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Miscellanea

Några nytillkomna Ekelundbrev

Av NILS GÖSTA VALDÉN

1 förorden till Brev 1896-1916 och Brev 
1917-1949 redovisades alla då kända och till
gängliga brev från Vilhelm Ekelund. Här följer 
ett antal nytillkomna brev:

2 till Enoch Ingers 1900, 1905 (LUB = Lunds Uni
versitetsbibliotek); 1 till Sveriges författareförening 
1901 (Riksarkivet); 2 till Ernst Norlind 1903, 1906 
(LUB); 2 till Lars Påhlsson 1907 (LUB); 2 till Bo 
Bergman 1908 (KB = Kungliga Biblioteket); 1 till 
Karl Julius Brunstedt 1910 (fru Eiwor Malmström i 
Stockholm); 1 till Dalgasutgivaren Axel Mielche 1914 
(Det Kongelige Bibliotek); 1 till tonsättaren Josef 
Eriksson 1920 (Uppsala Universitetsbibliotek); 1 (vy
kort) till Richard Hejll 1920 (LUB); 1 till Dahlströms 
Antikvariat i Landskrona 1924 (byråchef Ingemar 
Carlsson i Stockholm); 1 till Hagar Olsson 1925 (Åbo 
Akademis bibliotek); 1 till Erik Axel Karlfeldt 1928 
(KB); 5 till Pär Lagerkvist 1931-1936 (KB); 3 till 
Gleerupska Universitetsbokhandeln i Lund 1932, 
1934 (LUB); 3 till Karl Asplund 1941 (KB).

Av förut kända brev är 17 till Gustav Schlyter 
1921-1936 (Landsarkivet i Lund) och 1 till Sel
ma Lagerlöf 1924 (KB) numera tillgängliga, 
däremot först 1998 en del brev till Amelie Bjer
re (LUB) och först 2010 de brev som kan finnas 
bland Gerda Ahlgrens papper (KB).

Här publiceras några av de uppräknade 
breven. Alla utom de till Schlyter finns i origi
nal eller fotokopior i LUB. Dit kan upplysning
ar om ytterligare Ekelundbrev vänligen lämnas.

1

Lund Thorsdag.

Bästa bror Ingers,
Din boktryckare är verkligen ansträngande! 
Icke nog med att han prutar ned honoraret, han 
bryr sig öfverhufvud inte om att skicka något. 
Vill du vara snäll säga honom alltså att antingen

pengar omgående eller -  papperen tillbaka! För
låt att jag nu omigen gör dig besvär!

Vännen
V. Ekelund.

Kommentar. -  Enoch Ingers (1870-1951) var 
historiker och blev föreståndare för Hvilans 
folkhögskola. År 1898 lät han trycka skriften En 
konstnärsfest i Rom Anno 1524, Skildrad a f 
Benvenuto Cellini på E. Malmströms Boktryc
keri i Lund som två år senare tryckte kalendern 
I skilda färger där Ekelund debuterade. De om
skrivna papperen bör vara bidragen till kalen
dern och därmed kan brevet dateras till senvin
tern eller förvåren 1900 då hans senaste bidrag 
skrevs respektive kalendern trycktes. Kort ef
teråt kom hans första diktsamling Vårbris ut på 
Svanbäcks förlag i Stockholm och därom skrev 
Bengt Lidforss till Hans Larsson den 12 maj 
1900 (LUB): »Författaren är en nittonårig poj
ke, som fått betala bokens tryckning med 
300-400 kronor mot det ljufva hoppet att en 
gång i framtiden få en liten utdelning n. b. om 
boken går. [— -] Gossen-författaren är tror jag 
ganska fattig, åtminstone vet jag att han fått ta 
nationslån för att få ut verket, och under sådana 
omständigheter är naturligtvis lite erkännande 
dubbelt välkommet.»

Det andra brevet från Ekelund till Ingers 
(21/9 1905) är en begäran om korrektur på bi
drag till jultidningen Vid Öresund -  dikterna 
»Seraf», »Återblick», »Diktarens kvällsbön».

2
Hvad i helvetes djäflar har jag med skånska 
konstnärslaget att göra! Hvad är det för idioti,
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ditt företal? Jag har ej lämnat manuskript för 
att samla pängar till sådant skit. Skall ha hono
rar för att jag låter skita ner mitt namn.

