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Den svarta regnbågen
Melankolins röst hos Folke Dahlberg
Av M AT S  JA NS S ON

När den internationella modernismen introducerades i Sverige på 1930-talet utgjorde 
tidskriften Karavan (1934–35) ett viktigt forum. Dess sidor öppnades framförallt för 
fransk surrealism som Gunnar Ekelöf, Artur Lundkvist och Otto G. Carlsund pre-
senterade och översatte. I tidskriften debuterade författaren och bildkonstnären Folke 
Dahlberg 1935 med några dikter och en surrealistiskt inspirerad illustration till span-
joren Ramón Gómez de la Sernas novell ”Byarnas dårar”. Dahlberg har sina rötter i 
1930-talets modernistiska mylla, men hans bokdebut skulle dröja i tretton år till Car
tesiansk dykare (1948), som följdes av Den berusade båten (1950). Böckerna är svåra att 
artbestämma på grund av sitt sätt att blanda genrer och konstarter. Inalles blev det tolv 
böcker i ett författarskap som avslutades 1966 med diktsamlingen Havet slutet, utgi-
ven dagen efter det att Folke Dahlberg drunknade i en båtolycka på sitt hemmavatten 
Vättern.

I en intervju med Lars Madsén från 1960 karaktäriserar Folke Dahlberg ett typiskt 
drag i sitt författarskap med en metaforik hämtad från en tredje konstart – musiken:

Molltonen (min kurs. här och vidare) som går igenom alltsammans, det är samma sak 
som en dialekt, alldeles egenhändigt skapad, påhittad i ensamheten. Ofrånkomlig. Talfel 
antagligen eller tankefel.1

Dahlberg likställer denna figurativa mollton med en litterär dialekt, en ovillkorlig in-
grediens i hans framställningssätt, så distinkt att den självkritiskt kan benämnas tal-
fel. I intervjun varierar Dahlberg sin tankegång om ”själva grundstämningen” i för-
fattarskapet: ”den är alltid vemod”.2 Ett mollackord, en tonart, en grundstämning av 
vemod, vad vi med utgångspunkt i Dahlbergs självdiagnostik kunde benämna ett ”me-
lankoliskt” röstläge skulle kunna höras genom författarskapet. Hur yttrar sig denna 
röst hos Dahlberg? Jag urskiljer i det fortsatta en litterär röst som moduleras av dik-
tion, vokabulär, metaforik, som rör sig inom ett visst emotionellt och semantiskt regis-
ter och som ger uttryck för ett bestämt stämningsläge. Vilka melankoliska konstanter 
kan skönjas vad gäller attityd, tematik och ordval? Melankolin som förhållningssätt 
innefattar en grundläggande benägenhet att värdera tillvaron som betungande eller 
rent depressiv. Om så, kan melankolin övervinnas eller mildras och negativiteten göras 
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produktiv? Ordet ”ensamheten” framstår som särskilt betydelsebärande i det korta ut-
talandet 1960, eftersom det riktar uppmärksamhet mot vad som är en existentiell för-
utsättning för Dahlbergs självpåtalade melankoli. Redan på 1930-talet hade Dahlberg 
i sitt författarskap bearbetat fenomenet ensamhet, vilket för övrigt utgör en livsom-
ständighet som tidigt hade framhävts i melankolins långa kulturhistoriska tradition.

Dahlberg använder själva ordet melankoli på ett ställe i sitt författarskap för att för-
tydliga bildledets innebörd i dikten ”Så som vi väntat våren” i Sjöförklaring (1962): 
”Blåsten i gardinen / kan likna kopparstick av Dürer / – melankoli.”3 Dikten varie-
rar den stereotypa föreställningen om vårens utmaning:4 här att löftesrik livsbejakelse 
är en bedräglig attityd för dem som lever kvar ”vid murken isrand”.5 Ordet melankoli 
ges emfas strukturellt genom att det placeras mitt i dikten på enskild rad. Denna ett-

Folke Dahlberg, Illustration till Ramón 
Gómez de la Sernas novell ”Byarnas dårar, 
Karavan 1935:4.
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ordsvers inleds med ett tankstreck som markerar en rytmisk paus vilken skänker extra 
tyngd åt efterföljande ord – melankoli.

Sammanställningen av barockkonstnären Albrecht Dürers namn med begreppet 
melankoli för tankarna till hans berömda kopparstick Melencolia I (1514), men dik-
ten hänvisar i övrigt inte till Dürers verk och innehåller inga ekfrastiska inslag. Dürers 
melankoliska kvinnogestalt med vingar på ryggen som sitter i en tänkarpose och tungt 
lutar huvudet mot vänsterhanden omgiven av allegoriska figurer och föremål avsätter 
inga som helst spår i Dahlbergs dikt. Snarare framstår ”Dürer” i dikten som en meto-
nymi för konstnärlig gestaltning av melankoli i allmän bemärkelse och samtidigt på-
minner barockkonstnärens namn om att begreppet melankoli hör hemma i en konst-
närlig, litterär och kulturhistorisk tradition.

Dahlbergläsaren Gunnar Ekelöf framhöll vi flera tillfällen melankolin som ett fram-
trädande drag hos författaren. I sin recension av Vättern (1949) uppfattade Ekelöf be-
rättarens påfallande subjektiva närvaro i texten som uttryck för den ”introspektive me-
lankolikerns situation”. När Ekelöf grep sig an Den berusade båten (1950) framhöll han 
”melankolikern Dahlberg” som särskilt intressant i sin ”nästan katatoniska noggrann-
het” och ”förfinade tankeflykt”. I fråga om Lustvandrare utan trädgård (1953) påpe-
kade Ekelöf att Dahlbergs ”attityd är melankolikerns”.6 Om Dürers Melencolia I hade 
för övrigt Ekelöf, själv bekännande melankoliker, skrivit i essäsamlingen Blandade kort 
(1957), där han i några detaljer ville korrigera Erwin Panofskys klassiska utläggning av 
stickets allegoriska bildelement.7 Mellan Ekelöf och Dahlberg löper via Dürer en me-
lankolins förbindelselänk.

Renässansens Dürer är en förhållandevis sen representant för melankolins tradition. 
Enligt antikens lära om kroppsvätskorna kunde ett övermått av svart galla (gr. ”melas” 
– svart, ”cholē” – galla) framkalla tungsinne eller melankoli hos människan. En oba-
lans mellan kroppsvätskorna ansågs ge upphov till sjukdomstillstånd som var av både 
kroppsligt och själsligt slag. Med kristendomen förändras efterhand synen på melan-
kolin så att den under medeltiden uppfattas som syndig eftersom melankolin avskil-
jer människans sinne från Gud; acedia, likgiltigheten eller ledan utgör en av dödssyn-
derna. Men traditionen har också härbärgerat en positiv syn på melankolin, där re-
nässansens tänkare kunde uppfatta ett samband mellan melankoliskt tungsinne och 
kreativitet i konstnärens pendlande mellan depressivt mörker och skapandets ljus. Det 
var i ensamhet och isolering som konstnären skulle söka i sitt inre mörker för att finna 
skapandets grundval. Romantikens framväxt medför att melankolibegreppet moder-
niseras genom att det frigörs från sitt klassiska och teologiska arv. Människan som ett 
unikt affektivt och emotionellt väsen står i centrum och romantikens homo melancholi
cus kännetecknas av extrem sensibilitet, inte sällan tårfylld. Betydelsefullt för romanti-
kerna från Novalis och Keats och vidare via Baudelaire – vars spleen uttrycker den mo-
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derna ledan – är förbindelsen mellan melankoli och konstnärligt skapande. Att skriva 
eller måla blir en metod för att hänge sig åt de djupaste och mest konfliktfyllda käns-
lorna samtidigt som de får komma till uttryck och ges estetisk form. Vägen ut ur me-
lankolins betryckta känsloläge sammanfaller med skapandeprocessen. Romantikernas 
livsstil och kultivering av känslor som ensamhet, sorg och tristess, samt deras estetiska 
dyrkan av melankolin var emellertid i mindre grad inriktad på att försöka förstå den. 
Först psykoanalysen tillhandahöll en vetenskaplig modell för att belysa romantikernas 
konstnärliga praxis och det är med Freud och Kristeva som vi får avgörande bidrag till 
den moderna melankoliteorin.8

