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Syfte

I den här uppsatsen kommer jag kartlägga Federico Garcia Lorcas begrepp ”Duende”, och redovisa 

begreppets inverkan på den av Lorca starkt influerade Göran Tunströms prosa. Detta är uppsatsens 

syfte. Tesen jag driver är att det faktiskt går att tala om Duende också hos Tunström. 

Begreppet Duende är abstrakt, och det är ett medvetet drag av Lorca. Jag vill i den här uppsatsen 

kartlägga och klargöra, snarare än försöka förklara begreppet.  

Uppsatsens första kapitel, ”Lorca och Spanien” kommer behandla den andalusiska kultur som är 

inbäddad i Lorcas poesi och Duendebegrepp. Jag kommer här använda mig av den engelska 

samlingen In Search of Duende (1998), med dikter och texter som berör Duende, sammanställt av 

en amerikansk professor i litteraturvetenskap med inriktning spansk litteratur, tillika översättare av 

Lorcas samlade verk i USA, Christopher Maurer. Den innehåller ett föredrag översatt till engelska, 

Arquitectura del Cante Jondo, om den romska sångformen Cante Jondo och Lorcas fascination för 

den vid utformandet av sitt Duendebegrepp. Jag har inte hittat föredraget tillgängligt på svenska.

 Det andra kapitlet kommer fokusera på själva begreppet Duende i sig, som Lorca förklarar det i sin 

föreläsning ”Duendes teori och sammanhang” från 1933.

För att förstå Lorcas behov av att till att börja med skapa begreppet, så har jag också undersökt två 

närliggande idéströmningar – Goethes begrepp ”Det demoniska”, som författaren hänvisar till under 

föreläsningens gång, samt den för Lorca närliggande surrealismen. Detta i det tredje kapitlet 

”Viktiga influenser och snarlika begrepp”

Som stöd för min undersökning av Goethes begrepp ”Det demoniska” har jag använt mig av den 

brittiska litteraturforskaren Angus Nicholls bok Goethes concept of the daemonic – after the  

ancients (2006). Det är en historisk utredning över begreppets etymologiska och historiska 

innebörd, från det försokratiska Grekland till Goethe. Jag har också läst Gunnar Erikssons 

Västerlandets idéhistoria 1800-1950 (1994) som ett sätt att sätta mig in i det tidiga 

artonhundratalets naturfilosofi. 

Som stöd för mina tankar om Lorca och surrealismen så har jag använt mig av André Bretons 

Surrealismens manifest (1924,1930) i svensk översättning av Lars Fyhr från 1971, samt Gwynne 

Edwards biografi Lorca, Bunuel, Dali – forbidden pleasures and connected lives (2009). 
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I det fjärde kapitlet ”Tunström” kommer jag fokusera på Göran Tunströms produktion och redovisa 

hans kopplingar till Lorca. Jag kommer redovisa de båda författarnas andliga sökande i 4.1, deras 

intresse för döden i 4.2, och deras gemensamma intresse att skriva om geografiska platser i 4.3.     

Sedan följer en slutdiskussion där jag diskuterar Duende-begreppet hos den svenske författaren i 

den mån det finns.

I avsnittet om Tunström har jag använt mig av två av hans böcker med självbiografisk grund, 

Prästungen (1977) och Under tiden (1993). Prästungen kallar Tunström för ”berättelse”, och just 

den boken får alltså betraktas som fiktiv, medan Under tiden är en tankebok med dagboksinslag. De 

innehåller båda reflektioner kring författarens förhållande till sitt eget skrivande, litterära influenser 

och ambitioner. Jag kommer i kapitlet om Lorca fokusera till stor del på de föredrag författaren lät 

hålla angående sitt skrivande och sin syn på litteratur. Även om Prästungen är en roman och Under 

tiden mer har karaktären av en essä, innehåller de bägge betraktelser över skrivandet som sådant. 

Prästungen om en fiktiv ung författare i blivande med drag av Tunström själv. Jag kommer att 

använda dem som källor främst när det gäller reflektioner om skrivande i allmänhet och om 

Tunströms eget skrivande i synnerhet – Prästungens fiktion tycks inte vara av ett så ”metalitterärt” 

slag att de tankar om skrivande som förekommer skulle kunna betraktas som konstruerade för att 

visa upp ett annat förhållningssätt till litteraturen än det som avspeglar Tunströms eget vid den tid 

boken skrevs. De biografiska detaljer jag kommer nämna i uppsatsen finns endast där för att 

klargöra Tunströms förhållande till Lorca, och de båda författarnas liknande fascinationer. Den 

tematiska strukturen hos Tunströms såväl som Lorcas verk är i fokus.

    Jag ska också använda mig av Rolf Alsings relativt subjektiva biografi Prästunge och 

Maskrosboll (2003). Utan att vara uttalat akademisk bär den på vissa intressanta iakttagelser, som 

jag kommer använda bara om de skänker insikt i Tunströms skrivande. En intervju med författaren 

från Ord & Bild år 1983 har visat sig användbar för att bekräfta utsagor ur Prästungen och Under 

tiden.

Jag kommer referera till flera verk ur Tunströms produktion, med betoning på Maskrosbollen 

(1962), De heliga geograferna (1973), Ökenbrevet (1978) och Juloratoriet (1983).
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1. Lorca och Spanien

Federico Garcia Lorca (1898-1936) räknas till den grupp av ett tiotal spanska poeter som kallas ”la 

generación de veintesiete” - ”Generation 27”. Namnet härstammar från den resa de gjorde 1927 till 

Sevilla för att fira 300-årsdagen av barockpoeten Luis de Góngoras död.

I en essä från 1928 -  Fantasi, inspiration, flykt närmar sig poeten det centrala begrepp för hans 

egen lyrik och kultursyn som han skulle komma att definiera som ”Duende” i senare texter, det 

”svårfångade mysteriet”: 

Fantasin har skapat de fyra kardinalpunkterna, den har avslöjat det som finns mellan tingen, men den 

har aldrig lyckats överlämna sig åt den ovisshet utan vare sig logik eller mening där «inspirationen« 

rör sig fri och utan bojor. Fantasin är det första trappsteget, och grunden för all poesi... Med den 

skapar poeten en fästning mot elementen och mysteriet. Den är oantastlig, ordnad, och den är 

lyssnad på. Men den missar nästan alltid de finaste fåglarna och de mest skimrande ljusen 1

 

Lorca tyckte sig komma nära detta ”mysterium” vid mötet med Cante Jondo – ”den djupa 

sången”,ett sätt att sjunga inom folkmusiken, som vi kommer gå in på nedan. Diktsamligen 

Zigenarballader (Romancero Gitanos, 1928), var Lorcas stora publika genombrott. Här samlade 

han berättelser och dikter från den spanska landsbygden, vissa så gamla som från medeltiden, och 

stiliserade dem på eget manér. Dessa dikter hade ofta en melodi och ett sångsätt enligt den romska 

sångtraditionen Siguiriya, som ligger som grund för Cante Jondo. Dikterna kännetecknas av en 

väldig smärta och längtan. En viktig del av dess slagkraftighet är den något disharmoniska melodin 

och utdragandet av vissa toner, vilket skänker en hypnotisk effekt, något Lorca menar är vanligt när 

det gäller muntlig sångkultur. 

Vi kan titta på den första strofen i Lorcas dikt Sömngångarballad från Zigenerballader, för att 

exemplifiera den rytmiskt sjungande och Cante Jondo-inspirerade strukturen:   

Grön, jag vill ha dig grön. / Grön vind och gröna grenar. / Skeppet långt ute på havet / och hästen på höga 

berget. / Med en skugga kring sin midja / drömmer hon på balustraden / grönt hull och gröna lockar / och 

ögon av fruset silver. / Grön, jag vill ha dig grön. / Under zigenarnas måne / ser alla tingen på henne / som 

inte kan se på tingen. 2

1 Federico Garcia Lorca, Fisk, himlakroppar och glasögon, sv. övers. Marika Gedin, s. 79. Stockholm 2009
2 Federico Garcia Lorca, Zigenarballader, sv. övers. Lasse Söderberg, s. 12. Stockholm 1960  
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Vid läsningen av Zigenarballader märks en väldig romantisering av den romska kulturen. Lorca ger 

den en närmast mytologisk aura, och romerna blir upphöjda representanter för ämnen som kärlek, 

hämnd och död. De var för Lorca det andalusiska kulturarvets egentliga bärare, bortom konstlad 

artonhundratalsromantik och borgerlig småsinthet. Deras sociala utanförskap blir i dikterna ett 

privilegium. Anledningen till detta kan vi hitta i den spanska poesins situation när 27-poeterna 

debuterade. I antologin Generation 27! (1996) skriver Anders Cullhed i sitt förord att dessa poeter 

gjorde uppror mot den förra spanska, litterära generationen ”98 års män”. Poeter som 

kännetecknades av sitt lidelsefulla ”grubblande över Spaniens kulturella egenart och nationella 

identitet”. Något som Cullhed menar kan ses som en direkt följd av Spaniens nederlag i kriget mot 

Förenta Staterna 1898. 27-poeterna var trötta på ett Spanien som, med Jorge Guillens ord ”alltför 

ofta framställs som ett problem...” De längtade efter internationella perspektiv och influenser, 

modernismen såg de som en befrielse.3 Lorca kan på så vis ses som en poet som vistades i detta 

förvirrade gränsland. Han finner inspiration i andalusisk folkkultur och har samtidigt modernismens 

verktyg att forma den med. 

  1922 höll Lorca en föreläsning i anslutning till en stödgala som skulle väcka intresse för Manuel 

de Fallas idé om en Cante Jondo-festival i Granada. I föredraget beskriver han Siguiriyan på 

följande vis:

The Gypsy siguiriya begins with a terrible scream that divides landscape into two ideal hemispheres. 

It is the scream of dead generations, a poignant elegy for lost centuries, the pathetic evocation of 

love under other moons and other winds. Then the melodic phrase begins to pry open the mystery of 

the tones and remove the precious stone of the sob, a resonant tear on the river of the voice.4  

Enligt Lorca kan ingen andalusier låta bli att rysa vid detta ljud, och ingen folksångstradition bär på 

likvärdig poetisk storhet. Han drabbades av andakt inför historien och tidens gång i sin fascination 

av Cante Jondo. Lorca hänvisar till Manuel de Fallas forskning om sångformen, och nämner tre 

viktiga historiska faktorer bakom dess utformande. Byzantinska influenser på katolska kyrkan i 

form av liturgisk sång, den kultur som växte fram i spåren av de österländska, muslimska 

Saracenernas invasion av Spanien, samt många romers immigration till landet  - ”these are the 

3 Generation 27!,  redaktör Anders Cullhed, s. 11. FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 265, Kristianstad 1996
4 Federico Garcia Lorca, In Search of Duende, “Arquitectura del Cante Jondo”, eng. Övers. Christopher Maurer, s. 4. 

