
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 92 1971

Svenska Litteratursällskapet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



R E D A K T I O N S K O M M I T T É

Göteborg: Lennart Breitholtz

Lund: Staffan B jörck, Carl Fehrman

Stockholm: E . N . Tigerstedt, Örjan Lindberger

Umeå: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Branded, Thure Stenström

Redaktör: Docent U lf W ittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, V illavägen 7, 

752 36 Uppsala

Printed in Sweden by

A lm qvist &  Wiksells Boktryckeri A B , Uppsala 1972



Gottfried Benns och 
Oskar Loerkes betydelse för 
Hjalmar Gullbergs sena lyrik
A v I N G E M A R  A L G U L I N

Hjalmar Gullberg hade under hela sin verksamhet som diktare ett starkt fot
fäste i den tyska lyriken. I den moderna svenska poesin framträder framför 
andra Bertil Malmberg och Johannes Edfelt som de diktare som mottagit de 
starkaste impulserna från tysk lyrik och överhuvudtaget stått den tyska 
kulturkretsen nära. Att också Gullberg hade betydelsefulla kontakter med 
den tyska litteraturen, är ett faktum som ofta skyms bort, framför allt be
roende på att han förknippas med en klassisk och romansk inriktning. A llt
ifrån den tidigaste diktningen spelar emellertid också tysk lyrik en viktig 
roll för honom. Han översätter tidigt Alfred Mombert och Ernst Toller, och 
han intresserar sig för diktare som Morgenstern, Brecht, Kästner, Ringel- 
natz och Werfel. Någon egentlig undersökning och bedömning av vad tysk 
expressionism och mellankrigspoesi betytt för Gullbergs diktning fram till 
mitten av 1940-talet existerar ännu inte. Även den klassiska tyska poe
sin har till synes legat honom varmt om hjärtat. I hans samlingar finns 
tolkningar av Goethe och Heine, och de Schillervolymer som står i hans 
efterlämnade bibliotek innehåller en mängd förstrykningar, som tyder på 
intensiv läsning. Vidare har han visat intresse för äldre tysk folkdiktning 
och tyska mystiker. Även för hans senare poesi har tyska diktare haft bety
delse. Hölderlin är aktuell när dikterna i Gudasaga i Dödsmask och lustgård 
skrivs och är det ända in i de sista diktsamlingarna. För den sena, starkt 
kompressiva stilen med elliptiska satskonstruktioner och ett reducerat pers
pektiv i Ögon, läppar har den tyskspråkige diktaren Paul Celan haft bety
delse.1

Under 1950-talet har Gullberg också ägnat diktare som Gottfried Benn 
och Oskar Loerke sin uppmärksamhet. Följande uppsats syftar till att söka 
visa vilken betydelse dessa lyriker haft för hans sena poesi och därmed 
täcka ett hittills okänt fält inom de tyska lyrikinflytelserna på Gullbergs 
författarskap.

1 Se min avhandling Tradition och moder- hergs lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt 
nism. Bertil Malmbergs och Hjalmar Gull- (1969), s. 304-307.



Efter publiceringen av Dödsmask och lustgård 19 52  följde uppenbarligen 
för Gullbergs vidkommande en ny period av litterär improduktivitet. Denna 
bröts tillfälligt vintern 1956, då sviten Att sjungas på vokal, som senare 
skulle tryckas i Terziner i okonstens tid (1958), skrevs. Men en ny sam
manhängande kreativ period inträdde först på våren och försommaren 1957. 
Under denna tillkom huvudparten av de dikter i terzinsamlingen, som inte 
är skrivna på terziner, samt dessutom de första försöken att använda ter
zinen som versform. Bland icke-terzinerna märks en lång rad dikter bestående 
av jambiska eller trokeiska fyrradingar och företrädesvis innehållande natur
motiv av skilda slag. Som exempel kan nämnas Bön i bärnsten, Ängla- 
trumpeten eller Resignationens konst, En gumma matar måsar, Hur nära mig 
i dag, hur gripbart nära, Den första rosen, Aster, Liljekonvaljer. Till stor 
del handlar dessa dikter, som synes av titlarna, om blommor. Den anteck
ningsbok i Gullbergs kvarlåtenskap där dikterna nedtecknats innehåller också 
en sammanställning av dessa poem (med undantag för Bön i bärnsten och 
En gumma matar måsar men med ett tillskott av den något senare till
komna terzindikten Stellaria) till en svit med titeln Blomsterstycken.

Med sin metriskt bundna och rimmade karaktär erinrar dessa dikter om 
Gullbergs äldre lyrik. Han har också tidigare skrivit liknande »blomster
stycken»; en dikt ur Kärlek i tjugonde seklet heter just Blomsterstycke, 
en annan dikt ur samma samling Strandtistel. Ändå har de nya dikterna 
fått en prägel som avviker från dessa äldre stycken. Syntaktiskt sett är de 
mer invecklade, vilket gör dem semantiskt oklara, bl. a. till följd av ana- 
koluter och djärva bildtransformationer. Som exempel kan nämnas inled- 
ningsstrofen ur Den första rosen:

Den första rosen var i seklets linda
svept för att brukas, mörkröd, gammaldags,
i sällskap med de döda som är blinda —
ett utrop ur förintelsens syntax. (Terziner . . . ,  37)

Bilden anger här en tydlig tendens i dessa nya dikter: naturen utgör tecken 
i ett språk som nästan genomgående talar om nedgång, förvittring och sön
derfall. Om man samlar några av nyckelorden i dikterna, får man följande 
uppräkning: natt, mörker, dom, slagg, förvirring, oordning, förintelse, ut
plåning, höst, sönderfall, undergång, tystnad, ruiner, resignation.

Detta temaval erinrar i hög grad om den tyska expressionismen. Det kan 
därför ha sitt intresse att se att Gullberg vid denna tid haft möjlighet att 
läsa Gottfried Benns lyrik. Nobelbibliotekets lånejournaler visar att han haft 
Benns Gesammelte Gedichte (1956) till hemlån under tiden 2 1.3 -4 .6 .19 5 7 . 
Samtliga nyss omnämnda dikter har tillkommit under motsvarande period 
eller obetydligt senare.

Att Benns lyrik gett impulser till det nya inspirationsflödet är mycket 
tydligt. Ändå måste mycket i Benns extremt subjektivistiska grundåskådning 
ha känts främmande för Gullberg, inte minst det nietzscheanskt-dionysiska
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draget. Men den nihilistiska tendens som föreligger i den nya lyriken bör 
rimligtvis hänga samman med läsningen av Benn, om inte som en direkt 
idépåverkan, så ändå i så måtto att Benns dikter erbjöd gestaltnings- och 
uttrycksmöjligheter i en situation då Gullberg —  som långt tidigare manifes
terats —  var mottaglig för stämningar och ackord av detta slag. Så är be
grepp av den sort som nyss uppräknades och som inbegriper nedgång och fall 
genomgående i Benns produktion. En av de centrala termerna i hans este
tik är »Wirklichkeitszertrümmerung». Incitament till att skriva »blomster
stycken» och andra naturmotiv kan Gullberg också ha fått via Benn; den
nes samlade verk innehåller nämligen ett flertal sådana: Blumen, Anemone, 
Astern, Rosen, Nimm fort die Amarylle, Ebereschen, Letzter Frühling (Nimm 
die Forsythien tief in dich hinein). Tekniken att låta blommor etc. fungera 
som tecken i förfallsprocessens språk är grundläggande för Benn och fram
träder tydligt exempelvis i Ebereschen, vars inledning lyder: »Ebereschen -  
noch nicht ganz rot/von jenem Farbton, wo sie sich entwickeln/zu Nach
glut, Vogelbeere, Herbst und Tod.» (Gesammelte Gedichte, 1956, 340.) V i
dare i en för Benns åskådning central dikt som Das späte Ich: »O du, 
sieh an: Levkoienwelle,/der schon das Auge übergeht, [...], es ist schon 
spät.//Bei Rosenletztem, da die Fabel/des Sommers längst die Flur verliess —  
[...].» (65)

Men låt oss börja från början! Gullberg har redan före våren 1957 läst 
Benn. Nobelbibliotekets lånejournaler visar att han under perioden 9.6- 
16 .6 .1953 lånat dikturvalet Trunkene Flut (1952) och samlingen Fragmente 
( 19 5 1) . Detta intresse bör hänga samman med att Svenska Akademien upp
märksammade Benn. Bertil Malmberg hade fått i uppdrag att skriva ett utlå
tande om den tyske diktaren, vilket färdigställdes under våren 19 53 och bör 
ha presenterats för akademiledamöterna en kort tid därefter.2 Ett brev från 
Gullberg till Malmberg av den 18 .1 1 .19 5 3  visar att han efter hemkomsten 
från en utlandsresa förgäves sökt denne i början av juni detta år;3 det är 
vid den tid han lånar Benn-volymerna. Allt detta bör sannolikt ha föror
sakats av kontakten med Malmbergs utlåtande. Drygt två år senare åter
knyter Gullberg bekantskapen med Benns diktning genom att enligt samma 
låne journaler låna samlingen Aprèslude (1955).