Melankolibegreppet som sådant är töjbart och instabilt. Det finns knappast nå-
gon bestämd uppsättning kännetecken som måste föreligga för att fenomenet skall 
kunna sägas existera.9 Begreppet melankoli har enligt Karin Johannisson tre aspek-
ter; ett stämningsläge, en känsla, en sjukdom.10 Av naturliga skäl är det de två först-
nämnda perspektiven som intresserar när det gäller melankolins framträdelseformer 
i Folke Dahlbergs litterära dialekt. Melankolin kan i sina olika skepnader visa sig som 
leda, likgiltighet eller tomhet, och alltid med ”brist eller förlust” som ett bestämt tema, 
betonar Johannisson.11 Så heter det också hos Folke Dahlberg i dikten ”Förvildade 
stranddagar” i Havet slutet (1966): ”huvor av förlust och brist / kantar denna strand.”12 
Det är en tillvaro omgärdad med negativa förtecken. Diktsubjektets livsvillkor präglas 
av saknad och otillräcklighet – melankolins markörer. Som vi skall se är det en ”brist” 
som i linje med romantikerna också blir en drivkraft till skapande hos Dahlberg.

Jag följer fortsättningsvis melankolins uttrycksformer med utgångspunkt i en av 
Dahlbergs första publicerade dikter i tidskriften Karavan 1935. Via de två första böck-
erna Cartesiansk dykare (1948) och Den berusade båten (1950), där melankolin förval-
tas i såväl prosa som poesi, över ett kortare nedslag i Dahlbergs landskapsprosa i Leva 
vid Vättern (1958) mynnar resonemanget ut i en tematisk överblick över kroppslighe-
tens melankoli i Dahlbergs diktböcker.

Cartesiansk dykare och melankolins markörer
Melankolins litterära dialekt etableras tidigt i Folke Dahlbergs författarskap. Tjugo-
fem år innan den intervju med Madsén där ordet mollton emfatiskt inledde ett utta-
lande, hade Dahlberg brukat denna tonalitet i ett figurativt gestaltande sammanhang. 
I ”Glömd dag”, en av hans tidigast publicerade dikter i tidskriften Karavan 1935, kan 
således en bestämd tonart höras i några av raderna: ”Regndag kanske, sidengrå och sö-
vande / med vattenorglars tunga mollackord; / viskningarnas dag och tröstlöshetens. / 
Kanske regnets dag med molnens brustna läglar / gapande med skeppens mörka tunga 
segel…”.13 Diktsubjektets förnimmelse av det regngrå landskapet föder en känsla av 
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tröstlöshet som preciseras auditivt i bilden av vågornas tunga rullande ”mollton” och 
visuellt i synen av de mörka regntunga seglen. Det lågmälda röstläget (viskningarna), 
den ”sövande” atmosfären och den tvekande attityden (”kanske”) framhäver intrycket 
av inaktivitet och kraftlöshet. Det medvetande som erfar gestaltar sin melankoli litte-
rärt med maritim figuration. Vi har att räkna med en dubbelverkande rörelse: det dys-
tert grå havslandskapet som ger upphov till en känsla av tröstlöshet och blir föremål för 
litterär gestaltning. Sinnlig varseblivning kläs i melankolins språk.

Dikten ”Glömd dag” innehåller flera inslag som är konstitutiva för melankolins lit-
terära dialekt i Dahlbergs författarskap och den leder via sitt landskapssceneri, sin dis-
tinkta varseblivning, sitt bildspråk och sitt melankoliska stämningsläge vidare till pro-
sastycket ”Regn” i debutboken Cartesiansk dykare (1948). ”Regn” är ett ofullbordat ro-
manprojekt vars två första delar har sin geografiska förankring i kustsamhället Harge 
vid norra Vätterns strand där Dahlberg vistades från 1936 och några somrar framåt.14 
Det finns skäl att räkna med ett visst mått av självframställning i Dahlbergs prosa-
stycke om det regnmättade och genomblåsta kustlandskap där personerna rör sig.15 
Men Dahlberg berättar inte genomgående i jagform, grammatiskt dominerar ”han” 
varför det ur självframställningens perspektiv vore tänkbart att Dahlberg omtalar sig 
själv i tredje person. Den inledningsvis anonyma mansgestalt som ett gott stycke in i 
berättelsen kallas Linus och som självkritiskt och missmodigt sliter med sitt konstska-
pande har uppenbara beröringspunkter med Folke Dahlbergs livssituation. Oavsett 
graden av självframställning, är det i vårt sammanhang av vikt att notera att själva be-
rättarperspektivet är synkroniserat med huvudpersonens inåtvända attityd.

Trots Dahlbergs biografiska och geografiska anknytning till den norra Vätternkus-
ten är det litterärt gestaltade kustlandskap som berättaren låter blicken panorera över 
påfallande anonymt; konkreta ortsangivelser saknas. Den historiska tiden kan internt 
bestämmas till senare delen av 1930-talet, eftersom människor rapporteras tala ”lidelse-
fritt om krig” och undra ”om man kommer att höra ett krig i radio”.16 Men ”Regn” har i 
övrigt inget uttalat eller allegoriskt samtidshistoriskt ärende vad gäller 1930-talets om-
välvande politiska skeenden. Berättaren är helt inriktad på sinneserfarenheter, fram-
förallt den visuella men även auditiva varseblivningen av det omgivande kustlandska-
pet. Berättaren meddelar en räcka scener från tillvaron i kustlandskapet; den trasiga re-
lationen mellan en man och en kvinna och deras möte i det hus som mannen hyr där 
de för en kort stund ”byter lust” med varandra,17 ortsbornas småskurna förtal av dem, 
kortspelande med några män från bygden om kvällen, glimtar av kustbefolkningens 
verksamhet: ett tröskverk dras igång, brovaktaren svänger sin lykta, ljusterfiske med 
eldbloss, sjöfågeljakt. Interfolierat ligger några ögonblicksbilder från mannens strä-
vande med sin bildkonst, präglat av självkritik och missmod. En rastlös ”otillfredsstäl-
lelse” utmärker hans psykologiska och existentiella belägenhet.18 Den andra delen av 
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”Regn” betitlad ”Resan tillbaka” beskriver hur mannen tillsammans med en icke namn-
given kvinna återvänder till samma kustmiljö med sitt havererade förhållande i upplös-
ning. I det sista avsnittet ”Ön” reflekterar mannen över sin ensamhet mot fonden av ett 
kustlandskap där han ser enstaka människor flyktigt dra förbi.

I dessa narrativa scenbilder i ”Regn” gör sig melankolin och dess effekter ställvis be-
märkta för att kulminera i det sista avsnittet, i mannens ensamhet på ön. Blott rudi-
ment av en intrig kan således urskiljas. Berättandet fortskrider i oförmedlade över-
gångar mellan landskapsbeskrivning, tankereferat, inre monolog. Landskapsbeskriv-
ningen är organiskt sammangjuten med den manliga huvudpersonens missmodiga 
sinnesstämning och blir på så vis också en psykologisk värdemätare. Berättarperspekti-
vet skiftar från icke-begränsat allvetande till extern och intern fokalisering, varvid det 
senare aktualiseras även vid berättandet i tredje person i samklang med melankolins 
introverta orientering.