New York 2010
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mysterious roving folk who gave deep song it´s final form”5. Slumpmässigt och långsamt har dessa 

tre influenser gett upphov till konstformen. 

En av de stora faktorerna till Lorcas fascination för dessa dikter är det faktum att de inte går att 

härleda till någon speciell berättare:

 The true poems of deep song belong to no one – they float in the wind like golden thistledown, and 

each generation dresses them in a different color and passes them on to the next. They are fastened to 

an ideal weather vane changing direction in the winds of time6. 

När Lorca kom till New York år 1929 blev mötet med stadens fascinerande afroamerikanska kultur 

också en igångsättande faktor till det missnöje han kände mot den romantiserade bilden av Cante 

Jondo. Bilden av att sångformen skulle vara en amatörmässig musikform spelad på tavernor.

Dikterna och de uråldriga melodierna blev för Lorca en patriotisk längtan, samtidigt som han 

kartlade Andalusiens spridda kulturintryck. Under tjugotalet var det många fraktioner som bråkade 

om vad som var ”verkligt spanskt”. Vid sidan av ”98 års män” var det ett ämne som bland andra 

katolska kyrkan, den dåvarande monarkin och tidens nationalistiska strömningar hade åsikter om. 

Detta kan ha manat honom till att författa denna text om vad han menade var andalusiens själ – en 

kaosartad, utsökt blandning.

 

2. Duende

1933 höll Federico Garcia Lorca en föreläsning i Madrid om begreppet ”Duende”, vad han kallade 

”det smärtfyllda Spaniens dolda inre väsen”7 I föredraget anstränger han sig att inte bli alltför 

redovisande, det hålls nämligen i den sal där han själv lyssnat på många tråkiga föredrag under sin 

studietid vid Residencia de Estudiantes. Mötessalen beskriver han som en ”förfinad mötessal, där 

den gamla spanska aristokratin infann sig för botgöring efter ytligheten på den franska playan.” Det 

är viktigt att ha i åtanke att det begrepp som nu ska presenteras har skapats i ett starkt förakt mot 

alla former av ytlighet. Föredraget har snarare en prosadikts karaktär och är  medvetet lyriskt 

utformat. Själva ordet ”Duende” är hämtat från den andalusiska folktrons variant av hustomte. Ett 

5 Ibid, s. 5
6 Ibid, s. 17
7 Federico Garcia Lorca,  Fisk, himlakroppar och glasögon,”Duendes teori och sammanhang”, s. 84. Sv. övers. 

Marika Gedin, Stockholm 2009
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mytologiskt väsen som smyger omkring i utkanten av tillvaron.

I föredraget citerar han sin vän, den idag legendariska Cante Jondo-sångaren Manuel Torres, som 

efter en konsert av den spanska kompositören Manuel de Falla sade att ”allt som har svarta toner 

har duende”8. Det är härifrån som Lorca menar att det mysterium vi alla känner till och samtidigt är 

är okunniga om kommer ifrån, allt som är substantiellt i konsten härstammar ur detta. När Lorca 

med egna ord definierar Duende gör han det med orden ”Det handlar inte om förmåga, utan om ett 

verkligt levande uttryck, det vill säga av blod, av uråldrig kultur, och på samma gång skapande i 

ögonblicket”9. Lorca har själv inte uppfunnit termen, han menar att det är ett uttryck som man kan 

höra ”på den utstpända tjurhuden mellan Júcar, Guadalfeo, Sil eller Pisuerga”10 Det är ett uttryck 

som Lorca menar att andalusierna använder med en kompetent instinkt när det visar sig. 

”En dag när den gamla zigenska danserskan La Malena hörde Brailowski spela ett fragment av 

Bach utbrast hon «Ole! Det här har duende!« Och hon blev uttråkad av Gluck och Brahms och 

Darius Milhaud.”11   Duende är något folkligt som tillhör alla. Det är en djupt mänsklig känsla av att 

vara nära ett mysterium, en större kraft.

För alla människor, alla konstnärer, om de så heter Nietzsche eller Cézanne, sker varje steg som leder upp 

mot perfektionismens torn till priset av den strid som upprätthålls av deras duende, inte av deras ängel 

som man har sagt, inte heller av deras musa. Det är nödvändigt att göra denna fundamentala distinktion 

när det gäller verkets rot.12

Lorca beskriver den konstnärliga inspirationen som en treenighet - ”ängeln”, ”musan” och 

”Duende”. ”Ängeln” och ”musan” har inspirerat bra konst men får enligt Lorca närmast betraktas 

som konstnärliga fällor. Han redovisar detta på följande sätt i sin föreläsning:

 
Ängeln vakar och skänker gåvor som Sankt Rafael, försvarar och förskonar, som Sankt Gabriel. 

Ängeln bländar, men flyger över människans huvud, den är höjd över människan, sprider ut sin 

nåd,och människan förverkligar sitt verk eller sin medkänsla eller sin dans utan ansträngning. 

Ängeln på väg till Damaskus eller den som tar sig över räcket till balkongen i Assisi, eller den som 

följer Henrik Susos fotsteg beordrar och det finns ingen möjlighet att opponera sig mot deras ljus, 

för de rör sina vingar av stål i det förutbestämdas sfär.13

8 Ibid, s. 85
9 Ibid, s. 86
10 Ibid, s. 85
11 Ibid
12 Ibid, s. 86
13 Ibid, s. 87
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Ängeln kan man se som den rent andliga upplevelsen av något större, källan och behovet till 

religiositet. Men ängeln är också beordrande. Ängeln som metafor kan tänkas tillkännage en 

balansgång mellan dogmatik och tvivel. I sitt efterord till Poet i New York, menar Marika Gedin att 

Lorca upplevde en form av frihet i staden, just för att hans homosexualitet var mer accepterad än i 

det katolska Spanien.14 Även om Lorcas poesi är starkt färgad av ett katolskt bildspråk så hade han 

sedan tonåren varit kritisk till den katolska kyrkans hierarkiska struktur och en Gud han började 

betrakta som straffande snarare än frälsande.15 

 
Musan dikterar och vid vissa tillfällen sufflerar hon. Hon kan ganska lite, för hon är så avlägsen och 

så trött (jag har sett henne två gånger) att man varit tvungen att ge henne ett halvt hjärta av marmor. 

Musans poeter hör röster och de vet inte varifrån, men det är de som göder musan som ibland äter 

dem, som i fallet Apollinaire, den store poeten som förstördes av den hemska musan med vilken den 

änglalika, gudomliga, Rosseaus målade av honom. Musan väcker upp intelligensen, hon för med sig 

landskap och pelare och falsk smak av lager, och intelligensen är oftast poesins fiende för den 

begränsar för mycket, för den lyfter upp poeten på en tron med vassa kanter och den får honom att 

glömma att han plötsligt kan bli uppäten av myrorna eller att en stor gräshoppa av arsenik kan falla 

ner på hans huvud, och muserna som lever i monoklerna eller i rosen av sval lack i den lilla 

salongen klarar inte av det.16

Bildkonstnären Henri Rousseaus porträtt av Guillame Apollinaire, La muse inspirant le poète från 

1909, föreställer honom och målaren Marie Laurencin.  När Lorca skriver att han förstördes är det 

möjligt att han menar att Laurencin hade någon form av destruktiv inverkan på Apollinaires 

författarskap, men jag anser det mer troligt att han talar om poetens militäriska dragning, som 

skadade och så småningom dödade honom i första världskriget. Musan är alltså enligt Lorca en 

viktig del av inspirationen, men förblindande och farlig då den förskjuter realiteter som ångest, 

rädsla och dödlighet.   

   Man kan också tolka detta stycke som en intressant pik mot surrealismen, Guillame Apollinaires 

pjäs Les Mamelles de Tirésias – drame surréaliste (1917) var en igångsättande faktor till den 

surrealistiska rörelsen. Lars Fyhr skriver i sitt förord till Surrealistiska manifestet att det var hos 

Apollinaire som Breton hittade uttrycket.17  ”Musans poeter hör röster och de vet inte varifrån, men 

14 Federico Garcia Lorca, Poet i New York, s. 144. Sv. övers. Marika Gedin, Stockholm 2007
15 Gwynne Edwards, Lorca, Bunuel, Dali – Forbidden pleasures and connected lives, s. 33. London 2009
16 Fisk, himlakroppar och glasögon, s.87
17 André Breton – Surrealismens manifest, s. 7. översättning Lars Fyhr, Halmstad 1971 
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det är de som göder musan som ibland äter dem, som i fallet Apollinaire...”  kan i sådana fall tänkas 

betyda att Lorca år 1933 ser det surrealistiska programmet som misslyckat. Den automatiska 

skriften, sökandet efter det undermedvetna och det starka intrycket från Freud blir i sig en 

idealiserad form av skrivande där verkliga känslor förskjuts. Vi ska återkomma till Lorcas 

förhållande till surrealismen senare. 

 Ängeln och musan kommer enligt Lorca utifrån. Han kallar dem 

...Förgyllningar eller veck på tunikan, poeten tar emot regler i sin lilla lagerdunge. Duende däremot 

måste väckas upp i blodets innersta rum. Och man måste avvisa ängeln och ge musan en spark och 

sluta vara rädd för violernas leende som uttalas som poesi från 1700-talet och det stora teleskopet i 

vars glas musan sover, sjuk av begränsningar. Den verkliga striden är med duendet.18

Duende har alltså en stark anknytning till döden. Föredraget har en lyrikens melodiösa, upprepande 

struktur, och tre ytterligare definitioner av denna treenighet återkommer mot slutet texten, denna 

gång med fokus på döden.

När musan ser döden komma stänger hon dörren, eller så reser hon en gravsten eller flyttar en 

urna och skriver en gravskrift med sin hand av vax, men hon återvänder genast för att vattna sin 

lager med en tystnad som svävar mellan två vindfläktar.

När ängeln ser döden komma, flyger den i långsamma cirklar och väver den elegi av tårar och is 

och narcisser som vi har sett skälva i händerna på Keats och Villasandino och Herrera och 

Becquer och Juan Ramón Jimenez. Men vilken skräck ängeln upplever om den upptäcker en 

spindel, hur minimal den än är, på sin mjuka rosiga fot!

Duende däremot, kommer inte om det inte ser en möjlighet till död, om det inte kan gå runt 

dödens hus, om det inte är säkert på att det kan skaka om dessa grenar som vi alla bär på, som 

varken innebär eller kommer att ge någon tröst...duende sårar och under botandet av detta sår 

som aldrig läker finns det extraordinära, fantasin i ett verk av en människa.19

Duende är alltså ett begrepp som Lorca använde för att förklara en viss känsla som uppstår när 

konst berör en rent fysiskt. När det kittlar i nerverna, när man ryser, blir upprymd eller börjar gråta. 