Benns lyrik kan alltså ha haft betydelse för den först tillkomna dikten 
i terzinerna, den i det föregående omnämnda sviten Att sjungas på vokal, 
som är daterad i januari 1956. Det är emellertid knappast troligt att det i 
så fall rör sig om ett mer djupgående inflytande. En dikt som har ett visst 
intresse i denna influensfråga är den tredje dikten i sviten, eftersom vi 
där har ett undergångsperspektiv:

Utspilld som Onans säd 
låg under lagerträd 
all ofullbordad sång.

2 Ibid., s. n o  f.
3 Ibid., s. 342.
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Upphov och undergång. . .
Som älskare av dikt 
grep oss förunderligt 
vad här så gagnlöst hänt.

Ett hölderlinskt fragment, 
ett infall av Tegnér 
—  och sedan aldrig mer.
Ett rop, en meteor 
i natten som består 
är vad vi häpna mött.
Ordet som ej blev kött 
låg under lagerträd
utspillt som Onans säd . . .  (Terziner .. . ,  66)

Man kan erinra sig att Gullberg innan han skrev detta haft möjlighet att 
läsa Benns samling Fragmente, vars titeldikt inleds på följande sätt: »Frag
mente, /Seelenauswürfe,/Blutgerinnsel des zwanzigsten Jahrhunderts — » (8). 
A v större intresse är emellertid att jämföra med Benns dikt Ein Wort, vars 
andra och sista strof lyder:

Ein Wort —  ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, 
ein Flammenwurf, ein Sternenstrich —  
und wieder Dunkel, ungeheuer,
im leeren Raum um Welt und Ich. (Gesammelte Gedichte, 222)

Dikten är central för Benns estetik. Jaget är i Benns världsåskådning en
samt i universums mörka tomma rum, och dess väsentligaste medel att mani
festera sin egen existens och uttrycka och gestalta sin verklighet, sin »Aus
druckswelt», är ordet, dikten. Perspektivet är likartat hos Gullberg: »Ett rop, 
en meteor/i natten som består», men en viktig distinktion kan göras: medan 
det hos Benn är fråga om ordet överhuvudtaget, är det hos Gullberg fråga 
om »all ofullbordad sång». Medan formuleringarnas likheter, dvs. de inre 
kriterierna, är höggradigt indicerande för en influens, fungerar emellertid 
de yttre kriterierna mindre väl: Ein W ort återfinnes inte i de tre samlingar 
Gullberg lånat före diktens tillkomsttid. Å  andra sidan säger självfallet 
Nobelbibliotekets lånejournaler inte allt om Gullbergs läsning. Han kan ha 
läst dikten i något annat sammanhang.

Överhuvudtaget har Att sjungas på vokal III en karaktär som avlägset 
kan erinra om Benn: det patetiskt tragiska perspektivet och tonfallet, den 
brutala bilden i början och slutet av dikten. Likartade drag återfinner vi 
i svitens femte dikt, där diktaren framställer sig som en Narkissos, 
som delar Näckens öde att förstummas och dö i forsens virvlar, men någon 
tydligare överensstämmelse med Benn synes inte föreligga här. Man kan emel
lertid därutöver notera att stilen i sviten genom sin förening av ledig dik
tion och suverän frihet i behandlingen av det konstnärliga materialet, av 
djärvt fyndigt och ibland brutalt bildspråk samt av en kompressiv strävan 
efter semantisk kryptiskhet kan karakteriseras som en förskjutning från den
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stil med inslag av modernism som framträdde i Dödsmask och lustgård. Man 
kan observera uttryck som exempelvis: »obeskrivligt oskrivna verk», »voka
lernas dans», »konsonanternas klagan», »stavelsedöden i forsen». Det är möj
ligt att läsningen av Benn spelat en roll för denna förskjutning, att vissa 
drag i förnyelsen åtminstone delvis initierats av Benns stil.

En mer påvisbar Benn-influens framträder emellertid först på våren 1957. 
Som nyss nämnts, lånar Gullberg den 2 1.3  från Nobelbiblioteket Benns 
Gesammelte Gedichte. Han gör det då inte å tjänstens vägnar; eftersom 
Benn avlidit 1956, torde han inte längre ha varit påtänkt för ett litterärt 
Nobelpris. Den 23.3 tillkommer den första dikten i det nya inspirations- 
flöde som sedan följer. Det är dikten Sömn till havs, och redan den vitt
nar om intryck av Benn-läsningen. Det mest frapperande är att Gullberg 
rent formellt synes ha tagit intryck av kontakten med Benns dikter. Han 
prövar nämligen här den åttaradiga strof form med två eller tre höjningar, 
som är så vanlig hos Benn, i synnerhet i dikter från perioden 19 2 2 -19 3 6 . 
Dikten lyder:

Jag såg en stjärna vaka 
bland skyar i tumult 
och blinkande tillbaka, 
förtroendefullt, 
i en si Iver tungad 
kosmisk dialog, 
oceaniskt gungad, 
en stjärna i en våg.

Snart ska ingen läsa 
vad namn mig gavs.
Inblås i min näsa 
din anda, sömn till havs!
Jag lämnar åt natten 
mitt ansikte igen.
Dunkla moder svatten,
svepning för män! (Terziner . . . ,  30)

Förutom i det formella kan ett lätt stilistiskt inflytande från Benn spåras. 
Framför allt märks det i uttryck som »oceaniskt gungad», där adverbets 
funktion i själva sammanställningen har en syntaktiskt sett avvikande karak
tär. Hos Benn är liknande uttryck vanliga; som exempel kan nämnas »das 
ozeanisch Blau», »asiatisch tief» (244 resp. 174). Uttrycket kännetecknas 
också av Benns förkärlek för klangfullt suggestiva främmande ord, särskilt 
i sammanställningar. En likartad tendens framträder i uttrycket »kosmisk 
dialog», som i hög grad klingar Bennskt. Men även motiviskt och idémässigt 
har sannolikt Benn-läsningen spelat en roll för Sömn till havs. Ett moti
viskt uppslag har Gullberg kunnat få av dikten Sieh die Sterne, die Fänge, 
vars inledningsstrof lyder:

Sieh die Sterne, die Fänge 
Lichts und Himmel und Meer, 
welchen Hirtengesänge,
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dämmernde, treiben sie her 
du auch, die Stimmen gerufen 
und deinen Kreis durchdacht, 
folge die schweigenden Stufen 
abwärts dem Boten der Nacht. ( 141)

Här finns åtminstone några av de komponenter som kan återfinnas i G ull
bergs dikt. På följande sida i Gesammelte Gedichte (142) står dikten Stun
den, Ströme — , där han har kunnat finna uttryck som »fremde Sterne», 
»dunkle Meere». Och på därpå följande sida (143) har han kunnat läsa dik
ten Regressiv, som avslutas med raderna: »die Träne wühlt sich in die Meere -  
/dir: thalassale Regression». Den regressiva tendensen i Gullbergs dikt kan 
direkt förknippas med Benns starka accentuering av regressiva motiv. Å  andra 
sidan måste vi komma ihåg att havsmotivet sådant det här utformas slår en 
bro över till äldre dikter av Gullberg, t. ex. dikter ur Att övervinna värl
den som Havets visa och Berceuse funèbre (»Ej finns ett hav så 
bottenlöst/som dunkla moderlivet»). V i kan tänka oss det så att läsningen 
av Benn stimulerat Gullberg att återuppta en tidigare tematik, som han 
övergivit. Men i den nya utformningen finns också ett i jämförelse med 
de äldre dikterna starkare accentuerat drag som står Benn nära. Det är 
den tragiskt patetiska aspekten: glömskan, namnlösheten, »Jag lämnar åt 
natten/mitt ansikte igen». Hos Gullberg är den emellertid inte så känslo
samt markerad som hos Benn, som exempelvis i den nyss citerade avslut
ningen av Regressiv, utan mer disciplinerad och stoisk.

Om vi sedan söker följa Benn-inflytandet i kronologisk ordning, kommer 
vi närmast till en opublicerad dikt, som kallats En man och häst och är 
daterad den 3.4. Dess fyra första radpar lyder:

»Jag såg en solnedgång i blodrött färga 
de nakna backarna vid Kåseberga.

Avskuren äntligen är navelsträngen.
Jag kommer till en nyfödd natt på ängen.

En stjärna flämtar och jag ser i diset, 
som hägring från det första paradiset,

det som var före avlelsen och könet, 
en man och häst i siluett på krönet.»

