnér stå vid sin 
älsklingsdiktares sida i den dikt som börjar

Mitt väsen strömmar underbart mot dig.
Ja, som till hafvet trötta floden längtar

—· alltså med ett citat ur »Frithiofs Saga» (II: 155) som förresten travesteras 
(XVII: 23) i ett brev 7.5.1906 till samma kvinna som dikten är ägnad, Amelie 
Bjerre; och som slutar med ett tvåfaldigt eko från Schillers »Die Ideale» 
(»meines Herzens Klang»). Och Stagnelius går samman med såväl Goethe 
(»Faust»: 5693 !.) som Verlaine (»Sagesse» I: XXII) i »Min själ, vak upp — » 
(»Vak upp, min själ — »), med Heine (»Deutschland. Ein Wintermärchen»: 
XXIV) i »Candidus» XIII (»Se, nöjets lampor -—»: 28), med Ernst Josephson 
(»Violoncell») och måhända Hölderlin (»Abschied») i »Aldrig kan själens — » 
(»Ej något mättar själens eldbegär — »).

De anförda exemplen utgör ingalunda de enda. Så är »Ro» påverkad av både 
Goethes »Wanderers Nachtlied» (»Über allen Gipfeln») och Lenaus »Der 
schwere Abend», »Epilog» av såväl Eckermanns »Gespräche mit Goethe» 
(20.12.1829) som Hölderlins »An die Parzen», »En gång jag mötte dig — » 
av dels Baudelaires »A une Passante», dels Schopenhauers liknelse av den
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konstnärliga åskådningen vid en solstråle genom stormen i »Die Welt als Wille 
und Vorstellung» (III: 36), ett otvetydigt vittnesbörd om hur tidigt diktaren 
rönte inflytande från denne tänkares estetiska platonism.6 I »Den öfvergifna 
flodbädden» samverkar den grekiska antologien (»Antiphilus») och Psaltaren 
(22:2), i »Ekskogen» Platon (»skönhetens stormande haf») och Nietzsche 
(»Pinie und Blitz»), i »O Lycka! Lifvets sommars — » Pindaros (Ol. VI: 1 ff.) 
och George (»Des sehers wort — »).

Och vissa dikter företer en ännu mer blandad påverkan, exempelvis »Aihenes 
älskling — » där den homeriska ränningen livas av inslag från Horatius’ Mel- 
pomeneode (IV: 3: 1-2) och Stagnelius’ »Gunlög» (I: 15-16), eller »Afton på 
färden» där den stagnelianska grundtonen (från bl. a. »Afsked till sånggudin
nan») varieras med klanger från Rückert (»Aprilreiseblätter»: 4) och Hoffmann 
(»Ombra adorata!»), eller »Muserna» där ett epigram i »Grekisk Bukett» (»De 
okände» 1) är förknippat med Goethes »Wanderers Sturmlied» och Nietzsches 
»Der Einsamste». Nästan mosaikartad verkar »Glädjen» 3, med sitt »blomster
träd» från Josephson (»Svarta rosor»; jfr »Balladens genius»), sina Muser och 
Gratier från Goethe (»Wanderers Sturmlied»), sin köld och hunger från Dante 
(Purg. XXIX: 37 f.), sin »klara stråle» och sina »Zeus’ döttrar» från Pindaros 
(Pyth. IX: 90, 01. X: 96) som också medverkar i diktens första avdelning 
(Nem. IV: 7 f.).

I »Till Ola Hansson» slår sången ut »fullväxta vingars glansfyllda par» med 
många lånta fjädrar. En katalog: från Pindaros’ sjätte olympiska stammar 
»honungsstämmiga Muser» och »Boiotisk so» (VI: 21, 90), från Horatius’ Pin- 
darosode »Dirkäiska svanens hymn» (IV: 2: 25), från Hölderlins brev 13.10. 
1796 »ett svenskt Boiotia» (»das deutsche Böotien»), från Plåtens »Der Herzogin 
von Leuchtenberg», »Dem Grafen Friedrich Fugger», »Ihr, denen Bosheit — », 
»Wie stürtzte sonst mich — » och »Auf den Tod des Kaiser» är »stålljus bana» 
(»Glanzbahn»), »Dig vardt hån tack» (»Doch mir ward Stillschweigen und 
kalte Bespöttlung / Bios, zum Lohn»), »Till hämnd stolt teg din sång» (»Ja, 
meine ganze Rache sei das Schweigen!»), »Kall ro» (»So ward ich ruhiger und 
kalt zuletzt») och »glansfyllda par» (»blendende Schwungfeder»), från Nietz
sches »Ruhm und Ewigkeit» bilden »Sjärnbilder lika — ». Det förefaller allt 
annat än lätt att avgöra hur många lån av dessa som är medvetna, utom de klas
siska förstås,7

Än fler exempel finner den intresserade i Ekelunds prosa, inräknat dess ter-

G Jfr »Antikt Ideal» s. 124 f. och Werin I 
s. 270, II s. 396.

