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Abstract

Föreliggande uppsats analyserar Erik Lindegrens ekfraser till tre av Halmstadgruppens målningar ur 

ett  intermedialt  perspektiv.  Målningarna är  Hamn  av Axel  Olson från 1939,  Kosmisk moder  av 

Waldemar  Lorentzon  från  1935,  samt  Det  är  fullbordat  av  Erik  Olson  från  1943.  I  verket 

Halmstadgruppen  (1947) skrev  Erik Lindegren  ekfraser  till  dessa och ytterligare 35 målningar. 

Ekfrasen gavs i samtliga fall samma titel som målningen.

Min analys har sitt  huvudsakliga mål i  att  undersöka hur ekfraserna samspelar med och 

levandegör målningarna i textmediet. Analysen bygger metodologiskt på en närläsning av dikterna, 

med fokus på  hur olika bildmediala komponenter manifesteras i texten. I detta ingår bland annat att 

identifiera artefakter från bilden, undersöka strukturella och formmässiga anpassningar, analysera 

spatiala och temporala förhållanden, gemensamma begreppskomplex och sinnesstämningar.

Ur  teoretisk  synpunkt  utgör  begreppen  ekfras  och  enargeia  en  grund,  tillsammans  med 

Werner Wolfs terminologi i The Musicalization of Fiction. 

Undersökningen  visar  att  de  analyserade  ekfraserna  använder  sig  mycket  olika  sätt  att 

levandegöra det bildmediala materialet. Diktarens individuella perception har varit avgörande för 

vad ekfraserna väljer att  förmedla och vilka medel de använder.  Enkelt  avläsbara referenser till 

artefakter i målningarna spelar oftast en mindre roll i ekfrasens levandegörande strävan, som istället 

förverkligas genom svårgreppbara mentala bilder och sinnesstämningar, ofta språkligt förmedlade 

via associationer och komplexa system och synteser av tongivande begrepp. 
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1 Inledning

1.1         Bakgrund och materialbeskrivning  

1947 utgav förlaget Rabén & Sjögren ett påkostat bokverk, Halmstadgruppen, i linneband om det 

vid  denna  tid  väl  etablerade  konstnärskollektivet.  Boken  innehåller  en  allsidig  biografisk 

redogörelse för gruppen av Egon Östlund, samt en betraktelse av Halmstadgruppens förhållande till 

den surrealistiska rörelsen av Folke Holmér. Boken är rikt illustrerad och i dess avslutande bilddel  

presenteras  ett  omfattande  urval  av  de  olika  gruppmedlemmarnas  målningar  i  form  av 

reproduktioner i svartvitt och färg. Till trettioåtta av dessa reproduktioner finns även ekfraser (i 

boken  används  termen  ’lyriska  tolkningar’)  av  poeten  Erik  Lindegren.  Dikterna  är  skrivna  på 

uppdrag av förlaget,  just med avseende på boken om Halmstadgruppen, och tillkomna från juli 

1946, då Lindegren under en period levde och arbetade tillsammans med konstnärerna i Söndrum 

och Haverdal. Idén att inkludera lyriska tolkningar av målningarna presenteras i förordet till verket 

Halmstadgruppen som ett ”experiment”.1 Onekligen var det dock ett mycket spännande initiativ att 

sammanföra en konstnärsgrupp som under 30-talet varit verksam inom bildkonstens surrealism med 

en poet som i sin utveckling inspirerats av dess litterära motsvarighet. Vissa ekfraser publicerades 

även separat,  utan den tolkade målningen; till  exempel i  Sviter  (1947) där tre dikter inkluderas 

under  rubriken  Deviser.  Med  anledning  av  Halmstadgruppens  40-årsjubileum  utgavs  1970  en 

omarbetad nyupplaga av publikationen. Både Egon Östlund och Erik Lindegren var nu avlidna, men 

eftersom gruppens  medlemmar  fortsatte  att  utvecklas  under  efterkrigstiden  infördes  en  separat 

biografi  om  denna  senare  period  av  Viveca  Bosson,  dotter  till  Erik  Olson.  Bildmaterialet 

uppdaterades  för  att  reflektera  den  efterkrigstida  utvecklingen,  men  Erik  Lindegrens  dikter 

bevarades. 2010 utgavs Erik Lindegrens samlade dikter i en volym som även inkluderar ekfraserna 

till Halmstadgruppen, tillsammans med kopior av målningarna. 

Basmaterial för min analys är originalupplagan av boken Halmstadgruppen från år 1947. 

1.2         Syfte och problemställningar  

Syftet  med  uppsatsen  är  att  analysera  hur  Lindegrens  ekfraser  samspelar  med  och  textmedialt 

levandegör Halmstadgruppens målningar. Som en del av detta syfte ingår även att diskutera hur den 

bildmediala komponenten manifesteras i ekfraserna. Frågor som jag kommer att analysera är bland 

andra: Har diktens struktur påverkats av bilden? Finns det i bilden artefakter som också används i 

dikten?  Hur  korresponderar  diktens  sekventiella  läsning med den läsprocess  som äger  rum vid 

1 Folke Holmér m.fl., Halmstadgruppen (Stockholm 1947), s. 6.
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betraktandet  av  bilden?  Hur  förmedlas  temporalitet?  Vilken  samklang  råder  mellan  rörelse 

respektive stasis i bilden och dikten? Hur förmedlas stämningar och sinnesintryck? 

Ovanstående infallsvinklar utgör exempel på generella frågeställningar som är fruktbara att 

analysera, utan att analysen för den skulle behöver begränsas till att omfatta enbart dessa. För varje 

ekfras  kan  det  finnas  individuella  förutsättningar  som är  värda  att  beakta,  t.ex.  existensen  av 

tilltalsförhållanden  (jag/du)  i  dikten,  eller  fall  där  diktaren  har  låtit  ekfrasen  gå  utanför  den 

referensram som går att härleda till målningen.

Eftersom det är omöjligt att behandla samtliga trettioåtta dikter i denna uppsats kommer jag 

att  begränsa  mig  till  tre:  Hamn,  Kosmisk  moder,  samt  Det  är  fullbordat.2 Urvalet  kan  verka 

begränsat,  men  säkerställer  att  olika  konstnärer  ur  Halmstadgruppen  representeras,  att  olika 

motivgrupper berörs och att tilltal, språk och form skiljer sig åt mellan dikterna.

