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Tvetydighet hos A:lfr-d V:stl-nd.

Ett bidrag till preciseringen av W. Empsons teori om »ambiguities». 

Av Ö r j a n  L i n d b e r g e r .

Bland verk, som representerar den s. k. nya kritiken i England och 
Amerika intar William Empson’s Seven types of ambiguity en framträ
dande plats. Under de år som gått sedan 1930, då boken för första gången 
publicerades, har termen »ambiguity» fått en vidsträckt spridning och 
nära nog antagit karaktären av ett slagord.

Med »ambiguity» menar Empson »varje språklig nyans, hur obetydlig 
den må vara, som ger utrymme för skilda reaktioner på samma språkliga 
formulering».1

De sju typer av »ambiguity» som Empson särskiljer är följande. Den 
första typen uppstår, då en språklig detalj samtidigt har verkan på flera 
sätt, t. ex. i jämförelser med flera likhetspunkter eller när versrytmen 
förmår oss att läsa in en extra betydelse i en dikttext. Den andra typen 
föreligger då två skilda betydelser sammansmälts till en. Den tredje typen 
möter man, då två till synes fristående betydelser presenteras samtidigt, 
så som sker t. ex. i vitsar. I den fjärde typen bidrar förekomsten av skilda 
betydelser till att klargöra en komplicerad sinnesstämning hos författa
ren. Den femte typen inträffar, när författaren kommer på en ny idé 
under själva skrivandet och inte särskiljer den från det redan påbörjade. 
I den sjätte typen sägs motsägande eller irrelevanta saker på ett sådant 
sätt att läsaren tvingas till tolkningsförsök. Den sjunde typen slutligen 
innebär en direkt motsägelse, markerande en psykisk kluvenhet hos för
fattaren.

Som man lätt märker — och som Empson själv är medveten om — 
övergår de olika typerna i varandra.

Beträffande den estetiska funktionen av »ambiguities» har Empson 
vissa uttalanden i slutet av sin bok. Det konstateras att en »ambiguity» ej 
är tillfredsställande i sig själv, ej heller något att eftersträva för dess 
egen skull; »den måste i varje särskilt fall uppstå ur och rättfärdigas 
av situationens säregna krav».2 Av dessa krav är dock ett mera generellt 
till sin art: »Uppenbarligen måste alla de subsidiärt tänkbara betydelserna 
vara relevanta, ty allting (en fras, en mening eller en dikt) som är avsett

1 »--------any verbal nuance, however slight, which gives room for alternative reac
tions to the same piece of language.» Seven types of ambiguity, 2:a uppl., London 
1949, s. 1.

2# »An ambiguity, then, is not satisfying in itself, nor is it, considered as a device 
on its own, a thing to be attempted; it must in each case arise from, and be justified 
by, the peculiar requirements of the situation.» (A. a., s. 235.)
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att betraktas som en enhet måste vara enhetligt.»3 I övrigt hänvisar Emp- 
son till sina konkreta exempel i boken; han menar att han där klargjort 
de föreliggande särskilda omständigheterna.4 Han säger i samma stycke, 
att de flesta av de »ambignities» som han behandlat förefaller honom att 
vara vackra, och strax därpå förklarar han — något tydligare — att 
»ambignities» är företeelser som de mera intressanta eller värdefulla si
tuationerna kan förmodas motivera.5

Empsons formuleringar rörande den estetiska funktionen av »ambi- 
guities» är enligt min mening både för vaga och för kortfattade. Det sy
nes angeläget att söka få fram en precisering.

Därvid är det uppenbarligen nödvändigt att förfara på samma sätt 
som Empson själv, dvs. företaga konkreta textanalyser.

Som utgångspunkt för den följande analysen har jag valt två dikter 
av signaturen A:lfr-d V: stl-nd.6

Skälet till detta val är främst, att de vestlundska alstren erbjuder rika 
möjligheter till studium av tvetydighetens funktioner. Termen »tvetydig
het» har valts därför att den — i likhet med termen »ambiguity» — inte 
själv är entydig. Den kan beteckna dels dubbeltydighet eller flertydighet, 
dels bl. a. också hänsyftning på tabubelagda ämnen eller ord. I den föl
jande analysen kommer givetvis dessa betydelser att hållas i sär, men 
det har synts ändamålsenligt, att som sammanfattande rubrik använda 
ett ord, som innefattar dem alla.

Frågan om tvetydigheten hos V: stl-nd har endast mycket flyktigt be
rörts av dem som skrivit om Hasselskog. Det är främst Hans Ruin i en 
uppsats om Grönköping sskalden och hans kolleger på parnassen (ingår i: 
Det finns ett leende, 1943) och August Peterson i hans biografi över Nils 
Hasselskog (1948). Ruin påpekar på ett ställe att V:stl-nd gärna använder 
orden i fel betydelse (sid. 103). På ett annat ställe citerar han en bit av 
dikten flytande kork, jämför så med Topelius’ dikt Gåvor av höjden och 
skriver: »Komiken ligger i båda fallen — om vi bortser från den in
smusslade dubbeltydigheten hos Vestlund — i den alltför ömma omvård
naden om ett ringa ting» (s. 129 f.). Här bortses alltså i stort sett från 
dubbeltydigheten. Peterson har ägnat ett par sidor (271—273) åt Has
selskogs böjelse för ordlekar eller »ordspel». Exemplen gäller dock med 
ett enda undantag prosabidrag i Grönköpings Veckoblad. Undantaget är 
dikten Revelj till Nakenkultur och en med denna sammanhängande ar
tikel som gycklar med professor Almkvists nudiströrelse. Rörelsen de
finieras såsom »kulturens höjande genom en livsföring med avlagda klä
der». Peterson kommenterar: »Genom dubbelmeningen får -vi dels ett 
intryck av sjaskighet, dels frammanas för vår inre syn en allt annat än 
pikant avklädningsscen, vilken obarmhärtigt illustrerar det falskt natur-

3 »Evidently all the subsidiary meanings must be relevant, because anything (phrase, 
sentence, or poem) meant to be considered as a unit must be unitary . . .» (s. 234.)

4 A . a., s. 235.
5 »On the other hand, it is a thing which the more interesting and valuable situations 

are more likely to justify.» (s. 235.)
0 Dikternas text finns återgiven nedan i bilaga 1. A :lfr—d V :stl—nd är som be

kant skalden i Grönköpings Veckoblad. Själva figuren skapades ursprungligen av Oscar 
Eydquist. Under åren 1925— 1935 användes signaturen så gott som endast av Nils 
Hasselskog, som utbildade A :lfr—d V :stl—nds stil på ett säreget sätt. De här ifråga
varande dikterna är skrivna av Hasselskog.



liga i hela posen.» Detta är viktigt, men ofullständigt. Det finns mer att 
säga i ämnet.