7 Förutom tidigare påtalade påverkningar 
från Pindaros och Hölderlin kan nämnas 
»skogsbrand bland bergen» i »Bedöfning» 
(Pyth. III: 36 f.), »segermonument» i »Bön» 
(Ol. III: 3 f.) och »Åh jord ·— » (»Da ich 
ein Knabe w ar...» ), »Återblick» (»Palino
die»). Plåtens »Der Herzogin von Leuchten
berg» citeras i »Ordning» i »Veri Similia» 
(»hässliche Nymphe der Spree»), »Dem Gra
fen Friedrich Fugger» i »Tillägnan» i »Melo
dier i skymning» (»tiefernstes Lied»), vilket 
senare styrker Ekelunds uppgift att dikten

gäller Plåten. Det må tilläggas att dennes 
epigram »An Shakespeares Lobredner» och 
»An den Dichter» möjligen spelade någon 
roll för det ekelundska båge-och-lyra-tänkan- 
det, föreställningen att den musiska pole
miken (»des Liedes Bolze») sårar och helar 
i ett (jfr »Passioner emellan» s. 200). I 
»Bön ur öde tid» är en rad pindarisk (Pyth. 
VIII: 96 f.), en annan platensk (ghaselen 
»O weh dir — »). En »platenism» (exempel
vis »Was kann die Welt für unser Glück 
empfinden — ») är »den kalla världen» i 
»Dithyramber» 7 (jfr »Skymning på färden»). 
I »Det sjunger» ekar »Du bist zu jung — ».
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minologi. De faller likväl utom ramen för den föreliggande studien. Avslut
ningsvis må endast en särskild påverkningsblandform illustreras. I Goethes 
»Harzreise im Winter» fann Ekelund en framställning av hypokondrien som 
av allt att döma träffade honom djupt: en skildring av hur den föraktade 
utvecklar sig till en föraktare, hur han dricker människohat ur kärlekens »full
het», hur »balsam» förvandlas till »gift» för honom.8 Ett botemedel tillhanda
höll Nietzsche: brygga balsam av gifterna.9 Med hänsyftning härpå står det 
i »Böcker och vandringar», Baudelaireuppsatsen: »Alla gifter kunna förvand
las till balsam af en djup vilja.» Det är knappast för mycket sagt att denna 
blandade påverkan från Goethe och Nietzsche blev avgörande för Ekelund.

2. Sällsamma liljor

»Åter skulle dessa liljor slå ut, med större prakt, i Dithyramber i aftonglans, 
dikten Kullaberget», skriver Algot Werin om Vilhelm Ekelunds förhållande 
till diktaren av »Liljor i Saron» och citerar:

Ack, jordens blommor, 
lifvets blommor, 
min själ er åtrår icke: 
nej, att själf nära 
med sitt djupa blod 
i smärta danad 
ädel blomprakt 
blef min själ född —  
min själ en fruktbar källa 
för sällsamma liljor!1

Denna sammanställning av stagnelianska och ekelundska liljor förtjänar att 
utföras närmare.

»Jag är et blomster i Saron, och en lilja i dalenom. — Såsom en ros ibland 
törne, så är min kära bland dötrarna.» Så sjunger brud och brudgum sin höga 
visa i Karl XII:s bibel. För en katolik som den helige Bernhard var själen 
blomstret i Saron, för protestanter som Brorson och Kolmodin var Jesus det, 
vare sig ros (»Den yndigste Rose er funden — ») eller lilja (»Den blomstertid 
nu kommer — »). I sin dikt »Till Stockholms Storkyrko-Församling» år 1818 
gav Wallin däremot en annan mening åt bilden, andlig vältalighet och poesi:

Jag vill din krans av Sarons blomster fläta 
Med dalens liljor däribland;

8 Jfr »Inspiration» (Af själens vårglans 
full»), »Hjärtats väg» och »Antikt Ideal» 
s. 44, »Båge och lyra» s. 82; om »de tusen 
källorna» i »Vid det höstliga kyliga hafvet» 
är upprunna ur »Harzreise im Winter» eller 
härledda från Nietzsche (»Werke», Gross- 
Oktav XII s. 225) kan göra detsamma. Ett 
starkt inflytande utövade också »Wanderers 
Sturmlied», vidare »Künstlers Abendlied»
(»Diktarens kvällsbön», »Böcker och vand-

ringar» s. 95, »Metron»: 119) vars bekännelse 
»ich stottre nur» ej heller saknar motstycken 
hos Ekelund (»Dithyramber» 6, »Tillbed
jan»).

0 »Also sprach Zarathustra», kap. »Von 
den Freuden- und Leidenschaften»; jfr 
»Werke», Gross-Oktav XIV s. 266, Werin I 
s. 388 och »Antikt Ideal» s. 146, 169.