Den manlige kontrahenten tycks leva i ett socialt utanförskap, strövar planlöst 
”fram och tillbaka på stranden”. Hans närstående uppges ta avstånd från detta ”overk-
samma drivande genom dagarna och dygnen”; de fordrar arbete av honom och ”syn-
barliga bevis” på detta. Men han har ”så litet att visa”,19 sannolikt av visuella, bildkonst-
närliga resultat. Berättaren meddelar i sammanhanget: ”Och han säger: ja, jag vet.” En 
uppgiven stämma låter sig höras i en enstaka direkt replik. Yttrandet slår an det miss-
modigt självrannsakande tonläge som karaktäriserar melankolins röst. ”Han” sitter vid 
några tillfällen framför ”det gulnade arket” och berättaren beskriver vid ett av dessa 
hur mannen i självkritiskt nit river sönder en bild och att det i portföljer ”ligger många 
onödiga bilder” som kommer att gulna och osedda rivas sönder.20 Det är en konstnär-
lig självkritik som får ett drastiskt resultat och alstrar en betryckthet och ett tvivel som 
även varieras, men ur jagperspektiv, i kortromanen ”Sluten kust” som ingår i Cartesi
ansk dykare:

Om jag vänder mig mot mitt eget arbete erfar jag samma missmod. För mig är bilden 
redan gulnad. Ögonen har långsamt slocknat över de självpåtagna svåra uppgifterna. 
Bara en mörk linje på ett ark skrämmer mig och jag ser helst linjen när den vänds mot 
ljuset. Jag ser dess undersida genom papperet. En stenskärva som inte (orig. kursiv) liknar 
något betyder mer för mig än de fantastiska fuktrosorna på husens murar. Den betyder 
mer än alla linjer jag dragit, mer eller mindre ärligt, mer eller mindre förströdd …21

Berättarens/bildkonstnärens uppgivenhet inför det övermäktiga konstnärliga uppdra-
get hämmar och leder till improduktivitet. Grundorsaken till svårmodet tycks vara ett 
moraliskt och konstnärligt ärlighetskrav som berättaren/bildkonstnären anser sig inte 
ha förmått uppfylla. Den konstnärliga självkritiken, bristen på ingivelse och skapar-
kraft – de slocknande ögonen – ger upphov till jagets melankoliska sinnesstämning. 
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Jaget ifrågasätter rentav i grunden den konstnärliga erfarenheten och verksamheten. 
Stenskärvan som naturligt objekt, som inte formats till artefakt och ”inte liknar” nå-
gonting annat har större betydelse för betraktaren än de fuktfläckar på husväggen som 
”liknar” rosor. Verkligheten konstnärligt obearbetad eller sedd genom ett konstnärs-
temperament, tycks vara grundfrågan.

Vi återvänder till berättaren i ”Regn” som också uppehåller sig vid en bildkonstnär, 
varför det inte förvånar att berättandet domineras av visuella intryck. Det är en blick 
i rörelse som på de inledande sidorna sveper över ett kustsceneri töcknigt av regn och 
genomdraget av blåst och som med skärpa och konkretion beskriver dess detaljer. De 
första sidornas inledande sekvens är filmisk till sin struktur. Berättarens blick rör sig 
från en närbelägen badrestaurang via en lastbrygga ut mot några holmar i bukten för 
att stanna vid stora skogbevuxna öar långt i fjärran. Efter denna panorering återvän-
der blicken till närområdet och zoomar in på en kvinna som sitter på badrestaurang-
ens klippa, följer henne när hon reser sig och går ner mot stranden och fortsätter mot 
lastbryggan. Här lämnar den anonyme berättaren den visuella registreringen av ytter-
världen och går in i kvinnans medvetande och återger hennes tanke- och känsloliv och 
vad hon ser, perspektivet blir för ett ögonblick internt. Nu introduceras också en icke 
namngiven mansperson ”han” vid kvinnans sida.22 Från att utifrån ha iakttagit land-
skap och människor glider berättaren återigen över till att registrera karaktärens käns-
lor och kroppssensationer, mannens längtan efter att komma tillbaka till staden, för-
nimmelsen av våt jord under nakna fötter.

I ensamheten inomhus när mörkret har fallit gör sig en bestämd känsla påmind för 
mannen; beklämningen eller svårmodet: ”Beklämningen har hunnit få en egen doft, en 
egen form den långa tiden han har bott i bygd långt från städer.”23 Det är en särpräglad 
känsla eller sinnesstämning som mannen har blivit invand med, så till den grad att den 
framstår som fysiskt förnimbar och kan uppfattas med luktsinnet. Konkretiseringen 
av detta svårmod tas ytterligare ett steg genom att det personifieras: ”Beklämningen 
är halvsovande, lik en liten varelse (med stort huvud) som stöder sig på armbågen i 
en bädd med stora lakan, och den försöker ständigt se igenom det vitaktiga dunklet i 
rummet när lampan och elden och solen slocknat för en natt.”24 Är det Dürers melan-
koliska barockfigur som har omformats och omplanterats till det svenska kustlandska-
pet? Berättaren karaktäriserar svårmodet eller melankolin som en kroppsligt opropor-
tionerlig gestalt vars medvetande är inriktat på syn- och ljudförnimmelser. Berättaren 
”ser” med melankolins ögon. Det dunkla ljuset inne i rummet och de mumlande rös-
terna från förbipasserande utanför huset i skymningen tonar ner och dämpar hela sce-
nen, lägger sig som en hinna mellan den som erfar och det som erfars:
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Beklämningen ligger vaken. Hans sinnen äger höljen, halvt genomskinliga. Intryck däm-
pas av höljet. Dagarna är låga lugna stegringar och fall. Långt från städer driver de förbi 
som utblommade dyningar. Det fräna och flammande är overkligt. Allt går lugnt och 
mjukt förbi, nästan onödigt. Människorna viskade. Om vad? Han finner det likgiltigt. 
Om honom? Han är ganska likgiltig för sig själv. Dagarna flyter förbi, och han har bara att 
vända bort ansiktet och han vänder det mot något skugglöst och formlöst.25

Mannen befinner sig i ett dvalliknande och håglöst tillstånd, ointresserad av och av-
skärmad från omgivningen.26 Lågmäldheten från ”viskningarnas dag” i dikten ”Glömd 
dag” varieras här i människans ”viskande”. Mot mannens avtrubbade sinnesintryck kor-
responderar rentav en ”likgiltighet” inför sig själv. Svårmodet får drag av apati. Detta 
tillstånd av mental håglöshet och fysisk inaktivitet inbegriper ett särskilt tidsmedve-
tande. Tidens gång mäts i dagar som med akvatisk metaforik ”flyter” förbi, som höjer 
och sänker sig likt sjöns dyningar. Melankolins tid rullar fram samtidigt som om ing-
enting i yttre bemärkelse tycks hända.27 Längre fram i ”Regn” framträder den personi-
fierade beklämningen ånyo: ”Och beklämningen ger en kroppslång smekning som lå-
ter hans händer frysa tomma på det blanka arket.”28 Mannens konstskapande hämmas 
av ett förlamande svårmod, arket förblir vitt och tomt.

En senare passus ur avsnittet ”Ön” varierar skapandetematiken ur svårmodets per-
spektiv: ”Hos många är talet språkets rottrådar – under jorden blir munnens muskler 
alrunornas föda. Han som ligger under beklämningens stora dok vill till trädets sista 
utposter mot rymden; de förgätande och verkliga. Orden går fria hos honom på ön. 
De ägs inte av någon. Han är främmande för dem och låter dem flacka över vattnet.”29 
Mannen ligger höljd i melankolins slöja men strävar mot en annan belägenhet. Ur det 
vegetativa och underjordiska perspektiv där språket är mull och föda för växtlighet 
går rörelsen uppåt via trädens kronor mot rymden. Det metapoetiska ärendet innebär 
att han söker komma i besittning av sina konstnärliga uttrycksmedel, sitt språk, det 
som nu är honom främmande. Symptomatiskt nog framställs detta i en figuration som 
överför från det visuella till det verbala – orden ”flackar” likt blicken.

I avslutningen av ”Ön” framträder ett ”jag” som resonerar om sin existentiella be-
lägenhet i en ”monolog”.30 Vi ser och upplever inifrån karaktärens medvetande, som 
är sysselsatt med att rationalisera sin existentiella situation och sitt inre känsloliv. Hos 
Dahlberg finns en generell beröring med den form av introspektion, den intensiva 
upptagenhet av de egna känslorna som utmärker romantikens melankoliker.31 Men 
Dahlbergs moderna melankoli slår förstås aldrig över i någon romantisk sentimentalism 
eller något tårdränkt känsloflöde. Melankolin tuktas och får sitt uttryck på annat sätt.