En  avgränsning  har  gjorts  såtillvida  att  jag  inte  i  någon  större  utsträckning  behandlar 

biografiska detaljer eller inspiratoriska samband som kan ha uppstått genom att ekfraserna skrevs 

under en period då Lindegren levde tillsammans med konstnärerna och hade möjlighet att diskutera 

de tankar och upplevelser som gav upphov till  målningarna. Istället analyserar jag texterna som 

isolerade entiteter, med fokus på det som går att utläsa ur texten och dess relation till målningen. 

1.3         Teoretisk grund och metod  

1.3.1      Termen   ekfras  

Att  beskriva  dikterna  som  ekfraser  är  inte  helt  oproblematiskt.  Ingenstans  i  verket  om 

Halmstadgruppen  används benämningen; det är istället uttrycket lyrisk tolkning som har fått tjäna 

som sammanhållande epitet för dikterna. Detta kan ha olika orsaker, men tydligt är att termen ekfras 

under de  senaste decennierna har genomgått en vidgning av sitt begreppsomfång. Under antiken 

var  den  ekfrastiska  konstarten  en  del  av  retoriken  och  syftade  till  att  i  beskrivningens  form 

levandegöra  visuella  objekt  för  dem  som  inte  hade  möjlighet  att  se  objektet.  Just  själva 

levandegörandet,  enargeia,  var  en  nyckelegenskap  hos  ekfrasen,  och  förmedlades  via  retoriska 

grepp.

Under 1900-talet har det visuella objektet blivit reproducerbart på ett tidigare icke skådat 

sätt.  Den moderna  ekfrasförfattaren  får  därmed  en  annorlunda  roll  än  sin  antika  motsvarighet. 

Insikten kan speglas i de olika definitionerna av ekfras; 1955 skrev Leo Spitzer att ekfras är ”the 

description of a work of art by medium of the word”.3 Ordet ’description’ har en framträdande roll, 

2 Bilddelen i Halmstadgruppen är opaginerad, och jag kan därför inte ange sidhänvisningar till dikterna.
3 Hans Lund, ”Litterär ekfras”, Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, red. H. Lund (Lund 2002), s. 183.
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och det är tydligt att det är ett konstverk som ekfrasen avhandlar. I en senare definition av ekfras  

som  ”verbal  representation  of  visual  representation”  från  1993  av  Heffernan  finns 

beskrivningsaspekten inte längre med.4 Istället talas nu om det mycket bredare ’representation’ som 

täcker in ett större område av möjliga överföringar. Men, där Spitzers definition inte nämnde något 

om det uppfattande sinnet har Heffernans definition nu introducerat en begränsning till synsinnet. 

För denna text är emellertid Heffernans definition fullt tillräcklig.

Det  tidigare  nämnda  begreppet  enargeia  handlar  om  att  levandegöra  det  som  ekfrasen 

beskriver – få det frånvarande att bli närvarande. Detta kunde i antiken göras genom att en talare 

(eftersom det då oftast handlade om det talade ordet) via uttryck och berättarteknik frammanade 

mentala bilder hos åhörarna. Anspelningar på känslor, sinnesstämningar, gemensamma minnen och 

inlevelseförmåga  bidrog  också  till  att  åhörarna  gjordes  emotionellt  delaktiga  och  närvarande  i 

skeendet.5 Resultatet blev att talarens ”perception av ekfrasens föremål” förmedlades, inte själva 

föremålet ur ett rent objektivt hänseende.6 

Denna vikt vid enargeia passar bra in i den moderna ekfrastiska texten. Det är fortfarande, 

och kanske i ännu högre grad än tidigare, diktarens perception och personliga tolkning som står i 

fokus. Diktaren kan välja att koncentrera sig på vissa element, ”semantisk fokusering”, eller att 

lägga till egna intryck, ”semantisk expansion”.7 Vidare är ekfrasen idag vanligen ett skrivet – till 

skillnad från ett talat – medium, och dess förlaga kan mycket väl vara direkt tillgänglig för den som 

tar del av ekfrasen. Behovet av återgivande av rent visuella kvaliteter blir därför mycket litet, vilket 

speciellt är fallet i ett verk som Halmstadgruppen, där bilderna finns direkt tillgängliga invid dikten. 

1.3.2      Intermedial teoretisk grund och metodtillämpning  

Som teoretisk och terminologisk grund kommer jag i min uppsats främst att använda Werner Wolfs 

intermediala forskning som, även om den ursprungligen inriktades på musikalisering av litteratur, 

ger en bra bas även för kategorisering av de intermediala sambanden mellan bild och text. Wolfs 

teorier ger dock ingen metodologisk vägledning  för hur ekfrasen ska fås att avslöja de intermediala 

samband som den har  med målningen.  En viktig  del  av min analys  är  därför  den läsning och 

tolkning som jag gör för de dikter som jag har valt att ta upp. 

I The Musicalization of Fiction (1999) definierar Wolf två typer av intermediala relationer; 

”overt” (direkta), respektive ”covert” (indirekta).8 De direkta intermediala relationerna bygger på en 

4 James A.W. Heffernan, Museum of Words (Chicago 1993), s. 3.
5 Ruth Webb, Ekphrasis, imagination and persuasion in ancient rhetorical theory and practice (Farnham 2009), ss. 

87-106.
6 Helena Bodin, ”Det levande nuet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2008:2, s. 55.
7 Lund, s. 185 f.
8 Werner Wolf, The Musicalization of Fiction (Amsterdam 1999), ss. 37-44. Svenska översättningar ’direkt’/’indirekt’ 

av termerna ’direct’/’indirect’: Wolf 1999, s. 37. I den svenska översättning som refereras i not 13 nedan används 
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samtidig och uppenbar existens av två eller flera medier i verket. Mediekomponenternas relation 

varierar i ett spektrum mellan ”contiguity” (närhet) och ”adaptation/integration”, beroende på vilken 

grad  av  samordning  som  råder  mellan  komponenterna.9 Ett  exempel  på  verk  med  en  direkt 

intermedial  relation  mellan  mediekomponenterna  och  en  hög  grad  av  adaption  är  opera; 

mediekomponenterna  musik,  visuellt  agerande  och  text  har  anpassats  för  att  samspela  på  ett 

harmoniskt sätt. 