18 Ibid, s. 88.
19 Ibid, s. 95.
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Metaforerna om ängeln och musan får man tolka som ett system för att förklara vad som gör just 

Duende speciellt till skillnad från annan lyrisk upprymdhet. Konst kan komma nära nära den 

religösa upplevelsen av något större, beskriva upprymdheten i en förälskelse, men Duende behövs 

för att göra dessa ämnen vackra och relevanta. Begreppet framstår som en antites till det 

tillrättalagda och upphöjda, den konst som har anspråk på att vara sinnesutvidgande och 

allmänmänsklig, men undviker smärtan. 

Lorca hittar en mystisk, dödsföraktande lockelse i detta att konst av namnlösa, sedan länge döda 

sångare och författare, kan drabba en med en så stark känsla av smärta och liv. 

   Duende kan också uppstå i korta ögonblick, det handlar om sättet en konstform framförs på. Det 

är ett uttryck för känsla, och kan liknas med ett mer välkänt begrepp som uppstod kring samma tid 

– blues. När Lorca åkte till New York 1929 identifierade han sig snabbt med Harlems mörkhyade, 

afroamerikanska minoritet, och fascinerades av deras kultur. Mitt i den socialt utsatta stadsdelen 

hittade Lorca en sprudlande kreativitet, manifesterad i jazz och blues.

Likt Cante Jondo hade bluesen en lång tradition, utsprungen ur afrikansk sångkultur. 

 Vi kan titta på ett utdrag ur Lorcas dikt ”Kungen av Harlem” från Poet i New York  för att se hur 

han låtit sig inspireras av människorna i Harlem, likt han tidigare gjort med romerna i Andalusien:

...Det krävs att man går över broarna / och kommer till de svartas sorl / för att lungparfymen / skall 

slå mot tinningarna med sin klänning / av brännhet ananas. […] 

Man måste döda den blonde brännvinsförsäljaren / äpplenas och sandens alla vänner / och med 

knutna nävar måste man / slå de små judinnorna som darrar fulla av bubblor / för att kungen av 

Harlem skall sjunga med sin folkmassa / för att krokodilerna skall sova i långa rader / under månens 

asbest / och för att ingen skall tvivla på den oändliga skönheten / hos dammvipporna, rivjärnen, 

kopparn och kastrullerna i köken 20

Detta har sin förklaring i att Duende uppstår ur lidande, ”Ängeln och musan flyr med violin eller 

kompass, duende sårar och under botandet av detta sår som aldrig läker finns det extraordinära, 

fantasin i ett verk av en människa”21.

Tre år innan det stora föredraget om Duendes teori och sammanhang nämner han Duende i 

anslutning till sin New Yorkresa och den diktsamling han sammanställt där. Han menar i föredraget 

20 Poet i New York, s. 27.
21 Fisk, Himlakroppar och Glasögon, s. 96.
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”En poet i New York och New York i en poet” från 1930, att Duende är ett sätt att förstå dikterna 

instinktivt, utan att behöva känna sig vilsen av deras struktur och metaforer:

 
Vi skulle kunna komma överens om att en av de vackraste livshållningarna en  människa kan 

ha är den helige Sebastians livshållning. Så innan jag läser några dikter högt och inför många 

existenser, är det därför nödvändigt att först söka hjälp från el Duende, det enda sättet att få alla 

att förstå utan hjälp av intelligensen eller den kritiska apparaten, för att på ett ögonblick rädda 

den svåra förståelsen av metforen, och för att med samma  hastighet som röstens få fatt i 

diktens rytmiska komposition. […] De är dikter som inte är lämpade för att bli förstådda 

snabbt, utan den kollegiala hjälpen från el Duende.22   

Duende är alltså i sin abstraktion en känsla av instinktiv förståelse, och på samma sätt ett begrepp 

som ligger nära det empatiska. Den heliga Sebastian är ju lidandets helgon. Enligt katolicismen blev 

han av dem romerske kejsaren Diocletianus dömd att bindas på ett öppet fält och bli beskjuten av 

soldaternas pilar. Han överlevde mirakulöst tack vare änkan Irenes omsorg, konfronterade kejsaren 

för dennes grymhet mot kristna, och blev då stenad till döds. Denna hänvisning till Sankt Sebastian 

är ett sätt att förklara Duende som ett delat lidande. Att vår förmåga att leva oss in i andras smärta är 

en kreativ källa, och om det genomförs väl, Duende. 

   Vad som är intressant med detta föredrag är också fokuserandet vid Duende och platsen, 

geografisk såväl som kulturell.  I sin föreläsning från 1933 definierar Lorca Duende som något 

typiskt spanskt, ”Det smärtsamma Spaniens dolda, inre väsen”. Även om han refererar till andra 

platser i konsthistorien där Duende har uppstått,  så är det viktigt för honom att framhäva det typiskt 

spanska med begreppet. I denna föreläsning från 1930 talar han dock om Duende också i anslutning 

till New York. Denna begränsning av Duende till en särskild, geografisk och avgränsad ort tolkar 

jag som ett försök att precisera begreppet. Duende går att hitta överallt där konsten berör en starkt, 

på en plats där lidande, skönhet och död sammanfaller. Men ska man själv ägna sig åt det, försöka 

skriva sig mot Duende, så krävs en djup medvetenhet om själva den plats där man väljer att gräva 

efter det.  

22 Poet i New York, s. 130.
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3. Viktiga influenser och snarlika begrepp

I det här kapitlet kommer jag redogöra två idéströmningar som går att koppla till Lorcas 

Duendebegrepp. Det demoniska och surrealismen. Detta för att redovisa Lorcas influenser, 

men också som ett sätt att konkretisera begreppet. Gemensamt för dessa tre idéströmningar 

är ett sökande efter en vildsint kraft precis utanför vår räckvidd. Ett stort mysterium som 

går att skymta genom det konstnärliga utforskandet. 

3.1 Det demoniska

Lorca hittar en passande definition för Duende i ett citat av Goethe, som denne ska ha uttryckt efter 

att ha lyssnat på musik av Paganini: ”Den mystiska kraft som alla känner men ingen filosof kan 

förklara”23. När Lorca i sin föreläsning om Duende nämner Goethe, gör han det alltså i anslutning 

till denne författares begrepp ”det demoniska”. Det är ett begrepp som är minst lika abstrakt som 

Duende, och förmodligen därför också väldigt attraktivt för Lorca. Jag utgår från att han använde 

sig av begreppet för att bevisa Duendes befintliga roll i konsthistorien, och kommer därför i detta 

kapitel undersöka vad som gjorde ”det demoniska” så intressant för honom. 

 Enligt den brittiska litteraturvetaren Angus Nicholls så går uttrycket demon – daimon att spåra 

redan hos försokratiska filosofer. Det härstammar ur det grekiska ordet daio, med innebörden att 

dela eller distribuera. I det här fallet gudarnas inverkan på människans liv och öde. Daimon var här 

generellt beteckningen för en ”dold” kraft som påverkar och formar en människas liv. Man kan bli 

”besatt” av den här kraften, en sorts alter ego eller annat jag. Det blev ett uttryck för en människas 

livsinställning.24 På samma sätt kunde daimon likställas med uttrycket genius, dvs. en plats eller 

persons speciella ande. Herakleitos menade på 500-talet f. Kr att en människas demon kunde 

förklaras som hennes öde. Empedokles spann hundra år senare vidare på begreppet. För honom var 

en demon en gud som blivit utesluten ur det gudomligas skara som straff för blodsutgjutelse. Under 

en lång tid måste demonen vandra runt ensam på jorden med förhoppningen om att en dag få 

återvända. ”Jag är själv sådan, dömd till exil av gudarna och en vandrare, efter att ha vigt allt mitt 

hopp åt stridigheter” står det i Reningssången25. Hos Empedokles blev det demoniska en poetisk 

23 Ibid, s. 85
24 Angus Nicholls,  Goethe´s concept of the daemonic – After the Anciensts, s. 12. New York 2006
25 Ibid, s. 38. Min översättning från engelska.
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beskrivning av ett osäkert, obestämt tillstånd. Daimonius kunde vid tiden också innebära den mer 

klassiska tolkningen av bevingade, gudomliga väsen. Platon ser begreppet som ett uttryck för 

idévärldens inverkan på den materiella. ”Det demoniska” blir hos honom en  sorts länk mellan det 

gudomliga och det fysiska. I Platons dialog ”Gästabudet” beskriver Sokrates kärleken som en kärlek 

för något. En längtan som han kallar ”eros”. Han sträcker sig till att kalla eros för en stor 

gudomlighet. Diotima avbryter honom och kommer med en infallsvinkel:

- Vad är kärleken då? frågade jag. En dödlig?

- Inte alls.

- Vad då då?

- Som jag sade nyss: något mittemellan dödligt och odödligt, svarade hon.

- Vad menar du, Diotima?

- En stor gudomlighet, Sokrates. Ty gudomligheterna och hela deras område ligger mittemellan gudar och 

dödliga. 26

Angus Nicholls menar att denna uppfattning om kärlek som demonisk förklarar Platons syn på 

filosofins roll. Filosofen är alltid otillräcklig just av den anledning att hen inte är en gudomlighet. 

Detta är förmodligen en av huvudanledningarna till att begreppet ”det demoniska”, senare tolkats 

som ”det större mysteriet”, och blivit attraktivt för Sturm und Drang-rörelsen i slutet av 

sjuttonhundratalet, något vi återkommer till, såväl som för Lorca. Han nämner Sokrates ”demon” i 

sin föreläsning om Duende, och likställer begreppen:

”...det duende som jag talar om, mörkt och omskakande, härstammar från Sokrates oerhört lyckliga 

demon av marmor och salt, som indignerad rev honom den dagen då han drack giftbägaren”27. 