Vilhelm Ekelund, 
adressen är som vanligt

Kommentar. -  Brevet finns förut publicerat och 
kommenterat av bibliotekarie Jan-Olof Fri
ström (som faksimile i fotokopia »till deltagar
na i Vilhelm Ekelundsamfundets semisekular- 
fest den 14 oktober 1989 i Lund») och av Kaj 
Björk i Livet är kort (sid. 57). Adressat var 
konstnären och författaren Ernst Norlind 
(1877-1952) som i En bok om Vilhelm Ekelund 
sammanfattade deras förhållande så (sid. 30): 
»Jag hade rätt mycket att göra med honom då 
jag utgav ’Från Skåne’, där han medarbetade. 
Han var inte lätt att handskas med, och den 
minsta motighet kunde utlösa våldsamheter i 
brev, så att man baxnade.» Tydligare heter det i 
ett brev till Richard Hejll (citerat på bakpärmen 
av dennes tidskrift Den Enskilde oktober 1951): 
»Jag hade brev ifrån honom som är så hårresan
de grymma och fulla av sexuella otäckheter, att 
jag bränt dem.» Kanske fick Norlind något av 
de kortbrev som den unge Ekelund enligt upp
gift brukade sända till misshagliga personer och 
som innehöll ett runt ord med utropstecken 
efter jämte underskrift. (Se K. A. Svensson: Vil
helm Ekelund i samtal och brev 1922-1949, sid. 
7.)

Förhistorien till brevet var med Algot Werins 
ord i Vilhelm Ekelund 1880-1908 (sid. 173): 
»Ekelund hade samma höst [1903] lämnat ett 
par dikter, Bön ur öde tid och Hymn till hafvet 
och Apollon, till det andra i ordningen av tre 
häften dikt och konst med titeln ’Från Skåne’ 
som Norlind utgav 1903-1904. De två dikterna 
var avsedda för Elegier, men fick stå över till 
den nästa samlingen In Candidum. Norlind 
hade försett Hymn till hafvet och Apollon med 
en vinjett, som av Ekelund i brev till Bonnier 
prisades som ’en härlig teckning’. Det var den 
som fick pryda även omslaget till Elegier.» Som 
sig bör fick Norlind ett exemplar av Elegier och 
tackade i brev (LUB): »Broder och Vän! Tack 
för din härliga bok, som tröstar så oerhördt i 
denna tomhet.» Han hade emellertid också skäl 
att ursäkta sig: »Jag har händelsevis fått se ett 
häfte af Fr. Skåne II -  det är förfärligt sorgligt 
med tryckfelet på ditt namn -  det grämer mig

till sömnlöshet.» Som författare till de två dik
terna stod »Wilhelm Ekelundh»!

Till Hans Larsson skrev Norlind den 28 de
cember 1903 (LUB): »Hvad jag egentligen ville 
säga, är att jag så hjertligt tackar dig för din 
vänlighet att vilja honorera Ekelund. Det var så 
tråkigt med tryckfelet på hans namn, men jag 
skref strax och bad honom om ursäkt. Jag hade 
min hufvudsmärta då jag läste korrektur. På 
detta svarade han med det bref du fick.» Han 
hade nämligen låtit Ekelunds brev följa med sitt 
eget föregående till Larsson den 12 december 
(LUB) där han också förklarade satsen »Sedan 
mina egna omkostnader betalts, tillfaller vins
ten af företaget i dess helhet Skånska konstnärs
lagets kassa» i företalet till Från Skåne II på 
följande sätt: »Då jag räknade ut att behållning
en skulle bli så liten, att det ej lönte sig att 
utdela, och jag dertill såg att Ebbe gjorde svårig
heter med reproduceringen, ville jag ta bort från 
det hela all anstrykning af vinst för egen del.»

Ekelunds brev till Norlind är skrivet på Savoy 
Hotels i Malmö brevpapper med en handstil 
som väcker misstanke om att hans ursinne hade 
fått näring av någon förtäring. När han hade 
hunnit lugna sig skrev han till Hans Larsson den 
14 december: »Jag begär emellertid ej någon 
betalning för mig personligen, endast att sum
man (hvilken jag anslår till 20 kr.) icke går till 
insamlingen för konstnärerna som han talat om 
i sitt företal och hvarom jag icke vetat något. 
Han kan sända dessa 20 kr. till någon fond, jag 
föreslår Frödings-fonden.» (Brev 1896-1916 nr
9.).

