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Recensioner

är oundgänglig för varje Ekelundsbeundrare. Den skildrar den biografiska bakgrunden 
till författarskapet och bidrar därigenom också till förståelsen av detta. Man får bl. a. 
ett starkt intryck av den ekonomiska misär, som Ekelund levde i, samtidigt som han 
skrev böcker om sinnets jämvikt och segern över affekterna.

På en del punkter måste jag reservera mig. Det sägs t. ex., med hänvisning till 
Bertil Malmberg, som umgicks med Ekelund under Berlinåren, att Ekelund sällan talade 
om sina föräldrar, och det antydes en viss likgiltighet hos honom. Hur han reagerade 
vid moderns död, vet man ingenting om, skriver Werin. Om detta har emellertid pro
fessor Alf Nyman berättar för mig —  han var en av Ekelunds närmaste vänner i Berlin 
(tillsammans med bl. a. G. O. Adelborg) men är ej omnämnd i boken. Nyman var till
sammans med Ekelund den dag denne hade fått brev om moderns död och begravning 
och kan vittna om hur hårt Ekelund tog detta. Nyman kan också berätta mycket om 
den »demoniska» sidan i Ekelunds väsen (han har vitsordat Malmbergs framställning 
såsom på flera punkter träffande) — den kommer nog inte fram så tydligt i Werins 
bok.

Ett namn, som ofta förekommer i boken, är Richard Hej 11. Werin citerar åtskilligt 
ur brevväxlingen mellan denne och Ekelund, och det framgår av dessa citat (liksom 
f. ö. också av citat i K. A. Svenssons senaste Ekelundsbok), att Ekelund verkligen in
tresserade sig för Hej 11 som personlighet och som kultur kritisk författare. Ekelund hade 
också, eller fick efter hand, starka reservationer mot det våldsamt polemiska draget 
hos Hej 11. Werin skriver åtskilligt också om Ekelunds uppskattning av Hans Larsson. 
Han tycks vilja karakterisera Ekelunds förhållande till Hans Larsson och Hejll så, att 
han hos den senare skulle känt igen det häftiga, obehärskade i sitt eget väsen, medan 
han hos den förre fann det »metron», som var målet för hans strävan. Hejll skulle 
varit honom till lärdom mera som ett varnande exempel, Larsson som ett föredöme 
(s. 257). Detta förefaller mig vara att något förenkla det hela. Att Ekelunds hållning 
mot Larsson var ambivalent, visar Werin i annat sammanhang, och från hans sista 
böcker kunde han hämtat uttalanden av mycket besk karaktär. Ekelund måste också 
(inte bara i början av bekantskapen) ha kunnat sympatisera med flera grunddrag hos 
Hejll. Han apostroferar honom uttryckligen för det oborgerliga hos honom och det 
kraftfulla i hans stil. Individualismen och kravet på personlig upplevelse har de alltid 
gemensamt.

Werin visar, hur livligt Ekelund intresserade sig för Hans Larssons uppsats om 
honom 1938. Han var glad över erkännandet men hade också en hel del att invända. 
En av dessa reservationer gäller vad Larsson skrivit om hans förhållande till Nietzsche: 
»Han avfaller från Nietzsche i sak, men ej i ton.» Ekelund anmärker: »Ton är en stor 
sak. Det var just hans sak, det gällt för mig att taga parti för: för Nietzsche, mot 
—  Nietzsche.» Werin betecknar denna replik som »långt drivet ordrytteri», vilket är 
förvånande, då det dock är tydligt, att Larsson inte sett (eller rätt formulerat), vad 
det var hos Nietzsche, som Ekelund särskilt intresserade sig för. Det rör sig här om 
något mycket centralt hos Ekelund.

Det skorrar också en smula, när Werin talar om Birger Sjöberg i samband med 
att han berör Ekelunds övergång till en »kryptisk» prosa. Likheterna är ju här mycket 
ytliga.

Fastän Werins bok vittnar om inlevelse i centrala Eke lundmotiv, förefaller det mig 
dock tydligt, att han inte kunnat närma sig Ekelund så inifrån, uppleva honom så 
kongenialt som K. A. Svensson, vår främste Ekelundkännare. Han har emellertid skrivit 
ett gediget verk, på en sympatiskt återhållen, lågmäld prosa.