De indirekta relationerna uppstår då det finns ett dominant medium, som ”appears directly 

with its typical or conventional signifiers”.10 Det icke-dominanta mediet synliggörs indirekt i det 

dominanta mediet men med det dominanta mediets signifikanter. Det indirekta mediets närvaro kan 

manifesteras  på  olika  sätt  mellan  ytterligheterna  ”thematization/telling”  (tematisering)  och 

”imitation/showing” (imitation).11 

Tematisering innebär att det dominanta mediets signifikanter används på sitt konventionella 

sätt utan att ikoniskt relateras till  det icke-dominanta mediet. Exempelvis en film som visar hur 

någon målar en tavla, eller en text som beskriver innehållet i en målning. 

Vid imitation förändras det dominanta mediets signifikanter på ett sådant sätt att de ikoniskt 

relateras  till  det  icke-dominanta  mediet.  Detta  sker  exempelvis  i  konkret  poesi,  i  en filmiserad 

roman eller i en dikt som imiterar musikaliska strukturer. Ett specialfall av intermedial imitation är 

musikalisering av litterär text, som är det område Wolf fokuserar på. För att ytterligare kategorisera 

musikaliseringens  olika  manifestationer  har  Wolf  gjort  en  uppdelning  i  ”word  music”  (poetisk 

imitation  av  musikaliska  ljud),  ”formal  and  structural  analogies”  (textens  struktur  eller  form 

imiterar  en  musikalisk  form,  t.ex.  fugans)  och  ”imaginary  content  analogies”.12 Begreppen  har 

översatts till svenska som ”ordmusik”, ”formella eller strukturella analogier”, respektive ”imaginära 

innehållsliga analogier”.13 Det sistnämnda begreppet har av Wolf beskrivits som ”’översättning’ av 

de ’effekter’ som en faktisk eller fiktiv musikalisk komposition kan ha på en lyssnare till poetiska 

bilder,  som försöker  återge  stämningen och utvecklingen i  den musikaliska  kompositionen och 

alltså ’litterariserar’ den”.14

Även om Wolf i sin forskning främst inriktar sig på intermediala relationer mellan musik 

och litteratur, bör hans systematik vara allmänt tillämpbar även på andra intermediala relationer. 

Med användande av Wolfs terminologi går det att fastslå att målning och dikt i Halmstadgruppen 

istället termerna ’flermedialitet’ respektive ’intermedial referens’.  
9 Wolf 1999, s. 41.
10 Wolf 1999, s. 41.
11 Wolf 1999, s. 44f.
12 Wolf 1999, s. 58.
13 Werner Wolf, ”Musikalisering av litterär berättelse” i  Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, red. H. 

Lund( Lund 2002), s. 206.
14 Wolf 2002, s. 206.
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befinner sig i en direkt intermedial relation som bygger på närhet. Vid betraktandet av ett uppslag ur 

boken förekommer dikt och målning sida vid sida utan att det omedelbart går att definiera vilket 

medium som dominerar.  Själva  det  faktum att  dikterna  är  skrivna  i  efterhand  som ekfrastiska 

tolkningar av målningarna medför dock att det finns en viss grad av integration mellan målning och 

bild, dvs. texten är på olika sätt anpassad för att harmoniera med målningen. 

När betraktarens uppmärksamhet sålunda fokuseras på dikten inträder textmediet emellertid 

i  ett  dominerande  förhållande  gentemot  bildmediet,  som  istället  framträder  indirekt.  Olika 

referenser till artefakter ur målningen kan i texten understryka den ekfrastiska inspirationen. Ett rent 

sökande efter sådana referenser och analogier mellan dikt och målning blir  emellertid  tämligen 

ointressant och riskerar leda till att analysen fastnar i en interartiell komparation.15 För att i viss mån 

undvika detta vill jag inte enbart fokusera på ekfrasens ikoniska formuleringar, utan även på sådana 

som kan ses som sensoriska eller spatiala; dvs. uttryck för sinnen, rörelse, strukturer, rymd och 

kropp, eller diktarens perception och associationer . Dessa behöver inte vara otvetydigt bildmediala, 

men kan ha tillförts ekfrasen i dess levandegörande strävan. Viktigt att ha i åtanke är också det 

faktum att likväl min läsning som själva ekfrasen bägge är hermeneutiska aktiviteter. Mats Jansson 

påpekar:  ”Författaren till  ekfrasen har  varit  betraktare,  dvs.  han eller  hon har  sett  och därefter 

förmedlat  sin  tolkning  av  vad  han  eller  hon  har  sett  i  estetisk  form.”16 De  intermediala, 

levandegörande, samband – som intresserar mig i denna uppsats – kan endast nås genom att jag 

själv tolkar ekfrasen, som alltså i sig själv redan är en tolkning av ett annat konstverk.

1.4         Tidigare forskning  

Av de olika avhandlingar som har skrivits om Erik Lindegrens lyrik är det huvudsakligen två som 

har varit  till  nytta för denna uppsats. Först och främst Kristina Hallinds avhandling  Tavlor och 

deviser  (1978),  som  är  en  litteraturvetenskaplig  analys  av  Erik  Lindegrens  dikter  till 

Halmstadgruppens målningar i boken från 1947. Avhandlingen redogör för det ”bruk diktaren har 

gjort av det konstnärliga bildförrådet”, och undersöker överensstämmelser mellan målningarnas och 

dikternas respektive bildvärldar och bildspråk.17 I detta ingår två diktmonografier samt en analys av 

hur  målningarnas  centrala  motivgrupper  manifesteras  i  diktverken.  Utifrån  en  grundlig 

undersökning av manuskripten visas även hur Lindegren arbetade sig fram till dikternas slutgiltiga 

utformning. En viktig slutsats hos Hallind är att bildvärldarna i Halmstadgruppens målningar i hög 

utsträckning  harmonierar  med  Lindegrens  eget  lyriska  språk,  och  att  ”konstverken  […]  har 

15 W. J. Thomas Mitchell, Picture theory: essays on verbal and visual representation (Chicago 1994), s. 87.
16 Mats Jansson, ”Ekfras som estetisk hermeneutik. Paul Klee i svensk lyrisk modernism”, i Ekfrasens former. Billeder  

i tekst, red. C. Harrits, A. Troelsen (Århus 2007), s. 143.
17 Kristina Hallind, Tavlor och deviser, (diss. Lund 1978), s. 9.
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förmedlat tankar och stämningar , som Lindegren på avgörande punkter kunnat bringa i samklang 

med sina egna”.18 

Vid den tidpunkt då Hallind skrev sin avhandling var den intermediala forskningen föga 

välutvecklad. Hennes kunskaper inom både konst- och litteraturvetenskap, samt förmåga att läsa 

och tolka bildmedier likväl som textmedier gör emellertid avhandlingen mycket läsvärd och aktuell 

även idag.