Än mer upprörande än det egenmäktiga för
farandet med honoraret verkade sannolikt fel
stavningen av författarnamnet. Ekelund var all
tid våldsamt allergisk mot Tryckfels-Nisse. Sent 
eller aldrig förlät han Albert Nilsson ett pinsamt 
tryckfel i en annars mycket fin och förstående 
uppsats om honom i Ord och Bild 1912, nämli
gen »värnlös» i stället för »vänlös» i den där 
citerade dikten »Då voro bokarna ljusa -». 
Värnlös var vad han minst av allt ville vara... 
Så sent som i Nya Vakten (sid. 87) tycks denna 
lapsus spöka.

Det andra brevet från Ekelund till Norlind 
(12/5 1906) är en bön om att Norlind ville illu
strera hans översättningar ur den grekiska anto
logien för Ord och Bild (jfr Werin a. a. sid. 310) 
och dessutom en halvkväden ursäkt (»men jag 
skulle ej förvåna mig om du vore arg på mig och
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gaf fan»). Därmed normaliserades förbindelser
na och i tackbrev för Dithyramber i aftonglans 
(LUB) skrev Norlind: »Jag önskar allt godt för 
det nya året, som det heter -  jag önskar dig så 
mycket melodi och sång som möjligt utan allt 
för stort lidande.» Ekelund åter skrev i april 
1908 en uppskattande artikel i Arbetet om en 
uppläsningsafton med Norlind. (»En isländsk 
kärlekssaga», omtryckt i Den ensammes stäm
ningar sid. 117ff.) Och året efter ställde Nor
lind upp som garant för Antikt Ideal. (Werin: 
Vilhelm Ekelund 1908-1925, sid. 24 f.)

3
Trelleborg 17/11 

Herr Redaktör L. Påhlsson, 
jag har först i dag fått Ert bref -  på grund af 
bortresa -  och skyndar meddela att samlingen 
på inga villkor får tryckas delad. Styckena stå i 
ett inre sammanhang och de[t] längsta, som Ni 
vill trycka ensam[t], bildar ju en ljuspunkt i den 
råa, ödsliga luft som står omkring de andra, 
utan hvilken dessa egentligen betyda mycket 
litet och ej skulle ta sig bra ut. Ett och annat i 
dem skulle nog äfven väcka onödig anstöt som 
nu -  åtminstone för något så när förstående -  
neutraliseras af det varmare mänskliga element 
som spelar genom det större partiet.

-  Angående Ola Hansson får jag svara Eder 
senare.

Högaktningsfullt
-  Vilhelm Ekelund.

Ett korrektur!

Kommentar. -  Enligt Helsingborgs adresskalen
der 1907-1917 var Lars Påhlsson lärare vid 
handelsinstitutet, kassör och journalist. Han re
digerade tidskriften Staden som kom ut år 1907 
med fyra nummer och brevet är från samma år. 
I Staden nr 3 trycktes prosadiktsviten »Vae 
Soli» och där stod som tredje stycke det ovan
nämnda »större partiet», tidigare tryckt med 
titeln »Beatrice» i Göteborgs-Posten den 25 
maj 1907. I Böcker och vandringar platsade 
bara den avslutande delen av »Beatrice», med 
titeln »Hades» och utbruten ur sviten »Vae 
Soli» som annars blev omtryckt där med un
dantag av ännu ett stycke. (Se Hjärtats vaggvi
sor, sid. 61-64, 96.) Tydligen hade Ekelund då

ändrat uppfattning om det lämpliga i en upp
delning.

Det andra brevet från Ekelund till Påhlsson 
är skrivet samma dag och innehåller det utlova
de svaret på frågan om utsikten att få bidrag 
från Ola Hansson till Staden jämte ett löfte om 
kommande egna bidrag »af solidare halt».

Det kan tilläggas att »Aforismer till lyrikens 
själslif» trycktes i Staden nr 2 och trycktes om i 
Antikt Ideal, med undantag av en aforism i 
Hjärtats vaggvisor (sid. 70) och tre andra, där
ibland denna: »Hur är det möjligt att älska mu
sik! På mig verkar musik -  bokstafligenl -  som 
ett eldregn på själen.» (Jfr Alf Nyman: Männi
skor längs vägen, sid. 93.)

4
Templinerstr. 11IV 
Berlin N.

27.12.10.

