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What I am calling poetry is often called content.  
I myself have often called it form. 

(John Cage, ”Lecture on Nothing” i Silence) 
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INLEDNING 

Min uppsats är en komparativ studie mellan Kyss er! (1969) av Erik Beckman (1935–1995), 

Gubbdrunkning (1965) av Bengt Emil Johnson (1936–2010) samt Självbiografi (1967) av 

Åke Hodell (1919–2000). Samtliga kan knytas an till konkret poesi, även om Hodell och 

Johnson parallellt har arbetat med text-ljudkompositioner. Flera gånger är avsikten med 

verken att både läsas och uppföras – musiska ljudpoetiska interpreteringar av författarna 

själva eller tillsammans med vänner var vanliga och dokumenterades i flera fall på 

grammofonskivor med Hodell och Johnson. Beckman var emellertid aldrig involverad i text-

ljud-grupperingen, men merparten av hans texter under 60-talet är omisskännligt 

konkretistiskt orienterade. 

 Urvalet av verk har delvis baserats på mitt eget intresse, men hänsyn har även tagits till 

att de är relativt olikartade texter. Kyss er! omfattar 120 sidor, det vill säga omkring 80–100 

sidor längre än övriga verk. Språket i boken är inte uppbrutet på samma sätt som hos Johnson 

och Hodell, utan kan bestå av längre stycken av sammansatta meningar. Johnson arbetar med 

språk som konkret materia, konstruerar ett ogenerat slagskepp av bokstäver som ömsom 

bildar faktiska ord och meningar, ömsom nya ord eller nonsensord. Hodell tar steget längre i 

sin Självbiografi där han introducerar bildcollage till textfragment. I flera fall har han använt 

sig av sidor ur 1900-talets skönlitterära kanon – Albert Camus, Jean-Paul Sartre med flera – 

och blandat upp med bland andra Niccòlo Machiavelli, för att sedan stansa sidorna, tillsätta 

frapperande bildcollage och slutligen stryka över ord med penna. Det är tre diametralt 

motsatta aktiviteter som ligger till grund för uttryckssätten, vilka någonstans har rest sig ur ett 

konkretistiskt förhållningssätt. Därmed har ingången till respektive författares dikt 

framtvingat ett nytt förhållningssätt. 

 Studien tar avstamp i att söka orientera sig i den rådande kontexten som diktverken 

uppstår i. Det innebär en historisk överblick av konkretismen och hur den kan förklaras, 

förstås och definieras. Under denna genomgång läggs tonvikten på det historiska avantgardet 

– italiensk och rysk futurism samt dadaism – och den konkreta poesi som uppstår under 1950-

talet. Dessa historiska återblickar har genererat tre övergripande teoretiska infallsvinklar: 

Viktor Sklovskijs (1893–1984) främmandegöringsbegrepp, ostranenie, Mary Ellen Solts 

(1920–2007) teorier kring den konkreta poesin i ”A World Look at Concrete Poetry”, samt 

idéer som presenteras i Leif Nyléns (f. 1939) Den öppna konsten (1998). 

 Dadaisterna och de italienska futuristerna saknade i mångt och mycket en reflekterande 

teoribildning utanför de verksamma konstnärernas, emellertid vitala, visioner. De ryska 
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futuristerna utgör dock ett undantag, på grund av deras nära förbindelse med sina 

teoretiserande landsmän inom formalismen. Viktor Sklovskij, som var en av de främsta 

gestalterna inom den ryska formalismen, är känd för sitt främmandegöringsbegrepp, 

ostranenie. Konkretismen är i stor utsträckning en utveckling av de idéer som det historiska 

avantgardet introducerade (se avsnittet om historik och kontextualisering), vilket motiverar 

tillämpningen av ostranenie vid analysen av dikterna. 

 I ”A World Look at Concrete Poetry” har Solt genomfört en alldeles utmärkt analys av 

vad som utmärker den konkreta poesin, vilken visat sig vara lämplig att använda i uppsatsen. 

Denna text är en reviderad version av den som presenterades i antologin Concrete Poetry – A 

World View (1969).1 Solt var själv konkret poet och det faktum att ursprungstexten 

publicerades 1969, gör det intressant med anledning av att den är samtida med dikterna i 

analysen. ”A World Look at Concrete Poetry” har dock visat sig snäv ur ett svenskt 

perspektiv, vilket föranlett mig att utgå från Leif Nyléns observationer i Den öppna konsten. 

Nylén var en av de mer framstående gestalterna inom den konkreta poesin i Sverige under 60-

talet, och därav är hans insikter och åsikter i ämnet högt aktuella. Den öppna konsten 

behandlar, vilket titeln vittnar om, konstuttryck generellt i Sverige under 1960-talet. Detta har 

öppnat för en korsbefruktning av impulser som landat i de konkreta poemen – arbetsfältet har 

vidgats och kräver därmed en avgränsning.  

 Under analysen av Johnsons Gubbdrunkning har den amerikanska kompositören John 

Cage (1912–1992) fått en avgörande roll, medan Hodells Självbiografi lägger tonvikten på 

den enigmatiske Marcel Duchamps (1887–1968) idéer. Ulf Lindes Marcel Duchamp var en 

bok som Hodell uppenbarligen läste och lät sig inspireras av, vilket framgår i Magnus 

Haglunds biografi, Åke Hodell.2 Denna biografi har även ägnats mycket utrymme, eftersom 