[■ ■ •]

Varken stilistiskt eller direkt motiviskt synes denna undersköna landskaps
bild ha något närmare samband med Benns diktning. Men den är signifika
tiv ur en synvinkel: inriktningen på regressiva motiv. Här är det inte som 
i Sömn till havs fråga om en återgång till urhavet utan om vad man skulle 
kunna kalla en arkaisk regression. Den kan rent allmänt sättas i samband 
med Benn, hos vilken skilda aspekter av regression, inte minst en dylik 
arkaisk, är genomgående.
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Bakom den arkaiska regressionen i Gullbergs poem ligger tanken på den 
förlorade enheten; vad som gestaltas är en originell vision av ursprung
lig enhet. Tanken pa den förlorade enheten dyker också upp i sviten Lä
gersång, som är daterad 2 2 - 2 3 4  och som ursprungligen kallades Sömn mel
lan män. Så i svitens tredje del: »Det finns en oskuld. Änglarna och dju- 
ren/har den. Ja g  vet en kränkning av naturen,/brott mot den rest av oskuld 
som var natt/är vår. Jag  hör en djävul och hans skratt.» (28) I svitens 
fjärde del talas det om drömmen att återvinna paradiset: »Det finns en 
dröm i blod och i lekamen./Det finns en skönhet också inom ramen /för 
denna andligt grova lägersång./Jag vet att vi ska finna den en gång.» (29) 
Tematiken om den förlorade enheten synes, så här långt, inte ha något 
närmare samband med Benn. Vad som kommer Benn nära i Lägersång är för- 
gänglighetsmotivet i den första dikten, där »forsythians guldmynt på den 
nakna kvisten» förvandlas till »en handfull slagg». Detta överensstämmer 
med Benns perspektiv, till vilket jag senare ska återkomma; forsythian fö
rekommer för övrigt i hans dikt Letzter Frühling. Men av större intresse är 
att Gullberg här i en ytterst kompressiv, resonerande framställning för att 
exemplifiera plockar ur ett vidsträckt mytiskt och litterärt material: Patrok- 
los —  Akilles, Dioskurerna, Macbeth. Detta erinrar starkt om Benn, som ut
vecklat den moderna allusionstekniken till en det konstnärliga intellektets 
suveräna fria lek inom den bundna formens ram. Tekniken är visserligen 
långtifrån ny hos Gullberg; särskilt i sviten Gudasaga i Dödsmask och lust
gård hade han utvecklat den i en riktning som är parallell med den Eliot- 
ska och Ekelöfska modernismen. Men här finns en ny och till karaktären 
mycket Bennsk frihet att inom en bunden form placera ut de kulturhistoriska 
anspelningarna som brickor i ett spel, och den förebådar en i den egentliga 
terzindiktningen vidareutvecklad allusionsteknik. Det förtjänar här att på
pekas att såväl den regressiva tendensen, i synnerhet den arkaiska och den 
mytiska, som den fria behandlingen av ett vidsträckt kulturhistoriskt material 
starkt hade betonats i Bertil Malmbergs utlåtande över Benn.

Slutligen kan vi här också notera att Gullberg genomgående i Läger
sång —  liksom i den första april daterade dikten Stenstil —  använder fyr- 
radiga strofer. På denna versform skulle i fortsättningen flera av de mer 
tydligt Benn-inspirerade dikterna skrivas. Sannolikt har återgången till bundna 
versformer hos Gullberg fått en viss förstärkning genom läsningen av Benns 
diktning, där den fyrradiga strofen upptar en stor plats.

Den 30.4 har enligt dateringarna dikten Bön i bärnsten tillkommit. Den 
bygger, enligt vad Greta Thott sagt mig, på ett verkligt strandfynd av en 
bärnsten med fluga i och ger uttryck för en sorts formalistisk mystik, som 
Carl Fehrman framför allt förknippat med Goethe:4

4 Fehrman, Carl, Hjalmar Gullberg (ny uppl. 
1967), s. 136  f.

7-714562  Samlaren 1971



D u som hugger stjärnornas abstrakta 
mönster in i natten med ditt stål, 
skrapa också detta mansbröst sakta 
rent att offras under din kupol.

Lös m ig ur fem sinnens förorening 
och behåll min form  som flugan i 
bärnsten, vinglätt, drabbad av forstening 
i den bruna natt som skall förbli. (85)

Diktens hemmahörighet i den Bennska inspirationsvågen är ju uppenbar be
träffande den regressiva tendensen. Här gäller det valet av en paleonto
logisk symbol: flugan i bärnstenen. Det erinrar om Benns benägenhet för 
paleontologiska urtidsperspektiv, t. ex. i sviten Quartär och i Gesänge I: 
»O dass wir unsere Urur ahnen wären./Ein Klümpchen Schleim in einem war
men Moor. [...] Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel,/von Wind Geformtes 
und nach unten schwer» (35). Men den paleontologiska regressionen är inte 
det enda som styrker denna hemmahörighet: en annan anknytningspunkt blir 
tydlig när man finner att det ursprungliga manuskriptet till dikten bär ti
teln Statisk bön. Det erinrar omedelbart om Benns Statische Gedichte. Idén 
att kalla poemet Statisk bön bör härröra därifrån. Däremot kan det ifråga
sättas om det mysticistiska förhållningssätt dikten uttrycker har någon när
mare släktskap med vad Benn menar med »statisk» och »statik». Gullberg 
har knappast kunnat känna till Benns eget definitionsförsök av sin term, 
som det uttryckts i ett brev till hans förläggare från 1947:

[ . . .]  statisch ist ein B egriff, der nicht nur meiner inneren ästhetischen und 
moralischen Lage, sondern auch der form alen Methode der Gedichte entspricht 
und in die Richtung des durch Konstruktion beherrschten, in sich ruhenden 
M aterials, besser noch: in die Richtung des Anti-Dynam ischen verweisen soll. 
[ . . .]  Statik also heisst Rückzug auf Mass und Form, es heisst natürlich auch 
ein gewisser Z w eife l an Entwicklung und es heisst auch Resignation, es ist 
anti-faustisch, —  aber ich berufe mich auf die oberste Instanz: »vergebens 
werden ungebundne Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben».5

Mycket av detta stämmer emellertid in på Gullbergs hållning vid denna 
tid och i denna dikt, exempelvis formuppfattningen, som gäller både den ly
riska formen i sig och själva materialet i dikten, t. ex. uttryck som »stjär
nornas abstrakta mönster», »drabbad av forstening». Särskilt observerar man 
formuleringen: »behåll min form som flugan i bärnsten» (mina kurs.). Preg
nansen i en sådan formulering pekar på ett betraktelsesätt som Gullberg 
kunnat utläsa ur flera av Benns dikter, t. ex. den dikt ur Statische Gedichte 
som just har titeln Die Form — : »Die Form, die Formgebärde,/die sich ergab, 
die wir uns gaben» (249); eller slutstrofen ur Leben —  niederer Wahn: 
»Form nur ist Glauben und Tat,/die erst von Händen berührten,/doch dann
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5 Cit. fr. Steinhagen, Harald, Die statische 
Çedichte von Gottfried Benn (1969), s. 245.
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den Händen entführten/Statuen bergen die Saat.» (146) Inre anknytnings
punkter finns det också mellan Bön i bärnsten och slutstrofen ur Benns 
Wer allein ist — , med dess Goethe-anspelning:

Ohne Rührung sieht er, wie die Erde 
eine andere ward, als ihm begann, 
nicht mehr Stirb und nicht mehr W erde:
Form still sieht ihn die Vollendung an. ( 14 7 )

Men det är inte i direkta diktöverensstämmelser Benn-inflytandet har ligger 
utan i kombinationen av paleontologisk regression och statisk formuppfatt
ning. Dessutom föreligger på nytt det tragiska evighetsperspektivet, fångat 
som tidigare i nattsymbolen, i slutradens magiskt lysande formulering: »i 
den bruna natt som skall förbli». Natt är den stående symbolen hos Benn 
för oändligheten, i vilken jaget är en tragiskt kort tid av skapande med
vetenhet i den eviga tomheten och det eviga mörkret. V i finner perspekti
vet i en dikt som den i det föregående citerade Ein Wort och i en lång rad 
andra dikter.

Å  andra sidan synes den starka prägeln av mystik i Bön i bärnsten, med 
ett opreciserat gudsbegrepp och en direkt anknytning till den äldre dikten 
Hänryckning i Andliga övningar, ändå vara omisskännligt Gullbergs egen. 
En omständighet visar också att han i visst måtto stod främmande för Benns 
»statik». Samma dag som Statisk bön skrevs tillkom enligt dateringarna 
också en annan dikt ur Terziner i okonstens tid, den som där bär titeln 
Den första påskresan. Originalmanuskriptet har titeln Dynamisk påskresa. 
De båda dikterna synes alltså ha varit avsedda att utgöra varandras motpo
ler. Gullberg har inte som Benn tagit avstånd från det dynamiska. Att han 
i den tryckta samlingen uteslutit begreppen »dynamisk» och »statisk», tyder 
dock på att han velat avlägsna sig från en antites som känts mindre signi
fikativ för den hållning han velat uttrycka. Associationerna till Benns »sta
tik» via titeln Statisk bön har vid publiceringen sopats bort.

Under dagarna den 12 .4 -14 .4  skriver Gullberg några i detta sammanhang 
betydelsefulla dikter, av vilka Hur nära mig i dag, hur gripbart nära här 
skall behandlas först:

H ur nära m ig i dag, hur gripbart nära 
de nya tecknen, ranka och spiral!
Persikoträdet blommar. Den vulgära 
husgaveln har brett ut en silkesjal.

Så nära m ig att vore den ej spikad, 
så skulle jag bli kastad av spaljén 
i andra bojor än jag bär, berikad 
av denna lila sanndröm, detta sken.