Han talar här om en scen i Platons dialog Sokrates försvarstal, där Sokrates förklarar sitt bristande 

politiska engagemang:

Det kanske kan verka konstigt att jag går omkring och lägger mig i enskilda människors situation och ger 

dem råd, men inte vågar framträda inför er folksamling och ge staten råd. Det beror på något som ni har 

hört mig säga många gånger och i många sammanhang, nämligen att det kommer för mig något från en 

gud eller en gudomlighet, vilket Meletos har gycklat med i sin åtalsskrift. För mig började det här i 

barndomen. Det är ett slags röst som dyker upp, och när den gör sig hörd avråder den mig alltid från 

något som jag står i begrepp att göra, men den manar mig aldrig att göra det. Det är det som avhåller mig 

från att syssla med politiken, och det tror åtminstone jag är bra. För det ska ni veta, athenare, att om jag 

26 Platon, skrifter bok 1, ”Gästabudet”, s. 183. 202 d, sv. övers. Jan Stolpe, Malmö 2000
27 Fisk, himlakroppar och glasögon, s. 86.
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hade ägnat mig åt politiken hade jag varit en död man för längesen och hade aldrig kunnat vara till någon 

nytta vare sig för er eller för mig själv.28

Det ”gudomlighet” är också här översatt från ”daimon”. Rättsprocessen slutar som bekant med att 

Sokrates tvingas tömma en giftbägare, dömd till döden för att ha vilselett Athens ungdom. När 

Lorca  beskriver denna ”demonens röst” som den giftbägare Sokrates också kommer tömma, måste 

han haft tankar på en beslutsamhet in i döden. När Sokrates väljer att lyssna på sin övertygelse 

istället för Meletos och den grekiska staten, väljer han också döden. Ett beslut som måste tilltalat 

Lorca, förtjust i bilden av en vacker död. För att citera ännu ett stycke ur ”Duendes teori och 

sammanhang” :

 Under tjurfäktningarna tillägnar det sig sin mest storslagna strid, för där måste det strida, å ena sidan med 

döden som kan förgöra det, å andra sidan med geometrin, med måtten, som är föreställningens 

fundamentala grund. Tjuren har sin omloppsbana, tjurfäktaren sin, och mellan omloppsbana och 

omloppsbana finns en farlig punkt, höjdpunkten i det hemska spelet […] Den tjurfäktare som skrämmer 

publiken på arenan med sin dumdristighet tjurfäktar inte, utan befinner sig på den löjliga nivå som varje 

man kan nå, då man sätter livet på spel; tjurfäktaren däremot, biten av duende, ger en lektion i 

pythagoreisk musik och får en att glömma att han oavbrutet utsätter sitt hjärta för hornen.29

Jag säger inte att Lorca betraktade Sokrates som en antikens tjurfäktare, men att han fascinerades av 

Sokrates mod och beslutsamhet inför en uppfattning som han själv formulerar så abstrakt. Den 

intuition som här kallas demon, och som Sokrates också likställer med sin filosofi, inspirerade 

uppenbarligen Lorca vid författandet av sitt Duendeföredrag. 

Under mitten på sjuttonhundratalet hamnade ”Det Demoniska” på kartan igen genom filosofen 

Johann Georg Hamann (1730-1788). I sin bok Sokratische Denkwürdigkeiten (1759) liknar Hamann 

Sokrates med Jesus, han blir en religiös gestalt i kontakt med oförklarliga, gudomliga krafter. 

Hamann gjorde detta som ett uppror mot upplysningens krav på rationalitet, och såg Sokrates som 

en filosof i kontakt med fantastiska krafter snarare än som en skicklig retoriker. Fokus blir alltså på 

hans daimonium. Enligt Angus Nicholls  är detta en av huvudanledningarna till Sturm und Drang- 

samt romantikrörelsens fascination för bilden av det upphöjda geniet.  Johann Gottfried Herder 

(1744-1803) Goethes vän och filosofiska mentor, menade vidare att det existerade en kraft i naturen 

- ”Die Kräfte”. Det var människans uppgift att försöka förstå denna kraft, då den var en del av oss 
28 Platon, skrifter bok 1, ”Sokrates försvarstal”, 31 c, s. 32.
29 Fisk, himlakroppar och glasögon, s. 98.
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själva. Reflekterade vi kring den så kunde man se det hela som en sorts naturens självreflektion. 

Naturen var en stor ”Künstler” - given upphovsmakare till all mänsklig kreativ verksamhet. Den 

uttryckte sig genom människors konstnärliga alster.30  Det antika Grekland var enligt Herder det 

mest lyckade exemplet på den kreativa relationen mellan kraften och människan. Och han förfasade 

sig över tankeströmningar inom kristendomen där grekisk konst sågs som Satanism och ondskefulla 

”Dämonen”.  Ett sådant synsätt var enligt honom ren barbari, för med denna uppfattning gick man 

miste om den grekiska konstens kärna – Den mänskliga naturens ”Dämon”.31 

”Dämon” var nämligen för Herder ett uttryck för ”kraften” när den visar sig hos människan.

Friedrich von Schelling (1775-1854) argumenterade för en natur som innerst inne var en slags 

tanke. Han tänkte sig en naturens hierarki, där ”det omedvetna” stiger genom olika grader av 

själslighet upp till människan. Idéhistorikern Gunnar Eriksson beskriver den romantiska 

naturfilosofins särart på följande vis:

 Människan står vid den punkt i världen där naturen når medvetande om sig själv. Detta ger henne en 

särställning, hon är naturens folk, delaktig av den verklighet som vi kan kalla de objektiva föremålen, 

naturföremålen under oss, som själva inte ger uttryck för något medvetet tänkande, och samtidigt delakig 

av det högre andliga i tillvaron, det medvetande som måste finnas ovanför människan, en högre, subjektiv 

verklighet.32

Det är lätt att se den poetiska lockelsen i denna lära. Man kan säga att Goethe sammanfogade 

Herder, Schelling och Platons tankar och nylanserade begreppet  ”det demoniska” för att förklara 

vad han menade var en mystisk kraft i naturen och hos människan. Det demoniska fanns inom oss 

och drev oss till handling. 

3.2 Surrealismen

Under studietiden i Madrid blev Lorca god vän med två människor som skulle visa sig bli 

tongivande gestalter för den spanska surrealismen,  Luis Bunuel (1900-1983) och Salvador Dali 

(1904-1989). Lorca var själv fascinerad av rörelsen, hans författarskap bjuder på de absurda 

metaforer och drömska bilder man förknippar med surrealismen. (Den som betraktar Lorcas egna 

30 Goethe´s concept of the Daemonic, s. 97.
31 Ibid, s. 98.
32  Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, s. 36. Stockholm, 1994
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teckningar kan också se vissa likheter med surrealisten Joan Miro.) Men dessa metaforer och bilder 

har hos Lorca ofta ett sammanhang och en mening, det är skickligt konstruerade metaforer som 

skiljer sig ganska starkt från exempelvis Andre Bretons automatiska skrift. I sin essä från 1928, 

Fantasi, inspiration och flykt, resonerar Lorca kring dessa poesins tre grundvalar och bjuder på en 

insikt som jag tycker förklarar hans något avvaktande inställning till surrealismen och dess metod 

att klippa upp och sönderdela för att förklara det ”omedvetna”. Han skriver här att ”fantasin är fattig 

och den poetiska fantasin ännu fattigare. Den synliga verkligheten, världens handlingar och den 

mänskliga kroppens handlingar är mycket mer nyanserade, de är mer poetiska än de avslöjar”. 

Lorca menar att detta främst märks i striden mellan ”den vetenskapliga världen och den imaginära 

myten, där tack gode Gud, den mycket mer poetiska vetenskapen segrar, tusen gånger mer lyrisk än 

skapelseberättelserna”. Jättar som slungar stenar över jorden, bygger grottor och städer, kan enligt 

Lorca aldrig tävla rent poetiskt med skönheten hos vattendroppar som under tusentals år slipar ned 

stenar och berg. ”I detta fall vinner, som så ofta annars, verkligheten”33. Man skulle kortfattat kunna 

kalla Lorca för ett slags ”pragmatisk surrealist”, förtjust i surrealismens möjligheter att beskriva 

komplicerade känslor men vaksam för en alltför programmatisk världsbild.

   Gwynne Edwards biografi, Lorca, Bunuel, Dali – Forbidden pleasures and connected lives 

återger i kapitlet ”Surrealism” de tre vännernas olika förhållningssätt till rörelsen. Till skillnad från 

Louis Bunuel och Salvador Dali så hade Lorca aldrig någon koppling till den franska surrealismen 

med Breton i spetsen.  När Bunuel fick sitt stora genombrott med Un Chien Andalou (1929), den 

kortfilm han arbetat på med Dali, var Lorca i New York. Han fick så småningom höra om filmen 

och blev upprörd då han ansåg att den verkade vara en elak karikatyr av honom själv.    

Lorca hävdar, när han skickar två prosadikter till den spanska litteraturtidskriften L´Amic de les Arts  

år 1928, att även om de representerar hans nya skrivsätt, en ”ren, naken känsla”, så hade de också 

en ”enorm poetisk logik”. De var inte surrealistiska av den anledningen att de var ”upplysta av den 

skarpaste medvetenhet”34. 

   Detta var precis efter att Zigenarballader kommit ut och blivit en succé. Något som Lorca hade 

svårt att handskas med. Han skrev samma år ett brev till sin vän Jorge Zalamea, där han förklarade 

denna nya ambition med sitt författarskap: ”Nu ska jag skriva poesi där mina ådror är öppnade, en 

poesi som är en flykt från verkligheten och som har en känsla som återspeglar min kärlek till ting 

33 Federico Garcia Lorca, Fisk,Himlakroppar och glasögon , s. 84. Stockholm 2009
34 Gwynne Edwards, Lorca, Bunuel, Dali – Forbidden pleasures and connected lives, s. 124. Egen översättning från 

engelska. London 2009 
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och min ömhet för ting. Förälskelse i döden och förakt för döden. Kärlek. Mitt hjärta.” 35 

  Edwards väljer att se detta citat som ett erkännande från Lorca om hans surrealistiska dragning, 

men det är mer troligt att detta brev från 1928 handlar om en allt starkare förståelse för vad han 

1933 skulle presentera som Duende.  

4. Tunström

4.1 Livet som mysterium

Vid läsningen av Göran Tunströms  självbiografiska ”berättelse” Prästungen (1976), dyker ett 

kapitel upp som heter ”Federico Garcia”. Tunström beskriver här huvudpersonens leda under 

teologistudierna i Uppsala.

Kurskamraterna är fantasilösa hycklare, Uppsala är kallt och dimmigt. Han lider av religiösa tvivel 

och  ”kajornas söta stank vill få mig att kräkas”36. Det är då han av en slump hittar Lorca. ”Jag 

slungades i en vid båge utanför den tyngande leran, utanför mitt eget bankande hjärta. Jag drack och 

drack dessa dikter, livet såg inte längre ut så här ”37 skriver han om mötet. Vi talar om en roman, 

genrebestämd som ”berättelse”, men huvudpersonens biografi ligger mycket nära Tunströms egen. 

Jag menar att denna inspiraton från ”Federico Garcia” också märks i Görans författarskap.  