Hodells bakgrund uppenbarar sig i Självbiografi. Haglund noterar även att inget ”av Hodells 

verk existerar som enskilda skapelser, utan får sina verkliga betydelser i ljuset av de övriga 

verken”, vilket jag instämmer i och har tagit till mig.3 

                                                 
1 Jmfr.: Mary Ellen Solt, ” A World Look at Concrete Poetry”, i ”Toward a Theory of Concrete Poetry”, OEI, nr 
51 2010, s. 197. Den amerikanska fluxus-associerade poeten Emmett Williams sammanställde en antologi över 
konkret poesi 1967. Han har, till skillnad från Solt, inga teoretiska anspråk, utan lämnar innebörden av 
konkretism öppen. I förordet skriver Williams: ”The ’international movement’, however, is blessed with a 
disunity that unshackles it from the aims and aesthetic principles of the many manifestos it has engendered; a 
mixed blessing, to be sure.” Emmett Williams, An Anthology of Concrete Poetry, New York 1967, s. VII. 
2 Magnus Haglund, Åke Hodell, Stockholm 2009, s. 116. Haglund har en annan ingång i relationen Duchamp-
Hodell än den som uppsatsförfattaren använder sig av – Haglund behandlar exempelvis inte begreppet ready-
made i samband med Självbiografi.  
3 Haglund, 2009, s. 215f. 
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Detta mynnar i en modell som innebär att vi kan skärskåda hur respektive verk förhåller sig 

till begreppet konkretism och ostranenie. För att undersöka dessa frågor behöver vi emellertid 

närma oss varje enskilt verk och identifiera olika stilistiska grepp. Min första frågeställning 

lyder härmed: Vilka konkretistiska konstgrepp rymmer dikterna? Detta åtföljs av frågorna: 

Hur förhåller sig verken till konkretismen och begreppet ostranenie? Vidare: Vilka likheter 

och skillnader kan vi identifiera i verken på samma punkter? 

 Den sista frågeställningen rör förståelsen av dikterna i förhållande till den konkretistiska 

praktiken och ostranenie – hur läsningen påverkas av dessa grepp. Vi kan alltid tala om en 

dikts betydelse, även om den inskränker sig till själva språkmaterian: Hur kan vi tolka 

dikterna utifrån den konkretistiska praktiken och ostranenie? Resonemang kring likheter och 

skillnader mellan verken gör sig även gällande vid besvarandet av denna fråga. 

 

Tidigare forskning 

Den mest ambitiösa studien av svensk konkret poesi under 1950- och 1960-talet står Jesper 

Olsson för i sin doktorsavhandling Alfabetets användning Konkret poesi och poetisk 

artefaktion i svenskt 1960-tal (2005), där han framförallt utgår från ”de två begreppen 

’materialitet’ (eller ’materialisering’) och ’artefaktion’”.4 I Leif Nyléns Den öppna konsten, 

vilken nämnts ovan, ges den konkreta poesin förhållandevis stort utrymme. Med en 

avslappnad, men engagerad, ton sammanfattar och diskuterar Nylén den konstnärliga 

utvecklingen under 1960-talet. En annan svensk studie värd att nämna är Beata Agrells 

Romanen som forskningsresa. Forskningsresan som roman (1993), som utforskar den 

experimentella romanens framväxt under 1960-talet, med Per Olov Enquists Hess (1966) som 

utgångspunkt. Även om konkretismen avhandlas, så befinner sig den experimentella romanen 

i centrum, vilket gör att Agrells bok faller lite utanför ramarna för min uppsats. Inom ämnet 

konkret poesi är Teddy Hultbergs essä ”FRÅN HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN 

TILL HEJ TATTA GÔREM!”, ur Fylkingen ny musik & intermediakonst (1994); och, den av 

Hultberg redigerade, boken Literally Speaking av intresse. Torsten Ekbom har därutöver 

producerat matnyttiga essäer om Åke Hodell, Öyvind Fahlström (1928–1976) och Carl 

Fredrik Reuterswärd (f. 1934), vilka finns i samlingsvolymen Bildstorm (1995).  

                                                 
4 Jesper Olsson, Alfabetets användning Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, Stockholm 
2005, s. 18. Olsson lägger tonvikten på den svenska konkreta poesin från perioden 1961–1966, även om Öyvind 
Fahlströms verk från 1950-talet får mycket utrymme. Erik Beckman behandlas mer parentetiskt, eftersom han 
inte utgjorde kärntruppen för den konkreta poesin där bl. a. Mats G. Bengtsson, Öyvind Fahlström, Jarl 
Hammarberg, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Leif Nylén, Carl Fredrik Reuterswärd ingick. 
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Beträffande internationella studier av konkret poesi förtjänar den, av svenska tidskriften OEI 

(engelskspråkig emellertid) publicerade sammanställningen ”Toward a Theory of Concrete 

Poetry” av Mary Ellen Solt, en plats här. På nära 450 sidor presenteras ett urval av konkret 

poesi och konkreta poesimanifest från 1950- och 1960-talet, kartläggning och analyser av 

konkretismen, samt andra relaterade arbeten utförda av Solt. Jag har använt mig av texten ”A 

World Look at Concrete Poetry” ur denna volym. 

 Magnus Haglund har författat biografin Åke Hodell (2009), medan Bengt Emil Johnson 

och Erik Beckman saknar biografier. Om Johnson är det klent med substantiellt material 

utöver kortare essäer, litterära samtal och samlingsvolymer. Den första doktorsavhandlingen 

om Johnsons poesi färdigställdes emellertid 2010 av Johan Alfredsson och bär titeln Tro mig 

på min ort. Undertiteln är ”oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons 

poesi 1973–1982”, vilket vittnar om att den inte fokuserar 1960-talet och konkretismen. 

Svante Lovéns text ”Jaget, landskapet och cybernetiken. Bengt Emil Johnsons ’Var finns 

länken’” i festskriften Poetiska världar (2002) ger en bra översikt av Johnsons poesi, även om 

jag istället har tillämpat den cybernetiska infallsvinkeln på Erik Beckman. Den senare finns 

det däremot relativt mycket skrivet om, däribland doktorsavhandlingarna Livet, även om jag 

dog av det (1991) av Sven Hansell och Nervositeten kommer utifrån (2005) av Christer 

Ekholm. Horace Engdahls ”Essä om Erik Beckman” i BLM, nummer 2 1984, är en kort, men 

åskådliggörande essä. I sammanhanget bör vi även nämna Sven Delblancs musikaliska analys 

av ett stycke ur Kyss er! i Lyrik i tid och otid (1971). Denna text har varit inspirerande att läsa 

för min egen musikaliska studie av dikten, men jag har undvikit att arbeta med samma 

textavsnitt. 