Rolf Ekman.
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NiLS Gösta ValdÉN: Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund. Akad. avh. (Sthlm.) 
Lund 1961.

Avhandlingen är det andra större specialarbetet om denne författare. Tidigare har 
en besläktad bok skrivits av Pierre Naert. Det är karakteristiskt att båda dessa böcker 
har sin tyngdpunkt i stilen och språket.
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Titeln Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund är helt adekvat —  med sedvanlig lako- 
nism avstår författaren från undertitel. Det förefaller närmast vara en tillfällighet att 
boken framlagts som ett litteraturhistoriskt specimen; att detta skett visar vilket liberalt 
läroämne litteraturhistorien är. Därmed vill jag bara framhålla att Valdéns studie är ett 
helt odogmatiskt lärdomsspecimen. Den är en kombination av många kunskapsområden: 
grekiska, latin, filosofi, etik, stilistik, lexikografi och ekelundistik. Den sistnämnda veten
skapen kräver för sitt rätta handhavande en arsenal av hjälp vetenskaper.

Vad avhandlingen söker komma på spåren är naturligtvis inte bara termernas bety
delse i olika sammanhang, det är också den livshållning som ligger bakom, de sökta 
och eftersträvade ideal som Ekelund var på spaning efter och som han sökte besvärja 
med termerna, de grekiska orden som skulle uttrycka det outsägliga. Det är här som det 
filologiska betraktelsesättet möts med det litteraturhistoriska; inte bara termernas historia 
ges utan också en myckenhet material som har mer eller mindre nära relation till dem 
dras in i sammanhanget. Man har onekligen ofta den förnimmelsen att somligt kunde 
lyftas bort och annat sättas dit utan att större skada skedde. Det är kanske en synvilla 
men den beror i så fall på den fåordighet som författaren av något skäl har ålagt sig.

Den sida av avhandlingen som i trängre mening vetter åt de klassiska språken —  och 
det är inte någon obetydlig sida —  är jag ur stånd att bedöma. En specialist på dessa 
områden fungerade vid disputationen som författarens opponent; han hade en del smärre 
invändningar att göra men betonade arbetets gedigenhet i det stora hela. Valdén har 
också själv varit ganska generös med att komma läsaren till hjälp i dessa svårigheter. 
Om man inte sällan finner hans framställning svårtillgänglig beror det mindre på 
grekiskan, mera på svenskan.

Min kontroll av förhållandet till källorna, redovisningen, noggrannheten, har så gott 
som genomgående lett till ett negativt resultat —  för mig negativt. Jag kommer därför 
att inrikta min kritik på vissa principiella problem, de berör framställningssättet men 
inte bara det; bristerna affekterar också ett djupare skikt. Jag uppträder här som för
svarare av en litteraturhistorisk metodik, ett sätt att skriva om och kommentera litteratur, 
som jag anser hotat på vissa ställen i Valdéns bok.

