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Ekelöfs essayistik fra 2010, Virkelighedsflugt, som vil være en gavnlig håndbog for den hengivne Ekelöf-

læser, men tillige er en selvstændig intellektuel og æstetisk berigelse.

Mindre kendt end digtningen er Ekelöfs fine prosa. Han forsøgte sig tidligt med noveller, fablede om at
skrive roman, men det episke var efter resultaterne at dømme ikke hans modus. Som essayist udmærkede han
sig imidlertid musikalsk og rigt, med dyb klangbund i svensk og fransk tradition, og det var som prosaist han
første gang udkom på dansk da Jens Lund Andersen udgav Lyngkvisten og andre Prosastykker. Ekelöf udtalte

engang at ”alt det bedste er skrevet i feriestemning.” Virkelighedsflugt er én lang ferie.

Den svenske digter Gunnar Ekelöf udkom første gang på dansk i 1960 med essaysamlingen ”Lyngkvisten”. I
"Virkelighedsflugt" genudgives to af samlingens bedste essays, titelessayet "Lyngkvisten" og "Et fotografi".
Der ud over byder samlingen på et udvalg af rejsebeskrivelser, selvbiografiske optegnelser og hans kunst- og

litteraturkritiske tekststykker.
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