 

Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

I ”A World Look at Concrete Poetry” inleder Mary Ellen Solt med en observation som 

ursprungligen är formulerad av den engelske kritikern Mike Weaver. Weaver menar att det 

finns tre slag av konkret poesi: visuell (eller optisk), fonetisk (eller ljud) samt kinetisk (rörelse 

i en visuell följd). Inom dessa tre klassifikationer tycker han sig spåra en relation som 

antingen kan härledas till en konstruktivistisk eller en expressionistisk konsttradition. Den 

konstruktivistiska dikten innebär resultatet av ett arrangemang av material enligt ett schema 

eller system, upprättat av poeten, vilket vidare måste ansluta sig till sina egna förutsättningar. 
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Detta kan benämnas som permutationer.5 Den expressionistiska dikten betyder istället ett 

arrangemang av material enligt en intuitiv struktur.6 Solt menar emellertid att denna 

uppdelning endast är tillämpbar när vi betraktar den konkreta poesin generellt. En enskild text 

kan många gånger både vara visuell och fonetisk, expressionistisk och konstruktivistisk. Den 

kinetiska dikten kan vara enklare att särskilja, men även här finns undantag. 

 Solt identifierar istället ett antal fundamentala krav beträffande den konkreta dikten: 

Fokus på det fysiska materialet som dikten eller texten utgörs av. Känslor och idéer räknas 

inte som det fysiska materialet. Generellt består den konkreta diktens material av språket – 

ord reducerade till bokstäver och stavelser. Somliga konkretistpoeter arbetar emellertid med 

hela ord, medan andra använder fragment av bokstäver eller individuella talljud; själva 

essensen är ett reducerat språk. Däremot kan graden av reducerat språk skilja sig mellan olika 

poeter och även mellan olika texter av en poet. Solt menar avslutningsvis att den visuella 

dikten ska betraktas som en målning, medan ljuddikten är komponerad i syfte att lyssnas på 

som musik.7 

 I Den öppna konsten noterar Leif Nylén att den svenska konkretismen inte betraktades 

som konkret poesi av diktare nere på kontinenten och i Amerika. Nylén framhåller att den 

konkreta poesin i Sverige skiljde sig från den internationella – vilken dominerades av en 

”reduktionism, som renodlade fonetiska, grafiska och ideogrammatiska eller ideologiska 

aspekter på språket i ett slags laboratorieövningar”.8 Nylén hävdar att den svenska konkreta 

poesin för det mesta var ”dynamiskt expansiv, den raserade symboliska och syntaktiska 

ordningar för att ge plats åt mycket mer istället för mindre – handlingen offrades till förmån 

för händelserna, det poetiska subjektet byttes ut mot en kör av röster”.9 

 Nylén lyfter fram fyra olika ”strukturer och gestaltningsprinciper som är typiska för 60-

talskonsten” – collage, simultanitet, slump samt spel.10 Simultandikten har sitt ursprung i det 

historiska avantgardet, men var även vanligt förekommande under sextiotalet – samtidigheten, 

bland annat att läsa vitt skilda saker i mun på varandra, ”var en del av – och modell för – 

                                                 
5 Solt, 2010, s. 197. Definition av begreppet permutation: ”The action of changing the order of a set of things 
lineally arranged; each of the different arrangements of which such a set of things is capable [...].” Alastair 
Brotchie & Harry Matthews, OULIPO Compendium, London/Los Angeles 2005, s. 210. Jmfr. ex. Gunnar 
Ekelöfs dikt ”Perpetuum mobile” ur Strountes (1955): ”Den gamla skamliga vanligheten // Den gamla vanliga 
skamligheten / Den gamla skamliga vänligheten / Den gamla vänliga svamligheten”. Gunnar Ekelöf, Strountes, 
Stockholm 1966, s. 54.  
6 Vidare förklaring av den expressionistiska dikten: Poeten strukturerar godtyckligt med hänsyn till tycke och 
smak, d.v.s. följer inga formella seriella principer, scheman etc. Jmfr.: Solt, 2010, s. 197. 
7 Ovanstående text i avsnittet är ett kort referat av Solts ”A World Look at Concrete Poetry”. Solt, 2010, s. 197f. 
8 Leif Nylén, Den öppna konsten, Stockholm 1998, s. 95. 
9 Ibid. 
10 Ibid, s. 129f. 
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samtidskänslan”.11 Slump eller seriella principer rekommenderades redan i Fahlströms 

konkreta manifest från 1954, vilket Nylén refererar till: ”man skulle ta vara på det språk man 

fick fram ’rent mekaniskt, genom nya läsriktningar eller genom att ordna ord och meningar 

efter seriesystem’”.12 Spel kan knytas an till ”[Ulf] Lindes resonemang i Spejare om 

betraktaren som ’gör’ konstverket genom sin insats. […] Men också till ett värderelativistiskt 

intresse för spelteori, matriser, strategiska och ideologiska nollsummespel.”13 

 Dessa konstnärliga grepp eller strukturer kan kopplas till Sklovskijs begrepp om 

främmandegöring, ostranenie. Sklovskij talar om att människan genomgår en 

automatiseringsprocess där ting endast framträder med ett enda drag, utan att fästa sig i 

medvetandet. När man varseblivit saker flera gånger börjar man snart varsebli dem genom 

igenkännande – objektet är framför oss, vi vet om det, men ser det inte. Enligt Sklovskij är 

konstens uppgift att återställa förnimmelsen av livet och förmedla ett sinnesintryck av 

föremålet som en vision, inte som igenkännande. Konstens grepp för att nå detta består i 

främmandegöring samt medvetet försvårande av formen. Båda dessa syftar till att stegra 

varseblivningens svårighet och varaktighet. Det yttermera intressanta är när han nämner 

Velimir Chlebnikov och den ryska futurismens strävan efter ett nytt, specifikt poetiskt språk. 

