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136 Övriga recensioner

dennes 70-årsdag 1952. Tiden var inne för en rimlig 
rehabilitering», anmärker Ahnlund. Han har för övrigt 
inte dragit sig för att återge ett pornografiskt poem som 
Lidman svängt ihop sedan han efter mer än trettio års 
äktenskap börjat leva samman intimt med sin andra 
hustru. Bengt Holmqvist som rubricerat sin anmälan i 
D.N. (26 sept. 1996) av Ahnlunds bok »Gudfruktig 
libertin» återgav road poemet och betecknade Sven 
Lidman som »en av våra mest uppmärksammade 
gudsmän, väldig såväl i fromhet som fromleri». 
Vinklingen mot fromleri misshagar säkert Ahnlund 
som väl ligger vida mer på våglängd med Sven Lid
mans religiösa tänkande. Han var med och sjöng Lid
mans sång O salighet, o gåtfullhet vid hans dödsbädd, 
lade bibeln i hans händer och krucifixet på hans bröst, 
berättar han på slutraderna av sin biografi.

Lidmans romaner, Silfverstååhlromanema och Huset 
med de gamla fröknarna, får en välavvägd karakteristik, 
men givetvis blir det den sene memoarförfattaren lik
som dagboksskribenten som Knut Ahnlund vill lyfta 
fram. Om Lidman med Tor Bonniers ord egentligen var 
intressantare än sina böcker -  Ahnlund har ju tagit vara 
just härpå i sin biografi -  får memoarerna med sin 
självfokusering givetvis tillerkännas förstarangsintres- 
set. Bengt Holmqvist, för att än en gång återkomma till 
denne kvalificerade litteraturkritiker, anmälde i sin 
recension av Sven Lidman. Ett livsdrama vissa betänk
ligheter visavi de självbiografiska verken: »Den fördju
pade självräfsten i memoarerna ter sig ofta avväpnande 
men väcker däremellan en fördjupad olust som en 
fortsättning -  den ofullbordade femte delen skulle ha 
hetat ’Kolportören’ -  knappt kunde ha utplånat.» Ahn
lunds bok ger underlag och stimulans för en fortsatt 
diskussion på denna punkt.

Ulf Wittrock

Anders Olsson, Ekelunds hunger. Bonnier Alba Essä. 
Stockholm 1995

Anders Olssons bok om Vilhelm Ekelund är en utvid
gad essä, som vill teckna en övergripande bild av ett 
författarskap, som hittills tycks ha undandragit sig varje 
form av bestämd litteraturhistorisk inplacering, den må 
så vara sociologisk, epokmässig, idéhistorisk, psyko- 
biografisk, genremässig eller stilistisk. Efter en ung- 
domslyrik med -  till en början -  melankoliskt symbo
listiska skymningsmelodier, vänder han sig mot hårdare 
gudar och antika ideal. Ekelunds uppgivande av vers
lyriken för ett med tiden alltmer kryptiskt och egensin
nigt aforistiskt författarskap, laddat med personliga 
kodord och ekande intertexter, har skapat åtskilliga 
spekulationer kring orsaken till detta »brott» (ex. We- 
rin, Ljung, Ståhl och Nyländer); psykologiserande 
förklaringar rörande »själshygieniska» orsaker (R. 
Ekman), såväl som tolkningar av vissa perioder av hans 
aforistik, fokuseringar på särskilda tankelinjer och 
filologiska förgreningar (ex. af Geijerstam, Valdén, 
Lindqvist), liksom ansatser till en systematiserande, 
stilistisk karaktäristik (Naert). Kan man över huvud 
taget sätta fenomenet »Vilhelm Ekelund» på en över

gripande formel, som kan samla in hela dennes förfat
tarskap?

Anders Olsson menar sig ha funnit denna formel i 
titelns »Ekelunds hunger». Hunger-metaforen, som i 
sig står i förbindelse med en hel rad uttryck för frivillig 
disciplinering och avstående, leder långt, t.o.m. mycket 
långt in mot den brinnande kärna man förnimmer i 
Ekelunds författarskap. Personliga vittnesbörd om för
fattarens eruptiva och högeligen problematiska karaktär 
finns det ganska gott om, men Olsson har valt att i 
princip frilägga dessa starka energier i texterna. Det är 
där som »Vilhelm Ekelund» blir synlig, även om man 
ibland förblir osäker om huruvida vi diskuterar en 
själsförfattning hos den som har producerat texten, eller 
om vi som läsare tillsammans med Olsson befinner oss 
involverade i skriftens egen form- och energiutveck
ling.