Vilhelm Ekelund skrev mellan sitt nittonde och sitt tjugusjätte år sju diktsamlingar. 
När han med Dityramber i aftonglans 1906 nått en strålande höjdpunkt bröt han med 
lyriken och skrev sedan alltid prosa. Tjugufem år gammal skrev han i en dikt som heter 
Inspiration: »Att min dikt I djupt förakten, är det enda som mig glatt.» Han menade 
att den dag hans lyra bleve älskad av folket, den dag skulle han först vara verkligt 
olycklig, den dagen skulle han först finna sin vandring på jorden meningslös. Ekelund 
behövde aldrig uppleva den dagen. Den oförsonliga lilla dikten ter sig som en märk
värdig spådom och en märklig föresats. I kraft av något som verkar vara en viljeakt 
förändrade han sin litterära fysionomi, rensade bort sentimentet, stämningen, melankolin, 
all den öppna bekännelsen om själens vånda. Han skrev nu stramt elliptiskt, med en 
torr lidelse, en skenbar nykterhet. Här är det personliga —  öde, ensamhet fattigdom, 
inkapslat och objektiverat. Nyckelordet för denna prosa är snarare Äskesis än Charis —  
det senare ordet var det som Ekelund mest älskade. Han utvecklade under dessa fyrtio 
år ett eget språk, vars utveckling man måste ha följt från år till år för att känna igen 
orden, alla dessa vardagsord som laddats upp med helgdagsbetydelser. Det är bl. a. därför 
som Ekelund blir så svårtillgänglig och snabbt tröttande för den tillfällige läsaren som 
med sitt normala språkbruk och sin normala språkkänsla närmar sig dessa texter. Valdén 
kommer här läsaren till hjälp med en god kommentar —  man beklagar att avhand
lingens titel begränsat hans hjälpsamhet till de exklusivt klassiska termerna och deras 
svenska synonymer. Ekelund menade själv helt riktigt att hans alla böcker är att läsa 
som ett sammanhängande helt. Detta är särskilt sant när det gäller språket som var 
ett språk i språket. Detta språk var fullt av besvärjelser. Det patetiska i denna livslånga 
filologi framgår klart i Valdéns avhandling. Orden kunde hos Ekelund få en betydelse- 
tyngd som förefaller oss vidskeplig. Detta ordälskande hos en människa vilkens hand
lande helt låg i detta, att tänka över en aktiv livshållning och skapa ord att uttrycka 
den, det genomgick många faser och invecklade diktaren i en egendomlig ställföreträ
dande aktivitet, en etisk-filologisk strid. Den 28 oktober 1906, på tröskeln till sitt fyrtio
åriga dietetiska författarskap, drömde Ekelund en dröm som han återgav i sin notisbok:
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Hvad var det för underligt jag drömde i natt? Empedokleiskt Afrodisiskt.
Höga ljusa grekiska bokstavstyper på en sida som liknade en vårhimmel. Seger.

Triumf.

Han drömde bokstäver. En annan gång drömde han att han läste ett grekiskt verk 
av en okänd författare som föregavs vara av Xenophon. Han lade själv märke till att 
drömmen var fylld av erotik. Bara i grekiskan fann Ekelund en visionärt autoptisk inti
mitet. Bara på detta språk kunde formuleringarna bli kroppsvordna moraliska fakta. 
Detta är utgångspunkten för Valdéns undersökning.

Avhandlingen har karaktären av en serie monografier över grekiska ord; trettio 
stycken nyckelord, alla laddade med innebörd, är biograferade. Avhandlingens kapitel
sättning har således blivit enkel, lexikaliskt enkel, med ingen annan dramatik än den 
som ryms i orden själva: första akpitlet heter Charis, det andra Metron, det tredje 
Metrik, därefter Enkråteia, Askesis, Äthos, Isotes, Krasis, osv. Av dessa är de två första, 
charis och metron, de ojämförligt viktigaste i Ekelunds tankevärld och de har också 
fått det största utrymmet i avhandlingen. Av de övriga finns det några stycken som 
synbarligen är av ganska underordnad betydelse, euhemeria, deinotes, eupraxi, sxole, de 
undansiökas också på vardera fem sidor. Det ställer sig svårt att bedöma deras tyngd, 
men förmodligen hade de gott kunnat stå tillbaka för sådana som är viktigare, t. ex. 
eros och eufori.