M ot vilka mörker ryggar jag i svindel 
tillbaka, skrämd av outhärdlig blom?
Vad v ill m ig våren, andras vår? En bindel 
om ögonen för mig, ett svalg, en d o m . . .  (22)
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Vi noterade i det föregående hur Gullberg i ett par dikter kretsade kring 
tankegången på et t återvinnande av en en gång förlorad enhet. I sin tidigare 
naturuppfattning har han manifesterat en grundsyn att människan äger hem- 
mahörighet och delaktighet i den övriga naturen. Det kan ha skett i anslut
ning till platonsk idealism och romantisk naturkänsla, till kristen eller in
disk mystik. I denna dikt är emellertid den harmoniska enheten mellan män
niska och natur bruten. Nära huvudpersonen i dikten blommar persikoträdet 
med intensiva färger, men han upplever det endast som en »lila sanndröm» 
och ett »sken» och ryggar tillbaka i en sorts skuldkänsla, »skrämd av out
härdlig blom».

I detta finns det ett mönster som kan återföras på Benn. Kännetecknande 
för Benns uppfattning är att det existerar en klyfta mellan jaget och värl
den, mellan anden och naturen. Jaget är i sig självt ett tomrum som inte 
hör hemma i naturens ordning, som står utestängt från denna, med en tra
gisk insikt om den sprängda samhörigheten och enheten. Men jaget kan fyl
las av skapande medvetenhet, som höjer det över dess tragiska belägenhet. 
Med ordens hjälp kan diktaren manifestera sin »Ausdruckswelt» över den his
toriska världen och det nihilistiska skeendet, men detta befriar honom inte 
annat än temporärt från insikten om tragiken. Han kan nämligen inte styrka 
att hans »Ausdruckswelt» är en bild av naturen, han kan endast hålla fast 
vid att den har sitt ursprung i hans egen hjärna, och han kan inte bli kvitt 
medvetenheten om jagets förgänglighet. Diktaren skapar sin värld i en ab
solut tomhet i medvetande om sin ödesmärkthet, sin utestängdhet och sin un
dergång. Följden blir att naturen i ett sådant perspektiv ter sig som tecken 
som i samma ögonblick de »kreeras» av det skapande jaget både aktuali
serar frågan om klyftan mellan jaget och världen och förgänglighetstema- 
tiken. I sin intensiva skönhet kan exempelvis rosor och andra blommor 
vara grund för en stunds lycka för det skapande jaget samtidigt som de ter 
sig som dröm och sken och därmed ger upphov till verklighets- och förgäng- 
lighetsproblematiken.6

Slutstrofen i dikten Ebereschen belyser Benns tragiska grundsyn samtidigt 
som den genom sin förebrående kontrast mellan naturen och diktens »du» 
ger en anknytningspunkt för en jämförelse med Gullbergs dikt:

Ebereschen —  dies Jahr und Jahre immerzu 
in fahlen Tönen erst und dann in roten 
gefärbt, gefüllt, gereift, zu Gott geboten —  
wo aber fülltest, färbtest, reiftest du — ? (340)

Ett liknande perspektiv återfinns i Nimm fort die Amarylle:

Ich kann kein Blühen mehr sehn, 
es ist so leicht und so gründlich

6 För Benns åskådning, se närmare Löhner, 
Edgar, Passion und Intellekt. D ie Lyrik Gott
fried Benns (1961); Buddeberg, Else: Gott

fried Benn (1961); och Steinhagen, Harald: 
D ie statische Gedichte von Gottfried Benn 
( 1:969), i synnerhet s. 99-106,



und dauert mindestens stündlich 
als Traum und Auferstehn.

Nimm fort die Amarylle, 
du siehst ja: gründlich: —  Sie setzt 
ganz rot, ganz tief, ganz Fülle 
ihr Eins und Allerletzt.

W as wäre noch Stunde dauernd 
in meinem zerstörten Sinn, 
es bricht sich alles schauernd 
in Augenblicken hin. (290)

Även mellan denna dikt och Gullbergs finns som synes påtagliga berörings
punkter. N är Gullberg talar om persikoträdet som »sanndröm» och »sken», 
erinrar det om Benns »Traum und Auf erstehn» och svarar överhuvudtaget 
mot Benns estetik. För det som i dennes uppfattning framstår som en ja
gets tomhet synes möjligen Gullberg ha funnit en metafor i »ett svalg». 
Jagets utestängdhet från naturens ordning finns i Gullbergs version antydd 
i meningen: »så skulle jag bli kastad av spaljén i andra bojor än jag bär», 
samt överhuvudtaget i den tillbakaryggande rörelsen från det blommande per- 
sikoträdet. Den stiliserade metaforisation som naturen gärna undergår hos 
Benn igenkännes hos Gullberg i raden: »de nya tecknen, ranka och spiral». 
Rankan spelar för övrigt en roll i Benns dikt Statische Gedichte: »Linien 
anlegen,/sie weiterführen/nach Rankengesetz — / R a n k e n  s p r ü h e n  —  
[...].»  (250) Något av den statiska formprincipen skymtar alltså i diktens 
själva material. Både i stora drag och i enstaka detaljer finns i dikten ett 
skikt av Benn, men i andra drag markerar Gullberg sin egen profil: ett 
starkare inslag av skuldkänsla (»en dom») och den privata giltigheten: det 
finns också en »andras vår».

En annan av de dikter som tillkommit under nyssnämnda period är Den 
första rosen, som omnämnts i det föregående. Dess första strof som är av 
intresse i detta sammanhang har citerats på sidan 2. I diktens fortsättning 
utvecklas motivet mer konkret: den mörkröda första rosen är det enda min
net av en son i barndomshemmet, som gått bort vid unga år. I inlednings- 
strofen står rosen som en relief mot förintelsen och glömskan (»ett utrop 
ur förintelsens syntax») på ett liknande sätt som hos Benn, som påtagligt 
ofta låter rosen framträda i förbindelse med förgänglighetsperspektivet. Så 
sker exempelvis i Das späte Ich, ur vilken citerats i det föregående, och 
i den dikt som just har titeln Rosen:

W ahn von der Stunden Steigen 
aller ins Auferstehn,
W ahn —  vor dem Fallen, dem Schweigen 
wenn die Rosen vergehn. (253)

Gullberg skulle senare återkomma till rosen i samband med förgänglighets- 
tematiken, nämligen i dikten Bara en önskan ur sjukdomsdiktningen i Ögon,
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läppar, där de två mellersta stroferna presenterar rosen i ett sammanhang 
och ett perspektiv som överensstämmer med Benns bruk:

Henne jag slutligen dröjde hos 
håller jag, handen, rösten.
Som när vi fann en försenad ros, 
praktfull, unik, i hösten;

efter en frostnatt var sagan all, 
rosen låg utströdd bara.
Vissnade aldrig. Ett sönderfall.
Slut. —  Så skulle det vara. (25)

Även karaktären i bilduttrycket i Den första rosen: »ett utrop ur för
intelsens syntax» står i linje med Benns estetik. Att naturen gestaltas som 
ett tecken i ett förgänglighetens språk, i en syntax, är i enlighet med den
nes uppfattning om konstens »Ausdruckswelt». Ibland förekommer också hos 
Benn likartade komplexa bilduttryck, som exempelvis följande: »ihrer Dia
lektik süsser Ton/des Möwentons gesammelt und zerrüttet» (54).

Den tredje av dikterna från mitten av maj är En gumma matar måsar. 
V i finner att också dess tema är klyftan mellan jaget och världen, män
niskans utestängdhet från naturen, även om slutraden här antyder en mer 
hoppfull trots-allt-attityd:

En gumma matar måsar på en tavla, 
utplånad själv i en orkan av vitt —  
vingar som stupar för att vingar avla.
D u ser ett dån, sänt från ett hav som skummar fritt.

Inbunden, bunden av dig själv vid pålen 
i köttet som blev gjort till din gestalt, 
blev du på jorden ställd, bland föremålen.
M en av ett svävande omsusas du trots allt. (Terziner . . . ,  40)

Med största sannolikhet har dikten inspirerats av annat än Benns motiv. Men 
det förefaller ändå signifikativt att Gullberg under denna period tar upp 
både rosen och måsen som motiv för sina dikter. På samma sätt som rosen 
är något av Benns poetiska favoritblomma, som oupphörligt kombineras med 
förgänglighetstematiken, är måsen en ständigt återkommande fågel i dikter 
där ett havssceneri presenteras. Gullberg går emellertid inte så långt som 
Benn att han kombinerar blomman och fågeln i en sång: »O sängest du aus 
Götterweiten/einmal dies Rosenmöwenlied!» (60)

Den dikt från våren 19 57  där Gullberg synes komma det Bennska pers
pektivet närmast är Aster, daterad den 27.5. Innehållet i detta poem är 
kortfattat diktarens strävan att i det höstliga sönderfallet hålla kvar som
marens skönhet:

Låt oss i en skål av alabaster 
lägga sist —  oblodig offergåva —  
den septembersvala blomman, aster, 
innan mörkret bjuder oss att sova.
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Ä n  finns lite skönhet som förpliktar.
Sönderfall av färger och porösa 
form er, höst, dig hälsar en som diktar, 
innan alla ord blir meningslösa! (57)

Utgångspunkten för Gullberg har alldeles uppenbart varit Benns dikt Astern:

Astern —  schwälende Tage, 
alte Beschwörung, Bann, 
die Götter halten die W aage 
eine zögernde Stunde an.

