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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



dialogiskt förhållande mellan text och intertext, då och 
nu -  och, inte minst, bildmaterialet, vilket av Berf inte 
betraktas som fristående illustrationer utan som »einen 
integralen Bestandteil der Textbedeutung» (s. 40).

Berf profilerar sig mot tidigare forskning genom att 
(vägledd av Barthes, Derrida m.fl.) vilja anlägga ett 
läsarperspektiv på texten, i stället för ett genetiskt eller 
författarintentionelit perspektiv. Han vill följa det 
betydelseproducerande växelspelet mellan text och 
läsare, och elegins inledningsord, de romerska gravmo
numentens hälsning till den förbipasserande vandraren i 
hans möte med de dödas värld -  »Ave viator!» -  blir 
för Berf ett paradigm för mötet mellan text och läsare, 
den formel med vilken texten (i vars mitt författaren 
finns inskriven) iscensätter villkoren för sitt möte med 
läsaren; läsaren förs in i elegins värld -  de dödas och 
det förflutnas värld -  det förgångna penetrerar nuet, 
varpå den med inledningsorden korresponderande 
formeln » Vale viator!» markerar slutet på läsprocessens 
cirkulära rörelse.

Förutom några inledande och ett avslutande, sam
manfattande kapitel rymmer Berfs avhandling tre hu
vudavsnitt, som i tur och ordning analyserar tidstemat i 
dess olika aspekter (s. 47-108), relationen mellan liv 
och död (s. 109-156) samt temakonstellationen identi
tet och anonymitet (s. 157-203) i En Mölna-elegi] 
boken avslutas med två exkurser: en textkritisk sam
manställning av förhållandet mellan de 1942-56 för- 
handspublicerade partierna och originalutgåvan 1960 
(s. 204-207) samt en förteckning (med ledning av 
framför allt Sjöberg och Jan Stolpe) över det identifier- 
bara vulgärlatinska källmaterialet (s. 208-18).

Man kan kanske tycka, att Berf är alltför kategorisk i 
sin kritik av Leif Sjöberg (som han de facto haft god 
draghjälp av) och Thygesen. Det är, visar det sig, inte 
alldeles lätt att vara helt konsekvent i anläggandet av ett 
läsarperspektiv, och även Berf frestas (eller tvingas) 
många gånger att ta sin tillflykt till Ekelöfs självtolk
ningar (ex. s. 63, 142 et passim). Man kan väl också 
tycka, att Berf gör det onödigt svårt för sig, när han i 
strid med Ekelöfs klart uttalade intentioner (som han 
således i andra sammanhang söker stöd i) driver tesen 
om identiteten/anonymiteten, och inte tiden/tids- 
upplevelsen, som elegins tematiska centrum. Att identi
tets- och anonymitetstemat är ett viktigt inslag i En 
Mölna-elegi kan inte förnekas -  dess betydelse har ju 
f.ö. framhållits av Ekelöfforskare före Berf -  men det 
förefaller inte särskilt meningsfullt att till varje pris 
söka avkräva den flerskiktade, polysemiska texten ett 
huvudtema, en exklusiv »kärna» av mening. Jag förstår 
ö.h.t. inte hur en sådan tes om en »Hierarchie der The- 
men» och en »Kem der Elegie» egentligen ska kunna 
ledas i bevis.

Avhandlingen innehåller vidare en del digressioner, 
och någon fullständig överblick över den numera gans
ka omfångsrika Ekelöfforskningen har Berf uppenbar
ligen inte hunnit skaffa sig. Att Henri Bergson och 
termen »nuflöde» (Algot Ruhes översättning av »la 
durée») figurerar redan i Cahier I (från 1930-31) har 
exempelvis påpekats redan för mer än tjugofem år 
sedan; Berf är inte heller den förste som uppmärksam
mar den starka ambivalens inför döden och den hetero
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gena dödsuppfattning, som möter i En Mölna-elegi (s. 
117, 122, 140) och detsamma gäller iakttagelsen om 
interrelationen mellan osäkerheten i identitetskänslan 
och tidsupplevelsens komplexitet. Förklarligt, men 
otillfredsställande, är, slutligen, att intertextema inte 
sällan citeras i vetenskapligt bristfälliga utgåvor, sena 
antologier o.dyl.

Det måste emellertid understrykas att Berfs avhand
ling om En Mölna-elegi är en ambitiös och energiskt 
genomförd undersökning av en ytterst svårtillgänglig, 
extremt komplicerad litterär text. Berf har gått igenom 
inte bara de olika förhandspubliceringama av elegin 
utan också det omfattande otryckta källmaterialet, och 
hans arbete rymmer ett flertal nya, träffsäkra och över
tygande iakttagelser. Särskilt gäller detta hans analys av 
bildelementens funktioner i elegin. Som Berf skickligt 
demonstrerar är hela detta bildmaterial fast integrerat i 
elegins tematiska väv; det bryter upp läsningens lineära 
rörelse och betonar därmed den »Augenblickscharakter 
des Textes» (s. 62), som Ekelöf själv accentuerat, då 
han i en kommentar definierar elegins tid som ett simul
tant vertikalsnitt genom en enda tidsenhet, »ett ögon
blick [-------] ett tvärsnitt av tiden i stället för ett
längdsnitt». Denna för läsningen så väsentliga dimen
sion går, visar Berf (s. 8, 42, 78), förlorad i Ekners åter
givning av En Mölna-elegis text i Skrifter, 2, 1991, en 
textkritiskt problematisk edition, som inte tar hänsyn 
till Ekelöfs med stor tydlighet deklarerade intentioner 
(Berf, s. 42).

Bengt Landgren

Arild Linneberg: Bastar dfor sok. Utvalgt ogförsynt med 
fortreffelig for ord av Arnold Negnaf og Leo Lovetann. 
Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1994.

Mellan Arild Linnebergs »Enten» och hans »Eller» i 
essäsamlingen Bastardforsok fins tre avsnitt: »Littera- 
turkritikk alla rabbiata», »Skriftbildenes tidsbilder» och 
»Dekonstruktive figurer». Ursprung till kapitlen, cirka 
tjugo till antalet, är ofta föredrag Linneberg hållit i 
olika sammanhang.

Resultatet har blivit att Linneberg, numera professor 
i litteraturvetenskap i Bergen, rör sig i en genre som är 
alldeles unik. Han är mera lärd än kulturkritikem, mer 
elliptisk än litteraturforskaren och betydligt mera 
»morsom» än litteratören. Den muntliga formen gör att 
skribenten ständigt är angelägen om läsarens uppmärk
samhet.

En riktpunkt hämtas ur Göran Sonnevis Det oavslu
tade språket. Sonnevi beskriver omöjligheten att fånga 
den helhet som aldrig låter sig fångas, eftersom den är i 
ständig rörelse. Han blir en nutida Lucretius. Mozarts 
musik »är djupaste osäkerhet/ där finns/ ingen botten/ 
och inget slut,/ uppåt -  » Tömningen av tecknet hos 
Sonnevi, leder inte till att tecknet mister sin mening, 
utan i stället till att det dynamiseras. Det finns ingen 
enhet bakom tecknens transformationer. Förhållandet 
mellan tid och tecken, d.v.s. skriftprocessen, aktualise
ras ständigt. Medan Dantes geometriska världsbild är 
en falsk konstruktion och maktstruktur för Linneberg, 
rymmer Sonnevis dikter en frihetspotential. Sonnevis