Dessutom har  Anders  Cullheds  avhandling  Tiden  söker  sin  röst  (1982) givit  värdefulla 

insikter i Erik Lindegrens genombrottsdiktning och de erfarenheter som ligger bakom denna. Den 

föreställningsvärld som manifesterades i Mannen utan väg (1942) går att spåra även i ekfraserna till 

Halmstadgruppen, där egenskaper som anonymitet och subjektslöshet i många fall gör sig gällande. 

Viktiga  bakgrundsteckningar  ges  också  av  Folke  Holmér  och  Egon  Östlund  i  boken 

Halmstadgruppen.  Även  om  avsnitten  inte  i  någon  nämnvärd  utsträckning  avhandlar  Erik 

Lindegren  ger  de  en  god  inblick  i  Halmstadgruppens  utveckling  i  relation  till  internationella 

strömningar, och den konstnärliga miljön vid tiden för bokverkets tillkomst.

18 Hallind, s. 64.

6



2 Undersökning och argumentation

I detta avsnitt kommer jag att analysera tre ekfraser som skrivits till målningarna Hamn (1939) av 

Axel Olson, Kosmisk moder (1935) av Waldemar Lorentzon, samt Det är fullbordat (1943) av Erik 

Olson. Ekfraserna har alltid samma titel som målningarna. I anslutning till  varje analys har jag 

inkluderat både målningen – om möjligt i färgversion – och dikten. Eftersom ekfrasens typografiska 

struktur kan vara viktig för dess tolkning har jag i görligaste mån försökt efterlikna den struktur 

som används i boken.

2.1         Hamn  

siestans stiltje hotas av frälsarkransens tecken

i det förtöjda havet står masternas osynliga klaviatur

i väntan på det sjunkna vrakets osynliga fantom

i väntan på döda fingrars frågande sång

om när den låga himlen skall doppa sin panna i havet

7

bild borttagen pga upphovsrättsskäl



I dikten finner vi direkt ett antal omnämnanden av artefakter ur bilden, här i ordens grundform: 

’frälsarkrans’, ’hav’, ’mast’, ’himmel’. Dessa skapar en inramning för dikten som leder tankarna till 

hav, rymd och sjöfart, men också till det mer hotfulla begreppet skeppsbrott. Om vi fortsätter att  

betrakta  de  uttryck  som används  i  dikten  finner  vi  sådana  som via  tolkning  kan  härledas  till 

målningen.  Till  dessa  hör:  ’siesta’,  ’stiltje’,  ’förtöjd’,  ’klaviatur’,  ’osynlig’,  ’fantom’,  ’fingrar’, 

’panna’. Det inledande ordet ’siesta’ kan associeras med den vilande gestalten på målningen, och 

’stiltje’ är  en  tolkning  av  den  nästan  helt  blanka  havsytan  som  krusas  av  obetydliga  vågor. 

Tillsammans bildar uttrycken en metafor för den stasis som hela bilden befinner sig i. Samtidigt 

antyder  ordvalet  ’stiltje’ att  stillheten  är  oönskad,  att  den  begränsar.  Men  den  förändring  som 

förväntas medför inte  något positivt, ty stiltjen ’hotas’. Uttrycket ’frälsarkransens tecken’ är en 

textmedial analogi till den på stolpen upphängda livbojens visuella likheter med det kristna korset;  

ett slags översättning av den bildmediala upplevelsen. Att havet är ’förtöjt’ anknyter återigen till 

stasis och antyder en allmän oförmåga att slita sig loss från det rådande tillståndet.  

De sju masterna längst upp till höger i bilden har av Lindegren tolkats som en ’klaviatur’ 

och genom detta har han skapat en indirekt intermedial referens till  det musikaliska mediet,  en 

referens som saknar motsvarighet i  målningen. Kanske markerar Lindegren denna sin tolknings 

avknoppning  från  bilden  genom  att  skjuta  in  epitetet  ’osynlig’ framför  ordet  ’klaviatur’.  Den 

musikaliserade tolkningen är fruktbar såtillvida att Lindegren kan fortsätta att använda sig av den i 

rad fyra, ’döda fingrars frågande sång’, som antyder en pianist som spelar på den tidigare nämnda 

klaviaturen. Associationen mast-klaviatur är en semantisk expansion som går utanför Axel Olsons 

målning och gör det möjligt för Lindegren att skapa en tolkning som inkluderar associativa element 

utanför  bilden  (t.ex.  sång).  Samtidigt  vore  det  initialt  omöjligt  att  sammankoppla  mast  med 

klaviatur om inte mönstret som målningens master bildar funnes till hands. Hallind påpekar att det 

faktiskt inte är själva masterna som bildar en klaviatur, utan snarare mellanrummen mellan dem.19 

Masterna  kan  också  associeras  med  det  sjunkna  vrak,  vars  osynliga  fantom nämns  i  rad  tre.  

Användandet av ordet ’osynlig’ kan tyckas lite märklig i en ekfras, men kan förstås just som att de 

artefakter som fått epitetet faktiskt inte finns med i målningen. De är semantiska expansioner som 

enbart existerar i dikten. 