I en intervju i Ord & Bild från 1983 förklarar Tunström sin fascination för Lorca, och den inverkan 

poeten hade på hans världsbild: ”1955 läste jag Lorca. Det var min första chock. En exotisk värld 

öppnades som inte var igenkännandets. Jag var i de länder dit jag en dag skulle resa.”38 

Han lärde sig dock aldrig Spanska och kunde alltså inte läsa Lorca på originalspråk.  Alsing skriver 

kort i sin biografi att Tunström 1959 påbörjade en språkkurs i Spanien men att han snart blev 

utslängd.39 I Prästungen blir berättarjaget utslängd ”sen jag en tidig morgon från studenthemmets 

balkong fått syn på två patrullerande civilgardister och högljutt anklagat dem för att ha mördat 

Lorca.”40    

35 Ibid, egen översättning från engelska
36 Göran Tunström, Prästungen, s. 145. Stockholm 1976
37 Ibid, s. 152.
38 ”Våra kroppar är mänskliga katedraler, en intervju med Göran Tunström” , Margareta Garpe, Ord och bild, nr 2 

1983, s. 8.
39 Rolf Alsing, Prästunge och Maskrosboll, s. 72. Bonniers, Uddevalla 2003
40 Prästungen, s. 255.
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Medan vi fortfarande har Lorcas Duendebegrepp ringande i huvudet kan vi läsa den avslutande 

dikten i Göran Tunströms första diktsamling Inringning (1958), som jag tycker vittnar om en 

liknande önskan att avgränsa en särskild erfarenhet som ett sätt att närma sig något ”större”, på det 

vis vi mött hos Lorca, även om det är svårt att dra sådana slutsatser om inflytanden så pass tidigt i 

Tunströms författarskap.

Det enda jag slutligen / begär av en dikt / är / att den skall kunna läsas / sakta / att man hinner åldras mellan / varje ord  / 

att den fjärilsgul, kinesisk  / mot evigt olösta rymdens gåtor / ytterst på blossande grenen / Lyssnar utan oro.41

Dikten är skriven av en 21-åring, men att ”Lyssna utan oro” till ”evigt olösta rymdens gåtor” är en 

ambition han inte skulle skaka av sig under de kommande decennierna som verksam författare. 

Snarare skulle den förstärkas.

Jag skulle inte ägna mig åt att jämföra Lorca och Tunström om det inte vore för denna Tunströms 

inställning till dikten, här förstådd som både prosa och lyrik, som jag menar har sin grund i en sorts 

andlighet som inte räcker till. Det är som att båda författarna har ett behov av att hitta ett annat 

(eller flera) namn för Gud, ett annat namn för det fantastiska. Det kan låta som en ganska generell 

beskrivning av poesins roll, men hos Lorca och Tunström blir det en så påtaglig drivkraft. De möts i 

en närmast schamanartad längtan till ett tillstånd där smärta och skönhet möts. De sätter aldrig 

smärta och skönhet som motpunkter, utan låter dem förenas.  

Båda växte upp i religiösa hem, Tunström på en prästgård. 

  Gwynne Edwards beskriver i sin biografi hur Lorca som barn var så entusiastisk över de katolska 

sederna att han hemma anordnade egna mässor klädd som präst.42 Som tonåring blev han dock mer 

skeptisk mot katolska kyrkan. Under en klassresa träffade han vid ett benediktinkloster en munk 

som tidigare varit musiker, men som känt sig nödgad att sluta för att kunna ägna sig helhjärtat åt sin 

tro, vilket blev ett avskräckande exempel för honom. Han började vid samma tid umgås med 

”Riconcillo-gruppen”, ett sällskap journalister, författare och konstnärer, många med kopplingar till 

månadstidskriften Granada, som träffades på kafét Alaméda om kvällarna. Här diskuterade de 

bland annat konstnärens roll i samhället. Lorca blev alltmer kritisk mot katolska kyrkan, då han 

ansåg att den hindrade konstärer från att uttrycka sig helhjärtat. Han började förstå att han var 

homosexuell, och såg att kyrkan hade en sträng inställning till hur sex skulle se ut och vara.  Han 

41 Göran Tunström, Inringning, s. 82. Stockholm 1958
42 Lorca, Bunuel, Dali – Forbidden pleasures and connected lives, s. 16.

19



började betrakta Gud som någon med makt att straffa och döma snarare än frälsa. Och katolicismen, 

med sin hierarkiska struktur från påven och nedåt, menade han hade misstolkat och förvrängt Jesus 

ursprungliga kärleksbudskap.43 

Göran Tunström var, precis som huvudpersonen i den självbiografiska romanen Prästungen, till en 

början intresserad av att utbilda sig till präst. ”Det enda levande ljuset” finner denne i Domkyrkan. 

När han tar emot nattvarden känner han sig välkommen och värdig. Intressant nog avslutas kapitlet 

om den olyckliga tiden på teologutbildningen i Uppsala med upptäckten av Lorca: huvudpersonen 

läser upprymd en dikt ur Zigenarballader för sina kursare;

Norrlandsblickarna stirrade på mig:

-Jaha?

-Men fattar ni inte, skrek jag.

-Nej vadå?

De satt på sina rum med kedjor kring fötterna, med handklovarna vid grekgrammatiken, med blickarna i 

framtida prästgårdar. De blev misstänksamma, tysta, jag sårad och förvirrad. Men det kvittade, jag hade 

hittat mitt land, där jag skulle vistas för alltid.44

Det var inte, som vi kunde se hos Lorca, ett plötsligt ifrågasättande av en religion som tidigare hade 

tagits för given, utan snarare upptäckten av en ny sorts andlighet. En upplevelse som kan liknas med 

den som Lorca upplevde när han lyssnade på Cante Jondo, denna plötsliga samhörighet med sedan 

länge döda människor, att inte vara ensam med mysteriet. Det är en samhörighet som vi också kan 

se hur den löper genom Tunströms romaner, tryggheten i att vara en del av en större berättelse där 

också det mest löjliga och patetiska får episka proportioner, har sin bestämda plats. 

Tunström verkar mot slutet av sitt liv ha definierat sig som en negativt pendlande agnostiker. I 

Under tiden (1993), en tankebok skriven efter en lång skrivkramp och en plötslig hjärtinfarkt, 

börjar ett kapitel: ”Dumt var det att göra sig av med Gud. Men jag inbillade mig väl att Gud, trots 

allt, skulle hålla ett öga på mig, även om jag, vilket skedde, tappade koncentrationen och började 

flacka med blicken.”45

Han fortsätter denna tanke ett tjugotal sidor senare;

43 Ibid, s. 33.
44 Prästungen, s. 154.
45 Göran Tunström, Under tiden, s. 88. Stockholm 1993
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Vad inbillade jag mig? Att Gud, likt ett glödande klot, skulle stiga upp över horisonten på andra sidan 

infarkten, tumören? Att han just nu, skälvande, skulle fylla himlen ovanför denna havsäng? Men från 

känslolivet intet nytt. Mitt språk är inte utom sig, det kommer aldrig till kritan. Jag är besviken över de 

uteblivna känslostormarna, känner bara en tung sorg över att inte ha kommit närmare de skränande 

strandskatornas väsen, de badande kropparnas mening, kort sagt: att jag tycks ha avhänt mig ”livet som 

mysterium”. Och att det skriker i mig: VI ÄR INGENTING ANNAT.46

Just sista meningen menar jag är en inställning som Tunström kämpat mot hela sin karriär.

Ett återkommande budskap i hans romaner brukar snarare vara att ”vi är allt, tillsammans skapar vi 

någonting annat”. Lorca ville uppenbarligen ringa in upplevelsen av ”livet som mysterium” med sitt 

uttryck Duende. Jag har i mina efterforskningar inte stött på någon text där Göran Tunström direkt 

och explicit talar om Duende, men däremot många passager där författaren uttrycker en längtan 

efter ett mysterium som beskrivs på ett mycket likartat vis. Man hittar den bland annat i ett 

dagboksinlägg från 1989 som han låtit publicera i Under tiden, skrivet efter att ett romanprojekt 

(vad som skulle dröja och bli Berömda män som varit i Sunne, 1998)  ”kapsejsat”.

...jag letar hela tiden efter vad Borges kallar punkten Aleph, den obetydliga sprickan i muren genom 

vilken man kan skåda hela världen, allt. Jag kräver att jag skall kunna sticka mitt finger rakt genom orden 

för att känna naken hud i bokstävernas frånvända sida. En punkt där det som gör ont och det som gör gott 

sammanfaller47 

Detta är dock Tunströms egen tolkning av punkten Aleph, Borges beskrivning är mer sammansatt 

vetenskaplig, och bottnar i en febrig känsla i att se allt samtidigt, bli överväldigad av världens 

komplexitet. Det finns egentligen ingen skönhet hos den.  Tunströms tolkning är närmare Duende. 

 Ökenbrevet (1978) är Tunströms roman om Jesus, berättad ur jagperspektiv. Den behandlar Jesus (i 

evangelierna inte nedtecknade) ungdomstid. Det är en berättelse om religionens funktion och 

hoppets betydelse. Nya Testamentets fattiga människor, spetälska och av romarna förtryckta, hoppas 

på en Messias som Jesus har mycket svårt att identifiera sig med eller förstå. Mot mitten av 

romanen har Jesus varit en längre tid hos sin kusin Johannes Döparens föräldrar, Elisabeth och 

Zacharias, som bekant mycket gamla människor, och upplevt bådas död. Jesus är åter med Maria 

och Josef, och känner sig plötsligt mycket vilsen.
46 Ibid, s. 110.
47 Ibid, s. 68.
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När Maria kom vid middagstiden över till oss med dadlar och nygräddat bröd tog jag brödet i handen och 

luktade på det. Detta är ett bröd, sa jag, men jag tvivlade till och med på det. Alla ting visade sin baksida, 

alla ord hade ett mörker, alla gester en dubbel mening. Jag ”såg” för mycket och visste nu att på andra 

sidan en mycket tunn slöja låg en annan verklighet. Jag tror barn mycket tidigt har såna insikter. Jag tror 

att nånting de ser eller känner äter sig in och slår rot. Ännu har de inte språket, inte rörelserna för sina 

erfarenheter. Men en dag i deras vuxenhet slår det ut i blom.

Romanen handlar om Jesus, men det är inte nödvändigtvis den konventionella Guden Jesus talar om 

i detta stycke. Det är snarare en ganska skicklig beskrivning av vad Cante Jondo-sångaren Manuel 

Torres beskrev som ”allt som har svarta toner”.