1 Werin: Vilhelm Ekelund 1880-1908 
s. 131; »Kullaberget».
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och Stagnelius följde exemplet. I en senare struken tillägnan till fadern av andra 
boken av »Liljor i Saron» talade han om »den liljekrans, jag nyss bland helgon
gravar knöt», med tydligt avståndstagande från de kransar »av rosor, myrten 
och av hyacinther» som han förr hade knutit »i diktens nardusrika lundar» 
(»Elegi»). Sålunda ställde han Sarons ovanskliga liljor mot Helikons »för
gängliga blomster», som de kallas i hans 'subskriptionsanmälan av diktsam
lingen. Vad han ville bringa var inte längre »en daggig ros, i diktens lundar 
bruten» (»Uppoffringen») och vissnande alltför snart:

Bort falska purpurros. Till andra blomster 
Min Psyche längtar. Stänkt av himlens tårar,
Av ljusets rena andeläppar kysst,
Står klädd i oskuld hennes silverlilja.2

Den ros som dikten liknas vid är tydligen en annan än Sarons — »skön bland 
dunkla törnens mängd»3 — nämligen »Cyprias purpurblomma»,4 tecken och 
bild för kärleken, »rosornas ros»,5 alltsedan kärleksgudinnan färgade dess vita 
krona röd med sitt glödande blod på Cypern, så som myten förtäljer. »Den 
klassiska Skaldkonsten är en i vårens dalar från himlen nedsvävande Venus», 
heter det i företalet till »Bacchanterna». Från denna avgud vände diktaren sig 
till sångens rosenkransade ängel som löste honom ur »verklighetens hårda 
band» med sin »liljestängel»,6 alltså med det attribut som Gabriel bär på 
Bebådelsetavlorna och Fantasien hos Goethe (»Meine Göttin»). Det rör sig väl 
om samma ängel som räcker själen blommor från Kristus genom gallret i 
»Dialog» och utmålas vit och röd som brudgummen i »Höga Visan», om vilken 
bruden vittnar: »Han wederqvecker mig med blomster».7 Det finns inga rosor 
i hans blomsterfång fastän »himmelens trädgård» står full av dem, dels vita, 
eftersom änglarna är krönta av vita rosor (»Martyrerna» I: 22), dels röda, 
eftersom de sätts i motsats till »vårdalens lilja, / Så tvinsjuk och blek» — ifall 
de inte är bådadera liksom Maria enligt den helige Bernhard var en ros »vit 
genom sin jungfrudom, röd genom sin kärleksfullhet». Denne rosenälskande 
mystiker försökte förresten kristna den hedniska färgen på ännu ett sätt, med 
sin förklaring att rosen är röd av »lidandets blod», det vill säga av »Försonarns 
blod», för att förtydliga med Stagnelius (»Lustvandringen») som dessutom 
föreslog alternativet »blygselns rosenfärga».8

Att just rosen och liljan fick företräda världslig och andlig diktning kom sig 
givetvis av det hävdvunna motsatsförhållandet mellan dem. För rosen, den 
klassiska hedendomens älsklingsblomma, sinnebilden av skönhet och njutning, 
hyste de tidiga kristna inga varmare känslor. Liljan å andra sidan hade Mästaren 
själv ju pekat på som en förebild i fromhet och oskuld (»Skåder liljorna på 
markene»). Denna motsättning var Stagnelius med sin stränga dualism mer 
böjd att skärpa än mildra. Också Atterbom tog ställning för liljan mot rosen

2 »Mig fostrade, i nardusrika ängar — .»
3 »Gunlög» II: 203; bilden i versen därpå 

(204) sapfisk.
4 »Uppoffringen»; jfr »Dock vartill båtar, 

att vår urbild njuter — .»
5 »Cydippe» III: 2: 21; jfr »Näktergalen

och rosen».

6 »Grymt verklighetens hårda band mig 
trycka — .»

7 Numera: »Vederkvicken mig med druv- 
kakor — » (2: 5).

8 »Se blomman! På smaragdegrunden — .»
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i »Lycksalighetens Ö», till skillnad från dess hjälte Astolf som föredrog det 
blodfulla för det bleksiktiga, Felicia för Svanhvit. Jämförd med sin yngre 
kollega i Apollon verkar han emellertid nästan blid i sitt ställningstagande, 
hur oblidkelig han än i grunden var. Av allt att döma hade han stuckit 
sig mindre djupt på rosens taggar. Det var verkligen inte bara på grund av 
»Höga Visan» som Stagnelius gjorde liljan till blomman framför andra »i 
ödmjukhetens låga dalar» (»Bruden») och därmed anmälde avvikande mening 
från Brorson som lät »Roserne vokse i Dale». Rosen betydde för honom i stort 
sett det ljuva och frestande på jorden, framför allt kärleken, liljan åter barns
lig renhet och samvetsfrid.

Var åter ren
Och silvervit som dalens lilja,

manar moder Jord sin sorgsne son i dikten med hennes namn, en studie i 
melankoli som tycks vara inspirerad av Böhmes »De quatuor complexionibus».9

Från denne liljeälskande mystikers »De signatur a rerum» övertog Stagnelius 
termen »signatur». Med blommornas »signaturer» (»Brudgummen») menas 
mer än ett slags gudomliga namnteckningar: de är avbilder var av sin him
melska urbild, påminnelser om »försvunna vårar» (»Längtan») i en föruttill- 
varo då han enligt egen utsago levde i deras »strålande harem» (»Blommorna») 
och brann ömt för dem alla men ömmast för ros och lilja. På jorden segrade 
liljan över sin medtävlerska efter en hård och långvarig strid. Ty lätt var det 
ingalunda att avkunna domen över den forna flamman: »Det yttre livets rosor 
måste falla» (»Elegi»). Dock hoppades han på ett återseende med dem båda 
»i nya Sarons vår» (»Bönen»), i blomsterdalar som var en förbättrad upplaga 
av hans barndoms landskap. »Bara i döden kan vi återfinna paradisets oskuld, 
kristligt uttryckt liljan», menade Tieck (»Die Zeichen im Walde») och tänkte 
Almqvist (»Amorina»). Bara genom att efterlikna liljorna på marken får vi 
igen ett förlorat Eden, suckade Atterbom (»Liljan») och talade Stagnelius 
(»Jorden»); och där