Noch einmal die goldenen Herden 
der Him m el, das Licht, der Flor, 
was brütet das alte W erden 
unter den sterbenden Flügeln vor?

Noch einmal das Ersehnte, 
den Rausch, der Rosen D u —  
der Sommer stand und lehnte 
und sah den Schwalben zu,

noch einmal ein Vermuten, 
wo längst Gewissheit wacht:
D ie Schwalben streifen die Fluten 
und trinken Fahrt und Nacht. (18 6 )

Perspektivet är likartat i de båda dikterna, och syntaktiskt är överensstäm
melsen frapperande mellan Gullbergs: »Än finns lite skönhet...»  och Benns 
tre gånger förekommande: »Noch einmal...»  Man kan också konstatera att 
den stillebenartade sammanställningen av blomma i skål omhuldas av Benn, 
t. ex. i poemet Blaue Stunde: »eine Schale später Rosen» (275).

I Gullbergs dikt framstår hösten som en tid som kännetecknas av »sön
derfall och porösa former». Detta höstliga nedgångsperspektiv intar en cent
ral plats i Benns föreställningsvärld, förutom i Astern manifesterat i en 
lång rad dikter. I en presentation av Benns lyrik, Passion und Intellekt 
(19 6 1) , har Edgar Lohner karakteriserat detta förgänglighetsperspektiv på 
följande sätt: »Alle diese Gedichte sind Ausdruck einer auf die Vergäng
lichkeit alles Wirklichen gerichteten Monomanie . . .  Die in den Gedichten 
dargestellte W elt ist eine späte und härbstliche W elt; sie ist morsch und 
überreif.» (90) Denna förgänglighetsuppfattning har en betydelsefull funk
tion i Benns föreställning om samtiden som en sen tid, där människan i en 
situation, kännetecknad av ett innehållens allmänna förfall, upplever sig 
som den sena människan, »das späte Ich», hänvisad till att iakttaga ned
gången och förfallet och till att i konsten som ersättning för innehållens 
förfall bilda en »uttrycksvärld», en skapandets egen transcendens. Förutom 
att detta synsätt går att utläsa ur många av Benns dikter, har Gullberg kun
nat finna en framställning om det i Malmbergs utlåtande.

I Aster finner vi onekligen en återspegling av det för Benn centrala sen
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tidsperspektivet. Mot den Bennska bakgrunden kan vi kanske pröva en tolk
ning av dikten som inte uppfattar den som snävt och tidsbegränsat littera
turpolemisk. Ställd inför undergång och förfall, inför död, förintelse och 
glömska upplever diktaren det som en förpliktelse att dikta, att kvarhålla 
den skönhet som ännu kan erinra om den gångna sommaren. Det mörka evig
hetsperspektivet från tidigare dikter kommer här igen: »innan mörkret bju
der oss att sova». Också slutraden: »innan alla ord blir meningslösa» kan 
uppfattas i enlighet med detta, men här öppnar sig också en annan möjlig
het till tolkning: genom innehållens förfall tenderar orden att bli utan in
nebörd, och därmed blir konsten, diktandet, en viktig och meningsfull sys
selsättning, genom vilken diktaren kan lyfta sig över sin och världens tra
giska belägenhet.

Sentidsföreställningen framträder också i nästa dikt Gullberg skriver; det 
är den först skrivna terzindikten Terziner till hopplösheten, daterad den 
28.5. Att diktaren här prövar terzinen som versform, sker helt oberoende 
av Benn, som såvitt jag funnit inte använt verstypen i fråga. Innehållsligt 
kan man däremot finna en linje till Benns föreställningsvärld. Den hopplös
het dikten talar om är av metafysisk art: gudarna är på återtåg, och män
niskan har endast att vandra kring bland lämningarna efter forna tiders guda- 
kult, utan hopp om att få träda in i de invigdas skara. Perspektivet över
ensstämmer emellertid här direkt med den åskådning Gullberg poetiskt ges
taltade i Gudasaga i Dödsmask och lustgård, och avvikelsen från Benn blir 
när det gäller de religiösa aspekterna mycket tydlig i frånvaron av en nietz1- 
scheansk inställning till gudarnas död. Det förefaller som om Gullberg via 
det Bennska sentidsperspektiv som kan spåras i Aster snabbt förts tillbaka 
till sina egna sentidsföreställningar kring antika ruiner och gudars återtåg 
från början av 1950-talet.

I de dikter som sedan tillkommer under sommaren 19 57, från och med Ter
ziner till hopplösheten och framåt, avtar de mer påvisbara influenserna från 
Benn märkbart. I en terzindikt som Stellaria, daterad den 21.6 , skildras en 
situation där en kvinna efter ett spänningsfyllt kramptillstånd frigöres och 
sjunger med i skogens fågelsång, vilket tyder på ett försök att överbrygga 
den klyfta mellan människa och natur, som med Benn i bakgrunden varit 
aktuell i dikterna under våren. Å  andra sidan behandlar några dikter en 
konstnärlig problematik, som tyder på en fortsatt influens från expressio
nistisk estetik. I Du plattfisk måne med den blanka buken utmynnar invo
kationen till månen i följande önskan: »Lär mig att skapa bilder och slå 
sönder» (81). Det är en positiv respektive negativ funktion av en »uttrycks- 
konst», och formuleringen kan erinra något om vad Benn sagt om diktarens 
relation till orden: »Es ist ein Laboratorium, ein Laboratorium für Worte, 
in dem der Lyriker sich bewegt. Hier modelliert, fabriziert er Worte, öffnet 
sie, sprengt, zertrümmert sie, um sie mit Spannungen zu laden [...].»  Om 
vi går längre fram i samma textställe, läser vi följande: » [...] W ort; W ort
wurzel, Wortfolge, Verbindung von Worten; Silben werden psychoanalysiert,
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Diphthonge umgeschult, Konsonanten transplantiert [...].»7 En syn på dik- 
tandets art av det slag som framträder genom dessa citat skymtar i en an
nan dikt Gullberg skriver vid denna tid, Dock finnas, där det talas om 
»detta sångarhuvud, denna heta smältugn för ljud och stavelser och glosor» 
(105). Här föreligger en klar överensstämmelse med Benn i benägenheten att 
med en teknisk eller vetenskaplig terminologi betona hjärnan som grundval 
för dikten, som »uttrycksvärIdens» skapelsecentrum och scen.

I denna fortsatta diktning, liksom i den nya inspirationsvåg, som inträffar 
på våren och sommaren 1958 och som utgör den egentliga terzindiktningen, 
och i sjukdomsdiktningen i Ögon, läppar från våren och sommaren 1959, 
finns också enstaka motiviska eller tematiska anslag, som kan föra tanken 
till Benn. Här ska inte sådana mer eller mindre säkra reminiscenser räknas 
upp. Ja g  vill bara erinra om ett exempel, där Benn-inflytandet från våren 
19 57 aktualiseras på nytt. Det gäller dikten Ormbunkar. I den kan vi åter
finna Benns höstsceneri och nedgångstematik: »Ormbunkar bredde över moss- 
klädd sten/det fina mönstret som blir mer beundrat/när höstens färger slock
nar en för en.» (Terziner . . . ,  61.) Här finner vi också i själva motivvalet 
det vi tidigare kallat den paleontologiska regressionen: »En matta varpå 
dinosaurer dundrat», »ormbunkar, äldre än historien». Vidare är aspekten att 
människan är utestängd från naturen på nytt artikulerad: »[...] när männi
skan har undrat/slut över födelse och undergång/på jorden (som vi trodde 
var vår egen).» Slutligen finner vi en stiliserande formprincip i samband 
med det höstliga förfallet: »En osignerad form, i massupplaga,/av grön emalj 
är den ornamentik/som hösten ska förfina och försvaga.» Men här finns 
också, liksom i Stellaria, möjligheten till ett nytt slags samhörighet med 
naturen antydd, om än det gemensamma här ligger i själva vissnandet:

[...]
Om vi de många, vi som har fått mogna, 
uppförde oss som dessa utanför

vårt hus och stod som dessa redobogna, 
kom vissnandet måhända som en vän 
kommer till de med vissnandet förtrogna —  
ormbunkar, äldre än historien. (62)

Man kan också erinra om den betydelse Gullberg i dikten Insnöad till
mäter själva formen: »Vad visste jag om form som kan förlösa?/Vad visste 
jag om vårt behov av stadga?//För den som av det slappa och porösa/fått 
nog blev stjärnor tända dubbelt klara.» (107) Som nyss påpekats, har an
vändningen av terzinformen inget att göra med Benn, men det är sannolikt 
att kontakten med Benns bundna dikter har bidragit till den förlösande åter
gången till bunden versform, inte minst genom att erbjuda möjlighet att

7 Benn, Gottfried, Essays. Reden. Vorträge. aus ge geben von Dieter Wellershoff. Erste*
(Gesammelte Werke in vier Bänden, her- Band) ( i959)> s* 3^9 f*
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inom en traditionell formram inpassa en modernistisk stil. Det är en intres
sant fråga om stilistiska impulser från Benn har färgat stilen i själva ter
minerna. Frågan torde inte kunna tillfredsställande besvaras utan mycket om
fattande jämförelser, men sannolikt finns det i terminerna, som dock i sig 
själva som helhet har krävt andra uttrycksmedel än i de närmast föregående 
Benn-inspirerade dikterna, ett skikt av Benn som anpassats till den för den 
tyske diktaren främmande formhelheten. Sådana stilreminiscenser kan före
ligga i det fortsatta ymniga bruket av klangfullt suggestiva främmande ord, 
särskilt i rimställning. Syntaktiskt kan möjligen också spår av Benn påträf
fas, exempelvis när det gäller tendensen till anhopningar av olika bestäm
ningar, liksom man troligen kan finna ett stilistiskt skikt av Benn i den 
konstnärliga teknik som jag i det föregående berört: den obesvärat fria acku- 
muleringen av associationer och allusioner från skilda kulturella, litterära 
och naturvetenskapliga sammanhang. Men det rör sig här under alla omstän
digheter om en impulskälla bland många andra.