Den citerade självkaraktäristiken ”likgiltig” i ”Regn” får accent genom att den uppre-
pas och varieras även i kortromanen ”Sluten kust” vars skeende utspelas på ön Mallorca 
i Medelhavet, där Folke Dahlberg levde 1933–34.32 Mot fonden av det mallorquinska 
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landskapet utläggs förbindelsen mellan Dahlbergs alter ego Ernst och Antonia, den 
kvinna han lever med i ett sårigt kärleksförhållande, fyllt av anklagelser, begär, ömhet, 
bristfälligheter. De lever tillsammans men i ”ett slags främlingskap”.33 Texten består 
av en serie scener som är framberättade mestadels i tredje person och av en berättare 
med tillgång till karaktärernas medvetande. Berättarens relation avbryts sporadiskt av 
korta dialogpartier. Stundom framträder liksom i ”Regn” ett ”jag” i en internt fokali-
serad monolog. Ernst reflekterar för sig själv: ”Innerst inne är jag likgiltig för henne … 
för Antonia. Kanske också för mig själv.”34 Hans självrannsakan och svårighet att be-
möta Antonias förebråelser och förklara sig formuleras i hans tankar på ett annat ställe: 
”Jag kan inte förklara, och skulle jag det drunknade det i de sanka kärren min likgiltig
het skapat i mig. Jag har själv varit nära att drunkna under de vattentunga snåren av fyl-
ligt gröna blad, dignande under sin likgiltighets tyngd.”35 I karaktäristiken ”likgiltig” – 
i synnerhet det reflexiva att vara ”likgiltig för sig själv” – slår melankolins djupa håg-
löshet momentant igenom. Det uppstår samtidigt en diskrepans mellan den röst som 
med viss energi upprepat betonar ”likgiltigheten” och attityden som sådan på den te-
matiska nivån. Denna likgiltighet har givetvis ingenting att göra med den äldre melan-
kolitraditionens religiösa förståelse av begreppet acedia (likgiltighet), men tangerar det 
självtvivel och självförakt som kan framträda hos ”moderna acediker”,36 vilket således 
utgör ett ferment i Dahlbergs melankoli. Vi påminns om begreppet i Dahlbergs andra 
bok Den berusade båten (1950) där berättaren i den avslutande korta prosatexten ”Den 
försenade dödsrunan” frågar sig: ”Hur skall du komma ur denna likgiltighetens troll-
cirkel, denna utplåningens vana och gula tomhet bland skuggor som ständigt förlorar 
sina döda?”.37 För melankolikern är detta snarast en retorisk fråga, eftersom Dahlbergs 
texter synes handla om att bearbeta och förvalta melankolin.

Melankoli som kreativ drivkraft
Den moderna melankolins grundfärg är grå,38 så också hos Dahlberg vars berättande 
bildkonstnär med visuell sensibilitet i ”Regn” låter denna färgton framskymta i all sin 
nyansrikedom: ”askgrå”, ”silvergrå”, ”vitgrå”, ”betonggrå”, ”ljusgrå”, ”stålgrå”, ”regngrå”, 
”dödsgrå”, ”gulgrått”, ”krigsgrå”, ”kallgrå”, ”fuktgrå”, ”vulkangrå”.39 En passus i avsnittet 
”Ön” visar melankolikerns kamp med att tyda, forma och språkliggöra denna gråskim-
rande verklighet:

Regnet fortsätter att viska obegripliga sorlande meningar. Timslånga monologer, kon-
turlösa och innehållslösa – om man väntar att de skall vara uttryck för vissa konstate-
randen, vissa konstrikt byggda satser med en sval och förvissad doft – tillåter honom en 
misströstans stegring som utmynnar i den ihåliga grå ensamheten. Allt som formas mär-
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ker han är otillräckligt. Kanske för vetskapen om tomrummet i honom. Dygnen lämnar 
bara korta tider av dvala, då vissheten om det saknade upplöses i ett antal skeenden utan 
möjlighet att upprepas. Det som fattas är namnlöst och skulle inte ge lugn enbart med sin 
närvaro. Om det kunde fylla tomrummet och komplettera honom vore allt vunnet och 
skridandet övervunnet. Han kom att nå något som vill förlösa, vill ömhet. Och han antar 
att där tomrummet gapar skulle en varm rödaktig känsla fylla anden med en tillgivenhet 
utan gräns. Som dygnen radas upp på ön sker ett ständigt förlorande, en ständig återhåll-
samhet som har sin grund i en tidig okänd besvikelse.40

Återigen lågmäldheten: regnet erfars genom det konstnärliga medvetandet som ett 
”viskande” svårtytt språk, och ännu en gång är monologen melankolikerns uttrycks-
form. Ensamhet, misströstan, besvikelse, tomhet utmärker det tillstånd av förlust vars 
orsak och lindring texten vagt söker inringa. Berättaren talar om ”en tidig okänd besvi-
kelse”, en namnlös grundorsak till känslan av tomhet. Melankolin kan, säger Freud, vara 
en reaktion på förlusten av ett älskat objekt, men förlusten kan också vara av mindre 
konkret art, den drabbade är visserligen medveten om vem eller vad hen har förlorat, 
men inte vad denna förlust innebär: ”Därmed skulle det ligga nära till hands att på nå-
got vis sätta melankolin i samband med en objektförlust som undandragits medvetan-
det, till skillnad från vad som gäller för sorgen, där ingenting i förlusten är omedve-
tet.”41 Men det melankoliska psyket uppger inte bindningen till det förlorade objektet, 
utan har funnit ett effektivt sätt att bevara det på genom att inkorporera objektet i sitt 
eget psyke. På så vis kan detta fortsätta att existera om än i imaginär form. Freud kallar 
mekanismen bakom denna process för identifikation. Det melankoliska jaget ersätter 
det förlorade objektet genom att identifiera sig med det. Melankolikern vill eller för-
mår inte erkänna förlusten utan gör objektet till en del av sig själv för att hålla det kvar. 
Melankolin skulle således inbegripa en narcissistisk identifikation. Kristeva vidareför 
Freuds psykoanalytiska melankoliteori till litteraturen, skrivandet och språket genom 
att visa hur författaren kan bearbeta sin melankoli genom att skriva den.42

Med en synestesi – den behagliga ”doften” från en välgjord formulering – gestaltar 
berättaren i det ovan citerade stycket ur ”Regn” ett ökat kreativt missmod. Att kom-
pensera för tomheten genom att gestalta den, formulera den, blir en strategi för att 
hantera den. Objektförlusten (”en tidig okänd besvikelse”) sublimeras genom konst-
skapande i melankolins tecken eller rättare försök till konstskapande, eftersom resulta-
tet självkritiskt avvisas som ”otillräckligt”. Berättarens djuplodning av mannens psyke 
ger samtidigt, om än i motsägelsefulla formuleringar, uttryck för ett begär efter att fylla 
tomheten, att åtgärda bristen och komma ur den depressiva belägenheten för att finna 
harmoni. Föreställningen om ”den ihåliga grå ensamheten” kunde stå som motto för 
melankolikerns tillvaro.

Melankolin hos Dahlberg utgör således ett sinnestillstånd som är förknippat med 
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kreativitet.43 Beklämningens eller svårmodets oförmåga att skapa hanteras helt enkelt 
genom att omtalas som sådan, men vi bevittnar också hur melankolin bereder väg för 
estetiskt produktiva ögonblick. I avslutningen av ”Ön” tematiserar berättaren uttryck-
ligen frågan om ensamhet i en internt fokaliserad synvision. ”Han” lever i realiteten en-
sam på den icke namngivna ön men kompenserar via sitt inre liv:

