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Inledning 

Gunnar Ekelöf och förhållandet till Charles Baudelaire och Arthur 

Rimbaud 

  Den svenske författaren Gunnar Ekelöf (född 1907 i Stockholm, död 1968 i Sigtuna) hör till  

Sveriges mest kända och uppmärksammade poeter och författare genom tiderna. Han började 

sin litterära bana med antologin Sent på jorden 1932, fortsatte redan två år senare med 

Dedikation och publicerade därefter flitigt flertalet diktsamlingar fram till sin död i Sigtuna 

1968. Utöver att skriva egen poesi är Ekelöf också förknippad med flera översättningar av 

fransk litteratur. Hans förhållande till Baudelaire och Rimbaud går att spåra, inte bara genom 

hans egna översättning av de franska poeterna utan även i hans egen diktning. 

  I Anders Cullheds förord till nyutgåvan av Les Fleurs du mal, Baudelaires centralverk 

(denna utgåva i översättning av Ingvar Björkesson) tydliggörs den roll och den betydelse som 

Gunnar Ekelöf, tillsammans med flertalet andra översättare, har haft för hur eftervärlden 

tolkat Baudelaire. 

  Redan i namnet på Ekelöfs första diktsamling Sent på jorden leder associationerna till motiv 

som undergång, förgänglighet och kanske även dekadens, några motiv som syns tydligt och 

konsekvent följer läsaren genom hela samlingen. Dessa teman är vanliga även hos Baudelaire 

i Les Fleurs du mal precis som det är hos Rimbaud. 

  Vidare förs vi som läsare genom Ekelöfs litterära landskap i Sent på jorden genom 

intertexter hos bland annat Shakespeare och hans Romeo and Juliet, den franske poeten 

Robert Desnos och även utomeuropeiska influenser hos bland annat den kinesiska poeten Li 

Po. Döden är i diktsamlingen ständigt närvarande, precis som hösten och sommaren är vanligt 

förekommande. 

  Baudelaire, född 1821, död 1867, har haft stor betydelse för den modernistiska lyriken och 

givit stark inspiration till efterkommande poeter såsom bland annat Rimbaud, Mallarmé, 

Verlaine och Gunnar Ekelöf själv
1
 främst då genom Les Fleurs du mal. 

  Dikterna i Les Fleurs du mal cirkulerar kring leda, melankoli, den kristna religionen i 

katolsk tappning, som Baudelaire själv bekände sig till, och döden. Han levde och verkade 

under en turbulent tid i  Frankrike och med de romantiska strömningarna som följde under 

1800-talet valde Baudelaire en annan väg och konfronterade istället den frihet som poeterna 

nu fått genom att skapa en lyrik som i vissa stycken ligger närmare realismen och inte minst 

                                                 
1
Cullhed 2005, s. 7. 
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den växande naturalismen. De konsekvenser och de insikter som det gav honom gjorde 

honom till en av 1800-talets mest inflytelserika författare
2
.    

  Arthur Rimbaud, född 1854, död 1891, var landsman till Baudelaire, verkade något senare 

och var  mycket influerad av Baudelaire. Rimbaud kan beskrivas som en mer symbolistiskt 

lagd författare än tidigare nämnda och det är också denna strömning som vi idag förknippar 

Rimbaud med. Större delen av sin litterära karriär gjorde han redan innan han fyllt tjugo år, 

vilket gör honom till en ytterst anmärkningsvärd författare. 

Syfte och frågeställningar 

  Syftet med denna uppsats är ett studium av några Ekelöfdikter där en viktig aspekt är Ekelöf 

intertextuella förhållande till Rimbaud och Baudelaire. Ekelöf fann betydande inspiration hos 

dessa två franska poeter och då blir det intressant att undersöka närmare på hur detta tar sig 

uttryck direkt i Ekelöfs texter. Undersökningenbaserat på de tidigare diktsamlingarna eftersom 

det var tidigt i karriären som Ekelöf lät sig inspireras.  

  För Rimbaud kommer Wallace Fowlies Rimbaud -Complete Works, Selected Letters (2005) 

användas. Översättningen går så nära i hand det franska orginalet, att det låter sig användas i 

sammanhanget. 

  Uppsatsundersökningen kommer alltså att utgå från följande frågeställningar: vilka lyriska 

spår står att finna av Rimbaud och Baudelaire i några av Ekelöfs dikter? Vilka teman är 

gemensamma för Baudelaire, Rimbaud och Ekelöf? Hur har Ekelöf låtit sig inspireras av 

Baudelaire och Rimbaud? 

Metod 

  Den undersökning som uppgift kräver baseras på ett urval av dikter ur Gunnar Ekelöfs två 

första verk, Sent på jorden, Dedikation. Dikter ur dessa verk kommer att fungera som 

exempel, detta för att direkt finna spåren av Baudelairediktningen och Rimbauddiktningen 

hos Ekelöf. Metoden är alltså komparativt anlagd närläsning. 

  Dedikation behandlar i större utsträckning döden, dualismen och drömmandet. Motiv som 

förruttnelse, död och leda förekommer. Urvalet av Ekelöfdikter består av 

inledningsdikten ”blommorna sover”, ”expansion” och ”apoteos” ur Sent på jorden, vidare 

används även ”Dedikation”, ”Drömd dikt” och ”Contra Prudentium” ur Dedikation. Alla 

Gunnar Ekelöfs dikter är hämtade ur Samlade dikter från 2004. Från Baudelaire används 

                                                 
2
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dikterna ”Correspondances” och ”Les Bijoux” ur Les Fleur du mal. Av Rimbaud behandlas 

dikterna ”Aube” och ”Première soirée” tillsammans med ”À une raison” alla tre dikterna 

tagna ur Rimbaud -Complete Works, Selected Letters, utgiven 2005.   

  Teman som förgänglighet och undergång torde kunna ses som typiska för Gunnar Ekelöf 

samtidigt som de är även är mycket typiska, tillsammans då med den religiösa tematiken, 

även för Baudelaire. De dikter i Ekelöfs tre verk som visar på spår från Rimbaud och 

Baudelaire kommer i uppsatsen att utgöra grunden för avhandlingen i uppsatsundersökningen. 

  I uppsatsen kommer även Kjell Espmarks Dialoger från 1985 att användas. Verket är en 

essäsamling och studien kommer främst att se till essän ”Dikt och dialog”. Även Espmarks 

verk Att översätta själen (1975) används. 

   

Tidigare forskning 

  Inom den moderna lyriken har Ekelöf haft, och har fortfarande denna betydelse samtidigt 

som han även har varit stilbildande och nyskapande i genren. Forskningen om Baudelaire är 

omfattande. Som tidigare berört i uppsatsen har Baudelaire kommit att bli en stor 

inspirationskälla för efterkommande generationer av författare och poeter, i synnerhet i den 

modernistiska lyrikens tradition. Bengt Landgren står själv för en stor del av forskningen 

kring Gunnar Ekelöfs. Detta presenterar Landgren genom flera biografier om Ekelöf. Bland 

annat Den poetiska världen (1982) som i denna uppsats används behandlar Ekelöfs 

förhållande till Baudelaire i en ren jämförelse mellan de båda författarna. 

  Forskningen om Rimbaud är även den omfattande. I likhet med Baudelaire har Rimbaud 

betytt mer för en internationell kontext än vad Ekelöf har gjort. 

  I Espmarks Att översätta själen utgår författaren till stor del från både Baudelaire och 

Rimbaud när denna ser på världslitteraturen och det är också inom världslitteraturen och 

symbolismen som Rimbaud har ströst betydelse. 

  Den sekundärlitteratur som i uppsatsen används består av två av Bengt Landgrens verk om 

Gunnar Ekelöf. Ensamheten, döden och drömmarna (1971) studerar Ekelöfs diktning utifrån 

ett idéhistoriskt perspektiv. Verket blir för denna studie användbart då den behandlar tiden för 

författandet av de tidigaste diktsamlingarna. Det andra verket är Den poetiska världen som 

behandlar Ekelöfs tidiga författarskap strukturanalytiskt. Bengt Landgren står för en stor del 

av den forskning som ägnats Gunnar Ekelöfs lyrik. Verket tar också upp Gunnar Ekelöfs 

förhållande till Arthur Rimbaud. Då fokus i Landgrens Den poetiska världen från 1982 ligger 
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på Ekelöfs tidigare produktion, och alltså därmed på bland annat Dedikation och Sent på 

jorden, är verket mycket användbart. 