Hur mycket mer som finns att säga framgår tydligast, om man gör en 
förteckning över de någorlunda säkra dubbeltydigheter, som förekommer 
i de båda dikterna Sång till modersmålet och flytande kork. En dylik 
förteckning återfinnes i bilaga 2, till vilken hänvisas.

Den närmaste uppgiften för den fortsatta analysen blir att samman
ställa några av de iakttagelser som finns i kommentaren i bilaga 2.

Allmänt kan sägas, att en hel rad av de förekommande dubbeltydig
heterna står nära vitsen. Det skulle hänföra dem till Empsons tredje typ. 
Nu är naturligtvis vitsar inte i och för sig av intresse, vilket även Empson 
framhåller. Det finns i Grönköpings Veckoblad en person — uppfunnen 
a,v Hasselskog — som vitsar för vitsandets egen skull, nämligen postmäs
tare Brunander. Hans yttranden är av ungefär följande sort. (Exemplet 
ur Grönköping i helg och socken, 1933, s. 55.) Grönköping har fått flyg- 
postförbindelse. En person frågar postmästaren varför denne inte stämplar 
breven. Postmästaren: Nej, jag ger breven så många som flyger och far.

Till'skillnad från postmästarens har vitsarna i V:stl-nds dikter i regel 
även andra funktioner än att bara vara vitsar.

En sådan funktion är att de åstadkommer en kuriös precisering eller 
konkretisering av situationen. Några exempel ur Sång till Modersmålet.

3,3. brukar slang i munnen. Slangspråket blir till ett konkret föremål, 
som en tuggbuss.

4.6. vill städse högt jag hålla min parlör. Syntaxen tvingar här fram 
betydelsen »språk», men eftersom »parlör» är en bok, får den blekta meta
foren i frasen »hålla högt» ett nytt liv — man ser för sig hur pariören 
sträcks i luften.

3.6. slunga titelband är i viss mån likartat, ehuru den konkreta före
ställningen där stämmer betydligt sämre med det abstrakta begreppet.

4,5. nattens stilla lyra. Här ger dubbeltydigheten en vink om att dik
tarens poetiska rus även understödjes med alkoholhaltiga drycker.

4,8. en trogen målvakt. Stark konkretiserande. Man ser diktaren hoppa 
för att fånga glosorna.

En konkretiserande effekt har också 2,3 mitt landsmål. Man tänker sig 
ungefär: svenska, talad med tydlig dialektfärgning.

Till de nu nämnda ansluter sig 4,2 svett på läppen. Utan att vara lika 
påfallande dubbeltydigt har detta uttryck samma funktion som de nyss 
citerade nämligen att blåsa liv i en ofta citerad fras, i det här fallet i ditt 
anletes svett. I viss mån hör detta exempel hemma under en annan kate
gori, nämligen dubbeltydighet genom allusioner. Den skall senare beröras.

I de uttryck som nu har behandlats tillför dubbeltydigheten i varje 
särskilt fall uttrycket en ny betydelsenyans, i regel i konkretiserande 
riktning. Detta bidrar till att öka situationskomiken i dikten.

Detta måste i sin tur anses vara en väsentlig funktion, eftersom dikten 
genom sin allmänna komposition i väsentlig grad bygger på situations
komik. Detta är märkbart redan i första raden: sätt fram all världens 
skatter å ett bräde: själva situationen är ju här sådan att hyperbolen slår 
över i det komiska. Effekten förstärks av en dubbeltydighet som finns 
angiven i kommentaren. Framför allt är emellertid de episoder, som 
används för att illustrera diktarens kärlek till modersmålet av komisk art.

22 Örjan Lindberger
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I strof 2 blir höjdpunkten av diktarens känsla att han dricker duskål 
med den tillfällige flanör, som talar hans språk. I strof 3 blir motsvarande 
höjdpunkt, att han vill slå ut vinet ur det glas, varur duskålen eventuellt 
skulle drickas med missbrukaren av modersmålet.

Komiken är ett led i Hasselskogs ironi. Han angriper svenskarnas ovana 
att i tid och otid dricka duskål, och än mer, han låter V:stl-nd anse det 
som en självklar heder för den andra parten att bli du och bror med 
honom.

Därmed kommer vi in på de intellektuella dubbeltydigheterna i dikten. 
Dit hör i första hand dubbelmeningen i 1,7 glosor, som företrädesvis be
tecknar främmande ord och som här används i en sång till modersmålet. 
Härmed korresponderar den flitiga användningen av låneord. Vidare har 
vi första hälften av strof 3, som ju innehåller en mycket adekvat beskriv
ning av vad V : stl-nd har för sig i Sång till Modersmålet och som alltså får 
en påfallande ironisk verkan:

3. Men ve den — dubbelt ve — som blir försvunnen 
att göra våld å ärans hjältemål, 
som vänder till det, brukar slang i munnen 
och fräckt gör nordisk samtalston frivol!

Speciellt klagomålen över den som gör nordisk samtalston frivol är dråp
liga, då V: stl-nd som vi strax ska se är en mästare i att göra anspelningar 
på tabubelagda ord. Hit hör vidare sådana formuleringar som Sveamål, 
du arv av gamla göter samt de instoppade allusionerna på kända svenska 
dikter. Varje begagnande av ett citat utan redovisning av det samman
hang i vilket det hör hemma skapar givetvis för den läsare som känner 
sammanhanget en dubbeltydighet. Här vill jag endast framhålla att 3,2 
ärans hjältemål genom att återkalla i läsarens minne Tegnérs allvarligt 
menade karakteristik av svenska språket skärper ironien i beskrivningen 
av den som förbryter sig mot samma svenska språk.

Allt som allt är dikten genomfört ironisk och satirisk. Den riktar med 
indirekta medel en moralisk kritik mot flera slag av självgodhet: den 
personliga, den nationella och den språkliga. För utförandet av detta 
är dubbeltydigheterna av stor vikt, ja nödvändiga.

Nyss nämndes att V: stl-nd är tvetydig i den meningen att han anspelar 
på tabubelagda ord.

I Sång till Modersmålet har vi sålunda 2,1 långt hän i våld som tydligt 
anknyter till den kända svordomen »för fan i våld». Vidare ordet dyr grep 
(1,2) som påminner om »dynggrep». I sammanhanget bör även framhål
las 4,3 jag svär en svordom, där kontaminationen är ägnad att starkt 
framhäva det opassande. Ordet »svordom» blir saftigare än eljest.