I Edens vårar skimrar först din lilja.1

Hos Ekelund uppträder liljan som bild för dikten i »Den hemliga liljan» 
i samlingen »Melodier i skymning»; dikttiteln påminner om jungfru Marias 
namn hos Angelus Silesius (»die geheime Lilie»).2 Diktaren liknar sin själs 
ännu »ofödda melodi», dess »sång utan ord», vid »en underblomma tyst och 
skär». Samma lilja är det som blommar och vissnar i den avslutande diktsviten 
»Visioner och harmonier», i skildringen av en dröm:

Den hvita prakten långsamt höjer sig 
och stiger darrande på smala stänglar 
och fyller himlen . . .  
tills allting plötsligt stelnar i en kramp:

9 »Om de fyra lynnena», Hermelins övers, 
s. 14: »Melancholisk complexion, hon liknar 
den sorgefulla jorden, som alltid står i fruk
tan för Guds vrede — .»

1 »O arma hjärta, varför slaviskt kvida

2 Der cherubinische W  ander sman VI: 2; 
på förtrogenhet med författaren tyder citatet 
ur Heilige Seelenlust (66: 3) i Böcker och 
vandringar (s. 164).
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den hvita glansen skälfver, rämnar 
och slocknar i ett stumt och naket dunkel.
Och stängel efter stängel böjer sig, 
blad efter blad och blomma efter blomma 
förblöder långsamt, falnar, lossnar, 
sjunker; —

Det var i själva verket en sanndröm. Efter en snabb och ymnig blomning 
vissnade Ekelunds diktning — varför?

Först må framhållas att en stor del av hans dikter är erotiskt inspirerade. 
Det nära sambandet mellan poesi och erotik hos honom röjer sig redan i bild
valet: liljan står inte bara som sångens utan också som vänskapens »heliga 
blomma» (Vitalis),3 den älskade kallas »finaste lilja» (»Tenera Laurus» II), 
»en sällsynt, ädel blomma» (»Candidus» V) och hans smeknamn Candidus 
för tanken till Lilium candidum, vitliljan. Men hoppet om en verklig vänskap 
i den platonska erotikens anda gick aldrig i uppfyllelse, som diktaren själv 
elegiskt slog fast; och mer än liljan liknar hans erotiska elegier hyacinten, 
denna »lilja öfver liljor» (»Symposium») som »bär i purpuriskt tecken / gudens 
klagan» —  en hänsyftning på kronbladens teckning, vari grekerna läste in 
Apollons verop över sin älskling Hyakinthos, Väl försökte han trösta sig med 
en förhoppning att som diktare vinna de »ädlas kärlek» (»Sepulcrale»), på 
samma sätt som sin valfrände Vitalis,4 men också här fann han sig gäckad.

O Muser, ej med sång 
vi vänner vunno —  
en själ full med sår, 
leda, tung till döden,

förklarade han i sin sista diktsamling, i en dikt med titeln »Inspiration», och 
vidare:

Det år gått. I själens grund 
ej mer sig trånfull öppnar 
den djupa liljans kalk.
Nu starkare min dikt
till flykt en annan sporre drifve!
O öde, skänk 
mig lycka, ära ej!
Af dina håfvors mängd 
jag väljer mig föraktet.

Han valde alltså världens förakt till sin sångmö, sin »genius i de mörka landen» 
(Stagnelius),5 och utbrast, i en aforistisk parafras av Goethes »Wanderers Sturm- 
lied»: »Svart köld, Hat, Leda: Gratier, omsväfven mig!»6

Här lurade emellertid en stor fara, vältaligt framställd av just Goethe i 
»Harzreise im Winter», i raderna om den olycklige för vilken »balsam blev till 
gift», det vill säga som »drack sig till människohat ur kärlekens fullhet» och 
blev en föraktare genom att föraktas, blind för »de tusen källorna i öknen».

3 »Skaldelivet»; jfr »Öfver oss den lätta 5 »Till Föraktet»; se Werin a. a. s. 132.
skuggan — » och Werin a. a. s. 251. 6 Antikt Ideal s. 91; jfr s. 180 och »Mu-

4 Se citatet i Antikt Ideal s. 73 ur brev serna», »Glädjen» 3.
29.11.1819, jfr Båge och lyra s. 73.
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Men ställde Goethe diagnosen så skrev Nietzsche ut receptet, i Zarathustrakapit- 
let om fröjderna och lidelserna: brygg balsam av gift! Och patienten, nämligen 
Ekelund, instämde i sin essä om Baudelaire: »Alla gifter kunna förvandlas till 
balsam af en djup vilja.» Mer lyriskt exalterat låter det i »Jag sörjer att hjärtat 
läks»:

O gifter, gifter skarpa, 
bedöfvande smärterus, 
min själ er älskar alla, 
min själ är släkt med er.