  Det intertextuella förhållandet mellan Baudelaire och Gunnar Ekelöf beskrivs i denna 

uppsatsundersökning enligt Olssons modell, som den presenterar ”Intertextualitet, 

komparation och reception”, där Olsson gör distinktioner mellan texters olika intertextuella 

samband. Dessa samband menar Olsson kan vara av olika karaktär. Ett intertextuellt samband 

kan vara såväl explicit som implicit, vänskapligt som antagonistiskt eller avsett eller icke 

avsett etc.
3
 Uppsatsen kommer att använda sig av denna sambandsmodell för att utförligare 

förklara sambandet mellan Baudelaire och Ekelöf och för att göra jämförelsen tydligare. 

  Anders Mortensens verk Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf, 2000, kommer att 

användas i uppsatsen. Verket behandlar stilistiska drag av författande hos Ekelöf, men även, 

som titeln indikerar det nyskapande. 

  I uppsatsen stäms sedan de resultat som studien givit av med Anders Mortensen och Bengt 

Landgren. Där det dock behövs kommer Mortensen och Landgren att lyftas in för att vidare 

stödja det analytiska resonemanget som här förs.  

 

Undersökning 

  I Att översätta själen: En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen skriver 

Kjell Espmark om Karl Vennbergs syn på modernismen
4
. För honom utgår modernismen 

närmast från symbolismen som gick emot till realismen och romantiken genom att ta sikte på 

det universella, på det gemensamma hos människan. Vidare skriver Espmark att Baudelaire 

och dennes själsöversättning kan mångfaldigas genom flera exempel i 1900-talets lyrik, att det 

går att finna linjer mellan Baudelaire och 1900-talets många stora poeter och författare
5
. Det 

som Espmark här uttrycker är att det finns ett spår som går genom litteraturen och då, kan 

tolkas från Baudelaire, genom Rimbaud till Ekelöf och vidare genom lyriken och därmed 

finner inspirativa andra vägar genom andra författare
6
. Detta sker alltså på ett intertextutellt 

plan. 

 

                                                 
3
Olsson 1998, s. 58-60. 

4
Espmark 1975, s. 210. 

5
Ibid. 

6
Ibid. 
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Ekelöf och Baudelaire: några dikter 

  Vi ska nu ägna ett par sidor åt att leta efter Baudelaireska drag hos Ekelöf. Vi börjar med en 

analys av Gunnar Ekelöfs dikt  ”expansion”: 

 

”mitt jag inandas himlen i anemisk svindel 

och arktisk nakenhet med lugnorna som vindlar 

min hjärna exploderar och artärerna brister 

och fåglarna drunknar i luften som jag dricker 

låt blodet spruta ut och färga molnen röda 

tills molnen börjar sjunga ut i rymdens tystnad 

tills i en avlägsen detonation av färger 

solen förlorar medvetandet 

och gula trumpetstötar blänker 

mot kopparhorisonten 

 

där solen sjunker glöder av min vilja  

där mina händer skall strö skuggor över jorden 

vars natt som nalkas är mitt ögonblick 

vars stjärnor flyger ut under min panna”
7
 

 

  Ekelöf använder dikten till att beskriva döden, vilket vi ser i diktens allra sista stycke. En 

tanke var hos Ekelöf att människan, likt i ”expansion” efter döden förenas med universum och 

på så vis uppnår en expansion i dödsögonblicket med världsalltet. Diktjagets ”expansion över 

kosmos’ oändlighet”
8
. 

  Här ska vi nu se närmare på dessa likheter med Baudelaires dikt ”Correspondances”: 

 

”La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

                                                 
7
 Ekelöf 2004, s. 27. 

8
 Landgren 1971, s. 76. 
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II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 

Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.”
9
 

 

  Baudelaire är inte lätt att placera in i ett fack, vilket kan märkt i denna dikt som innehåller 

flera drag med stark koppling till romantiken. Baudelaire lånar av och gör avtryck i flera av de 

litterära strömningarna som idag kännetecknar den tid då han verkade. För symbolisterna, 

som Rimbaud, var han betydelsefull, vilket redan berörts tidigare. Ändå kan man ibland se 

drag av både realism och romantik hos honom. Ett av de romantiska greppen är att Baudelaire 

använder ordet mysk, ett slags rökelse, som har blivit en symbol starkt kopplat till denna 

litterära strömning.  

  I ”Correspondances” kan vi enligt ovan utläsa en viss spänning mellan natur och kultur. 

Baudelaire omnämner både naturen och skogarna och ”gröna ängar” som ting i diktens första 

stycke: ”Genom skogar av symboler går människan fram”. Detta torde också kunna uttrycka 

människans tilltro till religionen. -Symboler är vedertaget förknippade med religiösa aspekter. 

Detta aktualiseras ytterligare när Baudelaire beskriver rökelserna i det allra sista stycket. Vilka 

skapar en religiös symbolik tillsammans med kopplingarna till romantiken. Mysk har inom 

romantiken fått en mycket erotisk innebörd, som genom Baudelaires användande av den  

i ”Correspondances” bidrar till diktens estetik och i synnerhet symbolik och användandet av 

mysk i dikten bör alltså ses som ett romantiskt element. 

  Bengt Landgren menar att Ekelöf funnit stark inspiration i Baudelaires ”förbundna strävan 

att åstadkomma en syntes mellan konstarterna”
10

. Vidare talar Landgren i Den poetiska 

världen om Ekelöf anknyter ytterligare till Baudelaire genom dennes idéer om 

korrespondenser mellan olika sinnesområden och Ekelöfs egna tankar om den syntetiska 

universalkonsten
11

. 

  Den som står som en av förgrundsgestalterna till det som kännetecknas som modernismen är 

enligt Ekelöf själv, just Baudelaire i ”Correspondances”
12

. 

                                                 
9
 Baudelaire 1857, s. 16. 

10
 Landgren 1982, s. 87. 

11
 Landgren 1982, s. 87. 

12
 Landgren 1982, s. 85. 



8 

 

  I ”Correspondenses” kan vi se en viss religiös aspekt, Baudelaire var ju som bekant katolik, 

vilket blir tydligt i flera av dennes dikter. I ”Correspondenses” är det generell bemärkelse inte 

gudstematiken som är påtaglig, istället är det själva religionen som utgör det stora temat. För 

mig behandlar dikten Baudelaires egna tankar om livet och döden, vilket kan utläsas i andra 

stycket genom ”som ekon flyter samman ur ur fjärran regioner 

till en enhet av mörk och djup konsonans”. ”Fjärran regioner” torde tyda på livet efter detta.  

  Ekelöfs dikt skiljer sig från Baudelairs ”Correspondenses” till perspektivet. Där Baudelaire 

är allmängiltig eller universell är Ekelöf personlig. Det är dikarjaget som 

upplever ”expansion”. Vi ser tecken på elementarförväxlingarna vid ”fårglarna drunknar i 

luften som jag dricker”. 

  Hur förhåller sig detta till Baudelaire? Prespektivet är annorlunda, vilket redan varit klargjort. 

Ekelöf torde alltså mer syfta på den egna och personliga expansionen med universum som sin 

livsåskådning, sin idé om människan och döden. Likheten med Baudelaire förefaller vara stor. 

Uttrycken ”Fjärran regioner” och ”till en enhet av djup och mörk konsonans” gör sig här 

påminda. Dessa två rader påminner starkt om ”expansion”. Inte enbart den till titel utan även 

till den helhet som ”expansion” förnimmar. Ekelöf talar om stjärnor, mörker och nätter, precis 

som Baudelaires ”djup” och ”mörka konsonans”. 

