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En tidig punkares livsverk 
Nya böcker 

Erlkllermella 
Penllb Antolo,tn - l anal 
av Out-Göna llbrwald 
ll'Grlapt Nlkterplen 

( , _}ron Jllrlc Hermelin, vir 
llföre ovenattare av perlilk lit
teratur och av Jacob BGhmea 
skrifter, ville genom lina Over-
11.ttnlngar ft mlnnlakor att 

r, .,.vakna Ull liv, ft 018 ''jordlnvA- · 
( 'J att komma &ndtllgen from , 

i......,hda to thlnga, från aken Ull 
verklighet". 

Erlc HermeUna u.mlade 
Ovenlttnlngar rymmer Over 
Uotusen atdor, vilket förstås lr 
en kulturglmlng av amAtt 
gigantiska mAtt. I Bokförlaget 
Nl.ktergalens nyutgåva (Udiga
re Cavefora förlag) av denna 
persiska antologi bar Carl
Göran Jllkerwald gjort urvalet 
samt akrlvit lnlednlngen. 

Nyutgåvan har blivit en Ull 
det yttre anspråkalöa, ja rent 
av ful bok men med ett stort 
och brusande Innehåll 

Huvudparten av Hermelfna 
Ovenlttnlngar lr verk 101D 

hlrrör trån.auflska diktare fru 
omkring Uden 1000-1400 e Kr. 
Enligt dessa persiska mystiker 
· "\ det "Japt" eller "sJIUvet" 
.._'6 I sin benhårda aJ4lvcentre
rfng och egolam begr&naade 
mlnnlakan. Självtakheten, an
dg de, frodades I medgång och 

pinades I motgång. 
FOr auftem gl.llde det att 

' ila på gängse värderingar; 

,1 'flf!" vara förkastad och för
nedrad blev en nåd att bedja 
om. Genom purltanlam och mo
ralism frodades ett förstockat 
alrinelag, som endast skapade 

präktiga och självgoda Indivi
der. 

• • • I 

llrfc Hermelm blev d8tl fr{Jmate tiaaterländake lclitlMrffl "" Il&• 

flak dUdllfflll. Och han levde ,om/ de liirde, ett alaga ''F61"'t1· 
mrlw". H4r et1 bUd frdn B:t La.ralajvkhva, Lund, dar Hermelir& 

olata4eauderfflltlaufa864r. 

akorna pA jorden. Han fann att 
mlnnlakan genom lina . till
krånglade och många gånger 
diffusa trosformler endast •ka
pade sig ett oerhOrt lidande, nA
got han ville befria henne fnln. 

svarta fir Erlc var, begav han 
11g Udigt bort fnln hemmet och 
aökte alg Ull Amerika, där han 
aöp, rumlade och Adrog atg syfi

lis. Inspirerad av den radikale 
evangellaten Leander Wlht
comb Munhall tog han värv-

Det dessa_ aufter hade att säga ntng med bibeln under ena ar

var pA den Uden, liksom Idag, men. Han tjänstgjorde I aju mA-· 

både skandalöst och förargelse- nader I lndianas 18: de lnfante

väckande. De · var en slags rlre t f1 k s1 tugen Vad som tilltalade Hermelin I 
den auflska diktningen var den 
nakna ärlighet genom vilken 
poeterna framställde sina liv 
och läror. Han avskydde dem 
han kallade "moralsadlater", 
dvs de som genom sina vittra 
bud och skenheliga yttren 
spred sitt förakt och sin Illvilja 
över den nakna människan. 
Hermelin menade att moralis
terna endast · täppte Ull sina 
"kloaksystem" så att de skulle 
verka rena, bättre vore det att 

muntra, livsbejakande atela- gemen e, men c u 

. ter, som drev gäck med såväl avsked med omdömet: "odug

religlonen, traditionen och poli- llg för militärtjänst". Han reste 

tiken. På mAnga sätt upplevs, åter Ull Europa, först till Tysk

med utgångspunkt från Ida land för att rAda bot mot sin sy-
g, fills, senare till England, där 

båd~erna och Eric Henne- han tog värvning på tolv Ar 1 

~. m en slags "pre-punka- [ "The Mlddlesex Reglment". 