Och i »O Lif, o du glänsande öga», en dikt som också till ordalagen är nietz- 
schesk (Zarathustras andra dansvisa), ställs följande bön till livet:

Men räck mig hellre 
den andra bägarn 
med den eldigare drycken, 
o Lif —  din smärtas djupa 
själen genomglödande 
starka sköna apsinthion!

Grundbetydelsen av ordet apsinthion-absint är malört. Som balsam av gift, så 
honung av malört, menade Ekelund och hyllade »Lyriska konstens heroer» som 
hade lärt sig att suga »honung ur bittraste kval» i stället för att gengälda 
förakt med förakt.7

Mot dessa heroer ställde han en annan typ av diktare i en essä om Stefan 
George. »Hvilken passion för människan gömmer sig ej i djupet af hvarje äkta 
diktares bröst! Den föraktande, den trotsande, den hånande — hvad är all hans 
stolthet annat än den smärtfulla bekännelsen af hans kärlek! Hvarken guld 
eller ära åtrår han med sin dikt; det kostbaraste är alltid: en människa. Och den 
inspiration, som han måste vinna ur förakt och hat — faute de mieux — hur 
sliter den ej hjärta och nerver! Med hvilka smärtans blommor måste ej hans 
ande öfverblomma afgrunden — af grunden hjärtearmod — som han maste 
glömma för att ej gripas af svindeln. Men i denna makt att förvandla det 
bittraste lifvet skänkt till inspirerande, lifsbevarande princip yttrar sig å andra 
sidan en hög grad af sundhet och styrka. Hur många härligt utrustade män
niskor ha ej gått till grunden just därför att denna kraft saknades hos dem! 
Hur ha de ej klagat öfver att lifvet ej unnat dem bevara den fridfulla, män
niskovänliga sinnesstämning, utan hvilken deras själar icke kunnat komma till 
rätt blomning. Hela deras lif var endast att sitta och se hur deras själs härliga 
lilja långsamt mist glansen, grånat, lutat sig i hjälplös förvissning.»8

Det saknas inte vittnesbörd om att Ekelund stundtals lyckades efterlikna 
heroerna. »De tusen källorna i mitt sinne — hur spela de igen. Hur daggfriskt 
lifvet, hur daggfriskt det mänskligas eviga poesi», jublade han då (»Vid det 
höstliga kyliga hafvet»). Om lyckan att »öfverblomma afgrunden» vittnar 
dithyramben »Kullaberget»:

7 A ntikt Ideal s. 3, jfr s. 51 f. (»honung s Jfr Böcker och vandringar s. 37, Tyska
och apsinthion»). utsikter s. 152.
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Lysande förblöda: 
i segerdödens jubel 
sin högsta lilja lyfta, 
blixtra med hvit kalk 
bland de daggiga stjärnor, 
själf full med stjärnor!

Dessa »sällsamma liljor» som han jämförde med stjärnor var verkligen inga 
»jordens blommor», de strålade med överjordisk glans och det såg ut som om en 
ungdomsdröm skulle förverkligas:

Och nya stjärnor slogo ständigt ut 
som hvita liljekalkar daggvått blixtrande.9

3. Svensk metrontanke
För Vilhelm Ekelund hade metron, det grekiska ordet för mått och versmått, 
en rikare och djupare klang än dess svenska motstycke. Detta hindrade inte 
att han uppmärksammade likasinnade landsmäns vinkar om mått och måtta, 
alltifrån Stiernhielm med sin »Mäte-Vishet».1 Med Ehrensvärds tankar om 
»måtta och smak»2 var han väl förtrogen; men först Thorild, »metrikens filo
sof»,3 påverkade i nämnvärd mån hans egen »metrik» eller metronlära. Därvid 
är att märka att han sannolikt inte kände huvudverket »Maximum seu Achi- 
metria» annat än genom referaten av Atterbom och Nyblasus.4 Dess innehåll 
kan sammanfattas med deras ord: »Ty vi känna ingenting, utan i den mån, som 
vi, af det hela, känna métron åriston; måttet i natur och konst; Harmoniens 
proportion och proportionens moment.»5 — »Eller vetenskapen har att i hvar je 
uti verkligheten förekommande fall angifva måttet af arten, föremålets bestämda 
så mycket, och den sanna filosofien är ock därföre väsentligen ’archimetri’ eller 
en lära om det eviga verldsmåttet, en allmåtts- eller allriktighetslära.»6

Denna kunskapsteori och vetenskapslära var av ringa intresse för Ekelund. 
Vad han sökte var inte så mycket en måttstock för tanken som en måtta i käns
lan eller rättare i sin känsla. Han menade visserligen att det finns ett allmän
giltigt mått, en mänsklig likare. »Men måttet är inte detsamma för alla.»7 Det 
var en mening som han kunde finna stöd för inte bara hos upphovsmannen 
Aristoteles. »Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est», förklarade 
Horatius;8 och Hölderlin: »immer bestehet ein Mass, / Allen gemein, doch 
jeglichem auch ist eignes besehieden».9 Särskilt fäste han sig emellertid vid 
Thorilds formulering av denna aristoteliska relativism och citerade: »Men så
som hvar och en varelses högsta sanning finnes uti hvar och en varelses egna 
finaste mått, hvaraf kommer dess individuela skick, lynne, tycke: så är ock 
detta mått just den enda eviga Skönhetens linea för alla varelser i Naturen.»1

9 »Visioner och harmonier» VIII.
1 Ars Magna s. 30; Atterbom Samlade 

skrifter i obunden stil III: 2 s. 58 f.
2 Skrifter I s. 29, jfr s. 228 och II s. 76.
3 Spår och tecken 1. uppl. s. 153.
4 Atterbom a. a. III: 5 s. 221 ff.; Nyblasus 

»Den filosofiska forskningen i Sverige» 1 
uppl. I: 1 s. 207 ff.