I själva upptakten till essän, där »brottet» med vers
lyriken, landsflykten i Tyskland och Danmark och 
sökandet efter ett nytt modus vivendi et scribendi be
handlas, relateras med nödvändighet till en rad välkän
da biografiska omständigheter (slagsmålet på Styrsö, 
umbärandena i Berlin etc.), men Olssons intresse foku
seras snart till den inre omprövning som kom att leda 
fram till bejakandet av hungern som incitament för 
skapandet. (Ekelund formulerade det först, i Nietzsches 
termer, som »lidande»): »Ekelunds hunger skall således 
inte förstås som en hunger ’efter’ ära, gemenskap, 
mänsklig närhet eller dylikt, utan som en hunger som 
väljer att förbli i sitt tillstånd, i det otillfredsställda. Det 
är när hungern på detta sätt gör sig kvitt objektet som 
den undandrar sig behovstillfredsställelsens cirkel och 
blir produktiv. Det är det objektlösa i denna självvalda 
hunger som utgör förutsättningen för de samband med 
mystikens traditioner som Ekelund alltmer skall upprät
ta.» (S. 39)

Hela Ekelunds aforistik blir i Olssons läsning be
stämd av ett slags renande »svältkur», ägnad att driva 
ut den töckniga, melankoliska affektvärd, som den 
unge lyrikern hade värjt sig mot och samtidigt närt sig 
av. Och kampen förblir oavslutad; Ekelund vänder sig 
till klassiska, filosofiska »själsterapier», men de våld
samma formerna för »utdrivningen» av det icke
önskvärda ( i Olssons renodlande läsning enkannerligen 
det judiska och det kvinnliga) verkar hämta energier 
som ligger långt bortom -  och djupare -  än vad som 
ryms i en Martha Nussbaums perspektiv. Och är han 
inte här i pakt med dessa greker, som var ytliga, ober- 
flächlich -  aus Tiefe (Nietzsche)? Men inte bara den 
klassiska antikens anorektiska recept stod honom till 
buds; åtskilligt har Ekelund lärt av kristna mystiker. 
Redan Paulus förstod vikten av att »hushålla» med och 
»förvalta» Guds hemligheter -  den ekelundska krypto- 
logismen »ekonomi» härrör sannolikt från Första Ko
rintierbrevets oikonomous mystärion theou (1 Kor. 4:1), 
som Ekelund citerar i Spår och tecken, 1930. Här heter 
det bl.a. under rubriken »Fattigdom»: »Att det mänsk
ligas belägenhet ä r fattigdom: mystikens grundsyn. 
Och mystik är intet annat än ekonomi -  empraktisk, 
lefvande, produktiv ekonomi. Hur gör jag mig starkas
te, tätaste fångstnät för Lif? -  så mystiks eviga fråga.» 
Ekelund hör till dem som insett att en »asket» är det



samma som en »athlet», en övande. Mycket -  på ren, 
ekelundsk skånska -  skit -  kommer då upp och skall ut, 
och det är bara som det skall vara, skriver Hjalmar 
Ekström, Ekelunds skomakarmystiker i Helsingborg, 
tröstande i sina själavårdande brev. Processen förblir 
oavslutad (»Det goda jag vill, det gör jag icke...»). Men 
bilden blir något skev, och blir det också hos Olsson, 
om man inte lika starkt betonar de ögonblick av nåd, 
klarsyn och gyllene hilaritas, som Ekelund til syvende 
og sidst låter oss ana. De kommer liksom fria, av nåd, 
men de kan likafullt frammanas, skriver Ekelund i ett 
sammanhang. De har ingen transcendent förutsättning 
eller mål; Ekelunds värld känner ingen slutlig »fräls
ning», inget budskap att frambära annat än den egna 
andens kamp för den levnadsstämning, som i bästa fall 
kan bli till ett mönster för andra. Trots det intensiva 
umgänget med texter som vibrerar av agape -  Dosto- 
jevskij inte minst -  förblir Ekelund i den antika själs
odlingens individualism.

En essä tar sig självfallet rätten att driva en egen 
läsning, och driva den mycket långt för att pröva dess 
bärighet. Anders Olsson är en av de »läskunniga»; 
därtill också en skrivkunnig i eminent mening; det är 
som alltid en ren fröjd att läsa denna klara och samti
digt betydelseladdade prosa. Som läsare engageras 
man, häpnar av glädje inför de »fynd» som tolkningen 
avsätter; lika ofta läser man emellertid Olsson som 
Ekelund själv läste, med utrop och invändningar som 
kastas ner i marginalen. Själva genrebestämningen 
»essä» är problematisk, då Olssons anspråk snart visar 
sig vara betydligt större: han är faktiskt ute efter att 
leverera förklaringar till några av Ekelundforskningens 
klassiska tvisteämnen, där han i något fall i polemisk 
nonchalans ignorerar tidigare forskningsinsatser (den 
stora diskussionen kring varför Ekelund »slutade» 
skriva lyrik), i andra slår in öppna dörrar (antisemitism
debatten) eller driver tolkningsstrategier in absurdum 
(som då han låter det antisemitiska och anti-kvinnliga 
bli avgörande för texter som har föga relevans i sam
manhanget och som endast via en rad förmedlande 
släktskapsförhållanden låter sig tematiskt hänföras till 
dessa kategorier, t.ex. hans kärlek till det stränga, ark
tiska klimatet). På s. 72 slås man av anspråken rörande 
»utdrivningen»: »[...] jag har här begränsat mig [sic] till 
att se dess förbindelse med reningens roll i författarska
pet i stort, i politiskt, sexuellt, moraliskt och estetiskt 
hänseende.»