Målsättningen med undersökningen anges i förordet —  »att på grundval av Ekelunds 
tryckta och otryckta skrifter, förstrykningar i hans boksamling, boklånekvitton, brev och 
upptecknade samtal visa något av det som döljer sig bakom den grekiska typografi var
med han piffade upp antikvan». Det är en formulering som är något obestämd, den 
lovar inte för mycket, preciserar kanske för litet uppgiften. Vad som i verkligheten 
döljer sig bakom den är främst en undersökning av termernas genesis och kronologi, 
var de först uppträdde i författarsakpet, när de får sitt genombrott och framför allt vilka 
som är inspiratörerna. Det är på detta område som författarens väsentliga insats ligger. 
En kartläggning av det här slaget förutsätter en vidsträckt kännedom om den grekiskt- 
klassiska litteraturen; den förutsätter vidare ett tålamod och ett spårsinne när det gäller 
att följa Ekelunds beläsenhet — inte bara Ekelunds avsevärda bibliotek utan också hans 
inlån från det Kg. Bibliotek i Köpenhamn har studerats noggrant och från månad till 
månad. Den innehållsförteckning som återfinnes på sid. X X III i inledningen — det 
är förresten den enda som finns i avhadlingen — den rymmer i själva verket avhand
lingens väsentliga resultat. Man kunde tänka sig allt annat bortskalat och prestationen 
skulle ända vara avsevärd. Vi ser där hur termerna daterats och hur upphovsmän namn
givits, Pindaros, Homeros, Aischylos, Solon, Platon, Demokritos, Menandros, Plutarchos, 
Thucydides, Demostenes, Hippokrates, Epikuros, Theognis, Aristoteles, Xenofon, —  det 
är en avsevärd del av den klassiska litteraturen, och ofta har författaren att träffa ett 
val mellan vilken av dessa hemulsmän som har företrädet. Någon gång kan det kanske 
tyckas att utdelningen inte står i förhållande till insatsen av arbete och de citerade bloc
kens längd. På detta område, daterings- och proveniensforskningens, ligger dock avhand
lingens största förtjänst. Trots uppriktiga ansträngningar har det heller inte varit möjligt 
att beslå författaren med felaktigheter eller lättsinnigheter. Det är möjligt att den som 
besitter Valdéns kombination av hemtamhet i de klassiska skrifterna och behärskning 
av hela det ekelundska klaviaturet från Antikt Ideal till In Silvis cum Libro skulle kunna 
finna en eller annan datering som vore värd att ifrågasättas, men jag tror inte han skulle 
bli allvarligt oense med författaren.

Däremot är själva tolkningen eftersatt. För det är ju verkligen så att Ekelunds aforis
mer behöver tolkas. Om någon nyare svensk prosa ger rum för en kvalificerad kommentar 
så är det just Ekelunds. Olle Holmberg och Sven Lindquist har skrivit ett par sådana 
textförklaringar, ingen skall säga att de är överflödiga. Det är ett par tre stycken av de 
tusentals som Ekelund skrev, och trots detta kräver de vardera en ganska fyllig bakgrund 
för att lämna ut sina hemligheter. Hos Valdén spelas det över hela klaviaturet, med 
mycket snabb takt, och det kommer då an på att kommentaren hinner med i takten. Som 
det nu är blir den ofta bara ett svagt och fåtonigt ackompanjemang. De termer författa
ren älskar framför andra är »härtill:» och »jämför:» försedda med kolon. De har rollen
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av stående formler. Så småningom kommer de att likna en slags besvärjelseformler. Det 
är ju äkta lexikaliska termer, ett kitt som överallt fogas in mellan citaten och som får 
ersätta vad som läsaren genomgående trängtar efter, förklaring, en vanlig diskursiv ut
redning av termernas innebörd. I en avhandling som framläggs inom litteraturhistorien 
borde det lexikaliska framställningssättet ha fått vika för ett mer historiskt betraktelse
sätt. Författaren borde ha ställt sig utanför den ekelundska terminologin. Ekelunds språk 
är ju ett eget självständigt språk där orden —  nyckelorden i varje fall — inte sällan 
betyder något annat än de gör i det språk vi talar och skriver. Detta är ju det fina och 
det irriterande med hans prosa. Men det är ett språk som inte går att förklara utifrån 
sig självt, med blotta hänvisningar till synonymer, med utspännande av ett nätverk av 
exempel. Avhandlingens utgångspunkt är ju den utmärkta karakteristik som Valdén 
ger i inledningen av Ekelunds förhållande till det grekiska språket, det var, säger han, 
»lyckligt ohämmat av vetenskaplig akribi. Han kallade sig visserligen filolog men åsyf
tade därmed den ursprungliga inebörden av detta ord, nämligen ordälskare.» Ekelund 
umgicks rätt fritt med grundbetydelsen och försköt ibland ordets innebörd ett stycke åt 
det håll han ville ha det. Han uppsökte de grekiska orden därför att det svenska språket 
han var hänvisad till inte räckte till för de saker han ville uttrycka, de levnadsstäm- 
ningar han ville fånga. De svenska orden var belastade med vulgärbetydelser, med för 
honom vidriga associationer, och vi ser ju honom umgås med orden under en sådan 
ständig kampberedskap, ständigt på nytt avsöndrande främmande element. För ingen har 
språket varit moral som för honom, och det är typiskt att när han lägger en ny bibe
tydelse till ett ord är det ofta ett moraliskt element som tillkommer.