5 Atterbom a. a. III: 5 s. 208 f.; jfr s. 170, 
173, 182, 211 f.

G Nyblseus a. a. I: 1 s. 229.
7 Attiskt i fågelperspektiv s. 116.
8 Epistula I: 7: 98.
9 »Brot und Wein»: 3.
1 Skrifter III s. 241.
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Också för honom själv var ju metron lika mycket ett skönhetens som ett san
ningens mått, en etisk-estetisk norm i hellenisk anda.

Vad är då måttet för en människa? Den rätta mitten mellan måttlöshet och 
medelmåtta; kraftfull harmoni. Ty:

Kraft utan harmoni, är strid, är fasa och jämmer.
Harmoni utan kraft, är god och oprisad vanmagt; 
Medelmåttans oädla lugn.2

Därför gäller följande:
Högaste konsten är alltså att matta 
Styrka till Svaghet i hela sitt Lif:3

eller med Atterboms vackra omskrivning:
Så finner alltid just den högsta Styrkan 
I måttet just utaf det högsta Ljufva 
Det sanna måttet för sin varelse.4

Med denna lära om måttet stämmer följande likaledes förstrukna ord om en 
enkel levnad: »Måttet för mänsklig förträfflighet lär icke vara rätt stort: kanske 
är det just i det enfaldiga och ringa Naturen lagt vår ägta sälhet.»5

Den thorildska sammanställningen av kraft och harmoni kan föra tanken 
till såväl den ekelundska av kraft och behag6 * som den tegnérska av »kraft och 
klarhet»? Klarhet och skönhet var den sida av metron som Tegnér hade känsla 
för. Om grekernas formsinne yttrade han: »Hvad som i synnerhet utmärkte 
dem i detta hänseende, det var ett naturligt sinne för det passande och skickliga 
i hvarje sak, en gifven af sky för all öfverdrift och utsväfning i hvad form som 
helst, en äfven så sann som fin känsla för det mått, det lagom, som är det 
verkliga skönas norm och väsende. Man talar i Esthetiken om en skönhets- 
linea: om en sådan finnes, så kunde man säga, att det gamla Hellas låg inom 
dess gränser: det var hon, som skiljde landet från Barbarerna.»8 Han läste inte 
in så mycket som Ekelund i termer som metron och prepon (det passande); 
ett illustrativt exempel på deras olika sätt att läsa klassikerna är de skilda 
utläggningarna av orden om tiden som bundsförvant i »Sertorius» av Plu- 
tarchos.9

Okänslig för måttets skönhet var ej heller Gei jer: »Denna naturliga måtta, 
som varsam aldrig överskred det skönas gräns; denna liksom avsiktslösa vishet 
i själva anlaget, förbunden med den rikaste fyllighet, är vad som utmärker den 
grekiska bildningen ännu i sin början, och är dess karaktär ända igenom, tills 
den nådde sin höjd.»1 Och nära Ekelund kom han i ett brev från ålderdomen: 
»Man säger, jag är lycklig, och hittills tyckes allt gå mig väl i hand. Kan hända 
är det visare att frukta lyckan än olyckan. Jag känner något av denna fruktan 
och tänker på ett frivilligt offer. Det bästa är ett ödmjukt hjärta.»2 Det på-

2 Thorild a. a. I s. 44.
3 Thorild a. a. I s. 263.
4 Atterbom Samlade dikter 2 uppl. VI 

s. 163.
5 Thorilds bref till C. F. Cramer (utg.

M. Lamm) s. XXVIII.
c Båge och lyra s. 79; jfr Almqvist Sam

lade skrifter XIII s. 232.

7 Samlade skrifter III s. 95.
8 Tegnér a. a. IV s. i i 2 f .
0 Tegnér a. a. V s. 344; Lyra och Hades 

s. 87 f.
1 Samlade skrifter I s. 79; jfr s. 471.
2 Geijer a. a. XIII s. 637.
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minner om både det horatianska »sperat inf estis, metuit secundis»3 och det 
ekelundska »fruktans vishet»,4 redan från början hörande till metron: »Kanske 
vore denna sida af metron den afgörande: dess genesis icke ur smärta men ur 
lyckans svindel-skräck och hybris-fruktan.»5 Också »ett frivilligt offer» hör till 
metron, offret av dagens förströelser för morgondagens arbetsglädje, »hoppets 
morgonrodnad» som Ekelund kallade det, väl utan att citera just Geijer.6

Det verkar kanske överraskande att Almqvist var den förste svenske för
fattaren efter Thorild (bortsett från dennes utläggare Atterbom) som ägnade 
metron tillbörlig uppmärksamhet. I »Svenska fattigdomens betydelse» prisas 
ynglingens sätt att älska sålunda: »Det är ett lagom, naturens ömma måtta, 
Guds skänk. Men med denna måtta förstås det inres beskaffenhet, sinnelagets 
— icke alltid det yttre sättets, åthävornas eller handlingarnes, vilka hos ung
domen ofta slå över till ytterligheter. Det är själva lynnet, att ’åtrå — men 
åtrå med försynthet’. Det är ett tycke av ’icke för litet’, men också ’icke för 
mycket’.»7 Till jämförelse: »Metron utesluter icke nödvändigt omåttligheten 
i vanlig (borgerliganständig) mening. Men hvad det alltid och öfverallt nöd
vändigt utesluter är — medelmåttigheten.»8 Och när Ekelund diktade om y>en 
sval eld, en hjärtats enkråteia»9 i det svenska lynnet hade han utan tvivel det 
anförda stället i åtanke.