Han är ändå inte ensam. Synen och hörseln kan inte övertyga honom om en människas 
närhet, men tillsammans – bakom ögat och städet – uppgår de i förnimmelser. Verkligt 
ensam blir ingen före sin död. Och efter döden. Ingen kan motsäga mig. Att låta sina 
sinnen tro sig vandra över gränsen och stiga över orörliga hinder i ett ofattbart ljus, det 
är ensamhet. Och när de kommer tillbaka är huset, boningen, kroppen utrymd. Ögonen 
imma, på läpparna sitter ett visst slags fåglar. De marmorgröna som älskar dammiga torn.
 Det är en underlig utflykt som man inte kan tvinga sina sinnen till. De måste själva 
ha lust att gå. Ibland kan de gå före, och medvetandet försöker hinna upp dem. De bara 
går. Medvetandet löper efter dem och ropar … Ingen hör. Det stupar vid gränsen. Det är 
ingen port som sluts, bara en lång mörk vall som inte verkar hög – men ingen kan se över 
den.
 Långt inne i dunklet bakom vallen ligger ett vitt fort.
 Smala slitna stentrappor stiger på murarnas insidor mot krönet.
En varelse ropar var sjunde dag om de dödas uppståndelse. Men i det bottenlösa dunklet 
lyssnar ingen. Allting är dött.
 Ändå flyger inga dödsfåglar genom ensamheten. Sidenvingade fän som doftar honung 
och salmiak svirrar förbi. Genom sitt fönster ser han molnskeppets böjliga stävar svängas 
mot månen och förankras.
 Allt verkar att vara tidernas fullbordan.
 Det blåser upp igen, efter en tynande dagsvind. Molnskeppen sliter sig och driver bort. 
Ett stort skepp, med förtätat skum vid sidorna, glider sakta mot månen och förmörkar 
träd och vatten. Sandens månfärger djupnar och täcks av skeppets skugga. Lila ankare – 
lila hängande nät! Vinden fäller en sandpelare och öns förändrade ljus trycker mjukbrös-
tade bilder mot glasrutorna.
Han lär sig bidan.44

Texten beskriver ett gränsöverskridande där huvudpersonen i sin ensamhet via sina 
sinnen får en estetisk vision. Denna gränsöverskridande rörelse kan påminna om en 
religiöst mystisk erfarenhet, men tycks i grunden vara av estetisk art. Det är en synvi-
sion i symbolismens och Rimbauds anda, ett seende som via sinnenas oordning öpp-
nar för en okänd verklighet där sinnesintrycken blandas och formar nya suggestiva 
sammanhang.45 Några överraskande ordsammanställningar och djärva synestesier hos 
Dahlberg har en rent surrealistisk prägel: ”på läpparna sitter ett visst slags fåglar. De 
marmorgröna som älskar dammiga torn.” – ”Sidenvingade fän som doftar honung och 
salmiak svirrar förbi.” Det är fråga om visuell varseblivning och doftsensationer där 
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huvudpersonen ser för sin inre syn och där gränserna mellan olika verklighetskatego-
rier upplöses. Stycket avslutas med insikten om att han lär sig ”bidan”, det vill säga att 
vänta på att synvisionerna skall inställa sig eftersom det inte skulle gå att ”tvinga sina 
sinnen” till detta gränsöverskridande. Det är ett skapande som inte är intellektuellt 
reglerat utan förefaller vila på en spontan och ohämmad ingivelse och således har en 
surrealistisk anstrykning.

Det melankoliska berättarjag som framträder i slutet av ”Ön” resonerar med sig själv 
om den ”ensamhet” han inte vill leva i, men där konstskapandet tycks ge tillvaron en 
meningsfull innebörd:

Jag når ändå ett slags stabilitet genom att formulera min omgivning, men det är inte nog. 
Varje föremål har sin egenskap och står i något förhållande till sin omgivning. Jag avbil-
dar dem utan att dra några slutsatser – känner bara denna hemlighet som allt lyder under 
och ingår i. […]
 Syntes – jag går hellre i den tunna slingan utmed (orig. kursiv) föremålen än förringar 
varje föremåls egenart genom en förenkling. Ena stunden ser man en sak så…andra stun-
den på ett annat sätt. Min stabilitet når jag i böjlighet som inte kan undgå att reflektera 
stora hemligheter i knappast skönjbara glimtar.46

Trots att den konstnärliga verksamheten ger tillvaron mening, den tyds och gestaltas, 
misströstar jaget i sin monolog om att ”kunna klarlägga orsakerna till min ensamhet”. 
När berättarjaget vandrar mot sitt boningshus och med skärpta sinnen förnimmer na-
turen omkring sig ”stegrar känslan av ensamhet”.47 Denna konstitutiva ensamhet visar 
sig inrymma en annan aspekt av melankolin när berättaren i sin monolog tilltalar sig 
själv som du: ”Ön förlamar alla handlingar under sin oberörda vidsträckta sanning: 
Du har inget fäste. Det tjänar inget till att handla … Du skjuts bara in i ett outveck-
lat tillstånd, en trakt som evigheten förankrat på jorden för att det skall vara möjligt 
för människorna att härda ut …”.48 Svängningen mellan kreativ och meningsskapande 
verksamhet och handlingsförlamning och håglöshet – ”det tjänar inget till” – är ytter-
punkter i melankolikerns tillvaro.

Dahlbergs litterära dialekt härrör ur ”ensamheten”, det melankoliska röstlägets sär-
skilda existentiella förutsättning. Jag lyfte inledningsvis fram detta ord i Dahlbergs ut-
talande från 1960 och vi har sett honom bearbeta det i texter från 1930-talet. Melan-
kolin närs av ensamhet liksom ensamheten alstrar melankoli. Dahlberg talar i Leva 
vid Vättern (1958) om ”[e]nsamhetsdeklarationen” i sitt liv – ö-tillvaron – och förfat-
tarskap med kluvenhet,49 som en för honom frihetlig nödvändighet andra människor 
kunde uppfatta som ett socialt hinder för mellanmänskligt umgänge. Men litterärt och 
konstnärligt är detta uppenbarligen en produktiv livshållning för Folke Dahlberg.50

Med denna sin mollton, sitt vemod och sin ”ensamhetsdeklaration” skriver Dahlberg 
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in sig i melankolins månghundraåriga tradition. Redan Robert Burton hade under re-
nässansen i sin magistrala kartläggning av Melankolins anatomi (1621) betraktat en-
samhet som en bidragande orsak till melankoli. Ensamhet skulle för den melanko-
liskt lagde innebära att hans benägenhet för att ”melankolisera” befrämjas, att fantasier, 
drömmar, inbillningar skjuter annat åt sidan och blir hans huvudsakliga sysselsättning. 
Frivilligt vald ensamhet är en existentiell belägenhet som Burton ansåg befordra ”me-
lankoliska meditationer”.51 Hos Dahlberg kan man finna just detta – en självvald en-
samhet och ett stråk av melankoliska meditationer som naturligtvis inte har något 
med renässansens humoralpatologi att göra, utan skall sättas i samband med den mo-
derna melankoli som Dahlberg gestaltar litterärt. Det är ett ensamhetsbehov som de 
med Dahlberg besläktade melankolikerna Vilhelm Ekelund och Gunnar Ekelöf också 
kunde ge uttryck för.

Den svarta regnbågen
Melankolin är framträdande också i Dahlbergs andra bok Den berusade båten (1950), 
vilken innehåller texter som har tillkommit under en period från mitten av 1930-talet.52 
Vi känner igen det melankoliska röstläget och vokabulären i en passus i en av prosatex-
terna: ”Du skall leva beklämd, tabuerad, stillsam och utan hägringens guldgrund. Du 
skall leva, säger man – och menar något annat än du gör …”.53 Detta icke-liv förknippas 
med en känsla av förlust: ”utan hägringens guldgrund”, den åtrådda gulglimrande syn-
vision som här fattas det tilltalade duet. Detta missmod eller denna beklämning kan i 
en annan dikt kombineras med melankolins typiska gråhet, och här tycks stjärnljuset 
härbärgera en inkapslad sorg:

En grå beklämning följer mig
och över mig har tvekan spänt
sitt lätta nät – spindelväven
gömmer mitt i stjärnan sorgen
ruvande och stilla, alltid levande
och vaksam som en spindel när jag rör
händerna i flykt från verkligheten.54

Melankolin är diktjagets följeslagare och alstrar den ”tvekan” eller tveksamhet som 
gäller konstnärens osäkerhet om det egna skapandet, ett konstnärligt självtvivel vi tidi-
gare mött hos Dahlberg. Det jag som ”rör / händerna i flykt från verkligheten” är sys-
selsatt med bildkonstnärligt skapande i en eller annan form. Kanske i riktning mot den 
modererade surrealism som kom att prägla Dahlbergs punktteckningar från slutet av 
1930-talet. Den bärande kontrasten i den korta dikten är den mellan flykten från verk-
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ligheten, det vill säga friheten i det konstnärliga skapandet, och fångenskapen i tvek-
samhetens och självtvivlets nät. Skapandet är ett skört tillstånd, en hotad verksamhet 
utövad under uppsikt av tveksamhetens bestifierade spindel. I en efterföljande dikt 
framstår melankolins gråa färglöshet som ett signum för melankolikerns uppfattning 
av tillvaron:

Här vandrar dagarna förbi
ur färglöshetens källor stigna
och burna bort …
I andra trakter kan de blända och förströ,
här är de grå som regnen
och lika mjuka disas de och vika
förflyktigas som imman på ett glas.
Ett dygn är lik en konstlös vas
fylld med enbart blad.55

Här och nu uppfattas tidens gång som en monoton parad i grått. Typiskt för melan-
kolikerns tidsuppfattning är just att tiden framträder som en succession av menings-
lösa ögonblick.56 Melankolins tid saknar egentligt framåtskridande och målinriktning. 
Den första meningen avslutas med tre punkter, grafiska markörer för melankolikerns 
håglösa registrering av tidens fortgång. Dikten struktureras av den rumsliga kontras-
ten mellan ”här” och ”andra trakter”, en motsättning som accentueras visuellt genom 
melankolins disgrå regn och den bländande ljustillvaron på annat håll. Färglösheten är 
ett konstnärligt bristtillstånd, en negativ belägenhet som accentueras genom att tillva-
ron och tiden jämförs med ”en konstlös vas”, en artefakt vilken som sådan tycks sakna 
konstnärlig halt.

I en annan dikt i Den berusade båten, som Dahlberg daterar till 1935 och som såle-
des är samtidig med debutdikterna i Karavan, gestaltas den visuella sinneserfarenhet 
som är bildkonstnärens:

Sneda gråblå stormskyar, tuschgrå hängande moln
över sovande hägrar i regndagens häftiga skymning,
antennernas vita porslin och hamnens dyning –
alla ljusets remnor i skymningens dukar
slocknar till natt som fuktig grafit på silke.
Blinda fallande droppar från moln
över nedslagna fruktmjuka blomblad
förtätas och viskar mot lågmälda stensatta aningar
när husets strimmade glasbröst blöder
– inget räcke av önskningar
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på bron av maskstunget trä.
En mörk kotlik fruktträdskvist med eftergivna blommor
torkar i handens gömma, och vindroppen sover
som en giftig flugsvamp på bordets skiva.
Tystnaden spinner ett sprött nät
och ensamheten sätter en mjuk ärrig huva över rummet.
Natten döljer en svart regnbåge.57

Dikten företer en rad exempel på hur gränsen mellan icke-mänskligt och mänskligt över-
skrids genom att döda föremål tilldelas mänskliga egenskaper: blinda regndroppar som 
viskar, huset som blöder, vindroppen som ”sover”, men också genom att abstraktioner 
konkretiseras: aningar som är stensatta, tystnaden som ”spinner”, ensamheten som sät-
ter en huva över rummet. Tekniken erinrar påfallande om Gunnar Ekelöfs inlednings-
dikt i sent på jorden (1932) där ”blommorna sover” och ”lampan spinner”,58 men den an-
tropologiskt färgade ”animism” som motiverar Ekelöfs förmänskligande av tingen är 
knappast aktuell för Dahlbergs dikt.59 Detta förmänskligande ingår hos Dahlberg i kon-
tureringen av ett melankolins rum som saknar explicit diktjag eller andra mänskliga ge-
stalter, men där natursceneriet reflekteras genom ett medvetande som ser och hör.

I Dahlbergs dikt segmenteras en rörelse i tre stadier: i inledningen riktas blicken 
utåt och uppåt mot molnlandskap och natur i yttervärlden, varefter den via de fallande 
regndropparna rör sig neråt och fokuserar en bro och ett hus för att slutligen stanna 
vid ett bord inne i ett rum i huset. Denna rörelse från exteriör till interiör accentueras 
strukturellt av de inledningsvis fallande regndroppar som korresponderar med den 
vindroppe som ligger stilla på bordet i diktens avslutande del. Parallellt med denna rö-
relse övergår den grå skymningen i svart natt. Från rörelse till vila, från skymningsljus 
till mörker, vilket kulminerar i den avslutande radens paradox: ”Natten döljer en svart 
regnbåge.” Varseblivningen i dikten är genomgående visuell och framställs inlednings-
vis med en bildkonstnärlig analogi där de ”tuschgrå” molnen parallelliseras av den fuk-
tiga grå ”grafit” som applicerad på silke svartnar och representerar den natt som sän-
ker sig. I diktens avslutning aktiveras det auditiva sinnesområdet i och med den tyst-
nad som breder ut sig. Det är en tystnad som gradvis har infunnit sig genom de fallande 
droppar som figurativt ”viskar mot lågmälda stensatta aningar” i det föregående. Än en 
gång möter vi lågmäldheten och viskandet från ”Glömd dag”, ”Regn” och ”Ön”. Sam-
tidigt med att ljuden försvinner förflyttas skeendet från det yttre rummet till det inre. 
Dikten utmynnar i en scen präglad av stillhet, tystnad, mörker, ensamhet, instängdhet 
– en melankolins urscen.

Avslutningsradens svarta regnbåge är en bild för den skenbara orimlighet som me-
lankolin inbegriper – mörkret som ljus – och som får en motsvarighet i en dikt i Lust
vandrare utan trädgård (1953):
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Skall det bli möjligt att bekämpa
dygnets sista mörker med en bild
vars honungssolar skimrar oavvänt
och något hemland som förlorats
uppstår ur den gruva som är mörker.

Det är i bindeordens trakt
i livet mellan meningar som dygnet
förtjänstfullt blottar konstruktionen
och återger det meningslösa värdet.

Att då i ensamheten, stormomringad
försöka föra natten över till en dag
och inte förolyckas under tunga bjälkar
kan synas angeläget – eller inte.60

Det handlar om att ur melankolins mörker och natt framskapa de ”honungssolar”, en 
”svart regnbåge”, den ”hägringens guldgrund” som vittnar om ett ljusbehov, rentav en 
ljusdyrkan som bara kan uppstå med mörkret som replipunkt. Därmed skulle också 
kreativitetens ”hemland” vara återerövrat och förlusten övervunnen. Daniel Birnbaum 
och Anders Olsson har uppfattat titeln på Kristevas bok Den svarta solen – hämtad 
från Gérard de Nervals 1800-talsdikt ”El Desdichado” – som ett emblem för den mo-
derna melankolins strävan. Den som med Ekelöfs ord ”söker ett värdelöst guld” att ge-
nom skapandet tilldela värde.61 På motsvarande sätt som Dahlberg ”återger det me-
ningslösa värdet” genom en kreativ aktivitet som typiskt nog sker ”i ensamheten” och 
om ”natten”. Så är det också hos melankolikern Ekelöf som i sin poesi ofta uppehål-
ler sig vid ensamheten och natten som sin tid framför andra.62 Samtidigt finner vi hos 
Dahlberg uttryck för melankolikerns karaktäristiska självtvivel – ”kan synas angeläget 
– eller inte” – som ifrågasätter betydelsen av detta konstskapande. Dikten ”Bindeor-
dens trakt” handlar om att göra melankolin estetiskt produktiv, att om än med förbe-
håll erkänna mörkrets skapande potential: ”natten är dagens mor” vore den melanko-
lins romantiska devis som Dahlbergs dikt iscensätter. I Den berusade båten formuleras 
denna insikt som en indirekt fråga och med en romantiskt färgad apostrofering: ”kan 
mörkret vara mörkt på osett sätt / och djupna tills det ljusnar – O port / som öppnar 
sig …”.63 Mörkret inbegriper ljus, det övergår inte i ljus.

Vi ser det redan i den långa dikten ”Strandtröskel” som inleder debutboken Carte
siansk dykare. Den består av ett sjuttital versgrupper och är ömsom berättande, beskri-
vande och självbekännande. Centralt fokus är ett diktjag som meddelar synförnim-
melser och känslostämningar från ett regndisigt och kargt kustlandskap där det vand-
rar fram. Det är en psykologisk och existentiell belägenhet präglad av tystnad, tomhet, 
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ensamhet, isolering, ordlöshet som mynnar ut i de avslutande versgruppernas självbe-
kännelse:

Jag kan bara mörka sånger
och ändå älskar jag ljuset,
det flammande sommarljuset
runt trädgårdens fågelhus
och över de solvärmda grenarna
som fågelfötterna nöter.