Sklovskij beskriver det som bromsat och avigt – ett konstruerat språk.14 

 Texterna ovan blir mina teoretiska utgångspunkter i analysen, men det kompletteras med 

ytterligare material under analysens gång. 

 

Historia och kontextualisering 

Öyvind Fahlström räknas till dem som myntat begreppet konkret poesi.15 I ”Hättila ragulpr på 

fåtskliaben – Manifest för konkret poesi” menar Fahlström att den konkreta poesin upplevs 

och skapas med utgångspunkt i språket som konkret materia.16 Han var något av en solitär 

med sina radikala idéer i 1950-talets gemytliga lilla Sverige och det skulle dröja nära tio år 

innan en yngre generation poeter tillägnade sig konkretismen. Internationellt sett var 

Fahlström dock inte ensam om en poesi och konst som orienterade sig i denna riktning, och 

idéerna går även att härleda bakåt i tiden. Litterära experiment finner vi hos författare som 

                                                 
11 Nylén, 1998, s. 129. 
12 Ibid, s. 130. 
13 Ibid. 
14 Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp”, ur Modern litteraturteori – Från rysk formalism till dekonstruktion 
Del 1, Lund 2010, s. 15–32. 
15 Teddy Hultberg, ”FRÅN HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN TILL HEJ TATTA GÔREM!”, ur 
Fylkingen ny musik & intermediakonst, Stockholm 1994, s. 63. 
16 Öyvind Fahlström, ”Hättila ragulpr på fåtskliaben – Manifest för konkret poesi”, ur Öyvind Fahlström i etern 
– Manipulera världen, Stockholm 1999, s. 110. 
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Stéphane Mallarmé (1842–1898), Arthur Rimbaud (1854–1891), Lewis Carroll (1832–1898) 

med flera.17 Johanna Drucker noterar att 1914 års publikation av Mallarmés Un Coupe de dès 

(ursprungligen tryckt 1896) utgör det kritiska referensverket inom modern visuell poetik.18 

Därutöver finns konkretistiska spår i figurdikten, som dateras åtskilliga hundra år bakåt i 

tiden, och folktraditioner med barnramsor, tungomålstalande, besvärjelser, onomatopoesi med 

mera.19 

 Det historiska avantgardet har dock flest gemensamma nämnare med den konkreta 

poesin. Den italienske futuristen Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944) skall enligt egen 

utsago ha suttit i ett flygplan när han deklamerade att han ville ”befria orden från den latinska 

satsbyggnadens fängelse” och likväl ”den homeriska syntaxens löjliga kraftlöshet”.20 

Marinetti och futurismen gick systematiskt tillväga och presenterade i sina manifest förslag på 

hur poesin skulle förändras. I sammanhanget (relationen till konkretism) är förmodligen 

dekonstruktionen av syntaxen och införandet av fri typografi de viktigaste innovationerna.21 

Teddy Hultberg noterar att med den italienska futurismen så fick ”poesins visuella och orala 

dimensioner en förnyad betydelse”.22 

 De ryska futuristerna ansåg Marinetti och hans italienska följeslagare vara en samling 

dubiösa herrar och deras politiska ståndpunkter var som bekant divergerande. De delade 

emellertid uppfattningen om förnyelse av poesin, även om den var på olika grunder. De ryska 

futuristerna med Velimir Chlebnikov (1885–1922), Aleksei Krutjonych (1886–1968) och 

Vladimir Majakovskij (1893–1930) i spetsen, ville ”skaka loss syntaxten”, ”öka ordförrådet 

med godtyckliga och härledda ord”, ”skänka innehåll åt orden efter deras grafiska och foniska 

karakteristika” och ”krossa rytmerna”.23 Marinetti var emellertid mer programmatisk i de 

texter där han anför italienska futuristernas innovationer inom poesins område.24  

 Hugo Ball erkänner istället inflytandet som Marinetti hade över dadaismen. Ball 

framhåller emellertid att han och dadaisterna tog steget längre.25 I sina sammanställda och 

redigerade dagboksanteckningar i Flykten ur tiden skriver Ball att han ”har uppfunnit en ny 

                                                 
17 Hultberg, 1994, s. 62. 
18 Drucker skriver: ”The concept of visual abstraction, of a poem whose form would resemble thought came into 
visual poetics through a single work [Un Coup de dès] of the late-nineteenth-century French Symbolist poet 
Stéphane Mallarmé.” Johanna Drucker, ”Visual Performance of the Poetic Text”, ur Close Listening, New York 
1998, s. 133. 
19 Drucker, 1998. Jmfr. ex.: Bengt af Klintberg, Svenska Trollformler, Stockholm 1965. 
20 Folke Edwards, Den Barbariska Modernismen, Malmö 1987, s. 45. 
21 Ibid, s. 45f. 
22 Hultberg, 1994, s. 62. 
23 Gunnar Harding & Bengt Jangfeldt, Den vrålande parnassen, Stockholm 1976, s. 64; s. 67. 
24 Den mest väsentliga skillnaden kanske är Marinettis framhärdande av substantivet. Jmfr. ex.: Edwards, 1994, 
s.47ff.; Harding & Jangfeldt, 1976, s. 67ff. 
25 Hugo Ball, Flykten ur tiden, Lund 2000, s. 63ff. 
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diktgenre, ’verser utan ord’ eller ljuddikter, i vilka vokalernas balans bara avvägs och fördelas 

efter ansatsräckans värde”.26 Till dessa hör den multilingvistiska dikten ”ELEFANTEN-

KARAWANE”.27 Balls kollegor Kurt Schwitters och Raoul Hausmann får dock förmodligen 

räknas som de mest inflytelserika poeterna för den konkreta poesin. Deras arbeten var i flera 

fall orienterade mot en ren fonetisk poesi – bland dessa bör vi nämna Schwitters ambitiösa 

”Ursonate” (1922–1932). 