  Mer påtaglig blir ”Correspondances” likhet med ”expansion” i den förra diktens sista 

stycke: ” med det oändligas expansion, med svalka som oaser”. Här finner vi en direkt likhet 

mellan Baudelaire och Gunnar Ekelöf. Det sista stycket i ”Correspondenses” har alltså ett 

samröre med de tankar som Ekelöf såg som sina egna, i den expansion där själen förenar sig 

med universum.  

  Vi kan här fasställa att det inte är endast till namnet som ”expansion” har kopplingar 

till ”Correspondances”. Analyserar vi ”Correspondances” och dess handling djupare finner vi 

att diktens andemening ligger i en liknande utgångspunkt som den Ekelöf har i den sinnliga 

expansionen med universum. De två lyrikerna har dock olika utgångspunkter. Baudelaire 

arbetar utifrån en delvis religiös aspekt, även om vare sig kristna fundament eller någon form 

av gudstematik är framträdande i dikten. Hos Ekelöf finner vi i denna dikt i synnerhet ingen 

kristen religiositet. Den Ekelöfska dikten uttrycker istället en sekulär mystik i tanke eller en 

idé om livet efter detta som går ihop bättre med buddhistiska eller hinduiska läror.  

  Ser vi till namnet i ”Correspondances” förefaller det först inte ligga någon vidare koppling 

till diktens direkta innehåll. Ser vi dock närmare på dikten kan vi utläsa att diktens titel torde 

syfta på den korrespondens som existerar mellan Gud och människan genom de ting som 

Baudelaire beskriver i dikten. Detta aktualiseras eller förtydligas i dikten genom att 
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Baudelaire berör, för dikten specifikt kristna och tydligt religiösa objekt och fundament såsom 

rökelse, mysk, ambra och bensoe. Omnämnandet av ”gröna ängar” för associationer till Eden, 

vilket torde vara en rimlig koppling då benämnandet av ”gröna ängar” också förekommer i 

Psaltaren, Ps 23. Dikten har även smärre ockulta inslag, vilket kan ses i likhet med ”expansion” 

och den livsåskådning som Ekelöf anammat. Detta tar sig uttryck hos Baudelaire i den sista 

raden, efter att denne räknat upp de religiösa dofterna och rökelserna där de står för att 

de  ”förhärligar andens och sinnenas exstaser”. 

  Vi ska nu se närmare på en annan dikt av Gunnar Ekelöf i förhållande till 

Baudelaire, ”Contra Prudentium” ur Dedikation: 

 

”Nu klingar det klangande ljuden 

Ur djupen, ur avgrundsglöden: 

Till döden i lidandet bjuden. 

Är guden i människan av nöden. 

 

Vad glömmer den heliga skriften? 

Vad är det som runorna gömmer 

De döda som vilar i griften, 

De sover inte, de drömmer! 

 

De tecken som ångesten präntat 

I hjärtat som svider och ömmar 

Skall tydas av ödet som väntar 

I outplånliga drömmar 

 

Och blind för det eviga ljuset  

Och dömd till det eviga livet 

Skall själen förtvina i gruset 

Där maskarna fortplantar livet. 

 

När länder och hav blivit kalla. 

Och slumpen sin leksak försummar 

Skall dödsdrömmen levas av alla, 

Förslöad, förfulad, fördummad!”
13

 

 

  I ”Contra Prudentium” beskriver Gunnar Ekelöf döden och i synnerhet livet efter detta. 

                                                 
13

 Ekelöf 2004, s. 44, 45.  
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Ekelöf beskriver döden och de döda som att ”de drömmer” och beskriver vidare hur cykeln 

hänger samman i diktens andra stycke genom ”där maskarna fortplantar livet”. Slutligen går 

han i det sista stycket in på det som måste ses som en profetia som likt buddhismens nirvana 

mynnar ut i ett ”dödsdrömmen skall levas av alla”, ”förslöad, förfulad, fördummad”.  

  Dikten skulle kunna ses som en fortsättning på ”expansion” i Sent på jorden 

eftersom ”Contra Prudentium” fanns med i Dedikation som publicerades efter den förra. Läser 

vi båda dikter på detta vis förefaller det sig som att vi ser hela Ekelöfs livsåkådning tydligare 

framför oss. ”Contra Prudentium” beskriver döden och de döda för att sedan gå in på det som 

komma skall. ”expansion” beskriver vad som händer i dödsögonblicket. Landgren har i 

Ensamheten döden och drömmarna beskrivit ”expansion” som en självmordsdikt, vilket skall 

vara Ekelöfs egen kommentar till dikten
14

. Detta förefaller dock vara mindre troligt om vi 

läser ”Contra Prudentium” som en direkt fortsättning på ”expansion”. 

”Contra Prudentium” bör ses som i direkt dialog med, och direkt intertext till Johan Olof 

Wallins psalm ”Nu tystnar de klagande ljuden...”. Denna psalm börjar på liknande sätt 

som ”Contra Prudentium” och går å sin sida i dialog med Prudentius ”Iam maesta quiesce 

querela”. ”Nu tystnar de klagande ljuden”: 

 

”Nu tystnar de klagande ljuden 

Och stille sig tårarnas flöden: 

Till liv och odödlighet bjuden 

Är människan av Gud genom döden 

 

Vad säga de fredliga vårdar, 

Vad är det som runorna lova? 

”De sälla, som bo i Guds gårdar, 

De äro ej döda, de sova...”
15

 

 

  Samt detta stycke: 

 

”När jordens grundvalar bäva 

Och himlabasunen har dönat, 

Skall Herren sitt lån återkräva 

Förädlat och nytt och förskönat.”
16

 

 

                                                 
14

 Landgren 1971, s. 76. 
15

 Wallin 1939, s. 162. 
16

 Wallin 1939, s. 165. 
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  Vid en närmare ablick på Wallins psalm ” Nu tystnar de klagande ljuden” kan vi se tre 

stycken i dikten som Ekelöf direkt anspelar på i ”Contra Prudentium”. Dessa tre stycken ovan 

påminner starkt om dess intertexter i ”Contra Prudentium” (styckena ett, två och fyra i 

Ekelöfs dikt). Ekelöf gör här helt om Wallins ”Nu tystnar de klangande ljuden” och översätter 

den till sin egna livsåskådning. Där de döda hos Wallin sover för att vakna på den yttersta 

dagen, drömmer de istället hos Ekelöf. ”Guden i människan”, torde kunna tolkas som att Gud 

endast existerar inom människan och då skulle stämma mer överens med buddhistiska 

tankegångar och läror. Ekelöf vänder på orden i denna rad och byter plats på guden och 

människan, vilket gör att innebörden förändras markant. Poeternas sista stycken matchar 

varandra på ett ytterst intressant vis. För Wallin blir den i det närmaste en hymn till 

kristendomen och Gud, en profetia för domedagen. Även för Ekelöf blir det  en profetia om 

livet efter detta. Viket sedermera bekräftar att detta är för Ekelöf en dikt som behandlar livet 

efter detta. 

  Vid tiden för ”Contra Prudentium”, vilket torde vara 1930-talets första hälft, skrev Gunnar 

Ekelöf flertalet dikter med samma tema som ”Contra Prudentium”, döden som en central 

företeelse och dödens starka koppling till liv och livet. Detta tema är övergripande för såväl 

Ekelöfs tidiga produktion som specifikt för Dedikation. Landgren skriver i Ensamheten döden 

och drömmarna om detta Ekelöfska fenomen och framhäver detta tema tydligare. Landgren 

menar att till skillnad från somliga dikter i Dedikation berör ”Contra Prudentium” döden som 

tema inte dess hemskhet eller vämjelighet och inte enbart den individuella döden 

utan: ”framför allt om den allomfattande död”
17

, vilket dikten visar med stycket om ”där 

maskarna fortplantar livet”. Vidare centrerar sig Landgrens tes vid en viss polemik mot den 

kristna tankeläran i ”de döda sover inte, de drömmer”.  