Jag kan bara mörka sånger
och älskar det elfenbensgula
rofyllda skimret i gamla
frusna kvinnoansikten – ljuset
på vintertuggade läppar
slutna i oro och undran
om räknade dagar om tiden
utlupit vid solens vandring
tillbaka till jorden.64

I två parallellställda anaforiska satser framställs den grundmotsättning som melanko-
lin härbärgerar och som utgör kreativ drivkraft hos Dahlberg. Det metapoetiska ut-
gångsläget av brist och begränsning i första versen – ”bara mörka sånger” – hävs i det 
fortsatta. Melankolins svartsyn balanseras av det ljus som jaget begär och dyrkar i na-
turen och som spegling på människans ansikte. Men detta ljus kan inte varseblivningen 
erfara som ljus utan mörkret som motvikt. Dahlberg gör bruk av melankolitraditio-
nens mörker/ljusparadigm, som vid ett tillfälle har koncentrerats i en effektfull oxymo-
ron: natten som döljer ”en svart regnbåge”. Mörkret skimrar av färger hos Dahlberg på 
motsvarande vis som mörkret flammar med Nervals svarta sol.65

Symbolistisk angöring
Ett prosastycke i Leva vid Vättern (1958) personifierar ”ensamheten” som kvinna och 
sätter henne i samband med en bestämd sinnesstämning, melankolins angränsande 
”spleen”. När berättaren har lämnat av sin familj vid fastlandsbryggan ror han tillbaka 
mot sin ö

och finner att den årligen återkommande höstgästen ensamheten, redan satt sig tillrätta 
på toften framför roddarbänken, och hennes långa hästansikte blir inte kortare med åren.
 Med henne bedrar jag samvaron och min naturliga familj på ett oskyldigt men tids-
ödande sätt. I vår samlevnad är hon en god mor för tystnaden och späda önskningar. Hon 
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är tung att ro och frågar hur det har gått med våra gemensamma barn, böckerna – och 
jag kan bara hänvisa till förläggaren. I hans ögon är ensamheten en onaturlig mor, gall och 
tråkig.
 Vi rundar en udde, och hon tittar fientligt på den lilla motorseglaren vars botten lyser 
mönjeröd mot tät skog. Ska du ägna dig åt henne, frågar hon. Naturligtvis svarar jag. 
Men jag då, säger hon.
 Hon är för värdefull att snäsas av, och därför säger jag att vi får gott om tid tillsam-
mans. Hon avfärdas inte med så vaga löften, och därmed är det långa höstgrälet med 
ensamheten i gång.
 Längre fram låter hon mig inte ens distraheras av radions gycklare, men hon låter mig 
någon enstaka gång gripas av livsförtydligande musik och någon klok vetenskaplig gubbe 
som talar i gåtor om framtiden. Hon kan ställa sig bakom några manshöga angelicor vid 
stranden och genom dem se åtråvärd ut, men hon är ett moln. Och ingen har väl ännu 
åtrått ett moln.
 Hennes systrar Spleen, Tristess och Den sköna oförklarliga kommer roende ibland i en 
båt av ömtåligt skinn. Då får jag aldrig bli ensam med Den sköna för ensamheten.
 En lång osaklig höst är på väg, och det är min sak att bidra till dess underhåll. Det 
blir en strid med dumma timmar, och konstgjord andning på drunknade livlösa timmar, 
men jag vet att man aldrig får ge upp hoppet om en drunknad. Kvällarna med en grälsjuk 
ensamhet kan bli förfärliga. Hon ställer omänskliga krav på handling och har en alldeles 
speciell aversion mot Vilhelm Ekelund. Ensamheten är verkligen kvinnlig.66

Här finner vi melankolins tomhet (”livlösa timmar”) och förlust av handlingskraft 
(”omänskliga krav på handling”) manifesterade på en socialpsykologisk nivå. Berät-
taren kan dessutom relatera till en annan ensamhetsdyrkare – Vilhelm Ekelund, som 
värnade sin sociala ensamhet och den melankoli som kunde göras estetiskt produktiv. 
För Ekelund som skrev fram sin melankoli i den franska symbolismens och den lyriska 
modernismens tradition hette musan ”Brist”,67 som vi noterade ett ord som också in-
går i Dahlbergs poetiska vokabulär. Det bristtillstånd som ger upphov till melankoli 
är inget som Ekelund ville befria sig från, tvärtom; melankolin bevarades, kultiverades 
och poetiserades. Som Anders Olsson har påpekat odlar melankolikern Ekelund sin 
otillfredsställelse för att kunna utnyttja den kreativt.68 Ekelund slog vakt om och plå-
gades samtidigt av sin självpåtagna ensamhet, men den blev en livsnödvändighet för 
den skapande konstnären Ekelund.69 I det citerade stycket hos Dahlberg personifieras 
ensamheten och får inta en kritisk hållning till Ekelund. Scenen kan förstås så, att be-
rättaren föreställer sig sina självrannsakande resonemang om ”ensamhetens” innebörd 
och konsekvenser. Vilhelm Ekelund får därvidlag representera en författarroll och en 
livshållning som på en gång är förebildlig och kritiserbar och där melankolin utgör ett 
bärande inslag.

Scenen ur Leva vid Vättern är satt i det kustlandskap vars mångbottnade kulturhis-
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toria Dahlberg hade gestaltat i sina landskapsböcker tidigare under 1950-talet. I citatet 
möter en räcka estetiska begrepp – spleen, tristess, skönhet – som konkretiseras och 
framhävs via personifikation och som pekar mot samma symbolistiska tradition som 
Ekelund ingår i. Som estetiskt begrepp i den symbolistisk modernistiska traditionen 
har ”spleen” sitt upphov i Baudelaires poesi och estetiska resonemang, liksom ”tristess” 
(med sin franska motsvarighet ennui) kan hänföras till samma estetiska strömning.70 
Huruvida Dahlberg uppfattar begreppen som mer eller mindre ekvivalenta eller om 
han förutsätter betydelsebärande nyanser är svårt att avgöra i den kontext han erbju-
der. Det är också oklart om det är en specifik form av ”skönhet” som avses, som skulle 
utgöra en bestämd konsekvens av melankolins synonymer spleen och tristess, eller om 
”skönhet” skall förstås i en mer generell kantiansk romantisk bemärkelse.71 Men med 
tanke på Dahlbergs manifesterade intresse för Rimbaud i såväl bild som text i Den be
rusade båten utgör i alla händelser den symbolistiska traditionens spleen och melan-
koli en aktuell allmän resonansbotten. Samtidigt är det nödvändigt att framhålla att 
Dahlberg i Leva vid Vättern ingenstans iscensätter eller gestaltar melankolin, det är ett 
stämningsläge och en känsla som saknas i Dahlbergs inblickar på människans robusta 
vardagsliv i kustlandskapet.72 Spleen och tristess är som avnämare till melankolin rele-
vanta estetiska begrepp huvudsakligen för Dahlbergs tidiga prosa och för hans poesi. 
Men vi bör notera att ”spleen” i Leva vid Vättern kan skymta förbi i en formulering om 
berättarens slitsamma kroppsarbete med att bärga genomsurt sjunktimmer för ett slip-
bygge: ”Det ensamma långsamma och tunga arbetet är en utmärkt motvikt mot spleen, 
oro och otålighet.”73 Här framstår ”spleen” som en sinnesstämning att hålla på avstånd 
och kroppsarbetet som effektiv motkraft till den handlingslösa attityd som melankoli 
kan bereda vägen för.