 Efter det historiska avantgardets språkexperiment och traditionsbrott, dröjde det till 

lettrismens intågande under senare delen av 1940-talet. Denna rörelse, grundad av Isidore 

Isou (1925-2007), skapade en poesi baserad på den enskilda bokstaven – lettre – ”och den 

melodiska skönheten i alfabetiska/fonetiska kombinationer”.28 Grupperingen behandlas 

vanligen parentetiskt i historiska översiktsverk om konkretism och experimentell poesi 

generellt. Lettrismen är emellertid av historisk betydelse, men det är framförallt 

utbrytargruppen, ultralettrismen, frontad av François Dufrêne (1930–1982), som kom att få 

större inflytande på eftervärlden. Dufrêne kom senare att sammanstråla med Bernard 

Heidsieck (f. 1928) och Henri Chopin (1922–2008), vilka tillsammans skulle utgöra 

kärntruppen i den inflytelserika franska ljud-poesin.29 

 Under det tidiga 1950-talet utvecklades den så kallade konkreta poesin. Poeten och 

författaren Mary Ellen Solt sammanställde sina efterforskningar kring begreppet konkret 

poesi år 1969 i antologin Concrete Poetry – A World View. Där framhåller hon italienaren 

Carlo Belloli (1922) som en föregångare i sina ”’mural text-poems’” daterade redan från 

1944.30 Schweizaren Eugen Gomringer (f. 1925) började skriva konkret poesi omkring 1952, 

vilket sammanfaller med Öyvind Fahlström. Den senare formulerade ”Hättila ragulpr på 

fåtskliaben – Manifest för konkret poesi” 1953, medan Gomringers första manifest, ”’From 

                                                 
26 Ball, 2000, s. 65. 
27 ”ELEFANTEN-KARAWANE” blev sedermera känd för eftervärlden under titeln ”KARAWANE” (1917). 
Hultberg, 1994, s. 63. 
28 Hultberg, 1994, s. 63. 
29 Ljudpoesin (vilken innefattar ultralettrismen) ställer det talade ljudet i centrum, där poesin presenteras på 
band- eller skivinspelningar istället för i bokform, och behandlas således mer parentetiskt i analysen. Dess 
betydelse för utvecklingen inom konkretismen kan dock inte negligeras. Åke Hodell och Bengt Emil Johnson var 
verksamma ljudpoeter, liksom bland andra Jarl och Sonja Hammarberg-Åkesson, Sten Hanson, Lars-Gunnar 
Bodin och Ilmar Laaban. Inom detta område befann sig svenskarna i spetsen, sida vid sida med internationella 
ljudpoeter, vilket föranledde att hela åtta internationella ”Text-Ljud” festivaler arrangerades under åren 1968–
1977 i Sverige. För svenska ljudpoesin med internationella utblickar jmfr.: Teddy Hultberg, ”Sound Poetry and 
Text-Sound Composition – The Swedish Story”, ur Text-Sound Compositions A Stockholm Festival, Stockholm 
2006. För vidare läsning om ultralettrism och ljudpoesi med utgångspunkt i François Dufrêne, Henri Chopin och 
Bernard Heidsieck, se ex.: Literally Speaking, Göteborg 1993; Ou Revue, Milan 2002; Lora-Totino, Arrigo, 
“What is Sound Poetry”, ur Futura, poesia sonora: Critical-Historical Anthology of Sound Poetry, Milan 1989. 
30 Solt, 2010, s. 198. 
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Line to Constellation’”, är daterat till 1954.31 Omkring 1952 grundas även gruppen 

”Noigrandes” av Haroldo de Campos, Décio Pignatari och Augusto de Campos, vilka börjar 

använda termen ”poesia concreta” i sina tidskrifter i mitten av 1950-talet.32 Solt tycks ringa in 

ovan nämnda konkreta poeter som startskottet för den internationella rörelse som kom att 

skapas. Intressant är att Noigrandes-gruppen, liksom övriga poeter, var ovetande om 

varandras aktiviteter när de formulerade sin konkreta poesi.33 

 I Sverige var Fahlström som sagt ensam om sina konkretistiska idéer och det skulle 

dröja till början av 1960-talet innan han fick gehör hos en yngre generation. I sammanhanget 

bör emellertid mångsysslande konstnären Carl Fredrik Reuterswärd nämnas som en 

impulsgivare, även om Fahlström var tidigare. Den nya generationen bar på namn som Bengt 

Emil Johnson, Jarl Hammarberg, Mats G. Bengtsson, Leif Nylén och, den en generation äldre, 

Åke Hodell.34 Även författare som Lars Norén och Erik Beckman arbetade inom 

konkretismens riktlinjer under 60-talet, men mer sällan genomgående. 

 

Presentation av diktverken 

Den 27 sidor långa dikten Gubbdrunkning av Bengt Emil Johnson är förmodligen ett av de 

mest kända konkretistiska verken som givits ut i Sverige, inte minst för dess 

uppseendeväckande namn. Efter titelsidan, men på de opaginerade bladen, har Johnson 

lämnat några belysande ord om verket: 

 

I denna bok ingår ett urval ur diktcykeln ”Gubbdrunkning” (en förkortad version). På grund av 
tekniska svårigheter har mina ursprungliga idéer om bl.a. den typografiska utformningen inte 
kunnat realiseras.35 

 

Boken innehåller alltså en förkortad version av diktcykeln ”Gubbdrunkning” som dessutom 

inte har realiserats på det sätt som Johnson önskat. Valda delar ur verket presenterades 

ursprungligen som en följetong i sex delar under titeln ”Gubbdrunkning, fyrfota” i Ord och 

Bild, 1963–64. Till skillnad från boken hade ”Gubbdrunkning, fyrfota” en annan typografisk 