  Inte enbart när det kommer till religiösa eller ockultisitiska inslag har Gunnar Ekelöf låtit sig 

inspireras av Charles Baudelaire. Vi ser här ”Drömd dikt”, även denna ur Dedikation:  

 

”Hennes kinder är som fjärilsvingar och det ljusa stoftet stannar kvar på insidan av mina 

händer. 

Hennes fingrar är flöjtlika och huden som pärlemorhinnan i musslans sköte. 

Bara en astrolog med med toppig mössa skulle kunna spå i hennes inälvor som är fylda med 

stjärnor: 

Insvept i flammiga moln av glittrande stoft och fladdrande flikar av tyg lyser den formlösa, 
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ofullständiga kroppen fram under sömnens otydliga bindel”
18

 

 

  Dikten ser diktjaget bild som en kvinna. Titeln till dikten låter tankarna leda till att denna 

dikt och därmed diktjagets uppfattning av kvinnan torde kunna vara drömd. Att alltså 

diktjaget förnimmar kvinnan i dikten på det sätt som dikjaget gör därför att han 

drömmer. ”Drömd dikt” för tankarna till Rimbaud som i många av sina dikter syftar till att 

förnimma drömsekvenser, vilket här får en intressant koppling då vi ser till den Ekelöfska 

diktens titel.  

  ”Drömd dikt” för tankarna till Baudelaires dikt ” Les Bijoux”, i vilken Baudelaire beskriver 

en natt med en kvinna. Diktjaget i ”Les Bijoux” befinner sig i extas, vilket torde ses som en 

tillvaro i likhet med drömmen:  

 

” La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur, 

Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores, 

Dont le riche attirail lui donnait l’air vainqueur 

Qu’ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores. 

Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, 

Ce monde rayonnant de métal et de pierre 

Me ravit en extase, et j’aime à la fureur 

Les choses où le son se mêle à la lumière. 

Elle était donc couchée et se laissait aimer, 

Et du haut du divan elle souriait d’aise 

À mon amour profond et doux comme la mer, 

Qui vers elle montait comme vers sa falaise. 

Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, 

D’un air vague et rêveur elle essayait des poses, 

Et la candeur unie à la lubricité 

Donnait un charme neuf à ses métamorphoses; 

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, 

Polis comme de l’huile, onduleux comme un cygne, 

Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins; 

Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, 
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S’avançaient, plus câlins que les Anges du mal, 

Pour troubler le repos où mon âme était mise, 

Et pour la déranger du rocher de cristal 

Où, calme et solitaire, elle s’était assise. 

Je croyais voir unis par un nouveau dessin 

Les hanches de l’Antiope au buste d’un imberbe, 

Tant sa taille faisait ressortir son bassin. 

Sur ce teint fauve et brun le fard était superbe! 

– Et la lampe s’étant résignée à mourir, 

Comme le foyer seul illuminait la chambre, 

Chaque fois qu’il poussait un flamboyant soupir, 

Il inondait de sang cette peau couleur d’ambre!”
19

 

 

  Baudelaire beskriver i diktens sista stycke kvinnans kropp och avslutar i ett sinnestillstånd 

som torde kunna ses som ett drömscenario. Detta stycke är det som är det mest framträdande 

och tillsammans med ”... När denna värld som strålar av metall och stenar, klingar i livfull 

dans, med klar och gäcksam ton, försätts jag i extas; en vanvettig passion” de två stycken som 

påminner om Ekelöfs dikt. 

  I en direkt jämförelse ter sig dessa två dikter  för blotta ögat möjligen inte som att de hör 

hemma inom samma kontext. Ser vi då närmare på dikterna och dess innehåll finner vi ett 

antal beröringspunkter. Till att börja med har vi de mest uppenbara likheterna. Båda dikter 

beskriver en kvinna och vi får låta oss tro att det är en man som beskriver kvinnan även i den 

första dikten. Läsaren kan även skilja en likhet i båda dikters sista stycken, i Ekelöf beskrivs 

kvinnan genom ett skimmer av ”glittrande stoft” och ”flammiga moln”. I Baudelaires dikt är 

det istället kvinnans hy som i skenet från lampan ter sig som ”översköljd med blod”. 

Likheterna ligger alltså i beskrivandet av respektive kvinnor eller mer korrekt förnimmelserna 

hos Baudelaire och Ekelöf av kvinnorna i var dikt. Hur Ekelöf förnimmer kvinnans kropp och 

organ i vad som torde vara en dröm. -Även hur Baudelaire fönimmer sitt passionerade möte i 

extas med sin älskarinna. 

    Vi ska nu se närmare på Gunnar Ekelöfs dikt ”Sång för att döva smärtan”: 

 

”Gå till stranden, mumlande i vinden, 

Gå till strandens stenar med din ångest. 

Ser du, där är havet, här är landet: 
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Verkligheten! Du kan röra den med handen, 

Lyft en sten från världens tunga hjärta,  

Väg den i din hand och låt den falla. 

Lyft en sten och kasta den i vattnet, 

Låt ett livlöst minne sjunka ner i glömska... 

Ser du nu att stranden var ett radband, träden böner, 

Be om grönska, liv och glädje, sten för sten: 

I din mun ska sorger växa, starkare än vinden, 

Och din själ skall bära känslor, djupare än lyckan. 

Du skall stilla stormarna i världens hjärta, 

Du skall fläta blixtarna till enkla kransar 

Och när alla stenars tyngd och död är sonad 

Skall du gå befriad till ditt rika lugn.”
20

 

 

  ”Sång för att döva smärtan” för inte enbart genom titel utan även genom diktens innehåll 

tankarna till melankoli, leda och ångest; teman som jag tidigare klassifiserat som typiskt 

Ekelöfska vid tiden för de första antologiernas uppkomst och publicering. –Denna dikt är 

således inget undantag. Ser vi som läsare närmare på dikten torde vi kunna utläsa en vilja eller 

tendens hos diktarjaget att vilja bli av med ångesten. Dikten är en ren uppmaning genom de 

första raderna ”gå till strandens stenar med din ångest”. Vid diktens mitt sker sedan en ordlek 

med uttrycket ”en sten som tynger hjärtat”, som Ekelöf tar fasta på genom att bekroppsliga 

världen och ge den ett hjärta, och liknar världen med en mänsklig kropp: ”lyft en sten från 

världens tunga hjärta, väg den i din hand och låt den falla”.  

  I tidigare diktanalyser i denna uppsatsstudie har jag framhävt animistiska element som 

existerar i Ekelöfs diktningoch som Bengt Landgrens diskuterar i sitt verk om författaren. I 

motsats till Landgren, har utgångspunkten i denna uppsats sett Dedikation som ett verk som 

främst berör människan kontra döden. Landgren själv ser antologin som ett ”homogent 

imaginationsmönster”
21

 och därmed att Ekelöf i diktsamlingen behandlar ”den konstnärliga 

gestaltningen av människan, världen och kosmos, rum och tid”
22

. 

  Dessa animeringar som tidigare behandlar här främst genom dikter från Sent på jorden 

existerar även i Dedikation, vilket ”Sång för att döva smärtan” är ett tydligt prov på. Ekelöf 

besjälar världen som en kropp, han förkroppsligar den, ger den känslor som ångest och ger 

den ett hjärta. Detta bör ses som en animering då Ekelöf, likt vad Landgren påpekar som 
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mallen för en animisering, utplånar ”gränserna mellan människa och ting”
23

, går således 

steget längre och besjälar och bekroppsligar världsaltet. 

  Vidare kan vi se kopplingar i ”Sånger för att döva smärtan” med exempelvis 

Baudelaires ”Spleen nr. 4”, då båda dikter behandlar ångest på liknande sätt vilket syns 

tydligast i dessa två följande stycken: 

 

”Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle  

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,  

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle  

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;”
24

  

 

  Samt detta stycke: 

 

”Quand la terre est changée en un cachot humide,  

Où l'Espérance, comme une chauve-souris,  

S'en va battant les murs de son aile timide  

Et se cognant la tête à des plafonds pourris;”
25

 

 

  I denna dikt är ångesten och melankolin ytterst tydliga. Ordet ångest används uttryckligen på 

flera ställen, inte minst med versal i diktens allra sista rad och stycke. Diktjaget beskriver den 

ofantliga smärta och ångest som denne känner. Det direkta omnämnandet av ångest som 

känsla och företeelse är också det som kopplar samman ”Spleen nr. 4” med ”Sång för att döva 

smärtan”. Ångesten är det centrala elementet både för Baudelaire och för Ekelöf i respektive 

dikter. 

