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slutkapitlet i Karlfeldt före Karlfeldt återkommer Hil- 
deman till Karlfeldts upptagenhet av den sexuella pro
blematiken och dennes allra tidigaste försök till en 
konstnärlig gestaltning av driftslivets pockande krav. 
Mästerskapet i Häxorna är ännu långt avlägset, men 
»sexualdriften i dess koppling till både kvinna och 
religion» befinns vara ett återkommande motiv redan 
nu i Karlfeldts poesi.

*

I Samlaren 1981 anmäldes Evald Palmlunds doktors
avhandling Väderhatt och väderflöjel. Erik Lindorm 
och tidningarna 1905-1924 av Gunnar Eidevall. Den 
monografi som Palmlund i förordet till avhandlingen 
sade sig vilja återkomma med föreligger nu. Erik Lin
dorm. Ett författarliv har Palmlund betitlat sin bok och 
en heltäckande livsskildring har det alltså blivit. Här 
uppehåller jag mig enbart vid avsnitten om Erik Lin
dorms lyriska insatser. »Han kom att bli vardagens 
intime skildrare men också den erotiska besatthetens 
diktare», skriver Palmlund. Sin egentliga debut gjorde 
Lindorm med Tal till mitt hjärta (1912) efter att ha 
publicerat vers i tidningar, tidskrifter och broschyrer 
sedan 1905. Åren med Naggen, skämttidningen, kom så 
emellan och först 1918 var han tillbaka med Min värld, 
följd av Domedagar och Bekännelser. Det blev bara en 
samling ytterligare, På marsch (1934). Palmlund karak
teriserar väl de olika samlingarna men gör mot slutet av 
kapitlet Islossning och vardag den reflexionen att Lin
dorms plats i vår litteraturhistoria är långt ifrån utredd. 
Han gick i skola hos de stora mästarna, »läste, lyssnade 
och härmade. Det var i det umgänget han lärde sig tala 
poesins språk, och till sist vågade klyva näbb själv. Han 
låter nästan som de. Men det lilla som skiljer gör att 
han bör finnas med i kretsen.» Det är fint och träffande 
uttryckt.

Hjalmar Gullberg svarade i Bonniers Litterära Ma
gasin för den helt överlägsna recensionen av På marsch, 
konstaterar Palmlund, och det vad gäller både beröm 
och analys. Det har onekligen intresse att notera hur 
Gullberg som ju i sin poesi själv har en vida mer sär
präglad diktion, förklarar att Erik Lindorm aldrig 
skrivit en strof som inte blivit stämplad med hans oef
terhärmliga individuella firmamärke. Litet överord var 
det allt!

Ulf Wittrock

Knut Ahnlund: Sven Lidman. Ett livsdrama. Atlantis 
1996.

I ingressen till sin mäktiga biografi berättar Knut Ahn
lund att han från början hade för avsikt att skriva mera 
översiktligt, som han säger, om Sven Lidman, men att 
han kom på andra tankar när han fick tillgång till den 
dagbok på mer än sextusen sidor som tillkommit paral
lellt med memoarerna. Erik Hj. Linder skrev i en anmä
lan av Mandoms möda att den ännu mera än de föregå
ende delarna övertygade om att Lidman hade något på 
hjärtat som brände och ville fram. För Ahnlund har 
uppenbarligen dagboken, »den alldeles unika Stora

dagboken», framstått som det avgörande sanningskri
teriet beträffande Sven Lidmans religiösa omvändelse. 
Om denna intima journal i 33 volymer förklarar han 
sålunda att dess självprövning är än mer övertygande 
än memoarernas. »Den tillkom i tecknet av den för- 
krosselse som han upplevde efter sin andra omvändelse 
adventsöndagen 1949 då han predikade i Katarina 
kyrka om den förlorade sonen.» Värdefull finner jag 
Ahnlunds visserligen väl kortfattade redogörelse för 
Sven Lidmans samarbete med sin son och namne, 
förlagsredaktören på Natur och Kultur, i fråga om de 
för offentligheten redigerade självporträtten. Den 1 
augusti 1954, sedan tre volymer utkommit, skrev Lid
man i dagboken om hur sonen höll honom vid produk
tiv vigör »utan att på något sätt -  efter vad jag förstår -  
rucka eller rubba på eller röra vid min konstnärliga 
integritet och personlighet».

Det är historien om ett öde som han velat lägga fram, 
betonar Ahnlund. »Jag har uppmärksammat Sven Lid
mans litterära verk, men också i dessa kapitel ligger 
huvudvikten på det personliga ödet bakom skrifterna.» 
Knut Ahnlund lärde i unga år -  på 1930-talet -  känna 
Sven Lidman och hans familj. Det är ett förhållande 
som starkt har bidragit till att han förmått ge en så 
livfull och intimt personlig levnadsteckning. Ahnlund 
deklarerar för övrigt rakt på sak att han »tyckte oerhört 
mycket om denne man vilkens avsked till skrivaryrket 
översköljdes av det grövsta och mest kränkande per
sonliga hån». I ett kapitel om »Lidmanstriden» går 
Ahnlund mot bokens slut nog så upprört till attack mot 
belackarna -  Ivar Harrie, Olof Lagecrantz m.fl. -  av 
den fjärde och sista delen i memoarsviten, Vällust och 
vedergällning (1957), och han finner på sin plats att 
återge stora stycken från några inlägg till Lidmans 
försvar, gjorda av Ann-Marie Lund, en nära vän till 
familjen Lidman som följt memoarernas tillkomst. 
»Sven Lidmans religion och recensenternas moral» var 
en av artiklarna rubricerad. Eftersom Lagercrantz råkar 
så illa ut i Ahnlunds och Lunds gemensamma eld vill 
jag påpeka att han i ett inlägg i D.N. polemiserade mot 
Ingemar Hedenius fördömande av Gossen i grottan. 
»Det bränns i den Lidmanska boken, och det gör det 
inte ofta i litteraturen», förklarade Lagercrantz.

Sven Lidman turnerade som predikant bland pingst
vännerna på 1920- och 30-talen och gav så gott som 
varje senhöst ut en predikosamling. Femton blev de 
inalles. Ahnlund ägnar dem skälig uppmärksamhet i sin 
monografi. En särställning bland dessa böcker tillmäter 
han Stjärnan som föddes på nytt (1950); »det var den 
första och enda av hans predikosamlingar som blev 
litterärt genomarbetad», fastslår Ahnlund. »Vi möter en 
ensammare människa än förut, den kollektiva gemen
skapen i Kristus står inte längre i förgrunden.» Ahnlund 
ger dock Bertil Malmberg rätt i att den nya boken i 
jämförelse med Resan till Domen (1949) representerade 
ett steg tillbaka. Uppgörelsen med pingströrelsen hade 
kännetecknats av en furia i uttrycket som alltjämt gör 
intryck. Den stora måltavlan var ju Levi Pethrus.

Ahnlund refererar mera sällan till sekundärlitteratu
ren om Sven Lidman som skönlitterär författare men 
vad gäller hans poesi påminner Ahnlund om Bengt 
Holmqvists essä »Sven Lidmans lyriska ungdom» till
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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