Käre Brunstedt!
Du får förlåta att jag nu först skrifver till dig! 
Mina beräkningar gick alldeles åt skogen, som 
du kan förstå, och gud vet när jag kommer till 
Köpenhamn. En smula pengar fick jag i förra 
veckan, men tack vare herr Alkohol blef ändå 
ingen resa af. Julen var inte rolig. Jag tillbrakte 
dagarna i sällskap med Malmberg och Norlén, 
hvilka jag fått underhålla, då de själfva ingen
ting ägde. -  Hur har du det själf? Jag förmodar 
du finner dig bra. Här känns ödsligt af fan och 
man vet inte hvar man skall göra af sig i de 
hemska kvällarna. I kväll t. ex. har värdinnan 
kalas, jag kan alltså inte vara på mitt rum; till 
M. och N. går jag inte, ty jag är led på dem -: 
hvar i helvete skall jag göra af mig! Du sitter 
kanske vid detta laget på hotell Mollberg och 
dricker punsch. Adelborg skrifver och jämrar 
sig förskräckligt, och jag har samvetskval, ty jag 
har försummat sända honom pengar, äfven för
summat besvara hans bref. Han har det möjli
gen i alla fall trefligare än jag åtminstone, ty han 
vet inte hvad det vill säga att vara krank i gemy
tet. Nå, det går väl öfver; jag får kanske resa ner 
i stan och sätta mig och äckla mig öfver svenska 
tidningar, tills det blir sängdags och käringarna 
där inne är gångna.

Kanske du råkat Nyman? Sigurd är i Stock
holm, han telegraferade 60 Mark på julafton till
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mig, och kvällen hade kunnat bli treflig, om inte 
Malmberg äcklat ner den for oss. »Björnungen» 
Norlén däremot har visat sig som en mycket 
bättre person än jag trott honom till. Innan jul 
gick han emellertid och slarfvade bort pantkvit
tot på Bertils rock, som vi satt, och nu är det ett 
rödt helvete, ty stampen förklarar sig vara lag
ligen tvingad behålla rocken i 6 månader och 3 
veckor! Malmberg har därför beslutit att ligga 
till sängs och dricka brännvin ända till sista 
veckan i juli, då han åter stiger upp och går och 
hämtar sin rock.

-  Jag hoppas du låter höra af dig någon gång 
och talar lite om hur du finner dig.

Vännen
Vilh. Ekelund.

Hvad tian beträffar, som du lånat af Malmberg, 
kan du vara lugn. Jag har lagt ut minst 50 till 
fylle åt honom dessa dagar.

Kommentar. -  Karl Julius Brunstedt var ingen
jör och umgängesvän med Ekelund i Berlin. 
Han dog i Stockholm på 1960-talet. (Se Brev 
1896-1916 nr 130, Brev 1917-1949 nr 229 not.) 
-  Om Berlinumgänget se Gustaf-Otto Adelborg: 
Minnen från Tyskland och Ryssland 1909-1918 
(sid. 50-62), Bertil Malmberg: Ett stycke väg 
(sid. 140 ff.), Nyman a. a. (sid. 79 ff.). -  Norlén, 
Einar: tidningsman (född 1887). -  Sigurd: Ag- 
rell, poet och slavist (1881-1937). Se Malmberg 
a. a. sid. 136f., Nyman a. a. sid. 59ff. -  hotell 
Mollberg: i Helsingborg.

5
B. B.
Ber dig icke anordna några som helst besök.
Du får nu afstyra detta, -  hur det nu bäst kan 
falla sig.

V. E.

Kommentar. -  B. B. (Bäste Bror) är stadsom- 
budsman Gustav Schlyter (1885-1941) i Hel
singborg, förkämpe för eldbegängelse (se Brev 
1917-1949 nr 229) och i den egenskapen vän 
med Verner von Heidenstam som i hans »Min
nesbok för mitt Eldbegängelsearbete» (Landsar
kivet i Lund) skrev strofen (jfr »Eldtemplet» i 
Sista dikter):

En gång när du ser templets resta tinne 
mot luftens blå i solig blomstervår, 
då skall din strid i dina mödors år 
ur fjärran hägra som ditt största minne.

Nyckelbod. 11/7 1923.