  Läsaren kan utläsa en skillnad mellan båda dikter, där Ekelöfs dikt förefaller vara en 

uppmaning mer än ett betraktande eller en sinnesbeskrivning likt vad Baudelaires dikt ter sig 

vara. Ekelöf uppmanar direkt genom ”gå till strandens stenar med din ångest” och ”be om 

grönska be om liv, sten för sten”. Tillvaron i båda dikter är om inte densamma så omåttligt lik. 

Hos Baudelaire grå och tung, vilket första raden berättar. 

 

                                                 
23
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Ekelöf och Rimbaud: några dikter 

  Vi börjar med Sent på jorden från 1932, dikten ”blommorna sover”: 

 

”blommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus 

och fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför 

tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll 

och flugorna står stilla på väggarna och tänker [...]”
26

 

 

 Stämningen i dikten är stillsam samtidigt som Ekelöf animerar tingen, då genom  

formuleringar som ”fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför” eller ”tavlorna visar själlöst 

sitt anförtrodda innehåll”. Stycket fortsätter sedan: 

 

”[...] blommorna lutar sig mot natten och lampan spinner ljus 

i hörnet spinner katten yllegarn att sova med 

på spisen snarkar kaffepannan då och då med välbehag 

och barnena leker tyst med ord på golvet [...]”
27

 

 

  Här finner vi en förändring. Blommorna sover inte längre i fönstret, nu lutar de sig istället 

mot natten och lampan stirrar inte längre ljuset, den spinner det. Samtidigt är tingen 

fortfarande animerade. Det stillsamma temat är inte längre påtagligt i dikten, en förändring 

går alltså att urskilja i förhållande till det förra stycket. Blommorna i dikten står att finna även 

andra ekelöfska dikter, exempelvis i ”Ekvation” (också Sent på jorden) där de omnämns 

med ”[...] blommor som slår ut ur intet [...]”
28

. Blommorna är vanliga hos Baudelairskt 

element då även denne ofta omnämner dessa i sina dikter, inte minst i sitt cetralverk Les 

Fleurs du mal. 

  I Ensamheten döden och drömmarna skriver Bengt Landgren om detta ekelöfska fenomen, 

att låta döda ting leva, animeringen. Enligt Landgren återspeglar tingen diktarens egen tristess, 

den depressiva handlingsförlamningen, isoleringen och ångesten
29

. Landgren visar dock på att 

detta inte är ett ovanligt fenomen hos Ekelöf,  det är i det närmsta typiskt för poeten. 

  I de valda styckena ovan ser vi i det närmaste en motsats till detta, en avanimering eller 

avhumanisering av de verkliga individerna. Detta står att finna som exempel hos flugorna som 

står stilla och tänker på väggen. Flugorna står här som passiva. Katten är aktiv, spinner 
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yllegarn att sova med. Detta borde ses i kontrast till förnimmelser av tingen. 

  Det fenomen som Landgren tar upp står även att finna hos Arthur Rimbaud. I dikten ” 

Première soirée” beskriver Rimbaud en lättklädd kvinna, sittande vid ett bord : 

 

”- Elle était fort déshabillée 

Et de grands arbres indiscrets 

Aux vitres jetaient leur feuillée 

Malinement, tout près, tout près.”
30

 

 

  Här följer vi samma fenomen som vi fann i Ekelöfs ”Blommorna sover”. Hos Rimbaud 

följer träden till synes samma mönster: ”träden kastar sina löv mot fönstret” och ”slugt, 

mycket nära, mycket nära”.  Likt hur Ekelöfs lampor kastar ljus mot marken, kastar Rimbauds 

träd löven mot fönstret. Samtidigt ger Rimbaud även tingen animerade epitet. Träden blir 

sluga. På detta vis skiljer sig Rimbaud här från Ekelöf. 

  Vardagstristessen som läsaren kan urskilja i Ekelöfs ”Blommorna sover” beskrivs genom 

tingen som får liv, en dikt, vilket Landgren betonar som aldrig får sin upplösning
31

. 

  Händelseförloppet i ”Première soirée” aktualiseras genom att träden får liv. Här är det inte 

just fenomenet i sig som bygger upp dikten, det är istället den lättklädda kvinnan. De sluga 

träden som kastar sina löv mot fönstret bygger endast upp den lyriska stämningen och som 

därmed animeras. 

    Enligt Anders Olssons modell utgörs intertextualiteten av flera olika samband. Dessa 

samband kan i sin tur bestå av huruvida sambandet är avsett eller icke avsett eller ifall det är 

vänskapligt eller antagonistiskt, etc.
32

. Det vi kan se i dessa två dikter är att det skulle kunna 

föreligga ett orsakssamband, vilket enligt Olsson betyder att det finns samband mellan två led 

(som här representeras av Rimbaud och Ekelöfs båda författarskap)
33

. Sambandet mellan de 

båda författarna är vänskapligt. Om förhållandet är avsett eller ej är är svårt att besvara.  

  Vi ser närmare på dikternas intertextuella förhållande genom Espmarks principer. Att det 

finns ett samband mellan texterna är redan fastställt. Vi vet däremot inte om texterna går i 

dialog med varandra. -Står ”blommorna sover” som en helt fri dikt eller rymmer den, som 

Espmark uttrycker det i ”Dikt i dialog” ett eko av Rimbauds lyrik? Alltså, är det i själva 
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verket ett spår av Rimbaud vi i denna ekelöfska dikt kan se? Detta är självfallet svårt att 

bestämma men exemplen tyder på att det är just ett spår av Rimbaud vi finner i Ekelöfs dikt. 

  Att dikterna går i dialog med varandra är dock uppenbart. Det blir tydligt när vi ser till hur 

båda dikter behandlar tingen som animerade och ger dem liv. Även om influensen, eller 

intrycket, inte är uttalade eller för den delen alldeles uppenbar blir den ändå här tydlig
34

. Det 

vi ser här är alltså två dikter med ett vänskapligt samband som dessutom torde kunna vara 

implicit eller explicit. Huruvida sambandet förhåller sig vara det ena eller det andra är alltså 

direkt svårt att belägga. Anders Mortensen vidhåller dock starkt att Ekelöf inspirerades av 

Rimbaud, detta med anledning av Ekelöfs tolkningar av den senare
35

. Detta skulle emellertid 

betyda att sambandet mellan Ekelöf och Rimbaud i dessa två dikters fall blir både implicit och 

explict, därför att vi inte kan utröna huruvida Ekelöf inspirerats av Rimbaud när det kommer 

till just denna dikt. Gör vi en närläsning av dikterna ”blommorna sover” och ” Première soirée” 

finner vi somliga beröringspunkter där animeringen är den främsta av dessa. Därför kan vi 

som läsare klargöra att det finns en tydlig koppling mellan Rimbaud och Ekelöf när det 

kommer till just dessa två dikter. Rimbauds användande av animeringen är ett klart spår som 

Ekelöf tagit upp, detta behöver händelsevis inte innebära att det är Rimbaud som inspirerat 

Ekelöf till animeringen överlag.  

  Mortensen vidhåller att Ekelöf starkt inspirerats av Rimbaud och att denna inspiration främst 

skedde under början av 1930-talet, då Ekelöf redan torde ha skrivit större delen av 

debutsamlingen
36

. Dikten beskriver ett drömlikt scenario där en man går genom ett skugglikt 

landskap och finner en gudinna som han jagat. Det finns två stycken i dikten ”Aube” som för 

denna studie bör beskrivas mer ingående: 

 

” J'ai embrassé l'aube d'été. 

Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était mortre. Les camps d'ombres ne quittaient pas la route du 

bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes; et les pierries regardèrent, et les ailes se levèrent sans 

bruit. 

La première enterprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. 

Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins: à la cime argentée je reconnus la déesse. 

Alors je levai un à les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l'ai dénoncée au coq. A la 

grand'ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et, courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je 

la chassais. 

En haut de la route, près d'un bois de lauriers. Je l'ai entourée avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son 
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immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. 

Au réveil, il était midi.”
37

 

 

  Enligt Mortensen har Ekelöf själv explicit uttryckt i ett brev mycket kort efter det att han 

skrev ”apoteos” att han inspirerats av Rimbaud och dennes dikt ”Aube” när han 

skrev ”apoteos”
38

. Vi ser därför närmare på Ekelöfs dikt: 

 

”ge mig gift att dö eller drömmar att leva 

askesen skall sluta snart i månadens portar som solen redan 

välsignat 

och fast oförmälda med verkligheten skall den dödes drömmar sluta beklaga sitt öde. 

 

fader åt din himmel återlämnar jag mitt öga som en blå 

droppe i havet 

den svarta världen böjer sig inte mer för palmer och 

psalmsång 

men tusenåriga vindar kramar trädenas utslagna hår 

källor släcker den okände vandrarens törst 

fyra väderstreck står tomma omkring båren 

och änglarnas muslin förvandlas 

genom ett trollslag 

    till intet”
39

 

 

  Inledningsvis känns dikten mörk där den behandlar ett ödesmättat tema med döden eller 

drömmarna som enda utväg. Den senare delen blir en undergångsprofetia: ”askesen skall sluta 

snart i månadens portar”. Rimbauds dikt är en dröm samtidigt som den Ekelöfska dikten blir 

ett slags undergångsprofetia. Här kan vi jämföra dikterna om vi tolkar Rimbauds dikt som en 

sanndröm.  

  Vi finner här en direkt intertext till Bibeln och Nya testamentet i ”fader åt din himmel 

återlämnar jag mitt öga som en blå droppe i havet”, vilket känns igen i detta följande stycke 

från Bibeln: 

 

”Fader, i dina händer lämnar jag min ande”
40
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  De behandlar Jesu död och är hämtat från Lukasevangeliet. Inte förrän i nästa stycke blir 

Rimbaud aktuell som intertext på allvar. Mortensen vill här hävda, att den dysterhet eller det 

mörker som återfinns i ”apoteos” inte blir lika tydlig när den läses mot Rimbauds ”Aube”
41

. 

Inte heller undergångsprofetian är lika tydlig. Detta kan självfallet diskuteras. Fortsätter 

verkligen inte dikten att förefalla vara lika dyster innan man ställer den mot ”Aube” som efter? 

Enligt min egen åsikt fortsätter den vara det. ”Aube” förefaller att inte vara en beskrivning av 

ett himmelskt paradis och skulle i fall av jämförelse med ”apoteos” endast förefalla vara än 

mer apokalyptisk och dyster, och alltså inte, som Mortensen vidhåller, te sig som mindre 

dyster eller mer mörk om ”apoteos” läses mot ”Aube”. 

  Det som kanske ter sig som mer intertextuellt jämförbart är drömtematiken som båda dikter i 

viss mån behandlar. Hos Ekelöf är det drömmen som diktjaget suktar efter. Drömmarna 

ska ”levas”. I ”Aube” är vi redan i drömmen. Endast i diktens sista stycke ”On waking, it was 

midday” får vi veta att dikten speglar en drömsekvens. Diktjaget har precis vaknat upp, och 

måste således alltså ha drömt det som tidigare skett. Det skall också påpekas att det finns spår 

i texten med surrealistiska inslag som exempelvis blomman som ger diktjaget sitt namn och 

skuggorna som vägrar lämna vägen för skogen. Dessa drag torde kunna ge läsaren en vink om 

att det är en drömsekvens som Rimbaud beskriver.  

  Denna dikt ses här som ett spår i Ekelöfs diktning. I ”apoteos” använder Gunnar Ekelöf ett 

typiskt motiv hos Rimbaud, nämligen det symbolistiska. -Formuleringar som ”den svarta 

världen böjer sig inte mer för palmer och psalmsång” samt ”askesen skall sluta snart i 

månadens portar som solen redan välsignat” kan båda ses som en symbolik för något annat 

och då i synnerhet genom en religiös kontext. Tolkar vi Rimbauds dikt som en sanndröm och 

Ekelöfs dikt som en profetia om en stundande apokalyps förefaller sambandet mellan dikterna 

starkare än tidigare. Skillnaden ligger då i att Ekelöf beskriver framtiden som den kommer att 

bli och Rimbaud beskriver i presens, det han ser och det som sker samtidigt som han följer en 

stig i drömmen.  

  Att Arthur Rimbaud betytt mycket för Gunnar Ekelöfs lyrik är uppenbart, inte bara när vi ser 

till vad som skrivits om ämnet, eller till den analys som här hittills gjorts, utan även när vi ser 

till huruvida Ekelöf själv skrivit om, och behandlat Rimbaud i sina kommentarer och 

efterlämnade texter. Att, som Mortensen beskriver, Gunnar Ekelöf själv uttryckt att han 

inspirerats av Rimbaud när han skrev denna dikt gör ”Aube” till ett direkt spår av Rimbauds 

lyrik i Ekelöfs diktning. Vi vet nu alltså att den förra inspirerat den senare i just denna dikt. 
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Vid en snabb anblick ter det sig som att likheterna mellan dikterna är små. Endast ett fåtal 

beröringspunkter är tydliga. Ekelöfs träd med sina ”utslagna hår” och Rimbauds ”I laughed at 

the blond waterfall which tumbled down through the pine trees”. Även omnämnande av 

vatten kan ses som en sådan beröringspunkt. Rimbauds dikt kan här tolkas mer som ett 

drömscenario eller en förnimmelse av morgonen. Ekelöf är mer profetisk. Såvida vi inte ser 

till det andra stycket i dikten: ”och fast oförmälda med verkligheten skall den dödes drömmar 

sluta beklaga sitt öde.” Detta stycke torde kunna tolkas som en direkt koppling till Rimbaud, i 

synnerhet om vi tolkar ”Aube” som ett drömscenario, vilket gör att det förefaller som att det 

är ”Aube” som Ekelöf talar om när han beskriver den ”oförmälda verkligheten” och Rimbaud 

själv när han talar om ”den dödes drömmar”.   

  Som redan påtalats är det i den tidiga lyriken som Ekelöf låter sig inspireras i större grad av 

den franske poeten. Även i sin andra diktsamling gör han detta, vilket vi främst kan se i 

dikten ”Dedikation”, titeldikten till samma antologi. Denna dikt beskriver Bengt Landgren 

som ett ”angrepp på det borgerliga samhällets struktur och förfelade civilisationsformer”
42

. 

 

”Med kärlek till en kropp, till en själ, till en kärlek                                              

Med tillgivenhet till den och den, till det och det, till en oorganiserad godhet. 

 Med likgiltighet till ingen.                                                                                  

          Med ironisk avund till en ironisk evighet, till tinget i sig och en oförstörbar materia. 

              Med hat till den förkrossande allmänna dumheten, till staten och lagarna, familjen och kyrkan, lögnen 

och rädslan. 

          För att skända den falska oskulden, för att skövla de vackra fasaderna, för att tvinga renligheten att se sin 

smuts och förnuftet att inse sitt vanvett, för att vitmena grifterna, för att utplåna skrifterna. 

                På ruttnande högar av akantusblad skall själarna falla i sanningens våld och kropparna brinna i 

kärlekens eld då den tiden kommer en gång. 

             Då den tiden kommer skall vi få en kraft att leva varandras liv och rätt att leva vårt    eget.”
43

                                                                                                                                                                    

 

  I dikten ovan går att fastställa flera profetiska inslag. Vi ser exempelvis diktens sista stycke, 

som talar om framtiden, om vad som ska ske och vad som måste ske. Dikten talar även om 

varför förändringen måste ske. Ser vi till diktens första stycken beskriver Ekelöf nuet. 