Den metod som Hasselskog här använder finns i princip beskriven 
av Robert Graves i hans studie The future of swearing and improper lan- 
guage (i: Occupation Writer, 1951). Han har även en beteckning för 
den: »smut». Förutsättningarna är enligt Graves följande: Det finns ett 
antal obscena ord i engelskan.7 Det rör sig företrädesvis om beteckningar 
för sexualia, för exkrementer och urin samt svordomar. De sistnämnda

7 Motsvarande torde gälla alla europeiska språk.
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torde numera vara de minst strängt tabubelagda. En mycket tydlig mätare 
på strängheten i tabut har man åtminstone i England i det förhållandet 
att vissa ord över huvud ej kan tryckas vid risk av åtal. Nu gäller tabut 
enligt Graves emellertid inte bara dessa nu åsyftade grundord själva, 
utan också i viss utsträckning eufemismerna för dem och även eufemis- 
merna för eufemismerna. »Smut» består i att anspela på de tabubelagda 
orden genom att använda andra ord, som antingen genom vissa ljud
likheter eller genom vissa dubbeltydigheter påminner om de tabubelagda 
orden. Tar man termen i vidsträckt bemärkelse är hela Graves’ studie att 
beteckna som »smut», eftersom han ideligen förutsätter kännedom om ord, 
som han inte trycker.

V:stl-nds flytande kork använder i stor utsträckning de nu nämnda 
greppen. I det följande behandlas dubbeltydigheterna till att börja med 
från denna utgångspunkt.

Vad först svordomar beträffar, så har vi även i denna dikt en anspel
ning på uttrycket »för fan i våld» (rad 21). Vidare har vi i rad 69 det 
förgävliga och i rad 106 förtrolskat.

Så har vi kategorien exkrementer m. m. Här finner vi i raderna 45— 
46 smällen, när den gamle väderspände kaptenen /  drager en ouppskuren 
flaska ararak. Vidare i rad 62 hur pojken finner korken å något visst 
ställe. Dessa textställen gör att man enligt min mening är berättigad att 
förutsätta möjligheten av en hänsyftning av liknande art i stavningen 
av ovesäntlig i rad 5.

Mest genomförda är de sexuella anspelningarna. Det börjar i rad 7 med 
ordet förflutna, som delvis syftar på att korken har flutit, delvis anspelar 
på uttryck av typen »en kvinnas förflutna». I rad 9 införs det för fort
sättningen mycket viktiga ordet livstycke, en vits på klädesplagget och en 
i och för sig tänkbar ordsammansättning med betydelsen »stycke liv». 
Efter partier med annat innehåll återkommer det sexuella temat i raderna 
70 ff. om korken som 15-åringen mindre vetande sköt av /  emot sin dröm
världs hydror /  de öadande damerna. Detta för i sin tur över till bad
skildringen i raderna 75—95 för att kulminera i sucken till korken, att 
mången velat vara i dina kläder, haft ditt livstycke. Situationen är ju 
den, att korken ingår i den badande flickans simdyna. Dubbeltydigheten 
uttrycker här vad man skulle kunna kalla för blyg obscenitet.

En sammanfattande synpunkt på de ställen som nu berörts i flytande 
kork skulle kunna ges i följande. Medvetenhet om att det existerar tabun 
åstadkommer dels en vilja att upprätthålla dem, dels en lust att bryta 
dem. Hos många — kanske hos de flesta — förekommer båda tendenserna 
samtidigt. I sådana fall skapas en spänning och ett behov att på något 
sätt utjämna spänningen. De nu behandlade vestlundska tvetydigheterna 
är sådana försök att utjämna spänningen. Enligt Empsons klassifikation 
skulle de kunna föras till den sjunde typen, men de griper givetvis över 
även i flera av de andra.

Det jag nu har behandlat skulle jag vilja kalla det näst viktigaste temat 
i flytande kork. Det viktigaste förefaller mig att vara det som finns i rad 
34—35 om den utsikt som öppnar sig för den där lärt att se, vad stor är i 
smått. I denna fras ligger en mycket komplicerad dubbeltydighet.

En synpunkt av vikt har framförts av Ruin i hans tidigare omtalade 
essä. Som vi minns gjorde han en jämförelse mellan flytande kork och



Tvetydighet hos A:lfr-d Y:stl-nd 25

Topelius’ Gåvor av höjden. Jag citerar ytterligare: »Det känsliga sinnet 
för det undanskymda och lilla, som ofta är en styrka i det poetiska inge- 
niet, utmanar lätt det hjärtlösa löjet vid minsta brist i den poetiska be
härskningen. Det är inte alla som kan tala om ringa ting med den rätta 
’tonen’ — den är ofta en förmån som tillhör diktens barndom, där sinne
lagets naivitet betyder ett hjärta fullt av oskuld och omedelbarhet» (a. a. 
s. 130).

Ruins tankegång är den, att Vestlund parodierar ett drag som finns 
hos åtskilliga allvarligt syftande poeter: benägenheten att se storheten i 
det lilla. Man kan på tal om flytande kork här tillfoga, att just den poesi, 
vars form dikten efterbildar, de s. k. fem ungas vers från omkring 1930 
var starkt influerad av Whitman och hans lust att finna alla verklighetens 
detaljer poetiska.

Emellertid är denna synpunkt inte tillfyllest. I formuleringen den där 
lärt att se, vad stor är i smått ingår även att se det som är smått eller 
obetydligt hos den store. Detta är själva det centrala grönköpingsperspek- 
tivet: att avslöja det futtiga som finns hos framstående samhällsmedlem
mar och i huvudstäder, i våra sociala vanor och i kulturlivet. Det är samma 
perspektiv som Swift anlade när han skildrade Lilliput.8

Yissa av dubbeltydigheterna tjänar direkt detta syfte. Förtala i rad 28, 
som betyder både »berätta» och »baktala» ger ett nedsättande eller ned- 
svärtande intryck. Kosmorama (rad 36) i st. f. kosmos är starkt för
minskande. Och i rad 52 tränger bryggeriassociationerna i hamnburg och 
manchen på ett märkbart sätt samman kaptenens beresenhet. Att leva 
upp i rad 56 är något avsevärt obetydligare än att »uppleva». Att sitta 
bakom flötet i rad 64 är inte bara en andlöst väntande utan även en en
faldig sysselsättning.