leva ut sina passioner. 
Suflem ansåg alg vara en 

glldJens vägvisare för männl-

re , fast med en större själv- Genom militär disciplin och 

tllllt och en mindre syndbelas- exercis trodde han sig kunna 

tad syn pA sig själva. 1 tygla sitt lastbara väsen. 1887 

Erlc Hermelin föddes 1860 for han tillsammans med sin 

och dog 19«. Han kom från en I bataljon till Indien. Detta land 

tämligen framgångsrik familj, stod 1nte helt främmande för 

I fadem var s~rgodsägare pA Hermelin, hans mor var född 

G~bergs slotL Såsom det I p4 en. ~s,lon,,tatt~ ·1 södra 

Indien och hans morfar hade of- · 
ta berlttat om detta land. 

Indien blev för ICrlc Hermelin 
ett nAden1 tuktohua. Av lina 
fem Ar i landet tillbringade han 
tvA Ar I lndiua flngelaer med 
ltr&ttarbete mr begångna fflr
Neller. Hlr attackeradea han 
av nya anfall av lin l)'fWs

lmltta, men ocW av dylente
rl, malarta, tyful och dellrlum 
tremen1( ! T) Den engellka ar
mmi Iyckadu Inte fA bukt med 
de Hermelinalta tuonema och 
10D1 f4nge fraktadea han lluW
pn tWbaka Ull England, där 

han fick avsked "In dllgrace". 
Dlretter begav han mg re

nut ut p4 nya tArder, till USA, 
Ull Jamaica. 1887 gjorde han ett 
kort bnOk hemma I SmAland 
och 1&ttel d4 ID'lder fflrmyndar
lkap, Tllket dock Inte bmdrade 
honom frin att genat bep 11g 

Ull Auatrallen. VII dlr blev ban 
mr olika föneeller dOmd tju
goen gånger. 1908 kom han iter 
tillbaka till SVertge, men toga 
d4 om hand och hamnade mrat 
p4 Katarina ljukbua 1 Stock
holm och llell&1'e p4 S:t Lan 1 
Lund. Dlr llkulle han komma 
att stanna I trettiofem Ar eller 
fram Ull a1n dOd llH. Ilen tnga. 
hmda I !dnneal6 och lugn pust. 
vitet. 

Erlc Hermelin fortatte att 
leva såsom han var van vid 
med upprepade rymningar och 

fyllor. Men han lyckades samU- 1 

digt under denna Ud skapa sig 
ett livsverk, 10m skrivit In 

namnet Hermelin I den svenska 
Jrulturhlstorlen. Han blev, si.

ger Ekerwald, utan tvekan den 
främste vasterländske känna
ren av sufisk d1ktn1ng och hade 

kontakter med Internationellt 
erklnda spec1allster pA om
rådet. Han tilldelades lven den i 
iranska Sol- och Lejonorden. 
Och bland dem som kom att stA V 
honom närmast var vAr kände 
Vilhelm Ekelund - de träffa-
des dock aldrig i levande livet. 

1 
. 

En Hermelin-biografi finns ut
given hos Cavefors 1976 av Per :i 
Erik Lindahl med titeln "Ång
est-hjulets svängningar". 

"Dricka vin och vara glad; se 
der min letnadsregel! 

Ge på båten otro och tro; se 
der min tro! t • 

Jag sade till tidens brud: 
'Hvad är din morgongå.fva'? 

Hon sade : 'Ditt glada hjerta 
är min ~orgongå.fva. • 
ur Omar Khalams "Rubaiyat". 

MAX KERN HANSEN 