   Ökenbrevets suggestiva inledning bär också på Duendekvalitéer:

”Detta är öknen. Här har jag hela natten bankat på den tunna vägg som skiljer mig från det 

gudomliga. Mitt under bankandet tycker jag mig höra ett svar, så fort jag upphör tystnar det också 

därifrån. Handling och passivitet. Sömn och vaka. Stjärnljuset sköljer över mitt uppåtvända 

ansikte”.48

4.2 Den plötsliga döden

 I Prästungen berättar Göran Tunström att huvudpersonen lär sig Arthur Lundkvist förord till 

antologin Vistelse på jorden, dikter av F Garcia Lorca och P Neruda, utantill. Han återger förordet 

från minnet på följande vis:

Döden var för Lorca isolering, förstening, frånvaron av förvandlande och förnyande kärlek. Segern över 

döden var att möta den på ett höjdkrön av liv, nederlaget var att slutligen bli uppsökt av döden i sin vrå, 

förnedrad, utarmad. Han ville möta döden med händerna fulla, som en värdig motståndare. Liv mot död 

överallt! Lorca var livsinstinktens förhärligare, han dramatiserade, mytologiserade, erotiserade allt, han 

besjälade tingen och försinnligade själsliga egenskaper.49

Rolf Alsing gör i sin biografi över Tunström - Prästunge och maskrosboll, en iakttagelse angående 

detta minne. När det handlar om Lorcas syn på döden finns det ett längre stycke i Lundkvists förord 

som Tunström märkligt men talande nog valt att stryka.

48 Ökenbrevet, s. 5.
49 Prästungen, s. 153.
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 ”...när han återger Lundkvist i Prästungen hoppar han över ett långt stycke som handlar om 

Lorcas dyrkan av den våldsamma, plötsliga döden. Kanske svek honom minnet? Vågade han inte? 

Eller ville han bara ta med det absolut viktigaste?”50 

Detta kan ses som en trivialitet, men blir intressant om man ser på Tunströms författarskap i stort. 

Den plötsliga döden är närvarande i hans författarskap i lika hög grad som i Lorcas. Död, förlust 

och sorg hanteras som motspelare till en sorts sensuell livsglädje och geografisk såväl som andlig 

upptäckarlust. Resultatet av denna kamp blir en serie mycket levande romaner. Att han valde att 

stryka stycket om den plötsliga döden i  Lundkvists förord kan man kanske betrakta som en sorts 

självmedvetenhet. Med risk för att bli alltför biografisk så kan man nämna det faktum att Göran 

Tunströms far, komminister Hugo Tunström dog mycket tidigt, när författaren var tolv.  En händelse 

och ett tomrum som hänger över många av hans romaner. För att illustrera detta kan man vid sidan 

av Prästungen nämna debutromanen Maskrosbollen (1962) där huvudpersonen Bastiano och hans 

bror Sigfrid tvingas anpassa sig till sin faders död, något de hanterar på olika sätt. Bastiano blir 

rebellisk och utvecklar ett närmast arrogant synsätt på kärleken och världen, medan Sigfrid blir en 

ängslig och tystlåten författare. Ännu mer av samma ödesbestämmande, plötsliga död finner vi 

senare i Juloratoriet (1983). Där drabbas Solveig Nordensson av en plötslig och bisarr olycka. På 

väg till en repetition av Bachs Juloratorium cyklar hon in i en grupp skenande kor som trampar 

ihjäl henne. Den som puttat på och gett henne fart är sonen Sidner, själva cykeln är en present från 

maken Aron. Sidner tvingas genomlida en pubertet kantad av sorg medan Aron sjunker allt djupare 

ner i en självdestruktiv depression.  

Romanen De heliga geograferna (1973) börjar med en hallucinatorisk prolog, där det berättande 

”jaget” heter Jacob Schwartz men också han har stora likheter med Tunström själv. Jacob ser någon 

som liknar hans döde far på en bar i Grekland och knackar honom på ryggen. Det visar sig vara en 

irriterande tysk turist som vill diskutera ölsorter. Den norske författaren Fjordor Hartmann-Bertilsen 

ser vad som pågår och säger sig vilja hjälpa honom ”med faren din. Du må se å få ham vekk”51. De 

flyger till Alexandria där Jacob leds till en gammal ruin som visar sig vara den ursprungliga 

Akademien. En vithårig man vid namn Archididascalus vill se Jacob fars dödsruna, som han 

förmodar att Jacob bär i plånboken. Det gör han, och Archididascalus menar att han ska hjälpa 

50 Rolf Alsing, Prästunge och maskrosboll, s. 44. 
51 Göran Tunström, De heliga geograferna, s. 12. Stockholm 1973
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honom återskapa den döde fadern. ”Ge mig tillbaka mitt förnuft” ropar Jacob. ”Ditt förnuft, fnös 

han, det är en alltför söt bakelse, som står dig upp i halsen. Det är din far du vill ha tillbaka. Vi har 

hört dina rop. Du låter dig inte nöja med nåt annat. Inte med en far i form av någon kyrka, nån 

trosuppfattning, kort sagt, inget substitut för Jacob Schwartz!”52 Och så påbörjas arbetet med 

återskapandet av fadern. De placerar faderns fotografi på en docka och ger Jacob en pikantsås med 

drogliknande egenskaper. Plötsligt börjar han till slut se sin far.

− Kommer det att ta lång tid?

Archididascalus for upp från bordet och smällde till mig över ansiktet så att blodet forsade fram. Jag föll 

baklänges mot väggen. Han vrålade mot mig:

− Man räknar inte dagar, när man inte kan se månen.

− Men vad...kommer det att kosta mig? För något...allting kostar ju nu för tiden? 

Då var han sådär äckligt len i käften igen, som en baptistpastor.

− Er tid. Det är allt.53

 

Så börjar berättelsen om Hans-Christian Wermelin, en medelålders präst som kommer till Sunne 

med sin fru för att installera sig i prästgården strax före andra världskriget. Det hela är uppgifter 

som biografiskt ligger nära den verkliga Hugo Tunström. 

   Denna prolog är en nyckelscen i Tunströms författarskap. Romanen är ett försök att skriva tillbaka 

fadern, göra honom levande och verklig. Genom Metaforerna i det bisarra samtalet med 

Archidiascalus formuleras Tunströms syn på sitt skrivande. Det är en tidskrävande metod för att 

göra sig av med ångest och frustration. Minsta tecken på otålighet besvaras med en käftsmäll. I 

Tunströms fall handlar det också om att återskapa förlorad trygghet. 

   Denna sorg som utmynnar i kreativitet påminner om en viktig del av Lorcas Duendebegrepp. Det 

handlar inte om att med hjälp av denna kreativitet ta sig bort från smärtan, utan att strida inom den. 

I intervjun i Ord & Bild ställer Margareta Garpe en fråga om Tunströms förhållande till just döden 

som återkommande tema i hans prosa:

”    –    Döden beskriver du som en så tillfällig barriär. Liv och död möts i kretsloppet.

− Det är en sanning efter att ha levt med pappas död. Att jag, efter att privat/personligen ha 

tagit mej över sorgens tröskel kunnat se denna död som min skapande källa.”54

52 Ibid, s. 16.
53 Ibid, s. 18.
54 ”Våra kroppar är mänskliga katedraler, en intervju med Göran Tunström”, s. 16.
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I dikten ”Upsala” från diktsamlingen Två vindar (1962) skildras en längtan efter den döda fadern i 

ett kortare stycke. Man ser redan tjugoett år innan intervjun hur denna insikt börjar forma sig hos 

Tunström:

Jag skriver ett brev / jag överlägger om tidpunkt. / Men han / kommer säkert inte att svara / eftersom han är död, tillika 

hans släkt . / Så bor jag vid hans hus. / Andedräkten är, som anat, mitt brev / om han återvänder, o växelspel, min död.55

 ”Hans hus” får betraktas som prästutbildningen i Uppsala. Denna ”min död” är en motvillig insikt. 

Tunström har levat så pass länge utan den döda fadern att återskapandet av honom har blivit en 

drivkraft. Samtidigt inser han att hans egen vilsna tid på prästutbildningen har varit ett sätt att 

försöka komma honom nära. Dikten kan tolkas som ett brev skickat till en Jesusgestalt lika mycket 

som en bortgången prästfar. 

   Det finns en tvångstanke som löper genom hela Prästungen. Den dyker först upp när berättarjaget 

som tolvåring tillbringar en sommar i Strömstad samma år som fadern avlidit.

Här skulle man kunna drunkna och träffa pappa. Men jag tänker: innan dess måste jag begripa den där 

novellen. Måste begripa allt. Jag skall inte dö än, som jag tvingats tänka hela vintern. Och jag gör upp en 

pakt med mig själv: jag skall leva tills jag blir tjugoåtta år. Då borde ja (sic) ha legat med några tjejer, 

skaffat barn, läst det jag vill läsa, sett de länder jag vill se. Om man vet att man inte behöver leva längre 

måste allt bli lättare. Ett provisorium. Man kan experimentera med sig själv, med folk.56

Under resten av romanen sker en nedräkning, men när det bara är fem år kvar till tjugoåtta ger 

berättarjaget upp och låter sig bli inlagd på Mariebergs mentalvårdsanstalt. 

 

I den sena romanen Juloratoriet tvingas familjen Nordensson återskapa en trasig tillvaro. Sidner 

hittar så småningom tillbaka när han får lära känna sin egen sonVictor. Han nekas först att träffa 

honom av den dubbelt så gamla modern, Fanny. Hon menar att hon är för gammal för Sidner, att 

han ska få träffa sin son, men inte ha vårdnaden om pojken förrän hon dör. När Sidner hamnar på 

mentalsjukhus skriver han en rad brev tillägnade pojken. Dessa brev upptar en längre svit i 

Juloratoriet vid namn ”Om smekningar”. Genom dessa brev skapar Sidner en relation till den son 

han blivit nekad, och blir så småningom frisk. Samtidigt återspeglas Orfeusmyten i fadern Arons 

55 Göran Tunström, Två vindar, Stockholm 1960
56 Prästungen, s. 111.
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öde. Denne börjar brevväxla med en kvinna på Nya Zeeland. Han inbillar sig under hela 

korrespondensen att det trots allt är hans fru som väntar där nere, en underjord, geografiskt sett 

beläget 90 grader under Sunne. Han beger sig dit med en atlantångare, men inser halvvägs över 

havet sitt självbedrägeri, och kastar sig över räcket. I båda fallen är det fråga om en sorts fiktion för 

att överleva. Detta reflekterar författarens kreativa sorgearbete. Samtidigt kan man sällan tala om 

”lyckliga slut” hos Tunström. Karaktärerna lär sig leva med sorgen, de upptäcker nya vägar att 

hantera den på. Humorn och glädjen hittar man insprängd i texten, den delar utrymme med eländet. 

”Elände” brukar i romanerna vara ensamhet, och alltings bräcklighet. ”Den plötsliga döden” får 

betraktas som en besatthet också hos Tunström. Som återfinns överallt i hans författarskap.