Man konstaterar sålunda, att Hasselskog inte bara driver seendet av det 
stora i det lilla — i det föreliggande fallet till på köpet genom det hål 
som en korkskruv gjort i en kork — till en sådan ytterlighet att det blir 
löjligt, utan att han samtidigt avslöjar litenheten i det förment stora. 
Detta drag sammanbinder flytande kork med Sång till Modersmålet. Även 
denna gång är det fråga om en med indirekta metoder moraliserande ironi.

Med detta resultat må den egentliga textanalysen avslutas. Den kan 
naturligtvis föras mera i detalj, om man så önskar; det finns åtskilligt i 
kommentaren som inte har berörts.

Jag går i stället över till frågan om värderingen av dikterna. På denna 
punkt föreligger det en viss skillnad mellan Ruin och Peterson. Ruin har 
låtit sin essä utmynna i en mycket intressant jämförelse mellan Alfred 
Yestlund och Birger Sjöberg. Poängen är att Sjöberg har lyckats arbeta 
in det grönköpingsaktiga som en beståndsdel i sin småstadsdiktning utan 
att denna diktning därför blivit grönköpingsmässig.9 Enbart detta torde 
visa att Sjöberg hade ett större register än Hasselskog. I fråga om den 
senare anser Ruin att han var parodiker och att han behärskade komikens 
konst, medan Sjöberg behärskade poesiens.* 1 Enligt denna Ruins mening 
skulle Hasselskogs Yestlund-dikter falla utanför poesien.

Peterson menar för sin del att de är poesi av betydenhet. Men han gör
8 Jfr Peterson, a. a., s. 277.
0 Ruin, a. a., s. 163.
1 Ruin, a. a., s. 165 f.



26 Örjan Lindberger

inte någon analys av dikterna, som bestyrker denna åsikt. Däremot citerar 
han uttalanden av andra, som i en del fall är av stort intresse.

Däribland är något som Hasselskogs änka än en gång skrev till Ruin och 
som innebär en högst beaktansvärd kritik av dennes uppfattning; »Jag 
måste nog hålla på vad jag skrev till Ruin, när han frågade om Nisse 
skrivit allvarliga dikter: 'Guldregn är hans allvarliga dikter!’» (Peterson, 
a. a., s. 239).

Härtill kan fogas några rader ur en recension av Birger Baeckström i 
G. H. T. som citeras i Petersons bok (s. 241): Det heter där, att Hassel
skog har »en rent genialisk förmåga att låta verklig poesi bryta sig genom 
ett prisma av vardaglig larvighet, så att det uppstår en effekt av kusligt 
allmängiltig mänsklighet». Vidare skriver Baecsktröm: »Man skall akta 
sig för att gnägga alltför omisstänksamt åt Alfred Vestlunds dikter. Han 
håller liksom alldeles oförvarande fram en liten spegel från sitt Waruhus, 
där läsaren kan få se hur han själv ser ut. Det är den lömska hemligheten 
med hans poesi.»

Det torde vara obestridligt, att det i Hasselskogs Vestlund-diktning 
ingår ett element av allvarligt menad moralisk kritik mot vissa vanliga 
mänskliga brister; inskränkthet, beskäftighet, självgodhet, egocentricitet. 
Den här tidigare gjorda analysen av Sång till Modersmålet och flytande 
kork har givit motiverade belägg för den uppfattningen.

Just studiet av dubbeltydigheterna har visat sig fruktbart, då det gällt 
att komma fram till en säkrare uppfattning av dikternas innebörd och 
därmed till ett säkrare underlag för värderingen av dem.

Därmed har vi kommit till en punkt, varifrån resonemanget med fördel 
kan återföras till Empson. Det synes nu vara möjligt att något precisera 
Empsons tidigare citerade uppfattning, att »ambiguities» är något som 
de mera intressanta och värdefulla situationerna kan förmodas motivera.

Jag vill då framhålla följande: Värdekonflikter förefaller mig nästan 
alltid kunna framkalla »ambiguities». Alla normsystemer har språkliga 
uttryck för sina värderingar, och när skilda normsystemer stöter sam
man måste det bli en sammanstötning även på det språkliga området. 
Det är långt ifrån ovanligt att motsatta normsystem använder samma 
honnörsord. Vi behöver på det politiska planet bara tänka på det bruk 
som görs av ordet »frihet». Konflikter mellan skilda normsystem före
kommer som vi alla vet även på uppfostrans och religionens områden. I 
den mån en individ i sitt eget liv upplever dylika konflikter, torde det 
föreligga en viss sannolikhet för att upplevelsen språkligt sett resulterar 
i »ambiguities» — i varje fall om individen besitter en någorlunda ut
vecklad formuleringsförmåga. Det sistnämnda brukar vara fallet med 
sådana personer som blir diktare.

För att nu referera till det individuella fallet Hasselskog, så var han 
personligen under hela sitt liv starkt road av att leka med språket. Han 
var i det privata livet vitsmakare och ordvrängare. Samtidigt var han, 
som Peterson omtalar, kritisk mot denna sida hos sig själv. Peterson me
nar — säkerligen med rätta — att den outhärdiga vitsmakaren Brunan- 
der i Grönköpings Veckoblad är en självkritisk karikatyr.2 Men den för
klaring som håller för Brunander är inte tillräcklig för A:lfr-d V:stl-nd.

Här kommer mera till.
Peterson, a. a., s. 266 f.
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Hasselskog var till sin läggning känslig och blyg. Peterson anför (s. 
277 f.) vittnesmål av två av hans närmaste vänner. Den ene (John Yckert) 
karakteriserar Hasselskogs författarskap som »ett slags blyghet, ett slags 
inkrypande i sitt skal». Den andre (Olof Forsén) skriver: »Hasselskog 
var alltid glad, när han kände, att någon hade fattat ett allvarligt syfte 
bakom den specifika grönköpings jargongen. Raljeriet var utan tvivel i 
hög grad en mask. Skygg var han alltid och rädd att någon skulle driva 
med hans heliga känslor. Hellre karikera sig själv än bli karikerad av 
andra.»

Som Peterson med flera paralleller visar är det inte ovanligt, att blyga 
och känsliga personer i ett slags självförsvar skapar en gycklarroll åt sig. 
Förutsättningen för att Hasselskog skulle kunna framträda offentligt som 
diktare var tydligen signaturen A:lfr-d V:stl-nd, som var en skyddande 
förklädnad. Peterson hävdar också, att V:stl-nds dikter i första hand är 
att betrakta som parodi på Hasselskogs egen ungdomsdiktning (s. 248). 
Peterson har lämnat en rad prov på den; den visar stor versifikatorisk 
talang, men har ingenstädes nått fram till full självständighet. Ibland 
är den rätt känslosam. Jag tror i varje fall att det är riktigt, att Hassel
skog har inbegripit sig själv bland dem som drabbades av vstl-nd-dikternas 
ironi.