Ännu tydligare föregrep Almqvist Ekelund med följande meningsutbyten i 
»Isidoros av Tadmor»:

—  Ett mått allenast känner jag, mitt vers-slags mått.
—  Vet, avmätt levnadsordning livets verskonst är.
—  Hur lyder då, o Isidoros, livets vers?
—  I allt var lagom —  hälsans konst det är, och är 

arkitektur för hjärtat, sinnenas metrik1

På ekelundska: »Metrik är en spänning. Ideal metrik är just den grad af spän
ning som anstår och passar bäst det mänskliga. Och några af antikens metriska 
konstverk äro tempel af visdomen.»2 Denna livsmetrik — som tidigare lärdes 
av Horatius3 och Jean Paul4 — innefattar vad bland andra Almqvist och Eke
lund gav namnet »gymnastik för anden».5

Nästa företrädare i stor stil för metrontanken var Hans Larsson. »Måttan 
synes banal. Måttan, som för de spänstiga grekerna var adelsmärket — måttet, 
urskillningen, vars frånvaro dock i alla tider blir dumhetens kännemärke.»6 
En samtidig aforism av Ekelund anmäler avvikande mening: »Af allt gammalt 
dumt snack finns intet dummare än den gamla käring- och filologuppfinningen 
’grekernas måtta .»7 Men meningsskiljaktigheten varade inte länge: »Medium 
tenuere be att. —  Ja, man skall nästan vara en narr för att icke tämligen snart 
komma underfund med att detta är det enda som passar för en människa — :

3 Carmen II: io: 13.
1 Det andra ljuset s. 17 och 73.
5 Metron s. 87.
0 Det andra ljuset s. 233; Geijer a. a. III 

s. 30; jfr Hermelin Persiska dikter s. 195.
7 Samlade skrifter VIII s. 335.
8 Metron s. 78; jfr s. 89 och 99.
9 Väst-Östligt s. 44.
1 Samlade skrifter XIII s. 268.

2 Spår och tecken 1 uppl. s. 165.
3 Epistula II: 2: 144; jfr Attiskt i fågel

perspektiv s. 61.
4 Vorschule der Aesthetik § 72; jfr På 

hafsstranden s. 165.
5 Samlade skrifter IV s. 7; jfr II s. 409.
0 Reflexioner för dagen 2 uppl. s. 40.
7 Båge och lyra s. 23.
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icke som om en människa vore något så otroligt svagt och ömkligt, utan just 
därför att hon är en så utomordentligt fin och konstfull organism; —  just 
därför duger blott ett fint vägdt medium,»8 Liksom Larsson framhöll Ekelund 
epikurikernas fina måtta, deras helleniska metron.9

Larsson var väl medveten om att det finns så många mått som människor. 
»Var människa har till sist i sig själv sitt eget mått — när hon förstått det och 
passar in i det, då är hon i strängaste mening i sitt esse, och då uppstår den 
känsla som är stolthet och ödmjukhet på en gång och som varenda människa 
upplevt om hoin någon gång känt sig vederhäftig.»1 Ändå kunde han inte 
undertrycka en stilla förvåning över att Ekelund, »denne de våldsamma pas
sionernas, de exklusiva ytterligheternas målsman, verkligen kan företräda en 
måttans och jämviktens filosofi».2 Och nog får man hålla med om att Ekelunds 
mått är mindre »måttfullt» än Larssons som han förresten uttryckte sig rätt 
respektlöst om.3 Mer frändskap kände han med Eric Hermelin, tolkaren av 
mystikens klassiker, som översatte metron med »saktmod» och »temperamen- 
tum».4 Mycket om metron i klassisk mening står nu inte att finna i de herme
linska texterna men så mycket mer om den sida därav som ekelundskt heter 
»låghet», det vill säga ödmjukhet och ringhet. Några citat får visa detta; först 
ett om »lågmäldhet»:

Höga ord underkufva verlden,
Äfven om de uttalas lågmält.5
Från ödmjukhetens låga plats skall du komma till höghet.6
Jag är en falk, en falk som flugit ut, helt fri, från gåtornas verld;
Att på min flykt jag komma må från lågheten (Ps. 130: 1.) till Höjden 

(I Sam. 2 :6 , 7, 8; Ps. 121: i . ) 7

Hvarhelst ett / å g-land är, d it rinner Vattnet.
Om till Barmhertighetens Vatten står din håg,
Gack, då, blif låg — 8