För en ekfras borde det dominerande sinnet intuitivt vara synsinnet. Men, i Hamn finns inget 

enskilt subjekt som kan fungera som seende uttolkare, och utöver referenser till artefakter i bilden är 

det främst i sin negerade form som det visuella är påtagligt, genom epitetet ’osynlig’. Istället får 

hörseln  och känseln  en  viktig  roll  för  att  komplettera  den  ekfrastiska  skildringen.  Hörseln  via 

referenserna till det musikaliska mediet, och känseln genom de taktila sambanden mellan fingrar 

19 Hallind, s. 86.
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och klaviatur, samt sista radens doppande panna. Detta involverande av flera sinnen kan ses som ett  

sätt att åstadkomma enargeia i ekfrasens förmedling av diktarens perception av konstverket.

Både rad tre och fyra inleds med uttrycket ’i väntan’, vilket tillsammans med det ’i’ som 

inleder  rad  två  skapar  en  allittererande karaktär.  Stämningen av  väntan  genomsyrar  också  hela 

dikten, från inledningens stiltje till den frågande sången i fjärde raden. På så vis korresponderar 

dikten  med  bilden,  där  elementen  himmel,  hav,  hamn  uttrycker  en  förstelning,  och  gestaltens 

hållning  tycks  förmedla  en  uppgivenhet  inför  detta  förstelnade  tillstånd.  Uppgivenheten 

manifesteras även i dikten, i väntandet på något som inte finns; varken osynlig fantom eller döda 

fingrars sång är ju företeelser som kan ge den väntande något hopp. Diktens tid blir därmed oändligt 

utdragen; stasis tycks råda inte enbart ifråga om rörelse, utan även ifråga om tid. Samtidigt finns i  

och med uttrycket ’siestans stiltje’ en tidsangivelse till  eftermiddagen. Denna tid korresponderar 

med de långa skuggorna i bilden, som kan tolkas som att dagen lider mot sitt slut. Samtidigt är 

ljuset  i  bilden  mycket  märkligt;  det  kommer  både  bakifrån,  bakom den sittande  gestalten,  och 

framifrån, från horisonten. Som om solen både går ner och går upp samtidigt. Horisontens märkliga 

ljus kan sägas vara temat för diktens sista rad, som kan tolkas som en fråga till bilden om huruvida 

himlens mörkgrå molnsjok någonsin kommer att  sammansmälta med havets mörkblå yta.  Detta 

tvivelaktiga närmande, som indikeras av ordet ’doppa’, är egentligen den enda form av rörelse som 

går att identifiera i den av förstelning präglade dikten.

En rörelse på ett helt annat plan återfinns i betraktandet av bilden. Blicken börjar gärna i den 

centrala  punkten,  livbojen,  och leds sedan via pirens och kajens sick-sackmönster över till  den 

hopsjunkna gestalten som bildar  en båge,  vilken  för  blicken tillbaka  till  livbojen.  På detta  sätt 

cirkulerar  betraktarens  blick  i  målningen.  Det  finns  också  ett  annat  tydligt  mönster  i  bilden, 

nämligen de tre statiska plan som himlen, havet och kajen bildar. Havet ses av Jung som en symbol 

för det undermedvetna,20 och de artefakter som finns uppspolade kan då tolkas som symboler för 

olika sinnesstämningar,  exempelvis kan ankaret ses som symbol för hopp, vilket också Hallind 

påpekar.21 

Lindegrens tolkning och läsning av bilden tycks initialt ha följt det ovan beskrivna flödet; 

först uppmärksammas livbojen och sedan följs piren och masterna nedåt i bilden. Därefter tycks 

dock Lindegrens egna diktvärld och associationsförmåga ha trätt i förgrunden, varför dikten blivit 

alltmer frikopplad från målningen. Först i diktens sista rad återförs vi genom en direkt referens till 

’den låga himlen’ till målningen, men inom ramen för en tolkning som hämtat inspiration från en 

annan poetisk värld.

20 C. G. Jung, The archetypes and the collective unconscious, The collected works of C.G. Jung. Vol. 9. P. 1 (London 
1971), s. 177f.

21 Hallind, s. 56.
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2.2         Kosmisk moder  

var i mig dina vintergators andning

var i mig den du redan är och alltid har varit

en dröm bortom drömmens berg och bortom hemligheten

något verkligare än verkligheten

något som jag varken kan glömma eller minnas

något som mörka skepp som vandrar upp mot fyren

något som moln som ljusa klippor och klippor som mörka moln

något som förvandlar ofattbar köld till ofattbar värme

något som var i mig och förvandlade mig

o förvandla mig

gör mig till en hamn för min oros skepp

vänta mig under jorden

sök mig i min urna

o förvandla mig och var i mig

så som jag omärkligt vilar i dig

i medvetslös dröm om dina ögons stjärnbild

10
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I dikten finns denna gång ett tydligt subjekt som genom en ström av imperativ vänder sig till en 

okänd andra person i en åkallan som påminner om en bön. Dikten publicerades med samma titel  

även i  Sviter  (1947)  tillsammans  med två  andra  Halmstadgruppen-dikter,  utan  inkluderande av 

målningen. Det finns dock ett antal uttryck som understryker sambandet; ord som ’berg’, ’fyr’,  

’klippa’ och ’moln’ finns  direkt  representerade  i  bilden.  Framför  allt  är  det  dock den åkallade 

gestalten  som  i  sin  onårbarhet,  ’en  dröm  bortom  drömmens  berg  och  bortom  hemligheten’, 

genomsyrar dikten på ett sätt som närmast framstår som ekvivalent med hur gestalten uppfyller 

bilden; som en astralt gudomlig drömvarelse utan materiell existens. 