Jag tar ett exempel: I kapitlet om Metron kommer Valdén så småningom också in på 
termerna takt, tempo, och musik (s. 54 och f.), och härifrån leds han vidare till begrep
pet to hikanön, det tillräckliga.

En aforism ur Atticism-Humanism (2 uppl. 1946) citeras därefter:
»ούδέν ικανόν ω ολίγον τό ικανόν. (Epik.)--------T i l l r ä c k l i g h e t e n s  ord!
För amusien är allting gammalt, all sträfvan onödigt, ty — ’allt är redan gjordt’, 

och —  ’ingenting nytt under solen!’ Metrikens, det rätta måttets, d. ä. tillräcklig- 
lighetens, ord är detsamma som den Heliga Vishetens: ’s i ja g  g ö r  a l l t i n g  
n y t t ’.

μηδέν αγαν— : positivt, metriskt, e p i k u r i s k t  —j τό Ικανόν.» (AH 232f, 
jf L 115 PE 160, DAL 13)

Härtill knyter Valdén följande kommentar:
För Ekelund var μηδέν αγαν (intet för mycket) liktydigt med μηδέν αμουσον 

(intet ovittert) liksom τό ικανόν med μουσική. I »Tillräcklighetens ädla musik» 
(AM 12) heter tempot »öga och andning» (PS 67, jf 63) och den som håller det 
»har en ständigt hungrande ande» (DAL 117), dvs. är »alltid i sannings- och 
i upptäcktsglädje» (ISCL 115, jf AM 28) tack vare konsten att äta sig hungrig 
(jf PS 114) eller »underhålla en ständig törst — efter sig själf» (SH 31) i Jesu 
Syrachs (24: 28) och Nietzsches mening. Detta är tao och »fortsättning» eller 
metron och »färd»:

(Här följer ett nytt citat.)

Vi ser här hur framställningen i en vid cirkelbåge fjärmar sig från metron-ordet stan
nar på flera stationer och slutligen närmar sig åter och sammanträffar med det. Det är 
en bana som följer Ekelunds egna associativa vägar men ständigt för sin förklaring tar 
sin tillflykt till hans egna ord. Något som är besvärande i denna metod är att de grekiska 
termerna som ständigt växlar innebörd hos Ekelund tas ut ur sin kontext och fösas sam
man. Berövade sin omgivning, sitt naturliga landskap, gör de ett ödsligt intryck, ett 
knippe torra tankenötter med hårt skal utkastade på havsstranden. Det är nämligen så 
att Ekelunds aforismer i stor utsträckning hänger samman, den ena aforismen fortsättes 
ofta i den följande. Så t. ex. behandlar de aforismer som står i Atticism-Humanism, 
sjätte avdelningen, sid. 232 f. tidsenlighetens begrepp, tillfällets och tidens kategorier 
och människans liv och verkande i dem. Förslagsvis kunde man tänka sig att i stället
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för det genom termerna vandrande framställningssätt som Valdén valt, välja ut några 
grekiska termer som förekommer i väsentliga aforismer och sedan bestämma deras inne
börd i anslutning till en tolkning av den omgivande texten. Man kan ifrågasätta om 
inte det lexikaliska grupperingssättet som förf. tillämpar blivit en halvmesyr. Förf. ham
nar ibland mitt emellan en lexikalisk uppställning och en litterär tolkning.