En särskild variant av Hasselskogs blyghet var den skygghet för kvin
nan, som Peterson har dokumenterat från hans ungdom.

Hasselskog hade en utpräglad anständighetskänsla som sannolikt be
rodde på hans uppfostran; han var prästson. Peterson betygar från hans 
mannaålder, att han var mycket noga med att undvika slipprigheter (s. 
276). Från hans barndom berättas följande (s. 12): »Han var förbjuden 
att säga ett visst fult ord med fyra bokstäver, börjande på bokstaven s. 
Han befriade sig då från sitt komplex genom att ställa sig på en hög 
sten och ropa ut ordet upprepade gånger.»

Episoden visar att Hasselskog både hade fått tabut inskärpt hos sig 
och att han hade ett behov av att bryta det. Dikten flytande kork är på 
den punkten uppenbarligen rotad i personlig upplevelse. V:stl-nds känslor 
inför den badande flickan — detta som tidigare karakteriserades som 
blyg obscenitet — måste också återgå på en emotionell inställning som i 
ungdomen var Hasselskogs egen.

Hasselskogs far var en präst av västsvensk fromhetstyp.3 Hans tro gick 
i arv till sonen, och den skärptes genom vissa upplevelser. Hit hör för det 
första att Hasselskog under sin uppväxt och tidigare ungdom var något 
av en förlorad son. Han skötte sig dåligt i läroverket i Skara, var föga 
intresserad av läxorna, men desto mer av tobak, punsch och kortspel. Hans 
studier efter studentexamen var också under en rad år mycket litet u t
hålliga. Han började som juris studerande, slog senare om och läste dels 
filosofi, dels teologi. Först relativt sent bestämde han sig för att bli folk
skollärare. Med tanke på den religiösa bakgrund som Hasselskog hade, har 
man skäl att förmoda, att dessa erfarenheter efter hand gestaltat sig till 
personliga upplevelser av människans svaghet och syndfullhet.

Vidare fick Hasselskog på flera sätt en direkt upplevelse av lidande. 
Hans egen hälsa var inte stark. När han var 24 år blev han förlovad med

Peterson, a. a., s. 12.
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en flicka, som två år senare dog i kräfta.4 Peterson har i sin bok anfölrt 
ett par psalmer, som sannolikt härstammar från tiden närmast efter hen
nes död. Den ena är en enkel och uppriktig aftonpsalm, vars kärna ligger 
i orden:

Förlåt vad rätt jag kanske tyckt 
men som var synd och illa.5 *

Till dessa rader bör fogas den kommentaren, att de innehåller en allu
sion på Rydbergs bekanta formulering i Jubelfestkantaten:

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill 
vad skönt du drömt kan ej av tiden härjas.
Det är en skörd som undan honom bärgas, 
ty den hör evighetens rike till.

Genom att skjuta in ordet »kanske» gör Hasselskog människans känsla, 
för det rätta tvivelaktig. Hon kan själv vara övertygad om det rätta, men 
i Guds ögon kan det vara synd. På grund av likheten med Rydbergs ord 
får Hasselskogs rader en speciell dubbeltydighet: den religiösa idealismens, 
hänvisning till den personliga övertygelsen ställs i en misstänkt dager. 
Denna metod att via ett citat åstadkomma en dubbeltydighet som innebär 
moralisk kritik är densamma som senare återfinnes i Grönköpingsdikterna..

I den andra psalmen finner man bl. a. följande:

Vi som själva inte mäkta, 
vi som ångra blott förmå:
Kristi armar äro sträckta 
långt som sorgens vägar gå.°

Man lägger märke till den upplevelse av människans svaghet som talar här..
Den religiöst utformade självkritik som dessa psalmer ger öppna vitt

nesbörd om har sin parallell i den indirekta moraliska kritik, som finns 
i V:stl-nd-dikterna. De brister, som dessa dikter vänder sig mot är sådana 
som med kristen terminologi kallas synd. Bakom det som jag i det före
gående kallade grönköpingsperspektivet skymtar ett religiöst perspektiv: 
människans storhet och viktighet är litenhet och ynkedom inför Gud.7

I och för sig är denna upplevelse av motsättningen mellan Guds krav på 
människan och den egna svagheten en konfliktsituation, som kan motivera, 
förekomsten av »ambiguities» i dikt — och som också under historiens 
gång har gjort det. I Hasselskogs fall tillkommer, att hans religiositet 
inte längre var allmänt vedertagen i det Sverige som han levde i. Det 
hade under 1800-talet växt fram flera andra värdesystem, både religiösa 
och icke-religiösa, som framgångsrikt konkurrerade med den kyrkliga 
kristendomen. Dubbeltydigheterna i V: stl-nd-dikterna får i belysning av 
detta även den funktionen, att de till synes smidigt anpassar diktarens 
ord efter vad som i Veckobladet kallas »kulturella strömningsnoteringar», 
samtidigt som de i samma andedrag kraftigt dementerar denna anpass-

4 Peterson, a. a., s. 128.
5 Peterson, a. a., s. 141.
0 Peterson, a. a., s. 126.
7 Peterson har (a. a ., s. 138) jämfört en predikan, som Hasselskog höll 1918, med', 

hans Grönköpingsskildringar.
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ning. Det talas i början på den ena av de dikter som här har sysselsatt 
oss om att korken »slungas in i kulturen». Av de upplevelser som korken 
därefter har, kan man våga dra den slutsatsen, att Hasselskog knappast 
hade någon hög tanke om kulturen.

Det försök som här gjorts att tillämpa Empsons metodik på de båda 
V:stl-nd-dikterna synes ge vid handen, att denna metodik kan vara prak
tiskt användbar även på annat diktmaterial än det som han sysslat med. 
Det har visat sig möjligt att på denna väg föra analysen av Hasselskogs 
diktning längre än vad som tidigare skett. De resultat, som själva text
analysen lämnat, har visat sig kunna utmärkt väl sammanställas med 
synpunkter, som kunnat dras fram ur det biografiska stoffet. Samtidigt 
har det framgått, att en analys enligt Empsons metoder inte kan ersätta 
alla de upplysningar, som Hasselskogs biografi lämnar. Det är framför 
allt dessa upplysningar, som gör det möjligt att sätta in V : stl-nd-dikterna 
i ett större perspektiv, och de är av den anledningen oumbärliga för den 
slutliga värderingen av dessa dikter.