Ett begrepp som via verkens gemensamma titel är centralt både för målning och dikt är det 

kosmiska,  som dessutom sammanfogats  med något  kroppsligt/mänskligt  till  en  begreppssyntes; 

’kosmisk moder’.  Vi finner den redan i  första  radens formulering ’vintergators andning’. Nästa 

tydliga syntes av kroppsligt och kosmiskt uppträder i den sista radens ’ögons stjärnbild’. Liksom i 

det tidigare fallet är uttrycket en genitivmetafor, men denna gång står begreppen i kiasmställning 

gentemot den första radens uttryck. De organ som åsyftas, andnings- och synorgan, är dessutom 

mycket påtagliga hos gestalten i bilden, där betraktaren noterar ögats lysande stjärna, bröstkorgen, 

den massiva munnen och näsan. Både stjärnbild och vintergata är i sin tur kosmiska mönster som 

skapats i människans fantasi.  Deras beståndsdelar är fysiskt verkliga i form av stjärnor, men de 

mönster de bildar är verkliga endast i betraktarens sinne. Kosmisk-sinnliga konnotationer kan också 

anas halvvägs i dikten, i rad åtta, om förvandlingen av ’ofattbar köld till ofattbar värme’; från den 

tomma rymdens kyla till hettan i stjärnornas inre. En eterisk artefakt, denna gång i motsats till en 

jordisk, återfinner vi i konstruktionen ’moln som ljusa klippor och klippor som mörka moln’, som 

även lyfter fram motsatsen ljus och mörker. 

I Lorentzons målning finns flera reduplicerade strukturer; bland annat flyter klipplika och 

molnlika strukturer samman i ett vågmönster, i vilket det som kan tolkas som klippor har ljusare 

nyanser än molnen, som är mörkare. Den högsta klippformationen bildar i målningen något som av 

Lindegren i rad sex har tolkats som en fyr, mot vilken mindre klippliknande, reduplicerade, former 

ser  ut  att  röra  sig  som skepp;  ’något  som mörka  skepp  som vandrar  upp  mot  fyren’.  Dikten 

innehåller ett flertal upprepningar som dels gör att den får karaktär av bön, dels korresponderar med 

tavlans  struktur.  Vi  noterar  exempelvis  upprepningen  av  ’var  i  mig’,  som  i  imperativform 

förekommer  tre  gånger,  samt  en  gång i  preteritum.   Framför  allt  märks  dock de  allittererande 

raderna som inleds med ’något som’; sammanlagt fem rader arrangerade i ett mycket symmetriskt 

mönster.  I  detta  sammanhang  kan  raderna,  med  Wolfs  terminologi,  sägas  bilda  en  indirekt 

intermedial  referens  i  textmediet  till  målningens  repetitiva  struktur.  Men,  radernas  ’något  som’ 

signalerar  också  möjligheter  till  olika  tolkningar  av  dikten;  de  kan  både  ses  som en  språkets 
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oförmåga att finna exakta uttryck för det representerade, en form av ekfrastisk skräck,22 men också 

som ett sätt att markera att det är förmågan till association som är avgörande. Dikten levandegörs 

inte i orden, utan i de bilder som framträder i läsarens undermedvetna. 

Ett flertal rader i dikten antyder stillhet och vila, bland annat konstruktionerna kring dröm 

och vilande i diktens inledning och slut, men även önskan om att bli till en ’hamn för min oros 

skepp’ i rad elva, som – i jämförelse med det tidigare, sökande, omnämnandet av skepp i rad sex – 

nu  indikerar  hemhörighet  och  vila.  De  redan  omnämnda,  mycket  statiska,  imperativ-

konstruktionerna ’var i mig’ är, paradoxalt nog, i all sin statiskhet också kopplade till en förvandling 

av diktjaget. Verbet ’förvandla’ återfinns vid fyra tillfällen i olika böjda former i dikten. I rad nio är 

förvandlingen redan ett faktum, då det här är ’var i mig’ i preteritum som avses. Hela detta komplex 

av  uttryck  kring  dröm,  vila,  hamn  och  varande  ser  ut  att  vara  ekfrastiska  återgivningar  av 

förhållandet mellan den liggande, svepta gestalten och den sittande. Den ena gestalten är närvarande 

i  form av sitt  konkreta  subjekt,  den  andra,  andliga  gestalten,  upplevs  i  kraft  av  sitt  varande i  

subjektet, som ’en dröm bortom drömmens berg och bortom hemligheten’.

Formuleringen ’o förvandla mig och var i  mig /  så som jag omärkligt vilar  i  dig’ leder 

tankarna till en önskan om ett ömsesidigt varande, där subjektet vilar, ’i medvetslös dröm’, i det 

tillbedda duet men samtidigt ber om att få ta del av detta du för att möjliggöra sin förvandling. 

Subjektets  vila  kan tolkas  både som dröm och som död; det  senare antyds  av formuleringarna 

’vänta mig under jorden / sök mig i min urna’. I samband med denna rad är det viktigt att påpeka att  

dikten faktiskt imiterar formen av en urna; de textmediala signifikanterna bildar genom sin ikoniska 

imitation en indirekt intermedial referens till bildmediet, dock ej till målningen, i vilken ingen urna 

kan hittas. Den ikoniska anpassningen av texten gör att urnan blir till en behållare för själva dikten. 

Uppmaningen ’sök mig i min urna’ skulle därmed kunna tolkas som ett rop från dikten till läsaren, 

som i sin tolkande och förvandlande gärning söker diktens mening.

22 Mitchell, s. 154.
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2.3         Det är fullbordat  

Det är fullbordat. Inflammerat allt.

Historien har rämnat, ångest sjunkit

ner i djup som ingen stelnad smärta når, har stigit

upp i dödsrikets rymd med ruin mot ruin.

Här slutar hoppets långa resa genom natten,

här förblöder det utkramade hjärtats sista koral,

här blir krymplingen mer än människa

och agitatorn oberörd.

Det är fullbordat,

Tavlan är färdig.

Vid en inledande betraktelse av dikten finner vi ett fåtal ord som refererar till artefakter i målningen, 

nämligen  ’ruin’,  ’krymplingen’ och  ’agitatorn’.  Dessutom refererar  ordet  ’Tavlan’ i  sista  raden 

direkt till det målade objektet, vilket skapar en ekfrastisk inramning till hela den tidigare dikten. 