När du, till låghet och föraktlighet och sjelf-förnedring, vänder 
ansigtet och hågen, varder du dem qvitt.9

Efterskrift: Det finns motstycken till andra ekelundska termer hos Herme
lin, såsom »öga», »afstånd» och »närhet» (jfr Attar »Tazkiratul-Awliya» II 
s· 324> Hl s. 30 och Atticism — Humanism 2 uppl. s. 159); och samma år som 
Det andra ljuset utkom »Mesnavi» II, vari läses (s. 248; jfr VI s. 289): »Hur 
skulle den, som blinder är, sin tjuf känna igen, / Då han ej hafver ögats ljus, 
och ej Det Andra Ljuset?» Detta »Ljus, Som gifver Kunskap» (»Mesnavi» II

8 Veri Similia II s. 29; jfr Atterbom Sam
lade skrifter i obunden stil III: 4 s. 42 och 
Almqvist a. a. XVII s. XLV.

0 Idéer och makter 3 uppl. s. 48; Metron 
s. 74-

1 Under världskrisen s. 83 f.
2 Svensk Litteraturtidskrift 1, 1938, s. 9.
3 Saltet och Helichrysus s. 114; jfr Werin 

»Vilhelm Ekelund» II s. 244!.
4 Saltet och Helichrysus s. 155; Valdén 

Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund s. 93.
5 Persiska dikter s. 107; jfr Attar »Mantiq-

ut-Tayir» II s. 436 och Båge och lyra 1932 
s. 107.

6 Sa'di Lustgården s. 203; jfr s. 175, 181 
och Stagnelius »Bruden».

7 Umr Khaiyam »Rubadyat» s. 50; jfr 
Rumi »Mesnavi» III s. 65 och Det andra 
ljuset s. 184.

8 Rumi a. a. II s. 202; jfr Det andra ljuset 
s. 113.

9 Rumi a. a. III s. 440; jfr Sana'i 
»Hadiqat» s. 163 not 5 och Nya Vakten 
s. 66.
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s. 246; jfr Plus Salis — s. 183 f.) lyser i Böhmetolkningarna (Det Gudomliga 
Väsendets Tre Principia s. 114; Om menniskans trefaldiga lif s. 168), dock tog 
Ekelund inte namnet och titeln från dem utan från Atlamål, möjligen genom 
förmedling av Fredrika Bremer. I Lifvet i Gamla verlden märkte han med en 
lapp för sidan (1 uppl. I s. 199) med följande uttalande om M:me Necker de 
Saussure: »De sista kapitlen af hennes bok ’de l’éducation des femmes’ göra 
på mig samma intryck, som ’den andra klarheten’ på alpernas tinnar. Det är 
afton, och solen är nedergången, men ändå inträder man i ’det andra ljuset’ 
och anar uppgången af en ny morgonrodnad.» Uttrycket kommer igen i ett 
brev (IV s. 27): »Det är det der ’andra ljuset’ om hvilket våra gamla skalder 
tala, såsom kommande först efter döden, men, som vi christna skåda redan i 
lif stiden, helst då vi uppstå ur lidandets, ur tårarnes dop.» På ettdera stället 
syftar Atticism — Humanism 2 uppl. s. 204. Bremers källa var sannolikt 
Geijer (a. a. IV s. 381, 631) eller Atterbom (Samlade skrifter i obunden stil 
III: 4 s. 358; jfr Samlade dikter 2 uppl. I s. 157).

På tal om titlar och Atterbom må dennes omdöme om Palmblad anföras 
såsom relevant för sammanställningen sak och sken: »Med lågande sannings
kärlek, med sträng samvetsgrannhet, med aldrig hvilande flit, lefde hans man
liga själ endast för sak och i sak, — likgiltigt öfverlåtande skenet åt enhvar, 
för hvilken detta är sak, och således icke kan umbäras.» (Samlade skrifter i 
obunden stil IV: 2 s. 211.) Därmed kan jämföras den sats om Newton i Physio
logie et hygiène des hommes livrés aux travaux de l’esprit (1881) av J. H. Ré- 
veillé-Parise varifrån Ekelund hämtade formeln rem prorsus substantialem för 
sak (s. 174): »Ayant éprouvés quelques tracasseries, il se repentit de s’être fait 
connaître et d’avoir saccrifié, à une vaine ombre, son repos, rem prorsus sub
stantialem, selon ses expressions.»

Rydbergs tolkning av Poes »Korpen» satte ett tydligt spår hos Ekelund, i det 
att radslutet »kvävda hjärteskri» blev till raden »mitt hjärta, kväf ditt skri!» i 
dikten »Ro».

Till förhållandet Stagnelius-Ekelund kan ytterligare noteras dels att uttrycket 
»lifvets natt» (»När i lifvets natt du dignar, — », »Mot morgon») klingar stag- 
nelianskt (»Se, nöjets lampor flämta opp och slockna — » vers 109), dels att 
»Candidus» IX (slutraden) och XII (slutstrofen) tyder på läsning av »Människo
kärleken» (vers 43 ff.) respektive »Aftonen» (»Kvällen är kommen ...»  vers 
42 ff.). En anspelning på »Människo-kärleken» (vers 39 ff.) innehåller den in
ledande aforismen som Stagnelius i »Aforismer till lyrikens själslif» {Antika 
Ideal).