Härmed har också angivits vissa synpunkter beträffande den empsonska 
metodikens räckvidd och begränsning. Genom sammanställningen med det 
biografiska materialet har det vidare kommit fram ett bidrag till preci
seringen av de allmänna betingelser under vilka man kan vänta sig att 
dubbeltydigheter skall uppträda som integrerande beståndsdelar av dikt
verk. När det föreligger konflikter mellan skilda normsystem och dessa 
konflikter upplevs med full språklig medvetenhet av en diktare, finns 
det på grund av normsystemens förankring i språkliga formuleringar be
tydande möjligheter för att det skall uppträda »ambiguities» i hans dikt
ning.

Bilaga 1.

A:lfr-d V:stl-nd 

(Nils Hasselskog):

Sång till Modersmålet.

1. Sätt fram all världens skatter å ett bräde, 
håll npp var dyrgrep, som beundran tål, 
och spörj, vad jag av allt ger företräde, 
— jag pekar avgjort å vårt modersmål. 
Vad är allt guld, om än i gyllne dosor, 
allt vad kulturen av faktorer har 
mot språkets underbara skatt av glosor, 
vi lärt att stamma uti knät å far?

2. Om utomlands, långt hän i våld jag dvaldes 
— törhända längtat hem sen flera år — 
och plötsligt hörde, att mitt landsmål tåldes 
av en flanör, den där å ströget går, 
jag vet, det skulle liksom något brista 
där innerst in, där granens susning bor, 
och gjorde jag personen prima vista 
å närmsta wivel till min du och bror.



30 Örjan Lindberger

3. Men ve den — dubbelt ve — som blir förvunnen 
att göra våld å ärans hjältemål,
som vänder till det, brukar slang i munnen 
och fräckt gör nordisk samtalston frivol!
Jag vet, om hos en sådan bröd jag bröte, 
så långt ifrån att slunga titelband 
jag sloge helst hans glas, att vinet spröte, 
och tryckte aldrig vidare hans hand.

4. O, Sveamål, du arv av gamla göter, 
som dig med svett å läppen format ut,
jag svär en svordom, att vadhelst mig möter 
gå inför, att du ej blir förd bakut.
I dagens larm, vid nattens stilla lyra 
vill städse högt jag hålla min parlör, 
och aldrig skall i mig man äventyra 
en trogen målvakt och ett språkets rör.

flytande kork

det ligger en kork och flyter 
nere vid klappbryggan, 
ligger och gungar i solskenet 
och roterar för vinden,

5 så liten och ovesäntlig
som blott en kork kan vara.

och dock, — har även den sitt förflutna 
bakom sig,
har den haft sitt livstycke 

10 såsom vi alla . . .
om man blott rätt förstår 
att slå sig ned å bryggkanten 
och fixera den
eller, ännu bättre, lyckas peta upp den med käppen, 

15 att med den lille i handen 
en stund i solnedgången 
låta den spela å fantasiens strängar.

lilla kork!
vilka vägar har du vandrat,

20 sedan den dag
du långt fjärran i våld, 
å stranden av bramaputra, den brusande, 
av någon barfotad bajadär, 
med tänder som ebenholz,

25 skars ned ur en helig korkek, 
att över världshavet 
slungas in i kulturen, 
förtala, förtala!

ser jag månne icke igenom dig 
30 ett hål,

tydligen tillfogat med ett skarpt föremål 
(av någon borrande x eller y) % . . .
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hur öppnar icke detsamma
— för den där lärt att se, vad stor är i smått —

35 en utsikt
till ett helt kosmorama!

ser jag ej framför mig, 
där ute å ån, rulla upp sig 
en ångare,

40 kryssande hitåt? . . .
ser jag ej uppe å konnnendörsbryggan 
det glammande befälet 
sitta och slå sina glas . . .  
ja, hör jag icke för mitt öra 

45 smällen, när den gamle väderspände kaptenen 
drager én ouppskuren flaska ararak, 
att unna sig en ärlig »kinnekulle» 
för hemkomsten 
och liva besättningen

50 med sin ungdoms glada hamnäventyr 
såsom sjöcharmör 
i hamnburg och miinchen 
samt med en mustig sjöterm 
slunga dig, min vän, över bord?

55 lilla våta kork
vad har du sedan varit med om att leva upp? 
förtala! . . .
var det månne icke dig 
någon sorglöst krusig gosse

60 — kanske nu en livserfaren man i mina kläder —
å flykt från prosabok och tandborste 
fann å något visst ställe utmed ån 
samt visslande trädde å sin metrev,. . .  
att andlöst sitta bakom flötet 

65 och vänta å ett uppdrag 
i solnedgången 
som nu . . .
eller var det dig han, 
trött å det förgävliga,

70 lade i sin bössa
och med 15-åringens klappande hjärta 
mindre vetande sköt av 
emot sin drömvärlds hydror, 
de badande damerna? . . .

75 lilla nötta kork,
fortsätt och avsluta din berättelse! . . .  
har du, efter vad jag känner på dig 
och ser i min vision,
väl till sist ock funnit vägen till h e n n e ,

80 den sjöskumslöddriga, 
badande venus själv,
skapelsens dock trots allt yppersta kronblomma, 
(sedan man väl börjat syssla med reflektionslyrik 
och själv bada)
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85 som tagit dig,
dig lilla kork, till sin simdyna, 
å vilken hon härifrån bryggan 
om söndagarna
kastat sig framstupa ins blau,

90 att hurtigt bjuda stången åt den lede ran 
ja, såsom dristigheten själv 
i spända badpyjamor 
skjuta över till andra sidan ån, 
och tillbaka,

95 en gripande syn.

lilla kork,
mången velat vara i dina kläder, 
haft ditt livstycke . . .

ovillkorligen trycker jag den lille 
100 till munnen . . .

och lägger, sedan jag torkat av densamma, 
souvereignen i min plånbok, 
medan jag sakta går hemåt 
genom asfalttysta gator,

105 barhuvad och drömmande i den begynnande månen: 
hur förtrolskat rikt 
ter sig icke livet
ur den moderna lyrikens suspekt! 
hur mycken skönhet kan icke pressas 

110 ur blott en sådan liten mikrokosm 
som en kork,
för såframt den mötes med ett sinne, 
där den finner förståelse och resonnans!

Kommentar till dikterna.
Bilaga 2.

Kommentaren är ej fullständig. Den redovisar sådana anknytningar som dikt
texten rimligen kan ge anledning till hos en bildad svensk. I vissa fall hänvisas 
till Svenska Akademiens Ordbok (S A O B )  eller Östergren: Nusvensk ordbok (Ös
tergren ).