Kärleken till kropp och till själ, de ironiska avund, hatet mot dumheten som beskrivs genom 

kyrkan, staten; lögnen och rädslan. Allt detta är vad som sker i nuet i ”Dedikation”. Sedan 

följer förändringen, det Ekelöf anser måste ske. Att ”skövla de vackra fasaderna” och 

tvinga ”renligheten se sin smuts” ges som exempel. När sedan detta skett skall tiden komma 
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och vi ska ”få en kraft att leva varandras liv och rätt att leva vårt eget”. Detta är de profetiska 

och synnerligen revolutionära dragen i ”Dedikation”. Dessa tar Landgren fasta på. Han ser 

dikten som högst politisk kritik mot bourgeoisien. Revolutionstandan, som här diskuterats, 

sträcker sig även utanför religionen om vi ser till kyrka och familj, som nämns i dikten, och 

utgör även en kritik av dessa. En möjlig kritik av statens koppling till kyrkan under denna tid 

eller möjligen kyrkans mer ideologiska idéer om hur familjelivet borde utformas. 

  Landgren pekar på att denna revolutionära anda som går att utläsa i dikten som profetisk 

saknar stöd i verklig övertygelse. Vi får som exempel inte veta Ekelöfs egna livssituation
44

. 

Detta påstående torde kunna diskuteras ytterligare. -En fråga om verklig övertygelse kan mer 

ligga till grund för hur läsaren själv utläser dikten. Själv finner jag tanken om egen 

övertygelse hos Ekelöf i dikten något ovidkommande. ”Dedikation” är en profetisk och 

revolutionär dikt. Det existerar en tydlig kritik av, -och må hända en ren frustration över 

dåtidens samhälle genom förnimmelsen ”Med hat till den förkrossande allmänna dumheten, 

till staten och lagarna, familjen och kyrkan, lögnen och rädslan”. – En kritik vilken Ekelöf gör 

mycket tydlig. 

  Dedikation, såväl antologin som titeldikten, ser Mortensen som en text som inspirerats helt 

och hållet av Rimbaud, både till ”boktitel, motto och mönster”
45

. Även om inspirationen i hög 

grad kommer från Baudelaire blev aldrig denne lika viktig som Rimbaud för Gunnar Ekelöf. 

Istället kom de poeter som upprätthållit Baudelaires arv genom symbolismen och surrialismen 

att ge mer inspirativ grund för författaren. Att Ekelöf dock låtit sig påverkas av Baudelaire 

torde ha sin grund i att denne tillhörde en grupp poeter som högaktades av symbolisterna
46

. 

  ”Dedikation” torde också kunna ses som en uppmaning, som inte behöver vara snävt politisk. 

Landgren ser den som profetisk gentemot borgarskapet men den borde ur annan aspekt även 

kunna ses som kritisk mot kyrkan. Ekelöf beskriver typiska fundament för religionen som 

kyrkan, ”skrifterna” och familjen. Detta kan mycket riktigt, likt vad Landgren här torde göra, 

tolkas som konservatismens eller möjligen även bourgeoisiens betydande grundvalar. I högsta 

grad är dessa dock mer religiösa och kristna fundament. Omnämnandet av ”skrifterna” kan 

inte annat än symbolisera religiösa skrifter. Därför borde ”Dedikation” kunna ses som än 

ytterst kyrklig kritik. 

  Om vi som Landgren ser ”Dedikation” som en ren profetia om framtiden och mot 

bourgeoisien finner vi en ingång till Rimbaud. Mortensen tolkar själva antologin Dedikation 
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och dess ”centrala paradigmskiften [som] konsten och livet” (min kursiv.) samtidigt pekar 

Mortensen på att estetiken haft en viktig roll för de förhoppningar som Ekelöf hade om det 

nya i universalkonsten
47

. De profetiska drag som existerar i ” À une raison” torde kunna 

jämföras väl med Ekelöfs ”Dedikation”: 

 

“Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. 

Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche. 

Ta tête se détourne : le nouvel amour ! 

Ta tête se retourne, - le nouvel amour ! 

"Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps" te chantent ces enfants. "Elève n'importe où la 

subtance de nos fortunes et de nos voeux" on t'en prie. 

Arrivée de toujours, qui t'en iras partout.”
48

 

 

  Själva dikten ger starka reflektioner till Ekelöfs ”Dedikation”. Endast namnet ” À une 

raison”, som skulle kunna översättas till ”Till förnuftet” eller något liknande. Dikten, och i 

synnerhet diktens titel för tankarna till kampanda, politik och klass; sådant som till viss del 

kanske inte förknippas med vare sig  Rimbaud eller Ekelöf. Dikternas innehåll ger dock en 

förnyad och nyanserad bild av båda poeterna.  

  Om vi nu ser till ”À une raison” innehåll ser vi att diktens första stycken utgör en 

uppmaning: ”One step of yours, and new men rise up and march” vilket fortsätter i stycket 

nedanför: ”Your head turns aside: new love!” osv. Därefter forsätter uppmaningarna, nu i 

andra individers ögon och andras uppmaningar: ”The childen sing to you”. ”À une raison” 

avslutas sedan med att berätta vad som kommer ske efter att uppmaningarna är utförda. 

Därigenom blir dikten en form av hymn och avslutas med ett ”You will go everywhere since 

you have come from time”. Denna sista rad torde kunna vara människan själv som i diktens 

helhet speglar vad hon har kvar att göra.  

  Läser vi ”À une raison” tillsammans med ”Dedikation” finner vi ett antal beröringspunkter. 

Det förefaller finnas ett samband i användandet av ord som ”kärlek” samtidigt som dikternas 

andemening tyder på ”förändring” och kamp. Båda dikter torde vara påverkade av de 

historiska skeenden som följt under båda författares liv, Rimbauds 1800-tal, då klasskampen 

fick ett ansikte genom Karl Marx och Ekelöfs mellankrigstid som präglades av högerextrema 
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såväl som vänsterradikala strömningar i Europa. Dessa skeenden torde ha haft inverkan på 

författarna. 

  Det intertextuella sambandet förefaller vara starkt mellan ”À une raison” och ”Dedikation”. 

Vi vet även här att Gunnar Ekelöf haft kännedom om dessa Rimbaudska dikter, eftersom han 

har översatt flera av dem. Detta skedde under den tid då han som mest lät sig inspireras av den 

franske poeten. Därav kan vi fastställa att emellan dessa två dikter föreligger ett explicit 

samband, även om detta samband kan ses som indirekt. I ”Dedikation” förekommer även ett 

antal begrepp som är vanliga hos Ekelöf.  Bland dessa kan ”solen”, ”guld” och ”själen” 

utmärkas. 

 

  Även ”Drömd dikt” har drag som torde kunna ses som helt Rimbaudsk även om den kanske 

inte helt aspirerar direkt på någon av Rimbauds dikter men den berör ändå flera element som 

bör ses som typiska för Rimbaud. Förutom att försöka förnimma en dröm, som är ett typsikt 

drag för Rimbaud, vilket redan berörts beskriver Ekelöf här även lukter och former, ”insvept i 

flammiga moln av glittrande stoft”, vilket skulle kunna ses som en doft som kvinnan 

frambringar. Även dessa två, doften och formen kan ses som Rimbaudska element. 

 

 

Sammanfattning 

  Studiens syfte har varit att leta efter spår av Baudelaire och Rimbaud i Gunnar Ekelöfs lyrik. 

Att på detta vis finna ett intertextuellt samband som skall vara antagonistiskt, vänskaplig, 

explicit eller implicit genom att använda Anders Olssons modell.  

    Vi börjar här med att beröra Rimbauds influenser på Ekelöf. Som flera tidigare har visat 

existerar det ett mönster av ständigt återkommande kopplingar till den franske 1800-

talspoeten och symbolisten i den Ekelöfska lyriken. Detta mönster har varit förhållandevis 

tydligt i det tidiga författarskapet, runt 1930 och framåt och alltså vid tiden för när Gunnar 

Ekelöf skrev bland andra Sent på jorden och Dedikation vilka har varit föremål för 

undersökning i denna studie och användts som primärmaterial.  