Om Heidenstam skrev Schlyter till Ekelund den 
13 maj 1924 enligt egen brevkopia: »Till som
maren kommer han nog att besöka oss. Då vill 
han gärna avlägga ett besök hos Dig.» Detta 
besök var det som Ekelund avvärjde. Att Hei
denstam uppskattade sin osällskaplige kollega 
är belagt, exempelvis i ett brev till Arne Gar- 
borg 1921: »Lärde ha vi nog och diktare ha vi 
också, men föreningen af kulturhistoriskt in
tresse och poetisk kraft träffas ej lika ofta. Den 
finns hos lyrikern Wilhelm Ekelund.» (Evald 
Elveson »Heidenstam och Garborg. Kring någ
ra brev» i Svensk Litteraturtidskrift 1963 sid. 
80. Jfr Richard Hejll i Den Enskilde nr 4 1950 
sid. 73.)

Med ett par andra ledamöter av Svenska Aka
demien växlade Ekelund brev på 1920-talet. 
»Tack för ett förtjusande brev, som jag förvarar 
bland mina dyrbarheter» skrev Selma Lagerlöf 
till honom den 27 juni 1924 (LUB), varpå han 
den 2 juli bad om en förklaring av dessa rader 
»hvilka måste hafva sin grund i en förväxling». 
Hon sände då ett par blyertsskrivna blad som 
hon hade fått sig tillsända och som innehöll dels 
en dikt av okänd författare, dels en avskrift av 
Ekelunds »Trädet» med hans namn under. Hon 
förstod att hon hade misstagit sig om avsända
ren. (Se Svensson a. a. sid. 162, Hejll i Den 
Enskilde nr 4 1950 sid. 79 f.)

Från Erik Axel Karlfeldt i egenskap av akade
miens sekreterare fick Ekelund den 11 februari 
1928 ett brev (LUB) med meddelande om att 
han hade fått Beskowska resestipendiet och tac
kade samma dag. {Brev 1917-1949 nr 253.) 
Den 15 maj samma år förtydligade han sina 
resplaner för Karlfeldt med att han tänkte vistas 
först i Danmark (där han »genom förbindelse 
med Det Kongel. Bibliothek haft de bästa stu
dietillfällen af filologisk och historisk art») och 
därefter i Holland eller Tyskland. Det kan note
ras att Karlfeldt i sitt svarsbrev undertecknade 
»med utmärkt högaktning, kamratligen» utan 
att vara långsint för speglosan »Pomrilpoesien, 
eller Florilpoesien» i Antikt Ideal (sid. 70, jfr 
Claes Schaar Levande möte sid. 69).
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Helsingborg 18 Dec. 25.

Författarinnan Hagar Olsson,
Helsingfors.
Jag får tacka hjärtligen för Eder vänlighet att 
komma ihåg mig med Edith Södergrans sista 
dikter, bland hvilka några synas mig mycket 
vackra och gripande. På samma gång får jag 
anhålla om ursäkt för att jag icke besvarat ett 
bref för ett par år sedan med en förfrågan. I 
själfva verket hade jag väl svarat långt innan Ni 
frågat. Så godt jag kunnat.

Högaktningsfullt 
Vilhelm Ekelund.

Kommentar. -  Av Södergran själv fick Ekelund 
Rosenaltaret och Framtidens skugga. I brev till 
honom 1920 (LUB) förklarade hon: »Har myc
ket att tacka Eder för, men känner endast till
’Antikt Ideal’ och ’Veri Similia’. [----- ] Edra
dikter känner jag alls icke till.» (Se Algot Werin 
Vandring kring en sjö, sid. 169ff., jfr Svensson 
a. a. sid. 84 f.) -  förfrågan: i brev 17/10 1922 
(LUB) om Ekelund ville lämna bidrag till mo
dernisttidskriften Ultra.

6

7
Marienlyst 20.11.31 

Käre herr Pär Lagerkvist!
Hvad det är längesedan! Jag menar, sedan vi 
sist skrefvo till hvarandra, mellan Faxe Lade- 
plats och Aarhus. Det var bistra tider för mig 
den gången; -  Ni var väl själf då upptagen så 
som man är då man ser banor öppna sig för en, 
och Ni var tio år yngre än jag -  om Ni är det 
fortfarande -  hvem kan veta! Och nu undrar jag 
hvad Ni tänker om mig, som väl återigen blir 
orsaken till att Ni går miste (ännu ett par år, om 
jag lefver) om den vackra utmärkelsen.