Duende däremot, kommer inte om det inte ser en möjlighet till död, om det inte kan gå runt 

dödens hus, om det inte är säkert på att det kan skaka om dessa grenar som vi alla bär på, som 

varken innebär eller kommer att ge någon tröst...duende sårar och under botandet av detta sår 

som aldrig läker finns det extraordinära, fantasin i ett verk av en människa57

Vid sökandet efter Duende i Göran Tunströms prosa är det kanske definitionen ovan som är mest 

träffande.  

   

4.3 Sunnes Daimon

Lorca definierar uppenbarligen Duende som kopplat till en plats, eller iallafall en region, just det 

Spanien som varit en mötesplats för olika kulturer. Och när han senare hamnar i New York ägnar 

han en diktsamling åt att komma vad man skulle kunna kalla stadens själ nära. Som jag skrivit 

tidigare så förnekar han i sin föreläsning inte att Duende existerar på andra platser, utan sjunker ner 

i begreppet där han hittar det, ofta efter längre vistelser.  

Göran Tunströms romaner utspelar sig till stor del i Sunne, Värmland. Det blev utgångspunkten för 

hans undersökningar av människoväsendet. Att leta och gräva i geografiskt bestämda platser som ett 

sätt att närma sig mer abstrakta, andliga och tidlösa frågor, är något de båda författarna delar. I 

Under tiden resonerar Tunström kring sitt val av Sunne som mikrokosmos. Han hänvisar till en 

annan värmlandsskildrare, Selma Lagerlöf:

57 Fisk, himlakroppar och glasögon, s. 95.
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Selma Lagerlöf har ju beskrivit det ögonblick när hon förlöstes som författare: det var under en promenad 

på Malmskillnadsgatan i Stockholm, under en tid när hon inte visste vad hon skulle göra av all sin 

uppdämda kraft. Med ens, berättar hon, började gatan gunga under henne och plötsligt såg hon sin 

hembygd, hon såg Fryken, Värmland, såg grannarna, de tysta, fattiga, hon hörde återigen historierna, som 

”burits bort i en svart kista” och från den dagen kunde hon släppa fantasiens vildbin lösa58 

I slutet av femtiotalet hade han dock inga tankar på Värmland och Selma Lagerlöf, han ville leva 

kontintentalt och ägna sig åt vad resten av Europa kallade ”den nya romanen”. 

 Jag nämnde ovan att jag menar att man kan se Lorcas fascination för platsen som ett avgränsnings- 

och sorteringsarbete. För att komma något så abstrakt men ändå autentiskt som Duende nära, krävs 

det att man medvetet sjunker ned i en plats, undersöker dess historia och kultur. Av den anledningen 

ser jag det heller inte som en slump att Tunström väljer att kalla sin första diktsamling för 

Inringning. Medan han ännu tog avstånd från Sunne så insåg han behovet av att fånga och ringa in 

komplexa upplevelser och tankar för att kunna förstå dem. I denna första diktsamling hittar läsaren 

en dikt vid namn Nordisk ballad (som av Lorca). Denna underliga text kan ses som ett lekfullt sätt 

att tränga sig in i Lorcas värld, den parafraserar några dikter ur Zigenarballader, men med en 

plötslig vändning mot slutet:

  
Vildrosor. Röda vildrosor. / Skymning över sjön / och  sommar vid vägen. / Jag bad henne följa mig hem / ty hennes hår 

var lockigt och blont. / Jag tog henne vid handen / och hjälpte henne våga. / Vi lämnade skymningen över sjön / och 

sommaren vid vägen. / Hon lämnade sitt barn åt andra / och följde mig genom skogen. / Där plockade jag henne rosor. / 

Röda vildrosor med doft / som av rosor. / Där löste hon ut sitt hår / och lät mig kamma hennes lockar. / Skymning långt 

bort över sjön / och sommar vid vägen. / Bland vildrosor / och skymning över vägen / kammade jag hennes hår. / Som 

två darrande hjortar / vändes hennes bröst mot mig / och jag hörde bland trädens / skuggiga ristning / en tjäder flyga sin 

väg. / Hennes gråt var inte av smärta / men löften till skymningen / vid vägen. / och jag fäste hennes hår / med taggarna 

av rosor / utan att vända mig bort. / Skymning bland träden / och ristning av gräs. / Men hennes moder märkte det 

genast / och förde mig in i ett rum / med gamla möbler och kort / och hon lät mig sitta i bästa fåtöljen / när hon bjöd mig 

på vin och frukt.59    

I Tunströms försök att föra Lorcas mytologiska Andalusien till Värmland uppstår en komik som jag 

jag knappast tror har undgått författaren själv. Jag refererar den som ett sätt att förklara Tunströms 

ganska tidiga medvetenhet om platsens ”själ” och betydelse. Dikten är en slags illustration för det 

58 Under tiden, s. 136, Stockholm1993
59 Inringning, s. 40
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omöjliga i att skriva om något som man egentligen inte har någon aning om, eller tillträde till. Vi 

kan här dra oss till minnes partiet om ”Musan” i Lorcas duendeföreläsning. ”En falsk smak av 

lager” och idealiserade bilder är allt Tunström har att röra sig med när han försöker efterhärma 

Lorcas röst.

När Tunström reste till Grekland i slutet av femtiotalet så var det ett flyktförsök.  Han såg det som 

en dom att vara född i Sunne, ”ty den som är född i Sunne har ingenting att berätta”.60

Han ville skriva ”den stora romanen om Grekland”, men kunde aldrig komma igång.

I Prästungen ironiserar Tunström över denna dröm. Detta när den norska författaren Joachim läser 

högt ur sitt manuskript för honom: ”Det är livets bok han har skrivit, det är min bok han har skrivit, 

den handlar om norrmannen som kommer hem utifrån stora världen. Alla bra norska böcker handlar 

om såna norska män, och kommer de inte utifrån så ger de sig iväg, i sista kapitlet”61. 

Detta var en problematik han kunde dela med vännen Leonard Cohen, en annan Lorcaentusiast utan 

far. Tillsammans satt de vid samma bord och skrev på var sin debutroman om sina hemstäder, 

Cohen om Montreal i The favourite game (1963), och Tunström om Sunne i Maskrosbollen. 62 

När Maskrosbollens huvudperson Bastiano lämnar Sunne för att resa till Istanbul blir det dock en 

paus i romanen som markerar slutet på del ett. I del två är han i Sunne igen.

När Tunström senare planerade arbetet med Juloratoriet hade han att hantera en liknande rumslig 

problematik som i Maskrosbollen. Han visste ursprungligen bara att han ville skriva en bok om 

sorg. ”Om det enbart var en negativ  erfarenhet eller om det möjligtvis kunde finnas någon positiv 

energi att utvinna ur arbetet med sorgen”63 I en by i Nepal hade han träffat en svensk 

biståndsarbetare som tränade inför ett framförande av Bachs Juloratorium. 

Och jag visste, i samma ögonblick han den dagen gick ut genom dörren, att här var Historien. Det stora paraplyet. Den 

övergripande Symbolen för min bok Om Sorg. Det glada budskapets apoteos. Att i ett så främmande land som Nepal, 

under oftast ofattbara arbetsförhållanden se människors behov av att fastställa en identitet, den egna traditionen, att veta 

att det var jubelssånger de sjöng: sånger till födelsen, till livet, till framtiden, i en utsugen värld, gjorde att jag i 

blixtbelysning såg hela tematikens möjlighet: livet trots allt. Finns Sorg, så finns eller har funnits Glädje, som en melodi 

man en gång hört. Man vet att den finns, fast den ofta försvinner under stenar, dyker upp igen, försvinner, dyker upp.64

60 Under tiden, s. 135.
61 Prästungen, s. 212.
62 Leonard Cohen, Dikter från ett rum, s. 6. Stockholm 1972
63 Under tiden, s. 114.
64 Ibid, s. 115.
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Han påbörjade romanarbetet om en biståndsarbetare som for omkring på jorden i ett sökande efter 

tillit och tro. Men det blev misslyckat, ”mina gestalter drunknade i detaljer, deras psyken försvann 

in i ett politiskt-socialt dunkel, som inte passade mina intentioner, mitt språk.”65 Men så träffade han 

en man vid namn Gösta Miller i Sunne, som berättade för honom om livet i staden på 30-talet. 

Om arbetet i Patronens spritkällare, om Selkungen som förfärdigade seldon åt kejsar Franz Josef, om 

sirapsflaskan som gick sönder och hur ungarna låg på trottoaren och slickade upp den, om den giriga 

kantorshustrun, som de lurade att hamstra salt, om Kreugerkraschens återverkningar på sågverken, om 

Torsdagsklubbens orgier på hotellet, om prosten Värme som gav äpplen till de barn som inga skor ägde; 

ansikten, öden, scener. Sunne – detta trista samhälle – fick plötsligt liv: det började krylla bakom 

fönsterrutorna, i gathörnen, allting fick plats där i den värmländska dalgången, jag kände tydligare än 

någonsin förr att varje plats innehåller alla platser, alla liv innehåller alla liv, Sunne, Prag, Macondo, 

Wadköping, små eller stora upplevelser. Det är hur det berättas som är det viktiga. Jag dansade ut ur hans 

hus den gången, jag behövde inte längre jordklotet som underlag för en kosmisk historia. Storgatan, 

Långgatan och bron kunde räcka.66

Det blir en form av ”Inringing” som får igång romanarbetet, liknande den Lagerlöf hade upplevt på 

Malmskillnadsgatan. Plötsligt kunde han se en stor berättelse på en plats han uppfattade som 

vardaglig och liten. Denna tanke går att härleda till det antika Greklands tro på en platsens daimon, 

en dold kraft helt under ytan på det vi uppfattar och ser. I det här fallet dök denna kraft upp som 

berättelser. Döda som levandes handlingar och öden på en plats som i det här fallet råkade vara 

Sunne. Man kunde söka ”mysteriet” överallt där det hade funnits människor. Det för exempelvis 

tankarna till  Lorcas mystiska känsla av samhörighet med de döda Cante Jondo-poeterna från 

Andalusien. 

Jag har i de två föregående kapitlen diskuterat två likhetsdrag drag hos de båda författarna: deras 

andliga behov och besatthet vid döden. Att närma sig sådana begrepp och problemställningar kan 

kräva en någorlunda bekant och fastställd utgångspunkt. Jag säger inte att det är omöjligt att arbeta 

på andra sätt, med samma begrepp, men att såpass abstrakta teman underlättas av en rumslig 

begränsning att förhålla sig till.

Eller som Tunström formulerar det i Ord & Bild-intervjun från 1983: 

”Det är skönt att ha en plats där man kan geografin, där man kan placera alla människor, 
65 Ibid
66 Ibid, s. 117.
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problemställningar. Jag hittar där som i min egen ficka och då får jag berättartekniskt den trygghet 

jag behöver. Sunne är en begränsning som ger mej frihet”67 

Slutdiskussion.