På sommaren 1958  skriver Hjalmar Gullberg bland annat två dikter, som 
både kronologiskt och motiviskt hör intimt samman: Landskapet är ett själs
tillstånd och Häger på bryggan, daterade den 4 respektive 5 juli. Som tema 
kan de bägge poemen sägas ha klyftan mellan människa och natur. Det först
nämnda är en resonerande dikt, som kritiskt tar avstånd från naturbesjäl- 
ningen som poetisk teknik genom att polemisera mot Amiels kända tes om 
landskapet som ett själstillstånd:

N är till en orgelton i en oändlig
hymn vi gör dyningen mot stranden, buren
av känslans storm —  vad annat än en skändlig

våldtäkt har vi förövat mot naturen?
Landskapet är ett själstillstånd, må vara, 
men inte vårt. N är vi placerar djuren

fridsam t på marken, själva utan fara, 
och låter lärkan stiga med en hyllning 
till glädjen i vårt bröst, vad är det? Bara

en blå fernissa och en blank förgyllning.
[• • ■] (Terziner . . . ,  47)

Dikten utmynnar i tanken på att lanskapet är sitt eget själstillstånd.
Häger på bryggan har blivit en av Gullbergs mest kända dikter och be

höver egentligen ingen närmare presentation. Poemet behandlar en situa
tion, som enligt Greta Thott bygger på en verklig händelse, som oerhört 
intensivt påverkade diktaren: hur en häger slår ned på bryggan där dik
taren solbadar och hur verkligheten därigenom förändras så att hägern ses 
som ett tecken på en annan ordning än människans. I diktarens upplevelse 
avhumaniseras verkligheten och tillhör inte längre människan utan hägern. 
En annan värld än den välbekanta framträder för honom:



[...]
Den sky som bar min dröm för vita segel 
gick plötsligt i det blå med annan frakt,

och sjön jag hållit som min runda spegel 
på bryggans skaft var lösgjord från min sjö.
D et sus som gick i vassen kom var regel

från förr att skälva utan kraft, ett rö.
V ar det en fantasibild som blev kluven 
eller en verklighet som skulle dö? (50)

I dikten illustreras hur det antropocentriska perspektivet på naturen brutalt 
kan ryckas ur händerna på människan. En insikt om att det existerar en gräns 
mellan människan och den övriga naturen blir konsekvensen av episoden och 
leder fram till frågan om det finns »en ordning bortom människans», en fråga 
som uppfattas positivt: diktaren säger sig i hägerns ankomst se »ett varsel 
om en sådan ordning».

I förstone kan det synas som om dessa dikter på nytt skulle förete ett 
visst beroende av Benns grundsyn att det finns en oöverkomlig klyfta mel
lan jaget och världen. Enstaka formuleringar kan också uppfattas som remi
niscenser från Benn-läsningen: »Landskapet är ett tomrum i det tomma», 
heter det i Landskapet är ett själstillstånd. Orden om »en verklighet som 
skulle dö» kan i någon mån erinra om Benns undergångsperspektiv. Ändå 
ter det sig knappast meningsfullt att se Benn bakom dessa dikter. Den re
sonerande framställningen i den förstnämnda är helt främmande för Benns 
lyriska gestaltningskonst, och hägerdikten har, framför allt i de mer har
moniska och förväntansfulla tongångarna i avslutningen och i accentueringen 
av att hägerns rike är en realitet, en karaktär som mycket precist avviker 
från Benns åskådning. I stället finns det, i synnerhet beträffande Landska
pet är ett själstillstånd, anledning att jämföra med den konstnärliga debat
ten under 1950-talets senare år, där en avestetiserande kritik mot tendensen 
att göra en emotionell intolkning i naturen var vanlig, samt med anglo- 
sachsisk natur- och resonemangslyrik.8

Trots att bakgrunden till tematiken i de båda dikterna till avsevärd del 
täcks upp av de faktorer som nämnts, tror jag det finns skäl att föra in 
ytterligare en bakgrundsfaktor, i synnerhet till Häger i bryggan, nämligen 
Oskar Loerkes diktning. Gullberg har vid denna tid visat stort intresse för 
Loerkes lyrik. Nobelbibliotekets lånejournaler visar att han vid tre perio
der under 19 5 7 - 19 5 9  lånat verk av Loerke: en period under sommaren 1957 
(23 .7 -14 .9 ), en på vintern 1959 (5 .1-6 .3) ock en på våren 1959 (5 .5- 
9.5). Den omständigheten att lånen förnyats tyder på att Loerkes dikter 
varit en angelägenhet för Gullberg.

Oskar Loerke kan räknas till den tyska expressionismen, men han intar
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en mycket självständig ställning inom denna rörelse. Hans verk består hu
vudsakligen av naturlyrik och har samlats i sju diktsamlingar under den 
gemensamma titeln Das Siebenbuch. I sin naturlyrik gör Loerke en mycket 
skarp distinktion mellan naturens ordning och människans, men det är hos 
honom inte fråga om en så tragisk klyfta som hos Benn utan om en given 
och harmoniskt uppfattad gränsdragning mellan människans, djurens, växter
nas och mineralernas »riken». Diktarens syfte är att låta naturen uttrycka 
sig själv och ge röst åt vad naturen utan språk utsäger. Hans mål är att 
göra rättvisa åt tingens och alla levande väsens särart: » [...] überkam mich 
in der Abschiedsstimmung ein schöner und freudiger Glaube: man müsste 
die Lebewesen alle nur in ihrem natürlichen Gesetz lassen, in ihnen nichts 
Menschliches zu ergründen suchen [.. .].»9 Att Loerke kan genomföra reso
nemang, som ligger ganska nära Landskapet är ett själstillstånd, visar bl. a. 
hans inledning till Meine sieben Gedichtbücher:

Heute kann ich mich fragen, ob es damals von mir nicht vermessen war, das 
nicht metaforisch, sondern geradezu mitzuteilen, so geradezu, dass die Berge 
selbst redeten. Aber: Ist es eine auf den Stein übertragene Menschenrede? 
Eine die fremde Natur auflösende, verweichlichende Vermenschung? Verbannt 
die Menschensprache hier nicht vielm ehr den Zudringenden aus dem Unzu
gänglichen? Preist sie nicht die H oheit der unverbrüchlichen Stille? W erfen 
die Berge nicht in sie das genaue Abbild ihrer selbst? Ist eine unerlaubte 
Grenze überschritten?»1

Mycket av detta kan ju ses som en allmän parallell till Gullbergs båda 
dikter. Men när det gäller Häger på bryggan kan en viss specifiering av 
mönstret göras. Hägern spelar i Gullbergs dikt en mytisk roll. Den slår ned 
på bryggan, »kommen som från ingenstans», och den tar sitt landskap i be
sittning som en återvändande prins i en folksaga: »Var det sitt rike som 
den andre krävde.» (Min kurs.) Diktaren, för ett ögonblick berövad sin nor
mala mänskliga utgångspunkt, tolkar detta som ett tecken på »en ordning 
bortom människans». Hans i dikten handgripligt åskådliggjorda upplevelse 
av hur verklighetsbilden klyvs i två delar innefattar en närvarokänsla av 
detta hägerns rike, skilt från människornas värld.