                                                 
31 Solt, 2010, s. 198. Fahlströms manifest publicerades i Odyssé 2–3/1954, medan merparten av hans tidiga 
konkreta poesi inte gavs ut förrän under 1960-talet: Öyvind Fahlström, Bord – Dikter 1952–1955, Stockholm 
1966. 
32 Solt, 2010, s. 203. 
33 Johanna Drucker argumenterar för att den visuella poesin i konkretismen och lettrismen skiljer sig från 
Marinettis ”Technical Manifesto” på så vis att den senare inte dryftade en poetisk teori per se, utan snarare ”a set 
of guidelines for bringing formal expression into line with a general Futurist aesthetics of speed and dynamism 
[…] For both Lettrists and Concretists, visuality was an integral aspect of poetic conceptualization”. Drucker, 
1998, s. 152. 
34 Jmfr.: Nylén, 1998, s. 95ff. 
35 Bengt Emil Johnson, Gubbdrunkning, Stockholm 1965, s. [5]. 
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utformning, med en större mängd olika teckensnitt och tillika typgrader, vilket torde ha varit i 

enlighet med Johnsons önskemål. Det är dock motiverat att studera boken som gavs ut på 

Bonniers förlag 1965, eftersom att det är ett av de centrala och mest uppmärksammade 

konkreta diktverken. 

 I ”Backspegel på bokåret” summerar Benkt-Erik Hedin mottagandet av Gubbdrunkning 

på följande vis: ”Recensenterna gav sig genomgående in på försök att avgränsa just denna bok 

och dess roll i författarskapet.”36 Däribland Bengt Höglund som menade att från ”vilken sida 

man än ser saken är nämligen BEJs bok det mest fullödiga exemplet på konkret poesi i vårt 

land”.37 Hedin påpekar att endast Lars Olof Franzén lyft fram substantiella svagheter med 

boken och detta gällde att typografin ”borde varit mer utvecklad och den medföljande skivan 

borde varit i stereo”.38 Tekniska svårigheter till trots uppvisar Gubbdrunkning en rik flora av 

okonventionell typografi. Med boken följer, vilket framgått ovan, en grammofonskiva som 

innehåller en elektroniskt bearbetad uppläsning ur Gubbdrunkning. Inspelningen rättar sig 

dock inte efter bokens kronologi, men det finns fragment – stycken och meningar – som 

korresponderar med materialet i boken. Inspelningen är av betydelse för att skapa en vidare 

uppfattning om hur Johnson tänker sig läsningen av verket. Nackdelen är som sagt att den inte 

presenteras i stereo, eftersom panorering var ett vanligt sätt att arbeta med ljuddikter.39 

 Hodells besynnerliga Självbiografi från 1967 gränsar till såväl dikt som bildkonstverk. 

Besynnerlig är boken inte bara till sitt stökiga collageinnehåll – även själva bindningen 

utsätter den uppmärksamme läsaren för ett antal problem. Boken är häftad och har ett regelrätt 

omslag med fram och baksida. Däremot är det svårare att tala i termer av försättsblad. Förlag, 

titel och dylik information bildar smutstitelblad respektive titelsida. Samtliga sidor är 

opaginerade. Dikten består av 44 sidor, varav 37 innehåller collage och sju är blanka sidor. 

Vanligen betraktas böckers innehåll börja på den högra sidan, vilket i detta fall innebär att 

dikten tar avstamp i ett collage. Sidan till vänster är blank och får i sammanhanget därmed 

inte räknas till innehållet. Om det första collaget är sida ett, så är sida 9, 10, 18, 24, 33, 37 

samt 38 blanka sidor. Antingen tolkas de blanka sidorna som en ofrånkomlig teknikalitet 

(alternativt misstag) vid bokbindningen, eller så är det utfört med avsikt. Jag har betraktat de 

                                                 
36 Benkt-Erik Hedin, ”Backspegel på bokåret”, Ord och Bild, 1966, nr. 1. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Jmfr. ex.: Ou Revue, 2002; Lora-Totino, 1989; Hultberg, 2006. 
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blanka sidorna som en del av innehållet och sluter mig till att dessa utgör en lika betydande 

del som collagen.40 Jag har inte funnit någon kommentar kring de blanka sidorna. 

 Erik Beckmans Kyss er! är i sammanhanget det mest traditionella verket, i betydelsen att 

det finns längre sammanhängande meningar och stycken; vi kan i någon mån till och med tala 

om en, emellertid decentrerad och svårbestämd, handling. Boken rosades av kritikerna och 

blev utsedd till årets bok av BLM 1969 där den huvudsakliga motiveringen löd: ”avgörande 

förnyelse av ett vitalt och mycket självständigt författarskap”.41  

 Vid en överblick av Kyss er skulle man kunna tro att det är en experimentell roman, men 

av titelsidan framgår det att boken är en ”Dikt”. Den konkreta prosapoesin i Kyss er! inleds av 

två prologer, ”Stora prologen: Kyss er!” och ”Lilla prologen: Västmanland”, varpå fyra delar 

följer, vilka bär titlarna ”1. Röven på sladden”, ”2. Röven i världen”, ”3. Röven på båten” 

respektive ”4. Röven i verkligheten”. Huvudpersonen, Röven, är en västmanlänning som 

arbetar med ett ständigt havererande och icke tillräkneligt datorprogram som heter System 

EDUCT. Sammanlagt är de tre personer som arbetar med datorprogrammet – ”två i båsen och 

så en på sladden, kabeln som gick in i apparaten”. Inledningsvis formulerar datorprogrammet 

enklare uppgifter för eleverna, bland annat genomgång av huvudstäder och taxeringstabeller. 

Men efter datahaveri och manipulerande av programmet byggs en komplex och omfattande 

berättelse upp. I andra delen får läsaren, utöver redogörelser kring kulturrevolutionen och 

kommunism generellt, ta del av dagboksanteckningar från en resa som utspelar sig i Kina. 