En annan väg kunde tänkas, näml. den som Sven Lindquist har gått i sin studie 
Låghet och Metron (Ord och Bild nr 5, 1960). Den är delvis parallell med Valdéns 
kapitel om Metron men den ger utan tvekan ett mer dynamiskt perspektiv, en mindre 
horisontell framställning. Utvecklingen och tiden är tillgodosedda och det ekelundska 
språket är här faktiskt översatt, tolkat, och uppsatsen ställer ett problem som den löser. 
Det blir en annan andhämtning, och en annan pedagogik i en sådan studie. Läsarens 
reaktion inför Valdéns citatblock som med mycket knapphändiga kommentarer kittas 
ihop blir ofta ett jaså. Det kan inte bli annorlunda. Det är ofta för litet som utsägs i 
kommentaren innan ett nytt citatblock följer. Särskilt i de övervägande talrika fall där 
kommentaren inte är ren, där den är tryfferad med Ekelundcitat, blir det så att man 
säger sig att detta är plausibelt, det ser välordnat ut men kanske kunde det gå lika bra 
att sätta in andra snarlika fragment på de avändas plats. Det kunde bli en lika god 
parafras på Ekelund.

Till försvar för Valdén kan sägas att det är en god del upprepning i Ekelunds författar
skap. Med en anmärkningsvärd energi närmar sig Ekelund begreppen från nya utgångs
lägen, vänder på fjärdingen många gånger. Flera av de termer som här behandlas går 
ju ofta upp i en högre enhet, blir alla representanter för ett ständigt eftersträvat men 
alltid undanvikande ideal. Det gäller ord som Charis, Metron, Metrik, Enkråteia, Äskesis, 
Äthos, Krasis, Ekelia, Kairon, Eupraxi och Euhemeria. Man har en misstanke att flera 
av dessa termer är utbytbara i större utsträckning än man föreställer sig. De flesta av 
de trettio termerna är ju värdeladdade, det är i överensstämmelse med hela Ekelunds 
kynne, hans intellekt, som var i eminent mening värdeskapande. En tänkbar indelnings
grund vore att gruppera dem efter deras positiva eller negativa innebörd; en central 
mittställning skulle då intagas av den grupp som ibland ges en positiv ibland en negativ 
mening. Termerna kunde på det sättet samarbeta, och den livskänsla de stod för skulle 
på ett annat sätt komma i centrum. Den ekelundska filologien som uttryck för ett liv 
i etisk-dialektiskt kamp skulle klarare avteckna sig. Sådana synpunkter finns ju med på 
många ställen, avhandlingen innehåller en rikedom av klart sedda och nya sammanhang, 
broslagningar mellan ord, men det är pedagogiken som förf. har haft en alltför ekelundsk 
inställning till.

Men dessa brister är förtjänsternas avigsidor. Med en viss rätt kan Valdén, så som 
skedde vid disputationen, hänvisa till titelns begränsade målsättning. Det vetenskapliga 
resultatet ligger här för ovanlighetens skulle mindre i kommentaren till texterna, mera 
i sammanställningen av texterna, kombinationen av sammanhang. Även om det ofta 
blir så att det är Ekelund som kommenterar sig själv har Valdén givit den fortsatta 
forskningen goda utgångspunkter. Hans bok kan rubriceras som ett Ekelundlexikon med 
kommentarer.

Knut Ahnlund.

St e n  R e i n : Hjalmar Söderbergs Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama. Akad. avh. 
Sthlm 1962.

Hjalmar Söderberg dog i Köpenhamn 1941. Han hade då vistats i Danmark mer eller 
mindre permanent sedan 1906, alltså nästan halva sitt liv. Hjalmar Söderberg kunde då 
och då konstatera, att det alltifrån debuten stått strid kring hans böcker och person. Han 
kunde dock parallellt därmed glädja sig åt en liten men trofast vänkrets; särskilt bör 
nämnas skolkamraterna Bo Bergman och Carl G. Laurin, bokförläggare Karl Otto Bon
nier och bankdirektör Ernest Thiel, hans översättarinna Mizi Franzos, samt under Köpen- 
hamnsåren den f. d. Stockholmsgrannen Henning Berger och sist men inte minst den 
beundrade Georg Brändes. Brevväxlingarna med de nämnda samt dessutom epistlar till 
släktingar och vänner har skickligt utnyttjats av Sten Rein för skisserandet av den per
sonliga bakgrunden i avhandlingens biografiska partier. Vad intresset för Söderbergs