I Loerkes naturmytiska uppfattning spelar djur, i synnerhet fåglar, en 
betydande roll. Rudolf Eppelsheimer, som i sitt verk Mimesis und Imitatio 
Christi bei Loerke, Däubler, Morgenstern, Hölderlin (1968) grundligt pene
trerat Loerkes kosmiska världsbild, accentuerar starkt djurens roll i den my
tologi, som utvecklas kring jorden och dess natur i det kosmiska sam
manhanget. Han skriver bl. a.: »Die Tierwelt in der Rätselhaftigkeit ihres 
Daseins hat ihren genauen Ort in Loerkes Kosmos. Das Tier ist im Gegen
satz zum Menschen nicht aus dem mythischen Zusammanhang herausgefallen;
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Gedichte (1958), s. 687.
1 Ibid., s. 654.
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es verkörpert ungebrochene mythische Wirklichkeit. Es hat von Natur noch 
kosmisches Wissen.» (51) I Loerkes rika bestiarium ska vi bl. a. finna en 
annan vadarfågel än hägern spela en mytisk roll, nämligen tranan i dikten 
Der Kranich-Geist: »Du Kranich, dessen Fittiche gebreitet sind/In Blut, die 
schwere W elt auf ihrer Waage,/Versink! —  ’Ich bin dein Geist! Es ist kein 
tag wie alle Tage!’» Dikten! slutar: »Wer bist du, Geist? —  Es ist ein Tag 
wie alle Tage.»2

Den fördubbling av landskapsbilden som Gullbergdikten så illustrativt 
tecknar har rent allmänt en hemmahörighet i en expressionistisk sönder
falls- och förgänglighetstematik, men aspekten finns uttryckligen hos Loerke, 
för vilken »der andere Raum» —  titeln på en av hans centrala dikter —  är 
ett nyckelbegrepp. »Der andere Raum» är det territorium som hör djuren 
till: »Die Tiere hauchen Laute nach/aus andrem Raum und landen sie auf 
Erden./Auf Erden landet schon der andere Raum./Ich grenze an ihn. [.. J .» 3 
Den förlamnings- och förkvävningskänsla som Gullberg gestaltar i sin dikt 
vid mötet med hägern, är inte särskilt representativ för Loerke, men lik
artade symptom kan också hos honom uppträda vid den intensiva kontakten 
med naturen, som exempelvis i en annan av hans centrala dikter, Schöp
fung, som börjar: »Der Felsen saust davon wie Laub, zerkräuselt./Du fällst 
im Raum. Die letzten Schrecken kamen.»4 Och i dikten Der Geier finner 
vi följande rader, som i en komparation med Häger på bryggan får en över
dådigt förbryllande effekt: »Meine Stärke floh rückwärts, ein Reiher,/Vorn 
liess sich auf kahler Blache der Geier.»5

Denna allmänna bakgrund beträffande natursynen och dessa textställen ger 
i inte ringa grad anledning att se Loerke-influenser bakom hägerdiktens 
gestaltning. De inre kriterierna fungerar utomordentligt väl. Men mindre väl 
fungerar de yttre kriterierna; det är osäkert om Gullberg kunnat tillgodo
göra sig den Loerke-bakgrund som här antytts och de texter man kan jäm
föra med genom det relativt sparsamma urval Gedichte (1954) som han en
ligt låne journalerna haft till låns under sensommaren 1957. Vad han bevis
ligen kunnat läsa därur är dikten Der andere Raum; det är å andra sidan 
en i sammanhanget viktig dikt. Och självfallet säger inte Nobelbibliotekets 
lånejournaler allt om Gullbergs möjligheter att läsa Loerke.

Även andra faktorer måste emellertid vägas mot hypotesen om en Loerke- 
influens på hägerdikten: autenticiteten bakom upplevelsen i dikten, lyrik
klimatets intresse för frågor om natur-konst, det faktum att Gullberg tidi
gare snuddat vid en likartad tematik, t. ex. i dikter som Sceneri med på
fåglar och Landskap med lärka i Dödsmask och lustgård. Att Gullberg själv 
haft klart för sig att ett samband existerat, tyder det faktum på att han 
ursprungligen kallat Häger på bryggan för Landskap med häger. Men det är 
också en viktig omständighet att han ändrat denna första titel, som di

2 Ibid., s. 3 15  f.
3 Ibid., s. 2 18 ,

4 Ibid., s. 293.
5 Ibid., s. 3 17 .
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rekt associerade till de äldre fågeldikterna. Slutligen kan också erinras 
om den slående parallell till hägerdikten som föreligger i Harry Martin
sons dikt Hägern i Nomad (i Dikter, 1952), där en häger på ett likartat 
sätt slår ned för att lyfta igen, skrämd av »ett järntågs buller», »ovetande 
och konstrikt vild och fredlig» (59).

Trots dessa reservationer bedömer jag det som sannolikt att Loerkes na
tursyn haft betydelse för Häger på bryggan. I övrigt synes terzinerna vara 
relativt oberoende av denna, men fråga är om inte något av synsättet kan 
spåras också i dikten Vildgässens rop, som enligt dateringarna tillkommit 
strax före de båda dikterna om landskapets avantropomorfisering (26.6). 
Vildgässens rop uppfattas här som ett dödsvarsel. I inledningen kan vi möj
ligen skymta polariteten mellan människans landskap och »det andra rum
met» :

Vildgässens rop, oktobers grå trumpeter, 
som är vårt landskaps långa känselspröt, 
sträckta i natt mot andra verkligheter

än dem som oss i värmen inneslöt —
[ .. .]  (58 ; mina kurs.)

Det jordiska höstlandskapet framställs som tomt och öde, »såsom i en utrymd 
helgedom», och när fågelropen förklingat, understryks naturens avsjälning: 
»en klanglös rymd och slocknad sjö».

Men det är inte i terzinerna utan i Ögon, läppar (1959) som Loerkes 
betydelse framträder mera klart. Som framgått av det föregående har G ull
berg två gånger vid den tid då samlingen tillkommer lånat verk av Loerke 
och haft möjlighet att ta del av hans poesi. En dikt som har en ganska tyd
lig förlaga hos Loerke är Jag  bor vid ett rastställe:

Ja g  bor vid ett rastställe, långsmalt, havsomflutet: 
en utsträckt hand av vildros och susande gräs 
som öppnar eller knyter sig. H är är slutet 
på kartan över landet, ett yttersta näs.

Ett rastställe också för människan att bada 
och bo vid men anlagt för högre bruk än så.
T y över mitt huvud är byggd en autostrada, 
en resväg till södern, den äldsta i det blå.

D e höstliga fågelsträckens väg, om våren 
den eviga återkomstens. Nedåtvänd 
är rastställets båge som rör vid rosensnåren, 
av häger och kungsfågel i en urtid spänd.

En strandremsa bara med det låga gräset 
som fåglarna valde på sin pilgrim sgång.
Ja g  bor under vägen som går till paradiset.
O, leva i ett vingbrus och dö i en sång! (6of)
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Dikten är daterad den 27.5.1959. Nobelbibliotekets lånejournaler visar att 
Gullberg haft Loerkes Gedichte (1954) till låns under tiden 5.5—9.5.1959. 
Där har han —  på nytt —  kunnat läsa dikten Die Vogelstrassen:

V or vielen tausend Jahren auf erbaut,
Ziehn hoch durch Luft die grossen Vogelstrassen.
D en Erdball, wie ihn Ferndampf drunten blaut,
Ermassen Flügel nur mit Himmelmassen.

[•••]

Von einer solchen Strasse überbrückt,
Sahst du ums Haupt dir ihren Schatten stürzen.
Das Licht, das jemals unter ihr gerückt,
Sahst du erscheinen und zum Blitz sich kürzen.

D u hast die magische Figur befragt:
A ls Donner schlug sie sich in träge Stücke!
D ein Magisches, dein Vogel-Leichtes jagt 
Entlang die unsichtbare lange Brücke.

[•••]

Z u  reisen, ist der V ögel W interschlaf,
D er schwere Frösche, Schlangen oder Bären 
Im Schwebetraume nur mitschwebend traf.
0  dass w ir alle Vogelseelen wären! ( 3 3f)

Överensstämmelserna är tydliga: bilden av fågelsträcket som en gata, hos 
Gullberg en autostrada; betoningen av dess uråldrighet; det avslutande ut
ropet, som uttrycker en önskan om identitet med fåglarna. I Loerkes dikt, 
som är en av de centrala i hans författarskap, står fåglarna det kosmiska ve
tandet närmare än människan i den stegvisa hierarki som kan urskiljas i dik
tarens föreställningsvärld. Man lägger märke till hur Gullberg gett Jag  bor 
vid ett rastställe en sorts religiös färgning utan att samlingen i övrigt ger vid 
handen en återgång till en religiös ståndpunkt. Fågelsträckets flykt kallas 
en »pilgrimsgång» (egendomligt nog heter den dikt som följer på Die Vogel
strassen i Gedichte und Prosa I, som Gullberg lånat tidigare under året, just 
Pilgerschaft!); det är den väg som leder till paradiset. Paradiset bör nog här 
uppfattas inte med kristen innebörd utan snarare som ett tillvarons urhem i 
en mer obunden, okonfessionell bemärkelse.

V i kan inläsa en likartad tolkning i dikten Och den fågel:

Och den fågel som vi hörde i vår skog
och som vi hör,
vem  kan säga om han dog
eller lever och dör
1 en annan skog än vår 
och om det är i hemlighet 
en annan i år?
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Vem  kan säga, vem  vet?
Och om rosen är densamma eller vi 
såg en ros som en gång 
var en ros och vem v ill säga Förbi! 
till en ros, till en sång?
Och vi glömmer en ros för en ny 
och vem säger till vem 
vi med rosen och sången ska fly  
när vi glöms? Finns ett hem? (64)

V i kan här fästa oss vid formuleringen: »en annan skog än vår», men det 
är knappast sannolikt att Gullberg här lagt in något av den förställnings- 
sfär som vidlåder Loerkes »der andere Raum». Om vi ser närmare på dikten 
med detta namn, upptäcker vi emellertid en annan anknytningspunkt: en av
slutande fråga, som till innebörden gränsar till den som ställs i Gullbergs 
dikt:

[■ ••]

Die Tiere hauchen Laute nach
Aus andrem Raum und landen sie auf Erden.
A u f Erden landet schon der andere Raum.
Ich grenze an ihn. Soll ich auf genommen werden?