Det kom ju verkligen till att bli på det viset, 
att -  som jag också skrifvit till studenterna och 
deras talesmän -  hela affären till sist icke kunde 
annat än appellera till min enkla taktkänsla så
som vanlig bondförnuftig person: jag hade helt 
enkelt kommit i en löjlig situation, om jag efter 
så mycken vänlighet hade framhärdat i barnslig 
trilskhet.

Mitt hjärtliga tack för Edert vänliga och ut

förliga bref och de mycket för erkännsamma 
orden! Jag skall nog taga mig tillfälle att besvara 
detsamma, men kan icke idag göra det så som 
jag ville. Och för öfrigt är det ju min förhopp
ning att råka Er personligen, -  hvarför icke 
kanhända en gång samman med vår hederligen 
svenske gode vän Oskar Bergman, som jag ock
så ber Er på det hjärtligaste hälsa!

Eder tillgifne
Vilh. Ekelund

Tack för välkomna 50 kr. för böcker!

Kommentar. -  utmärkelsen: Frödingstipendiet 
som båda var kandidater till sedan Ekelund 
hade tagit tillbaka sin avsägelse. (Se Brev 
1917-1949 nr 277-278 och 281, Svensson a. a. 
sid. 82 f.) -  erkännsamma orden: se Brev 
1917-1949 nr 206 not. -  råka Er: i brev den 16 
mars 1936 föreslog Ekelund ett sammanträffan
de och i brev den 3 juni samma år (LUB) tacka
de Lagerkvist: »När jag nu mot all förmodan 
fått uppleva att få träffa dig, så hoppas jag det 
skall upprepas -  i höst hemma hos oss.» Um
gänget blev emellertid kortvarigt då Ekelund 
enligt sin änka tyckte att det blev för mycket 
drickande. (Jfr Svensson a. a. sid. 318.) -  böc
ker: Spår och tecken. I brev den 27 december 
1932 tackade Ekelund åter för bokpengar och 
dessutom för Vid lägereld: »Jag har blifvit mer 
och mer bekant med Er produktion och ville 
gärna ega en bok af Er med tillegnan till mig. 
Jag tackar Er mycket för denna gåfva.» (Svens
son a. a. sid. 108 och 213.) -  Bergman: målaren 
(1879-1963), beundrare av Ekelund och »den 
store skaldens förtjusande lilla dotter, en liten 
ljus sagogestalt», som han skrev på hennes fö
delsedag 21/10 1922 i Schlyters »Minnesbok».

8
Saltsjöbaden

Herr Fil. Dr. Karl Asplund.
Det mesta af vårt »förhållande till antiken» är 
ju bara frasväsen. Något litet har väl någon gång 
undertecknad sökt att höja mig häröfver, -  men 
detta kommer icke fram förrän i min senare 
produktion. Stycket »Charis» är väl intet ondt 
med -  fast egentl. bara »vackert». Verserna 
kunde Ni utelämna. Jag föreslår sådana stycken 
som »Idyll», »Plogfåran», »Antikens bankrutt»,
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»Menandrisk värld» (i boken »På Hafsstran- 
den»). Egentligen skulle endast medtagas ett li
tet urval aforismer ur mina sista skrifter (dem 
ingen läst.). Det finnes t. ex. en bok af mig som 
heter »Båge och lyra 1932». Jag sänder Er för 
roskull ett expl. af densamma. Kanske kunde 
den ge Er någon ledtråd. Men hur som helst -  

Med utmärkt högaktning 
Vilh. Ekelund.

Kommentar. -  »Meningen med boken är att ge 
en hyllning till Grekland under nuvarande om
ständigheter och att i någon mån förbättra all
mänhetens otroligt ringa kunskap om landet 
och vad det betytt för oss liksom för hela värl

den», förklarade Asplund i brev mars 1941 
(LUB) till Ekelund och bad om hans medverkan 
i antologin Hellas i svensk litteratur och konst. 
Jfr utkastet till svar i Brev 1917-1949 nr 287 
not. -  »Charis»: i »Tillägg t. bref för en vecka 
sedan» skrev Ekelund den 27 mars: »Tog för 
gifvet att det gällde en essay under denna titel i 
’Böcker och Vandringar’. Det av Eder åsyftade 
är enligt mitt förmenande alltför betydelselöst 
för att kunna komma ifråga för samlingen.» 
(Prosadikten »Charis» i Antikt Ideal.) -  Den 2 
april skrev han slutligen: »Samtycker med nöje 
beträffande ’Plogfåran’, ’Pindaros’, ’Vandra
ren’.»