Detta kapitel ramas in av en, till synes, fristående berättelse. Det tredje kapitlet redogör för en 

märkvärdig färd med Finlandsfärja, där Röven, i egenskap av grisuppfödare, reser 

tillsammans med en skara namnkunniga personer, vilka tituleras ”kristusar” (ex. kristus 

Palme, kristus E Johnson). Röven ämnar bege sig utomlands för att sälja sina grisar, eftersom 

de är så groteskt övergödda att de inte kan säljas inom Sveriges gränser. Sjökaptenen kastar 

sig emellertid överbord – en hyperbolisk reaktion vars orsak är att han har tappat bort ett par 

nycklar till passagerarnas förråd – vilket försätter färjan ur kurs och tvingar sedermera 

besättningen till att rädda sig överbord på individuella plankor, härstammande från färjans 

inredning. System EDUCT rapporterar senare att en person, Röven, saknas bland 

passagerarna. Sista kapitlet är en återblick över (den presumtivt försvunna) Rövens liv, 

(in)komplett med kärleksförbindelser och grisiga intressen. 

                                                 
40 Åke Hodell var noggrann med förberedelserna inför alla konstnärliga aktiviteter han medverkade i. Jmfr.: 
Magnus Hedlund, Åke Hodell, Stockholm 2009. Vi kan även spåra motiv i Robert Rauschenbergs vita målningar, 
John Cages ”4’33” och Nam June Paiks ”Zen for film”. Därutöver generella tendenser som pauser inom 
musiken, monokroma ytor inom måleriet, reduktionsaspekten inom konkretismen etc. 
41 Bonniers Litterära Magasin [Kyss er! utnämnd till årets bok 1969], 1970, nr. 2. 
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Analys av diktverken 

Sklovskijs främmandegöringsbegrepp, ostranenie, och försvårandet av formen sker redan i 

språkets konkreta materia och typografi. Vid en ytlig betraktelse konstaterar läsaren snabbt att 

den fria versen är okonventionellt konstruerad. Författarna experimenterar med typgrad, 

spaltbredd, större mellanrum mellan ord, spärrning, radavstånd, stilsort, nya 

ordsammansättningar med mera. Detta ligger i linje med det konstruerade språk som 

Sklovskij påvisade att Chlebnikov sysslade med. Ostranenie och den medvetet försvårande 

formen är dels något omedelbart märkbart, men det är även tillvägagångssätt som döljer sig 

bakom det uppenbara. Under analysen lägger jag fram exempel på hur dessa grepp verkar och 

vilka konsekvenser det får i texterna. Solts försök till en samlande teori kring den 

internationella konkretismen kommer användas tillsammans med Nyléns observationer som 

mer specifikt rör den svenska gruppen. Med hjälp av deras undersökningar och annan 

sekundärlitteratur, kan vi lyfta fram ett antal utmärkande stilistiska grepp. Bland annat de 

konkretistiska greppen, ostranenie samt John Cages och Marcel Duchamps konstnärliga idéer 

tillhandahåller vidare verktyg för ett meningsfullt tolkande av dikterna. 

 

Slumpens skördar, simultanism och ostranenie 

I Gubbdrunkning finner vi en staccato-rytm där mer eller mindre lösryckta meningar och ord 

ställs mot varandra (se Bilaga 1). Orden står ömsom för sig själva, ömsom organiserade i 

meningar och till hela stycken. Läsaren ställs omedelbart inför ett uppenbart problem: hur 

skall texten läsas? Exemplet visar på en klar och tydlig uppdelning mellan två spalter – 

vänster respektive höger. I enlighet med västerländskt manér förmodas läsaren börja från 

vänster och arbeta sig ut åt höger, för att vidare röra sig successivt neråt med blicken. När ett 

stycke exempelvis bildas i vänstra spalten (se Bilaga 1), där den övre raden utläser 

”vallokalen, dumbom. Nej, högre upp, lite” och den nedre tar vid genom ”till höger, sådärja, i 

fåglarna”, ställs vi inför problematiken med högra spaltens ”skorra (porla, sparra)”. Den 

senare korresponderar nämligen linjärt (vänster-höger) med översta raden i vänstra spalten. 

För att tillgodogöra sig materialet utgör simultanläsningen en möjlig ingång.  

 Den första publicerade delen ur diktcykeln ”Gubbdrunkning” bar, som sagt, titeln 

”Gubbdrunkning, fyrfota”. Fyrfota kan indikera att dikten skall läsas av två personer, vilket, 

om så fallet, stärker tesen om simultanläsning. Det utesluter naturligtvis inte möjligheten att 
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boken kan läsas av endast en person, utan öppnar snarare för en djupare förståelse för 

språkmaterial och form. 

 Samtidigt som Nylén uppmärksammar John Cage som en viktig impulsgivare för 1960-

talets öppna konst, menar han att Cages betydelse förmodligen var av ”attitydmässig framför 

musikalisk art”.42 Johnson, i egenskap av kompositör och gränsöverskridare generellt, 

tillhörde den grupp av människor som var först i Sverige med att uppmärksamma betydelsen 

av Cages konstnärliga attityd såväl som musik.43 Pluraliteten av händelser var något som 

fascinerade den amerikanske kompositören, vilket färgat av sig runt om i världen genom 

happenings och dylika events och performance.44 Cage utnyttjade denna pluralitet i en 

musikalisk kontext i åtskilliga stycken från början av 1950-talet – då han började intressera 

sig för slump och, i förlängningen, obestämdhet.45 Exempelvis erbjöd han möjligheten att låta 

flera av sina verk spelas samtidigt – utan att de hade någon relation till varandra.46 Enligt 

Cage var en av konstnärens viktigaste uppgifter att ”imitate nature in her manner of 

operation”, vilket ekar i upptagenheten med slump, obestämdhet och plurala simultan-

events.47 Med Johnsons musikaliska bakgrund och uppenbara intresse för Cage synes tankar i 

denna anda influerat hans poesi. 