Hos den sene Gullberg föreligger en uppfattning om en annan kosmisk 
ordning än den som människan inbegriper, och denna syn ger på nytt åt 
hans naturuppfattning en mer harmonisk och förhoppningsfull prägel, med 
ett nytt slags transcendentalt perspektiv. Denna uppfattning ligger nära Loer
kes, och det är möjligt att den tyske diktaren bidragit till denna utveckling. 
Men ett idémässigt inflytande från Loerke slår aldrig tillnärmelsevis igenom 
i den utsträckning och så pass tydligt som när det gäller Benns föreställ
ningsvärld. Vad Loerke kunnat ge Gullberg i övrigt, är sannolikt enskilda 
motiviska impulser, en starkare inriktning på naturmotiv, där naturen uppfat
tas i dess egenart och möjligen också några formella och stilistiska incita
ment. Man kan exempelvis fråga sig om inte Loerkes korta dikt Gott:

Du bist nicht in der Krone,
Doch du zirkst
D en Raum  der Krone um den Schaft:

D u bist nicht auszusprechen,
Doch du wirkst,
D ich auszusprechen in uns eine Kraft. (Gedichte, 19 5 4 , 63)

varit en formell utgångspunkt för Gullbergs Bara de riktiga orden:

Bara de riktiga orden, 
orden med krona och fågel
sång har en skugga som träden.

Svalkande skugga att sluta 
ögonen i, medan kronan 
sjunger de riktiga orden. (70)
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Sedan kan man fråga sig om inte denna dikt också söker illustrera eller 
åtminstone kommer mycket nära en grundföreställning inom Loerkes poetik: 
det poetiska ordets »magiska» karaktär, dess polära samhörighet med värl
den, med naturen (»zweite Hälfte der Welt»), i vilken naturens rike och 
den andliga världen blir identiska.6 Det poetiska ordet, även metaforerna, 
ska ha direkt del i naturen, utsäga naturen och därigenom låta naturen ut
säga sig själv. I Gullbergs dikt går metaforiken från »orden» till naturen 
och sedan från naturen tillbaka till »orden» igen. Identiteten mellan ord 
och natur kan inte illustreras tydligare.

Från detta kan vi slutligen gå över till ytterligare en dikt i Ögon, läp
par, som det kan vara värdefullt att diskutera i samband med Loerkes este
tik, nämligen avslutningsdikten Landskap förverkligat. Dikten skildrar ett syd
ländskt landskap, i vilket diktjaget —  odiskutabelt identiskt med diktaren —  
»ligger på en sluttning för att mogna/vid himmelsk eld som skuggas av aga
ven» (9 1). Kontakten med naturen är harmonisk: »Alla snår är fågelburar'— / 
sångarna och min stilla kropp är vänner.» Slutet lyder:

[...]
Ja g  hör som i en dröm där inga lagar 
har kraft och inga teser finns att spika,

min fågelkör. Cikadan beledsagar
Ja g  ser en strand, ett hav och bruna segel
som jag bar inom m ig i år och dagar.

N u  står det för min syn, som i en spegel. (93)

Dikten, som är daterad den 14 .5.1959, under Gullbergs sjukdomsperiod, bör 
nog uppfattas som en inre visualisering av landskapet, åtföljd av auditiva 
minnesbilder. Sådana erfarenheter från sjukdomstiden gestaltar Gullberg också 
i en annan dikt ur Ögon, läppar, Det stod i brevet, där den omständighe
ten att brevet från Bökebergsslätt i Skåne inte innehåller något om natu
ren där blir utgångspunkt för följande rader:

[...]
H är i mitt sjukrum är det annorlunda.
D u kommer och med dig i korridoren 
vår skog och jag behöver endast blunda 
för att se rådjur visa sig bland snåren. (67)

Landskapet förverkligas i en inre bild, varigenom i den förstnämnda dik
ten en sorts identitet mellan jag och natur uppstår. Landskapsbilden dikta
ren burit inom sig i många år står som en spegelbild för hans syn, och i en 
annan bemärkelse än tidigare är motsättningen mellan natur och människa 

överbryggad.

0 Se Neumann, Gerhard, Oskar Loerke (i Studien, herausgegeben von Wolfgang Rothe 
Expressionismus als Literatur. Gesammelte (1969))) s- 3° 2 ff*
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Landskap förverkligat erinrar om Loerkes syn på en identitet mellan na
turen och andens värld och om hans uppfattning om dröm och verklighet. 
Den tyske diktaren talar i ett sammanhang om »die untrennbare Einheit 
des Aussen und Innen zu begreifen», och i annat: »Keine Wirklichkeit be
steht und dauert, die nicht in ihren Ursprungsvision eine dem Widerspruch 
unzugängliche Traumwirklichkeit wäre.»7 I en dubbeldikt, Die Wirklichkeit 
des Traumes och Der Traum der Wirklichkeit, har han gestaltat denna syn; 
dikternas respektive inledningsrader lyder: »Die Berge sind in deinem Schlafe 
versammelt», »So sind im Traume dir die Berge versammelt.»8 Men tydligast 
framträder jämviktsförhållandet mellan inre bild och landskapsbild i dikten 
Strom ur samlingen Pansmusik:

D u rinnst wie melodische Zeit, entrückst mich den Zeiten,
Fern schlafen mir Fuss und Hand, sie schlafen an meinem Phantom.
Doch die Seele wächst hinab, beginnt schon zu gleiten,
Z u  fahren, zu tragen, —  und nun ist sie der Strom,
Beginnt schon im Grundsand, im  grauen,
Z u  tasten mit schwebend gedrängtem Gewicht,
Beginnt schon die U fer, die auf sie schauen,
Spegelnd zu haben und weiss es nicht.

In mir werden Eschen mit langen Haaren,
V o ll mönchischer W indlitanei,
Und Felder mit Rindern, die sich paaren,
Und balzender V ögel Geschrei.
Und über Gehöft, W iese, Baum 
Ist viel hoher Raum ;
Fische und W asserraten und Lurche 
Ziehn, seine Träume, durch ihn hin — .
So rausch ich in wärmender Erdenfurche,
Ich spüre schon fast, dass ich bin:

W ie messe ich, ohne zu messen, den Flug der Tauben,
So hoch und tief er blitzt, so tief und hoch mir ein!
A lles ist an ein Jenseits nur Glauben, 
und D u ist Ich, gewiss und rein.
[ . . .]  (Gedichte, 19 5 4 , 19 )

Denna dikt har Gullberg kunnat läsa i urvalet Gedichte, som han haft till 
hemlån strax före diktens tillkomst, och de väsentliga olikheterna till trots 
har den kunnat ge honom en central impuls.

Man kan rikta starka invändningar mot antagandet att Loerke skulle ha be
tytt något i detta avseende. När Gullberg vid mitten av 1950-talet intres
serade sig för och översatte Juan Ramon Jiménez’ lyrik, har bevisligen 
dennes strävan att uppnå en identifikation mellan jaget och naturen till
dragit sig hans uppmärksamhet. Han noterar denna i en introduktion till 
den spanske diktaren, och han tolkar en dikt med titeln Levande insikt, lär

7 Ibid., s. 302.
8 Gedichte und Prosa 1, s. 2 2 1 f.
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mig: »Levande insikt, lär mig/det identiska namnet för tingen! / . . .  Att mitt 
ord må vara/tinget i sig självt,/på nytt skapat nytt av min ande./ [.. .].»9 
Särskilt dikten Bara de riktiga orden avtecknar sig tydligt mot denna bak
grund. Å  andra sidan ligger Loerke-intresset närmare i tiden; de upprepade 
lånen styrker att Gullberg i Loerke sett något mer än en tillfällig litterär 
bekantskap. Som tidigare hävdats, är det sannolikt i synen på relationen 
mellan människa och natur den tyske diktaren kunnat ge Gullberg de väsent
ligaste incitamenten.

Gullberg kämpade under senare delen av sin diktarbana med betydande in- 
spirationssvårigheter. För den oerhört rika diktning, som springer fram vid 
slutet av 1950-talet, synes tyska diktare som Gottfried Benn och Oskar Loerke 
samt Paul Celan ha gett betydande impulser, beträffande Benn och Loerke 
framför allt incitament till en tematik kring förhållandet människa-natur, 
som gett nya accenter åt helheten och kontinuiteten inom Gullbergs förfat
tarskap. Mötet med de tyska diktarna har skapat nya förutsättningar för den 
poetiska särarten att blomma.

9 Hjalmar Gullberg: Själens dunkla natt 
(1956), s. 88. Introduktionen, s. 68.