Kroppslighetens melankoli
Det tema av ”brist eller förlust” som har varit en grundingrediens i melankolin och 
som hos Dahlberg har gestaltats i psykologiserande, existentiella och estetiska själv-
reflexioner framträder också på ett annat sätt. Människan är hos Dahlberg i hög grad 
kropp och kroppslighet. Det finns i hans poesi en fysiologiskt motiverad melankoli där 
förlustens och bristens tematik rör det mänskliga åldrandet och kroppens förfall, för-
lusten av tid och kringskuret livsutrymme, påminnelsen om alltmer bristande kropps-
funktioner och slocknande sinnesförmögenheter. Medvetenheten om människans 
ofrånkomliga ändlighet som kroppsvarelse alstrar en djup melankoli hos Dahlberg 
som någon gång kan slå över i vämjelse över det kroppsliga förfallet. Tematiken fram-
träder i olika schatteringar i samtliga diktsamlingar, i Sjöförklaring (1962) lyder en dikt:
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Vid mardrömmens djursjö bor jag.
Ålderdomssvaghet
nedbryter hastigt kroppens stolthet
och uppriver kärlekens vägar.
Bortom förlusternas korgar, överfulla,
lyser savannernas sol och arktiskt ljus
som aldrig mildrat mitt ögonpar.
Mänskan skall se: envist i alsnår
såg jag på inhav och sandfärgad vass.
Vinden höll mig då innestängd.
Rikare kunde väl livet te sig.74

Melankolikerns ljusbehov, som tillfredsställs av både savannens varma ljus och arktis is-
kalla, erinrar om motivkretsar i Dahlbergs bildkonst, de afrikanska scenerierna och de 
vintriga landskapen. Diktsubjektet gestaltar via synsinnet produktiva estetiska erfaren-
heter, men hämmas av kroppens pågående förfall som också drabbar dess självkänsla 
och självaktning. Brist, förlust, besvikelse dominerar känsloläget. I Dahlbergs sista 
diktsamling Havet slutet (1966) talas rentav om att ”[s]vagheten bor i den paniska sorg 
/ åldrandet underhåller”75 – kroppens pågående förfall som sorgeprocess. I en annan 
dikt i denna samling framställs människan som djurlikt bunden vid sin kropps förfall: 
”Nu, i metrarnas och ålderdomens kätte / utsvider skador i händer med sneda mel-
lanben, det krasar i tinningbenen när kylan kontraslår.”76 Att ha nått ”en ålderdomens 
utsiktspunkt” medför i en annan dikt konkreta förnimmelser av kroppens bristande 
förmåga – ”sluttningen är brant för gamla lungor” – och denna fysiologiskt påtag-
liga erfarenhet av åldrandet är bemängd med ångest: ”En obetydlig lutning bakåt visar 
kroppen, / men inom huden trycker sig i fasa innanmätet / mot ryggens påle.”77 Förlus-
tens tematik är som vi har påpekat ett grundinslag i melankolin: ”Och när den milda 
vinden kommer / förlorar jag på grund av ålder / taget om varenda lustbetonad över-
drift / och åter söker / ögonen sitt hemland borta i en is.”78 Dessa rader ur Havet slutet 
ställer insikten om att åldrandet kringskär förmågan och reducerar livslusten mot den 
estetiska upplevelse, den synförnimmelse som söker sig någon annanstans – till ett ljus-
bemängt ”hemland”. I dikten ”Minnets arkivarbete” i Havet slutet varieras denna åld-
randets melankoli: ”Hur långsam måste inte ålderdomen vara / för en man / som kän-
ner avstånd, färd och sikt / behärska inre landskap och förföra / vardagslivets jämvikt 
/ när styrkan, längtan, rörligheten viker.”79 Människans inre och yttre liv kontrasteras, 
det inre livets vitalitet ställs mot en tilltagande förlust av kroppsliga förmågor och be-
gär. I dikten ”Blekare nu” sitter människor ”inneslutna i ålderdomens dimstråk”,80 för-
stelnade kroppar med minnen av förflutet liv och en outhärdlig vilja att befria sig från 
kroppens fängelse. I Segel (1959) varieras denna tankefigur om ålderdom, kropp, befri-
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else: ”Olidlig är vår ålderdom, ett sår / för sent att läkas. […] Om därför en befriare kan 
komma / ger jag adressen här.”81 Dahlberg tematiserar bristens och förlustens tillstånd 
med ren avsmak i ”Aftonland” i samlingen Roende (1956), konkret och utan figurativa 
omskrivningar konstateras: ”Avklarnad ro är en förbannad lögn – / åldrandet är smut-
sigt, oanständigt. / Man anar nya sammanhang men saknar skärpan”.82 Dikten kan lä-
sas som en replik till Pär Lagerkvists Aftonland (1953).83 Dahlbergs kroppsbetingade 
melankoli, här stegrad till vämjelse, framställer åldrandet som ett förnedrande förfall 
och distanserar sig därmed från den vemodsfyllda röst hos Lagerkvist som rör sig med 
religiösa föreställningar om förgänglighet, försoning, evighet.

Melankolin är knuten till den existentiella bördan av att leva i tiden och den sam-
manhänger med människans grundläggande tidsbundenhet.84 Tiden är kompromiss-
lös, människan åldras och förgår, inskärper Dahlberg. Livet levs således i avskedets 
tecken. Att leva som människa innebär ett kontinuerligt avskedstagande från världen 
och sig själv. Pär Lagerkvist när en bävande förvissning om att kristendomens löfte om 
transcendens övervinner den profana, ändliga tiden för en annan. Folke Dahlbergs 
kroppsförankrade melankoli är immanent. Den inbegriper en pessimism som emel-
lertid också bär möjligheten till ett illusionsfritt liv, en skeptisk men praktisk och sak-
lig realism som också skulle kunna ligga till grund för ett aktivt liv, vilket vi såg skymta 
förbi i citatet från Leva vid Vättern.

Vi har sett att melankolikern uppehåller sig vid tillstånd av förlust, saknad, brist. 
Det kan gälla förlusten av den konstnärliga självkänslan, men också förlusten av en 
själv såsom tidsbunden varelse. Den melankolins röst som jag inledningsvis föresatte 
mig att avlyssna har uppvisat ett register med vissa konstanter i vokabulär och tema-
tik. Särskild uppmärksamhet har riktats mot melankolin och det konstnärliga skapan-
det. Melankolin har bemästrats genom att den lämnat stoff till den kreativa proces-
sen. Melankolin har därmed i sin negativitet fyllt en konstruktiv funktion i estetisk 
bemärkelse. Samtidigt har vi att räkna med en motsatt verkan, eftersom melankolin 
ger upphov till den existentiella och psykologiska håglöshet och likgiltighet som ställ-
vis beskrivs. Jag noterade tidigare att melankolin föds av ensamhet liksom ensamhe-
ten befordrar melankoli. Det är den olösliga och produktiva dubbelhet som opererar 
i Dahlbergs textvärld.
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A B S T R AC T

Mats Jansson, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, University of Goth-
enburg

The Black Rainbow: The Voice of Melancholy in the Writings of Folke Dahlberg (Den svarta 
regnbågen. Melankolins röst hos Folke Dahlberg)

In this article I focus on melancholy as a particular feeling or sensory mood as it appears in 
the writings of Folke Dahlberg (1912–1966). The article takes its cue from Dahlberg’s state-
ment that a certain “tender sadness” runs through his entire oeuvre. The purpose of the article 
is to concretize and lay bare the shifting appearances and nuances of this mood in Dahlberg’s 
writing. This is done by tracking melancholy as a particular literary dialect or voice expressed 
through diction, vocabulary, figurative language, states of feeling within a certain semantic and 
emotional register. The article addresses questions of how the voice of melancholy is expressed 
and what its recurring features are, and it considers ways in which it can be overcome or dealt 
with. Sublimation proves to be a psychological strategy at work. Melancholy is preserved and 
nursed though writing; it generates or feeds creativity. Solitude, gloom, silence, indifference, 
and despondency are shown to be terms that constitute the semantic register of Dahlberg’s 
melancholy. Furthermore, Dahlberg refers to the concept of spleen which relates him to a 
Symbolist aesthetics, where he is accompanied by Gunnar Ekelöf and Vilhelm Ekelund, two 
other poets within the tradition of melancholia. However, Dahlberg also gives expression to a 
particular melancholy related to man’s aging, the human body and the loss of bodily and sen-
sory faculties. This physiologically motivated melancholy rests on the notion of man as a time-
bound and finite creature. In contrast to Pär Lagerkvist’s religious and transcendent serenity, 
which Dahlberg refers to, his own bodily conditioned melancholy could be termed immanent.

Keywords: melancholy, literary dialect, semantic register, sublimation