I den här uppsatsen  har jag jämfört Federico Garcia Lorcas och Göran Tunströms litterära 

ambitioner och tematik. Detta med syftet att se huruvida det går att hitta Lorcas begrepp Duende 

också hos Tunström. Jag menar att det finns där, inte nödvändigtvis i alla författarens romaner, men 

att det blänker till med jämna mellanrum, i olika aspekter av de innebörder Lorca gav det. Att 

Tunström var förtrogen med Lorcas bildvärld och författarskap har han själv vittnat om, också som 

ett inslag i några av sina romaner och självbiografiska texter. 

Rolf Alsing formulerar ganska enkelt i sin biografi vad som gör Tunströms prosa unik; hans 

förmåga att skriva ”historier som får skratt och gråt att trängas i strupen”68 Det är mycket riktigt en 

kvalitet som får hans romaner att kännas känslomässigt autentiska också när de blir väl svulstiga 

och konstruerade. Det är ett drag han delar med Lorca, hans dikter är inte utsagt humoristiska men 

bär på samma pendling mellan befriande livsglädje och plötslig förtvivlan. 

   Detta är det första intrycket man får vid jämförelsen av de båda författarna. Men frågan är då hur 

man ska förklara denna känsla, utan att nöja sig med att de skriver litteratur som ”får skratt och gråt 

att trängas i strupen”.

I kapitlet ”livet som mysterium” redovisade jag Tunströms upptäckt av Lorca. Jag hänvisade till en 

passage ur Prästungen där han förklarade hur poeten hjälpte honom att hitta en tröst och ett 

sammanhang, som han misslyckats med att hitta vid sina präststudier vid Fjellstedtska skolan. 

Hos de båda författarna kunde vi se en religiös bakgrund, som de båda kom att ta avstånd från. 

Litteraturen blev ett medel för att uttrycka en delad känsla av en större verklighet i utkanten av 

tillvaron, som inte nödvändigtvis var Gud. För Tunström blev det dessutom ett sätt att ifrågasätta 

och undersöka tomrummet efter den döda fadern. Denna sorg och detta tomrum hänvisar Tunström 

senare till som ”sin skapande källa”. Denna förmåga hos Tunström har stora likheter med Lorcas 

Duendebegrepp. Att Tunström använder humor som en avledande manöver i sina berättelser gör att 

67 ”Våra kroppar är mänskliga katedraler, en intervju med Göran Tunström” s. 8.
68 Prästunge och maskrosboll, s. 157.
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smärtan och det tragiska överraskar. Denna intensitet, underhållning och livlig närvaro som 

samtidigt skiftar över i smärta och död, skulle jag vilja urskilja som centrala för Lorcas definition av 

Duende. Som Lorca efterlyste det i sin duendeföreläsning så går Tunström ”runt dödens hus” utan 

att låta sig vilseledas av vare sig musa eller ängel. Utan illusioner och förutfattade meningar. 

När Tunström får sin rumsliga insikt om Sunne, att alla platser ryms i alla platser, att alla liv ryms i 

alla liv, menar han att fokus ligger vid hur något berättas. Det gör också Lorca i sitt 

Duendeföredrag. Denna extra sensibilitet har jag i mina efterforskningar börjat betrakta som ett 

slags stark empati. Duende uppstod enligt Lorca ur lidande. En viktig poäng med begreppet är att 

det är en förlösning inom smärtan. Det är en plötslig insikt om att skönhet ryms också i förtvivlan, 

som man bara kan nå genom en stark identifikation med andra. 

Romerna i Andalusien och afroamerikanerna i Harlem utvecklade spännande uttrycksmedel – som 

ett sätt att överleva i sin socialt utsatta situation men också på grund av sin definierade folkliga 

kultur. I och med att de nekades en betydande roll i samhället kunde deras kultur utvecklas åt 

okonventionellt avantgardistiska håll. När jag talar om empati menar jag inte att Lorca tyckte synd 

om dessa människor vars Duende han hyllade, utan att han levde sig in i deras situation, förstod 

deras lidande och skönheten i dess uttryck. På så sätt var en gammal Cante Jondo-låt, sjungen av en 

skicklig men ytlig flamencosångare, tom på sitt ursprungliga innehåll om inte empatin, insikten om 

smärtan också förmedlades. Jag undviker uttrycket inlevelseförmåga, då uttrycket känns för svagt 

för att jämföras med Lorcas duende-definitioner. Det handlar inte så mycket om att förstå som att 

känna. Det uppfattas som skönt att drabbas av något med Duende, just för att man samtidigt drabbas 

av en känsla av samhörighet. Smärta förmedlas som något naturligt. Blues och Cante Jondo har 

denna egenskap. Där det personliga lidandet blir en kollektivt delad upplevelse.  Lorcas varningar 

om musan och ängeln ser jag som en påminnelse om hur lätt denna upplevelse kunde 

komprometteras. Bara för att kultur är vacker, eller besitter religiös auktoritet, betyder det inte att 

upplevelsen skänker tröst, av den enkla anledningen att den glömmer bort döden.

  

...intelligensen är oftast poesins fiende för den begränsar för mycket, för den lyfter upp poeten på en tron med 

vassa kanter och den får honom att glömma att han plötsligt kan bli uppäten av myrorna eller att en stor gräshoppa 

av arsenik kan falla ner på hans huvud, och muserna som lever i monoklerna eller i rosen av sval lack i den lilla 

salongen klarar inte av det69

69 Fisk, himlakroppar och glasögon, s. 87.
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Skriver Lorca i sitt Duendeföredrag när han talar om musan. Det viktiga med detta stycke är 

insikten om att Duende inte är ett specificerat ”Memento mori” - begrepp. Duende, såväl som 

Memento mori tillkännager döden som fenomen. Men ett viktigt drag hos Duende är detta att 

begreppet inte är ”högt”, det är inte en motvillig insikt en konstnär kan kokettera med, utan snarare 

en undangömd kraft som kan uppstå när det finns ett behov av den. Det är heller inte fråga om 

någon dödskult, Lorca såväl som Tunström förenas i att de inte uttrycker någon respekt för döden, 

endast för det lidande som följer.

Vi har i uppsatsen sett en längtan hos både Lorca och Tunström att komma nära ett ”mysterium”.

Lorca hittade inspiration hos Goethes begrepp ”Det demoniska” då det var ett uttryck för en känsla 

av att vilja förstå och klargöra detta större mysterium. Han nämner i föredraget dock ingenting om 

Sturm und Drang eller den romantiska rörelsens tankar om upphöjda genier, en tanke som vi 

exempelvis kunde hitta hos Hamann. Lorca tar snarare fasta på vissa konsthistoriska händelser där 

han sett Duende, eller försök att definiera begreppet.

   Detta mysterium är en önskan att uttrycka en stark gemensam nämnare som knyter människor till 

varandra. Lorca var kritisk till surrealismen då den var för programmatisk. Detta motstånd från hans 

sida, trots en tjusning för surrealistiska bilder, hade sin grund i att rörelsen var för upphöjt 

intellektualiserad. Den bröt kontakten mellan människor för att den inte kunde tillhöra alla. 

 Den katolska kyrkan kom han att vända ryggen då han ansåg den vara för auktoritär och föraktfull 

mot oliktänkande. Han grämde sig över att det kärleksbudskap som predikades av Jesus hade 

tappats bort i hierarkiska labyrinter.

   Lorca vände dessa rörelser ryggen av den enkla anledningen att de tilldelade sig ambitionen att 

förklara och närma sig  mysteriet, samtidigt som de var elitistiska och förnekade ett större 

sammanhang mellan alla människor.

   Detta sammanhang är samtidigt mysteriet. För Lorca blev Duende ett motstånd mot död och 

lidande samtidigt som det skildrade dessa ämnen, något som överskrider dem.  ”Det handlar inte om 

förmåga, utan om ett verkligt levande uttryck, det vill säga av blod, av uråldrig kultur, och på 

samma gång skapande i ögonblicket”70 som han skriver inledande i sitt föredrag. 

Jag har som sagt inte stött på någon text av Tunström där han talar om Duende. Han var 

uppenbarligen influerad av Lorca, och umgicks på den grekiska ön Hydra under sent femtiotal med 

70 Fisk, himlakroppar och glasögon, s. 86.
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en krets människor som alla höll Lorca högt. Jag uppfattar det därför som märkligt att han undviker 

själva begreppet. När han ovan i texten förklarar sin längtan efter ”En punkt där det som gör ont och 

det som gör gott sammanfaller”, väljer han att illustrera denna längtan med Borges ”punkten Alef”, 

när Lorcas Duendebegrepp hade legat lika nära till hands. Som vi kan se i Rolf Alsings biografi så 

har han ju dock en bestickande förmåga att ”glömma” detaljer om influenser från Lorca. Det är 

intressant att jag inte hittat några citat från honom om Duende, då han i sin litteratur rör sig så 

tematiskt nära de definitioner som utgör själva begreppet. I förordet till Fisk, himlakroppar och 

glasögon skriver Torbjörn Elensky att ”Lorca publicerade dessa texter i tidskrifter, de har aldrig 

tidigare samlats i bokform på svenska”71. Denna bok trycktes 2009, nio år efter Tunströms död. Han 

kunde som sagt inte spanska, men föredraget trycktes på engelska i samlingen In search of Duende 

1998, samma år som Tunströms sista roman publicerades. 

   Jag får tills vidare anta att Tunström inte hade tillgång till Lorcas föreläsning om Duende, och att 

det är därför han aldrig nämner begreppet. Om han verkligen satt sig in i det kan vi alltså inte säkert 

veta. Spåren i hans egen litteratur tyder dock på det. 

Han delar, som uppsatsen bevisat, sökandet efter Lorcas ”mysterium”. Intressant nog upptäckte han 

också liknande vägar i sitt sökande efter det. Tunströms romaner handlar om dödens och sorgens 

avtryck i människors liv. Men framförallt om motståndet, om glädje ”trots allt”. Detta ”trots allt” 

brukar vara karaktärernas möjligheter till glädje genom identifikation med andra, att på så vis kunna 

betrakta sig själva utifrån. De båda författarnas besatthet av platsen, dess daimon, får tolkas som en 

besatthet av ”mötesplatsen”, där olika liv och erfarenheter löper samman. 

Och här tycker jag de båda författarna möts i ett gemensamt Duende: Mysteriet blir tydligare genom 

vår förmåga att förstå andras smärta. Döden kan vara en väg till identifikation och samhörighet. 

Lidandet är delat.

71 Ibid, s. 8.
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