Begreppen manligt och kvinnligt är ytterligt proble
matiska och laddade för Ekelund; inte alltid undgår 
Olsson själv att hamna i ett slags essentialistiskt tän
kande, och i dess förlängning ställer man sig frågan: 
finns det verkligen manligt resp. kvinnligt språkl (Psy
koanalytiska influenser från närmast franskt håll har 
skapat olyckliga låsningar i könspolarisering. Ex: sön
derbrytandet av språkets »moderskropp» i aforismema, 
att värja sig mot läsningen som förförelse, att bli läst är 
risken att »bli kvinna»...!) Om man går in på Ekelunds 
egen linje att förknippa det kvinnliga med ett slags 
melankolisk själsförfattning, och om man dessutom 
kopplar denna melankoli till uttryck för »modernism» 
och »modernitet» -  ett luddigt användande av sådana 
begrepp utmärker essän -  hamnar man då inte i en

uppdaterad version av Rolf Ekmans »själshygieniska», 
psykologiserande förståelseform?

Diskussionen kring Ekelunds sena aforistiska stil och 
dess egendomliga lyskraft tvärs igenom det riktigt 
räliga och svårgenomträngliga hör annars till det mest 
tankeväckande och uppslagsrika i Olssons essä; här 
låter han askesen framträda som skrivkonst och kritisk 
modell: Ekelund arbetar med formen som motstånd i en 
öppen process, i det oavslutade fragmentet. Här ges en 
aning om varför man trots allt gör sig mödan att läsa 
Ekelund. Och här återstår fortfarande mycket för kom
mande forskare att säga: denn noch ist manches zu 
singen (Hölderlin).

Eva-Britta Ståhl
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Paul Berf: Reisen durch Zeit und Raum. Eine themati
sche Analyse von Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi 
(Artes et Litterae Septentrionales. Kölner Studien zur 
Literatur-, Kunst- und Theaterwissenschaft, Band 15). 
Literaturverlag Norden. Morsbach 1995 (226 s.).

Gunnar Ekelöfs En Mölna-elegi krävde som bekant 
många år av arbete och möda att fullborda. Dikten är 
resultatet av en skapelseprocess som sträcker sig över 
mer än två decennier, från 1936 eller 1937, då det 
första utkastet nedskrivs, till utgivningsåret 1960. 
Elegin tycks ursprungligen ha varit tänkt att ingå i 
Färjesång (i en odaterad dispositionsskiss är den place
rad som slutdikt i denna samling) och kallas i ett brev 
till Bonniers förlag 27.4.41 »en längre Waste Land
dikt, som möjligen skulle kunna fylla ett litet häfte»; 
dikten är, tillfogar Ekelöf, »ännu inte alldeles klar». 
Några dagar senare (1 maj 1941) talar han i ett upp
sluppet brev till Johannes Edfelt om »en lång Eleski... 
om tiden, identiteten och jakten efter det förflutna -  
idel mystik», som han tänker »lura» Bonniers att utge 
»separat å la Eliot fast tjockare». Under 1940- och 50- 
talet publicerade Ekelöf flera brottstycken ur En Möl
na-elegi, men det var först efter en intensiv och utmat
tande arbetsperiod sommaren 1960 som diktboken 
kunde färdigställas; ännu i mitten av augusti tvivlade 
Ekelöf, då »totalt utarbetad» (brev till Gérard Bonnier 
16.8.60), på att den skulle kunna utges detta år.

Den långa dikten med den långa tillkomsthistorien 
har blivit föremål för en lång rad kommentarer och 
specialstudier och har även behandlats i två större 
vetenskapliga undersökningar: Leif Sjöbergs A Rea
der ’s Guide to Gunnar Ekelöf s A Mölna Elegy (New 
York 1973) samt Erik Thygesens Gunnar Ekelöfs 
Open-Form Poem A Mölna Elegy. Problems of Gene
sis, Structure and Influence (Uppsala 1985). Paul Berf 
intar i sin avhandling en starkt kritisk hållning till 
Sjöberg och Thygesen: bägge är -  menar Berf (s. 22ff, 
30ff) -  alltför bundna av Ekelöfs egna uttalanden och 
anvisningar och bägge atomiserar texten, försummar att 
studera den som en konstnärlig helhet. Själv vill Berf
uppfatta En Mölna-elegi som »eine Einheit [------], in
der allen enthaltenen Elementen wichtige inhaltliche 
wie ästhetische Funktionen im Kontext des gesamten 
Textes zukommen» (s. 10). Detta gäller också de talrika 
citaten -  dessa »Fremdkörper im Text», som skapar ett