Tecknet x betecknar dubbeltydighet, vare sig denna uppkommer genom bryt
ning mellan två betydelser i ett ord eller en fras (bl. a. genom avsiktlig konta- 
mination) eller genom sammanblandning av två delvis homonyma ord.

Sång till Modersmålet.

Diktens meter har för svenska läsare högstämt retoriska associationer. Den fem- 
fotade åttaradiga jamben användes med förkärlek av Tegnér bl. a. i Akademi
sången, Mjältsjukan och Fritiof på sin faders hög. Det föreligger en genomgående 
kontrast mellan versen och vissa inslag i ordvalet, bl. a. den kanslistilsmässiga 
användningen av å (i st. f. p å ) ,  vilken i det följande ej närmare beröres.
1.1. S ä tt  fram all världens skatter å ett bräde. Bokstavligen =  »på en bricka» x 

»sätta allt på ett bräde» =  »riskera allt på en gång» t. ex. i spel (enl. SAOB 
numera mindre brukligt).

1.2. dyr grep.  Dyrgrip =  »dyrbarhet», på grund av västgötskt uttal med e x »dyng- 
grep», redskap för hanterande av gödsel.
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1.2. tål. Numera huvudsakligen i bet. »uthärdar». Här x »förtjänar» liksom i Rune
bergs Lotta Svärd: »något tålte hon skrattas åt, /  men mera hedras ändå».

1.3. ger företräde. »Föredrager» x »ger audiens åt».
1.5. guld . . .  i gyllne dosor. Allusion på Frödings »strunt är strunt, och snus är 

snus, /  om än i gyllne dosor».
1.6. vad kulturen av faktorer har. Kvasivetenskaplig stil.
1.7. glosor. Har i nutida sv. språkbruk betydelsen »lösryckt ord» el. »ord till

hörande främmande språk» samt en märkbar bibetydelse av »speglosa» =  
glåpord». Jfr Östergren.

1.8. stamma uti knät å far.  Jfr föregående rad. »Stamma» är att tala hackigt 
och osammanhängande — korresponderar med »glosor». »Far» utbygger kon
trasten med »modersmålet».

2.1. Långt hän i våld. Associerar till »för fan i våld». Avsiktligt genomskinlig 
eufemism.

2.2. törhända längtat hem sen flera år. Jfr Heidenstams »Jag längtar hem sen 
åtta långa år». Bristen på precision (»törhända», »flera» i st. f . »åtta») gör 
ett kraftlöst och löjligt intryck.

2.3. mitt  landsmål. Mitt lands mål =  »mitt lands språk» x »landsmål» =  dialekt.
2.4. Ben där . . .  går. Högtidlig arkaiserande vändning. Obs brytningen med flanör 

och ströget.
2.6. där granens susning bor. Jfr Rydberg: »Lyssna till den granens susning vid 

vars rot ditt bo är fästat». Obs granens susning innerst in (dvs. i hjärtat).
2.7. Prima vist a. Eg. ital. »a prima vista» =  »vid första påseendet». Användes 

s. musikterm, bl. a. just om sång. Obs det främmande uttrycket i en sång 
till modersmålet.

2.8. tvivel. Av restaurant Wivel i Köpenhamn (jfr »ströget» 2,4). Här förvandlat 
till ett begrepp =  »näringsställe». »Utomlands långt hän i våld» är tydligen 
tänkt ungefär som Köpenhamn.

3.1. blir förvunnen. Juridisk term =  »överbevisad».
3.2. Ärans hjältemål. Allusion på Tegnérs uttryck om svenskan: »ärans och hjäl

tarnas språk». Här x »hjältemål» =  the aim of a hero.
3.3. vänder till. Mkt talspråkligt =  »förvränger».
3.3. brukar slang i munnen. »Använder slangspråk» x »brukar slang» =  böjligt 

rör för ledande av vätska.
3.4. f r ä c k t . . .  frivol.  Ordet »frivol» betyder i nutida sv. ung. »lättfärdig, tvetydig».

De fyra första raderna i str. 3 ger en mycket adekvat beskrivning av dik
tarens förehavande i Sång till Modersmålet.

3.6. slunga titelband.  Härlett av »slänga titlarna», talspr. för »bli du med». Här 
x »titel» och »band» ss. termer ur bokväsendet, varigenom införes en före
ställning om kastande av böcker.

3.7. spröte. Imperf. konj. av »spruta», stark böjning. Verbet böjes eljest svagt. 
Effekten förstärkes av analogien med de föregående (korrekta) formerna 
»bröte» och »sloge».

4.1. Sveamål, du arv av gamla göter. Sveamålet =  »svearnas (dvs. svenskarnas) 
språk» (betydelsen framhävd genom stavning med S) x »svealandsdialekt» 
(hävdvunnen filologisk term), »arv av gamla göter» — hänsyftning på den 
götiska nationalromantikens terminologi, under mitten och slutet av 1800-talet 
övergången till att bli retoriskt allmängods. Jfr även x fru Lenngrens sati
riska dikt Porträtterna: »Uppå ett gods, ett arv av gamla fäder/en  skinn
torr grevlig änka satt». Obs. kontrasten »Sveamål» — »göter».

4.2. svett å läppen.  Jfr Bibelns »i ditt anletes svett skall du äta ditt bröd». Här 
en oerhörd precisering till en viss del av anletet, som har direkt med talet 
att göra. Jfr även uttryck av typen »lägga snus på läppen».

4.3. svär en svordom. »Svärja en ed» (högtidligt) x »svära» =  »använda svor
domar».

3-537165  Samlaren 1952
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4.4. gå inför. Eng. »go in for», försvenskat »gå in för» x nttryck av typen »gå 
inför med tårna».

4.4. förd  balcut. »Baklänges» (enl. SAOB numera mindre bruklig betydelse) x den 
enda numera verkligt levande användningen av ordet »bakut», nämligen om 
hästar som »slår bakut» (sparkar med bakbenen).

4.5. nattens stilla lyra. Musikinstrumentet, Apollos attribut x talspr. »ta sig en 
lyra» =  »ta sig ett rus». Jfr även frasen »ett stilla rus».

4.6. parlör. »Samtalsordbok» (t. ex. »svensk-fransk parlör»)xen betydelse som 
framgår ur det syntaktiska sammanhanget och släktskapen med fr. »parler»: 
»språk». Den senare betydelsen är diktarens egen skapelse.