Ytterligare ord kan associeras med sinnesstämningar som går att tolka in i bilden, t.ex. ’ångest’ och 

’smärta’. Helhetsintrycket blir dock att ett flertal uttryck tycks sakna representation i målningen, 

varför det för denna ekfras blir mindre fruktbart att analysera samband som bygger på textuella 

referenser till konkreta artefakter i målningen. Istället kommer jag här att fokusera på rumsliga och 

tidsliga aspekter, sinnesstämningar och motivbild. Hallind har för Det är fullbordat i sin avhandling 

inkluderat en separat diktmonografi som bland annat tar upp diktens tillblivelse och den historiska 

kontexten.23 

23 Hallind, ss. 166-172.
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Diktarens roll är i ekfrasen tydligt iakttagande; han är närvarande som en berättarröst och 

som vittne till skeendet på torget, men samtidigt frånvarande i sitt utifrånperspektiv och sin brist på 

delaktighet.  Subjektet  är  fullständigt  anonymt  och  figurerar  enbart  i  rollen  som  beskrivande 

betraktare. I denna roll har det emellertid en oanad insyn som gör att dikten blir till mer än en 

ekfras;  en form av ögonvittnesskildring. Diktaren har själv stigit  in på det avbildade torget och 

betraktar händelserna från en plats där han observerar detsamma som målaren. Dikten inleds med 

sin egen titel, som antyder att det i dikten är ett avslutat skeende som betraktas genom den första 

strofens perfektiva konstruktioner. I den andra strofen byts tempus plötsligt ut mot presens, märkligt 

nog  genom ordet  ’slutar’,  och  fullbordandet  förbyts  till  ett  utdraget  förblödande.  Tempusbytet 

markerar skillnaden mellan ett pågående här och nu, och tidigare händelser. Tre av raderna i den 

andra  strofen  inleds  med  ’här’,  vilket  kan  tolkas  som  att  vi  i  den  första  strofen  likt  en 

scenarieanvisning sammanfattat den rumsliga och tidsliga kontexten, den plats och tid där hoppets, 

och diktarens, resa slutat. På så vis skapas en dialog mellan stroferna, där den tidigare strofen blir 

ett historiskt svar på den senare strofens skeende. Dialogen återfinns även i den under brinnande 

världskrig målade tavlan, där tiden fungerar som ett indirekt motiv. Den sönderbombade ruinstadens 

torg rymmer både en korsfäst Jesus och modernitet i form av en cykel lutad mot en skylt, kanske en 

busshållplats. Tvåtusen år av mänsklig utveckling möts på den terminalstation som diktaren tycks 

ha  hamnat  på.  Lindegren  talar  om att  ’Historien  har  rämnat’,  vilket  intertextuellt  refererar  till 

förlåten som rämnade i Jerusalems tempel; traditionellt tolkat som att Jesus offer öppnade vägen till 

Gud.24 

Den uppåt- och nedåtgående rörelse som kan iakttas i dikten har ’ångest’ som subjekt; ångest 

som har ’sjunkit / ner i djup som ingen stelnad smärta når’, och ’stigit / upp i dödsrikets rymd’. Just 

rörelsen mot dödsriket brukar normalt ses som nedåtgående; att den i det här fallet sammankopplas 

med stigande ger en känsla av omvändhet som antyder att inte ens döden befriar från ångesten. De 

nedåt- och uppåtgående rörelserna kan också associeras med den i bilden avporträtterade korsfäste 

Jesus  rörelse  av  död  och  uppståndelse.  Emellertid  finns  ytterligare  varianter  av  rörelse 

representerade i dikten; utkramandets, förblödandets och stelnandets rörelser, som alla kan betraktas 

som kopplade till blod. Det är det ’utkramade hjärtats sista koral’ som ’förblöder’ i en rörelse som 

både är blodets flödande rörelse och koralens rörelse i form av körsångens flödande toner. Den 

rörelse som finns i den förblödande koralen påminner nog annars mest om en plågsamt utdragen 

sista ton. Liksom smärtan i dikten kommer blodet så småningom också att stelna, ett stelnande som 

blir till en metafor för hela diktens platsbeskrivning; vi befinner oss i ett skeende som stelnat, och 

som beskrivs i form av en tavla målad av statiskt stelnad färg. Slutraderna ’Det är fullbordat, /  

24 Bibeln (Lund 1936-1940), Matt. 27:51, och noter.
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Tavlan är färdig’ refererar alltså inte enbart till tavlan som bildmedium, utan även till det stelnande 

som sker då något fixeras. Fullbordandet i första raden och i näst sista raden ramar in dikten och gör 

den till en tavla i sig, till en allegori över det slutgiltiga fullbordandet som är lika definitivt som en 

färdigmålad tavla. Ett kondensat av apokalypsen, efter vilken inget kommer att förändras. 

Diktens sinnesstämning präglas av en känslomässig tomhet och resignation som kan tänkas 

inträda vid kulminationen av en katastrof. Hoppet har förlorat sin mening, och ångest tycks vara det 

ord som mest påtagligt genomtränger dikten. Smärtan, som också nämns, har stelnat vid en nivå där 

ytterligare stegringar inte är förnimbara, och den kan därmed inte beskriva den upplevda ångesten. 

Istället är det kognitiva mentala bilder som förmedlar betraktarens ångest; ’stelnad smärta’, ’ruin 

mot ruin’ och ’utkramat hjärta’. De oväntade uttrycken skapar  enargeia i  ekfrasens skildring av 

hopplöshet  och  lidande  och  motsvaras  i  målningen  av  ruinkulisserna  och  de  svarta,  hukande 

människogestalterna. Lidandet  i  dikten  är  både  mentalt  och  kroppsligt,  mentalt  i  känslan  av 

hopplöshet  och ångest,  och kroppsligt  i  såren,  hjärtat  och blodet.  Uttrycket  ’Inflammerat  allt’ i 

första raden antyder att kroppen inte inskränker sig till den mänskliga kroppen, utan att hela världen 

lider  och  förblöder  i  öppna  inflammerade  sår  i  form av  krig  och  sönderbombade  städer.  Två 

gestalter ur målningen, krymplingen och agitatorn har lyfts in i dikten av betraktaren. Krymplingen 

blir i sin trasighet inte till något mindre än en hel människa, utan till något som är mer, vilket kan 

tolkas antingen som att begreppet människa fullständigt devalverats eller som att krymplingen blir 

till en metafor för hela den krigsförödda mänskligheten. Agitatorn framstår närmast som likgiltig 

inför eländet.