  Att Ekelöf inspirerats starkt av Arthur Rimbaud är inget nytt rön i Ekelöf-forskningen, vilket 

jag berört i avsnittet ”Tidigare forskning”, vilket även gäller för Charles Baudelaire. I 

Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf beskriver Anders Mortensen hur Ekelöf uttryckt 

att han explicit låtit sig inspireras av Rimbauds dikt ”Aube” när denne skrev dikten ”apoteos”, 
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som förutom Rimbaudintertexter även rymmer en intertext till Bibeln och Nya testamentet
49

.  

Att Ekelöf uttryckligen visat på att han influerats av Rimbaud är ett direkt exempel på att ett 

intertextuellt samband som dessutom är både vänskapligt och explicit.  

  Går vi sedan vidare till Baudelaire kan vi se närmare på bland andra dikterna 

som ”Correspondances”, ”Spleen nr. 4” och ”Les Bijoux” som berörts tidigare i analysen. Ser 

vi här till vad Landgren skriver i Den poetiska världen förhåller sig bilden av Baudelaire som 

inspirativ källa för Ekelöf som uppenbar. Landgren menar att hela Dedikation rymmer flera 

animistiska element, Landgren beskriver dessa som att de ”tar sig uttryck i en 

antropomorfisering av de materiella föremålen i rummet”
50

, vilket vi kan se spår av i såväl 

Rimbaud som Baudelaire och genom större delen av de berörda Ekelöfdikterna, inte 

minst ”blommorna sover”.  

  Att ge ting mänskliga drag och därigenom animera dem bör ses som ett tema, och blir därför 

gemensamt för samtliga tre lyriker, även om Ekelöf torde ha inspirerats av både Baudelaire 

och Rimbaud för detta tema.  

  Vi kan även se ångesten och melankolin som ett gemensamt tema. För Baudelaire är den 

synnerligen framträdande i ”Spleen nr. 4”. Själva ordet spleens andemening kan ju översättas 

till melankoli och leda. I Rimbauds diktning är sinnestillstånden påtagliga i den här berörda 

dikten ”Aube” och hos Ekelöf går det att finna element av melankoli och ångest i så gott som 

samtliga av de dikter som använts i studien. Dikten ”expansion” är ett tydligen tecken på 

denna ångest, samt ett tydligt instrument för Ekelöfs diktarkonst att presentera sin 

livsåskådning. Dikten rymmer både denna ångest som är så tydlig genom större delen av den 

tidiga produktionen samtidigt som ”expansion” även uttrycker på Ekelöfs egna 

livsuppfattning och tankar kring döden
51

, en tradition och tendens som även går att finna i 

Baudelaire.  

  Slutligen kan vi konstatera genom analyserna som gjorts i denna studie att Ekelöf låtit sig 

inspireras av både Baudelaire och Rimbaud. Även om vi inte kan fastsälla att denne har lånat 

själva animeringen som stilgrepp eller motiv av just Baudelaire och Rimbaud är detta något 

som självfallet går att finna hos de senare. 

  Vi ser alltså att inspirationen som Ekelöf funnit hos de franska 1800-talspoeterna även tagit 

sig uttryck direkta citat eller intertexter, såsom exemplet ovan mellan ”apoteos” och 

Rimbauds ”Aube”. När det kommer till Baudelaire har Ekelöf främst inspirerats genom själva 
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dödstematiken inte minst genom det sätt som han beskriver ångest och melankoli. Vi kan även 

se ett exempel på hur Baudelaire beskriver detta sinnestillstånd i ”Spleen nr. 4”, som tidigare 

påtalats. Döden som tema finner vi i ”Contra Prudentium” via Ekelöf, vilket enligt Landgren 

har att göra med Ekelöfs egna uppfattningar om livet och döden
52

. Dessa verkar till synes ofta 

gå hand i hand med Baudelaire, även om de hade olika trosuppfattning. Ett exempel på detta 

finnes i ”Correspondances”, i vilken Baudelaire mer tydligt målar upp livet, religionen och 

livsåskådningen på ett sätt som lätt kan kopplas samman med romantikens bild av naturen och 

erotiken genom beskrivningar av rökelser och naturskildningar.  

 

Just antropomorfiseringen utgör ett specifikt Rimbaudskt element som Gunnar Ekelöf tillåtit 

sig låna av sin franske föregångare. Mitt exempel i ”Première soirée” tar upp trädens 

humanisering; antropomorfisering då de ”kastar sina löv”.  

 När det kommer till Baudelaire bör vi bortse från antropomorfiseringen och dess begrepp. 

Här existerar inte de animerade tingen. Istället sker den direkta likheten mellan Baudelaire 

och Ekelöf i dikter som ”Les Bijoux” och ”Drömd dikt”, som båda tematiskt berör 

sinnestillstånd i form av extas. Även tankar om livet och tillvaron ryms inom ramarna för 

deras likheter. –Detta även om Baudelaire bör ses som kristen och Ekelöf inte alls är det, 

såsom i ”Sång för att döva smärtan” och ”Spleen 4” som båda är rent melankoliska. 
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Bilaga 

 

Baudelaire 

 

Korrespondenser:  

”Naturen är ett tempel där dunka ord hörs strömma 

ibland ur en pelares levande stam. 

Genom skogar av symboler går människan fram 

och iakttags av ögon, förtroliga och ömma. 

 

Som ekon flyter samman ur ur fjärran regioner 

till en enhet av mörk och djup konsonans, 

lika mäktig som natten och dagens glans, 

så samspelar dofter, färger och toner. 

 

Det finns dofter friska som barnhud eller milda 

som oboe, gröna ängar; och många 

morbida, rika, triumferande, vilda, 

 

med det oändligas expansion, med svalka som oaser 

– mysk, ambra, bensoe, rökelsers ånga – 

som förhärligar andens och sinnenas exstaser.” 

”Smyckena”:  

Min älskade var naken, hon förstod min smak 

och bar blott sina smycken, vilkas rika prakt 

åt henne gav den air av segerrusig makt 

en lycklig slav kan ha i moriska gemak. 

 

 När denna värld som strålar av metall och stenar 

klingar i livfull dans, med klar och gäcksam ton, 

försätts jag i extas; en vanvettig passion 

dyrkar jag ting där ljus och klanger sig förenar 
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Loj och behagfullt sträckt låg kvinnan jag har kär 

och lät sig älskas ömt; hon log från sin divan 

förnöjd åt mitt begär som likt en ocean  

mot hennes skönhet steg, som våg mot branta skär. 

 

Och hennes länder, lår, och armar, mjuka leder, 

som svanen böljande, milt glänsande och lena 

stod fram för mina blickar, vakna och serena; 

och buk och bröst, min vingårds klasar som förleder 

 

mer än demoner gör, skör ut, för att all fredag 

ur sinnet jaga bort, bringa min själ på fall 

och tvinga den att fly från klippan av kristall 

där den i avskildhet och lugn slagit sig ned. 

 

Det var som om en byst av någon skägglös gud 

Med höfter från en ung Antilope stämt möte, 

Så tydligt röjde midjan bäckenben och sköte! 

Hur utsökt sminket var på denna gyllene hud! 

 

 –Och lampan slocknade, blott brasan återstod 

där glöden brann. Var gång den stötte ut en ny, 

kort suck som lyste upp vårt rum blev hennes hy, 

den ambrafärgade, helt översköljd med blod!” 

Rimbaud 

 

”Dawn”:  

“I have held the summer dawn in my arms. 

Nothing moved as yet on the fronts of the palaces. The water was dead. Swarms of 

shadows refused to leave the road to the wood. I walked along, awakening the warm 

alive air. Stones looked up, and wings rose up silently. 

The first occurrence, in the path already filled with cool white shimmerings, was a flower 

which told me its name. 
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I laughed at the blond waterfall which tumbled down through the pine trees [...] 

Dawn and the child collapsed at the edge of the wood. 

On waking, it was midday.” 

 