4.7. äventyra. »Äventyra» =  »riskera» x den av det syntaktiska sammanhanget 
betingade (fullständiga) frasen »äventyra att icke finna».

4.8. målvakt. »Den som vaktar målbur» (i fotboll el. bandy) x »språkets väktare».
4.8. språkets rör. »Språkrör», bildl. =  den som talar för någon el. något xbok- 

stavl. »rör» ss. i »talrör». Jfr även, i samband med »målvakt», »rör» ss. tal- 
språkl. beteckn. på skridskor, t. ex. »bandyrör».

Dikten återfinnes i Grönköping i helg och socken, årg. 1932.

fly tande kork

Redan stavningen med små bokstäver häntyder på Martinsons, Lundkvists m. fl. 
tidigare lyrik. Deras gemensamma bok fem unga, 1929, var den första mera be
märkta samling i Sverige som använde små bokstäver.

Den fria versen har allmänna likheter med den som omkr. 1930 odlades av de 
»fem unga». Även innehållsligt finns det beröringspunkter. De »fem ungas» poesi 
var åtminstone under en tid starkt influerad av Whitmans uppfattning, att varje 
detalj i verkligheten kunde vara poetisk.

5. ovesäntlig. I st. f. »oväsentlig». Ger associationer till »vesen», västsv. för 
»vissen», talspr. använt i betydelsen »dålig», »misslyckad». Ev. ger omkast
ningen av ä och e även associationer till »ända» =  podex.

7. förflutna.  Den fly tande  korkens förflutna x uttryck av typen »en kvinnas 
förflutna» (med sexuell innebörd).

9. livstycke.  »Stycke liv» x klädesplagget »livstycke».
17. låta den spela å fantasiens strängar. Spel med kork på tråd, som spänts 

till en fönsterruta, s. k. hartsfiol, vållar svårt oljud.
19. vilka vägar har du vandrat. Citat ur Karlfeldts Jungfru Maria (där i hög

tidligt och skirt stämningssammanhang).
21. långt f järran  i våld. Associerar till »för fan i våld». Jfr kommentaren till 

Sång till Modersmålet 2,1.
28. förtala. »Berätta» (da. fortaelle) x »baktala». Jfr 57.
31. tydligen ti llfogat med ett skarpt föremål.  Polisrapportstil.
32. av någon borrande x eller y. Tidningsbenämningen »borrande x-et» på in

brottstjuv x »x» och »y» som matematiska termer.
34. att  se, vad stor är i  smått. »Att se det stora i det lilla» x »att se den store 

i smått».
Detta kunde stå som motto för hela A:lfr-d V:stl-nds poesi. Det är 

Grönköpingsaspekten.
36. kosmorama I st. f. »kosmos». Ordet »kosmorama» användes bl. a. om bio

grafen i dess tidigare skede.
38. rulla u p p  sig. Uttryck av typen »ett panorama rullar upp sig» x »rulla» om 

båt i sjögång.
41. kommendör sbryggan, x »kommandobryggan».
43. slå sina glas. »slå glas» (om tidgivning ombord på fartyg) x »klinga med 

glasen» (vid drickandet av skålar).
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45. väderspände.  »Väderbitne» x »väderspände» (jfr ordet »smällen», som vis
serligen hör till uppdragandet av buteljen men som även associerar till kap
tenens kolik).

46. ouppskuren. Om bok x »oförskuren» (om alkoholhaltiga drycker).
46. ararak.  »Arrack» x »Ararat».
47. »kinnekulle». Eg. berg i Västergötland. Överfört talspr. benämning på in- 

buktningen i bottnen på gammaldags flaskor. Här »sup». »Kinnekulle» 
måste anses vara en dålig sup.

52. hamnburg och munchen. Associerar till namnen på kända bryggerier, »hamn- 
burg» — »hamn» x »Hamburg».

56. leva upp.  »Uppleva» x »leva upp» (om pengar el. andra tillgångar).
62. fann å något visst ställe. »Någon bestämd plats» x »ett visst ställe» ss. eufe- 

mism för »avträde».
64. sitta bakom flö t  et. Den bokstavliga betydelsen x »vara bakom flötet» =  »vara 

illa underrättad», »ha svårt för att fatta».
65. uppdrag.  »Uppdragning av reven», »napp» x »uppdrag» =  officium.
69. det förgävliga. »Det som är förgäves» x »det för jävliga». Dold svordom.
72. mindre vetande.  »Imbecill» x »oerfaren» x (ev.) »undermedvetet». Den mot 

15-åringens »drömvärlds hydror», »de badande damerna», avfyrade korken 
torde böra fattas som en (i detta fall avsiktligt) dold sexualsymbol.

77. känner p å  dig. Bokstavlig mening (: »känner genom att ta på dig») x »känna 
på sig» =  intuitivt veta.

80. den sjöskumslöddriga. »Den sjöskumsborna» (om Afrodite) x reklamuttryck 
om tvålars löddrighet.

83. skapelsens . . .  kronblomma. »Skapelsens krona» x »skapelsens blomma» x 
»kronärtskocka».

89. ins blau »I det blå» x »i vattnet».
90. den lede ran. Mask. i st. f . feminin ändelse. B juda stången åt — »bjuda 

spetsen» x »hålla stången», båda uttrycken eg. om strid med spjut, alltså 
här påfallande inadekvat.

92. spända badpyjamor.  I st. f. »baddräkt». Då pyjamas är ett förhållandevis 
löst sittande plagg får frasen en lätt anstrykning av oanständigt framhä
vande av de kvinnliga formerna.

98. livstycke. Jfr ovan rad 9. Obs. den erotiska innebörden av raderna 96—98. 
mången velat vara i dina kläder  är visserligen riktat till korken, men korken 
är samtidigt i bokstavlig mening i den badande flickans kläder, livstycke  
kan därigenom även associera till flickans liv.

99—100. Konklusion i handling: korken får en kyss.
102. souvereignen. »Souveniren» x »sovereignen» (det engelska myntet).
104. asfalttysta.  Det talades vid början av 30-talet om s. k. asfaltpoesi.
105. barhuvad . . .  i den begynnande månen. »Utan hatt i det begynnande mån

skenet» x »med begynnande flintskallighet».
106. förtrolskat.  »Trolskt» x»förbaskat». Dold svordom.
108. suspekt.  »Aspekt» (substantivet) x »suspekt» (adjektivet). Härur framgår 

ett nytt substantiv »suspekt» med ung. betydelse »perspektiv underifrån av 
misstänkt art».

Dikten återfinnes i Grönköping i helg och socken, årgång 1933.