Målningens  tydligt  religiösa  konnotationer  med  den  korsfäste  Jesus  offentligt  placerad 

återfinns inte på ett lika uppenbart sätt i diktens innehåll. Titeln associeras direkt med Jesus död på 

korset,  och  kanske  är  det  just  därför  relativt  sparsamt  med  övriga  kristna  motiv;  den  andliga 

tolkningen kommer automatiskt tack vare titeln. ”Det är fullbordat” är, enligt Johannesevangeliet, 

Jesus sista ord på korset.25 Yttrandet blir här titel på både en målning och en dikt, men också första 

och näst sista rad i dikten. Bilden av den korsfäste och uttrycket ’det är fullbordat’ kan bägge ses 

som ikoniska tecken för Jesus död på korset, fast i var sitt medium. Sålunda blir korsfästelsen, utan 

att den explicit omnämns, synliggjord i ekfrasen. För den stumma målningen blir titeln en devis 

som sätter  fokus på dödsögonblicket.  Den religiösa motivbilden understryks ytterligare i  dikten 

genom infogandet av formuleringarna kring dödsriket och den förblödande koralen, som går att 

associera både med nattvardens blod och påskens passionsspel. Något som är noterbart i dikten är 

att  där  inte  finns  något  omnämnande  av  en  framtida  uppståndelse,  vilket  ju  normalt  brukar 

associeras med korsfästelsen. Fullbordandet blir ett tecken för död och lidande, men inte för hopp.

25 Bibeln, Joh. 19:30.
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Det textuella innehållet i dikten respektive målningens visuella motiv tycks vid ett ytligt 

betraktande skilja sig åt i hög grad. Ekfrasen uppvisar mycket få direkta referenser till målningen, 

som innehåller ett myller av olika användbara artefakter. Men, som diskussionen ovan torde ha visat 

levandegörs målningen ändå genom imaginära innehållsliga analogier, dvs. genom anspelning på 

målningens andliga dimension och förmedlande av den ångest och hopplöshet som scenen på torget 

kan utstråla. 

3 Slutord och sammanfattande diskussion

De tre analyser som har presenterats i denna uppsats ger exempel på intermediala samband som kan 

identifieras i Erik Lindegrens ekfraser av Halmstadgruppens målningar. Analyserna visar också hur 

sambanden ofta  har  tjänat  som inspirationsgrunder,  utifrån  vilka  Lindegren  har  skapat  ett  nytt, 

fristående,  konstverk.  Framför  allt  är  det  levandegörandet,  enargeia, av diktarens upplevelse av 

konstverket som har stått i fokus. Detta levandegörande manifesteras på skilda sätt i ekfraserna, 

samtidigt som olika intermediala samband gör sig gällande.

I Hamn är stasis och förstelning egenskaper som givits en stor vikt i ekfrasen, och som går 

att  härleda  till  målningen.  Stasis  avser  inte  enbart  brist  på  rumslig  rörelse  utan  också  brist  på 

temporal rörelse; även tiden står stilla. Tidens stillastående medför att väntan blir till  ett viktigt 

begrepp som spänner över både text- och bildmedium; väntan på något ovisst och möjligen hotfullt. 

Även om  Hamn är den textmässigt kortaste av dikterna har den ett komprimerat format fyllt av 

genitivkonstruktioner och adjektiv. Formatet ger möjlighet till en stor mängd associativa kopplingar 

till artefakter i målningen och tillåter även semantiska expansioner i form av indirekta referenser till 

musikmediet.

I  Kosmisk moder  är det de reduplicerade strukturerna som påkallar uppmärksamhet ur ett 

intermedialt perspektiv. De är tydligt iakttagbara i målningens mönster och i diktens form, med ett 

stort  antal  allittererande strukturer.  Jämfört  med de  bägge andra  ekfraserna  finns  här  också  ett 

tydligt subjekt, och ett jag/du-förhållande som finner sin motsvarighet i målningens två gestalter. Ett 

genomgående komplex är i ekfrasen uppbyggt kring begreppen dröm, vila och förvandling, som 

manifesteras  i  den  återkommande  syntesen  mellan  mänskligt  och  kosmiskt,  och  i  den  sinnliga 

uppfattningen av  det  kosmiska.  Tidvis  har  ekfrasen  formen av  en  bön från  diktjaget  till  något  

andligt som upplevs i kraft av sitt varande i subjektet. Det återkommande användandet av ’något 

som’ signalerar både språkets oförmåga att finna exakta uttryck men också vikten av associativt och 

bildmässigt tänkande vid tolkningen av ekfrasen, vilket också diktens ikoniska form uppmanar till. 

Upprepningarna  och  det  associativa  bildspråkets  fokus  på  syntesen  av  andligt/kosmiskt  och 

mänskligt/sinnligt levandegör målningen i ekfrasens form.
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I  Det är  fullbordat  är  det  rummet och tiden  som står  i  fokus för  en observerande men 

anonym betraktare. Platsen är, liksom i målningen, isolerad till ett enda obestämt ’här’, och tiden ett 

apokalyptiskt fullbordande vid tidens slut. Hopplöshet och ångest är de stämningar som präglar 

ekfrasen,  och  som  fysiskt  i  texten  tar  sig  uttryck  i  ett  utdraget  lidande  och  förblödande.  De 

intermediala  kopplingarna  till  bilden  återfinns  inte  så  mycket  i  referenser  till  artefakter  som i 

återgivandet  av  stämningsläget.  Inte  heller  korsfästelsescenen,  som  intar  en  central  plats  i 

målningen,  refereras  direkt  i  ekfrasen.  Istället  levandegörs  den textmedialt  genom intertextuella 

referenser till Nya testamentet och inkorporerande av element som associeras med passionsspel och 

nattvard.

Sammanfattningsvis  uppvisar  de  tre  olika  ekfraserna  alla  olika  sätt  att  behandla  det 

bildmediala motivet. Sätt som har sin grund i diktarens individuella perception av målningen. Inte 

desto mindre går det att undersöka det dialogiska förhållandet mellan de båda mediala yttringarna. 

Förhoppningsvis har mina på närläsning baserade analyser på ett  tydligt  sätt  inte enbart  kunnat 

påvisa många av de viktigaste intermediala sambanden, utan även förmått ge exempel på hur det 

poetiska språket används för att skapa enargeia i ekfraserna. 
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