  John Cages 4’33 (1952) är ett stycke i tre satser där inget ljud skall produceras 

avsiktligt. En av de framträdande intentionerna var att inbjuda människor till att lyssna på 

                                                 
42 Nylén, 1998, s. 43. 
43 Magnus Haglund skriver att Johnson närvarade i publiken vid Cages första konsert i Sverige (1958). Haglund 
återberättar att Johnson minns den ”som en genomgripande upplevelse och ett möte med ett alternativt 
förhållningssätt, långt från det svenska 1950-talets isolerade intellektualism och torra ideal”. Magnus Haglund, 
Åke Hodell, Stockholm 2009, s. 107. Under sin kritikerverksamhet skrev Johnson flera längre artiklar om Cage, 
bland annat i Nutida Musik. Tillsammans med Lars-Gunnar Bodin och Torsten Ekbom genomförde Johnson en 
tre timmar lång intervju (förmodligen den första omfångsrika i Sverige) med Cage i samband med Moderna 
Museets uppsättning av ”Fem New York kvällar” 1964. Bandinspelning, september 1964. Bevisföringen för 
Cages inflytande på Johnson kan göras lång, vilket berättigar antagandet att Cage utgjorde en mycket viktig 
impuls för Johnson. 
44 Allan Kaprow brukar tillskrivas den första happeningen, men faktum är att Kaprow var elev till Cage och den 
senare framförde ”Black Mountain College untitled event 1952” sju år tidigare. Jmfr. ex.: Nylén, 1998, s. 27ff.  
45 Obestämdhet i musikaliska sammanhang betraktas vanligen stå i direkt opposition till musiken från den 
europeiska musiktraditionen. Tonsättare som Arnold Schönberg utvecklade den europeiska konstmusiken i 
början av 1900-talet genom införandet av 12-tonsskalan. Detta arbete utvecklades vidare av Anton Webern vars 
idéer vidare plockades upp av Pierre Boulez och andra seriella tonsättare i den så kallade Darmstadtskolan under 
1950-talet. Under samma årtionde utvecklade amerikanen John Cage och flera av hans tonsättarkollegor istället 
en kompositionsteknik som var obestämd till sitt resultat. I dessa stycken ställs interpreten exempelvis inför en 
större mängd valmöjligheter, vilket innebär att inget framförande kommer att låta likadant. Studera vidare 
begreppet obestämdhet i kapitlet ”Indeterminacy” i Cage, Silence, s. 35f; eller kapitlen ”Slumpens skördar” och 
”Obestämdhet” i Torsten Ekbom, En trädgård av ljud – en bok om John Cage och the Cage Age, Stockholm 
2009. Vidare läsning om Cages intresse för pluralitet, se ex. kapitlet ”John Cage, Polyartist” i Richard 
Kostelanetz, John Cage (ex)plain(ed), New York 1996. 
46 Ex. Aria (1958): ”To be used alone or with Fontana Mix, or any parts of Concert.” Richard Kostelanetz, John 
Cage Writer, New York 2000, s. 58. 
47 David Revill, The Roaring Silence – John Cage: A Life, New York 1992, s. 91. 
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ljuden i omgivningen – för Cage var nämligen alla ljud lika mycket värda.48 Ett ljud är ett ljud 

är ett ljud för att parafrasera den engelske kompositören och musikvetaren Trevor Wishart.  

 När vi befinner oss i konsertsalen och 4’33 skall framföras, förväntas vi lyssna på 

framförandet av kompositionen – men när ingenting spelas på flygeln, fokuserar vi den 

omedelbara verkligheten i den omgivande miljön.49 Det ligger nära till hands att relatera till 

Sklovskijs tanke om ostranenie där avsikten är att bryta automatiseringsprocessen och stegra 

varseblivningen. En möjlig ingång till Gubbdrunkning är denna främmandegöring filtrerad 

genom Cages pluralitet och icke-intentionella förhållningssätt där alla ljud är lika värda. När 

vi läser ”vallokalen, dumbom. Nej, högre upp, lite / skorra (porla, sparra) / till höger, sådärja, i 

fåglarna” (se Bilaga 1), kan det erinra om två olika konversationer, mellan icke interagerande 

parter, som råkar nå våra öron under en promenad. De till synes godtyckliga 

meningsfragmenten kan härmed betraktas som brott mot automatiseringsprocessen. Vi lyssnar 

– läser – och tar in ord, meningar och fraser, som vanligen sorteras bort per automatik under 

perceptionsprocessen. I sin artikel ”Visuell poesi” i Ord och Bild gör Jarl Hammarberg 

följande iakttagelser: 

 

Dikter är bara smulor i den väldiga språkvärlden. Det är inte bara hela texter vi konsumerar. 
Sönderrivna affischer, flagnade skylttexter, halva neonord, speglingar-deformeringar i vatten av 
texter, misstryck i tidningarna får vi också i oss i massor. Och den neutrala bokstavsform dikter 
brukar vara klädda i, är då rakt inte den enda i denna skriftvärld. Tvärtom är det en överväldigande 
stor rikedom på utstyrslar ute i skriftvärlden.50 

 

Det är nära nog så att likväl som ljud finns överallt, så är även ord och bokstäver, enstaka eller 

sammansatta – emellanåt deformerade – påtagligt närvarande i vardagen. I textexemplet ur 

Gubbdrunkning (Bilaga 1) finner vi en omfattande mängd olika uttryck, fraser, ord etcetera. 

Många gånger uppfattas de som korthuggna och ofullständiga: Interjektionen ”UTRYM 

LOKALEN!” längst upp till vänster kontrasteras mot de anspråkslösa ”våt” och ”tät” till 

höger. Lite längre ner finner vi ”här: ’skivas upp’”, vilket för tankarna till instruktionen på en 

förpackning. Detta svarar mot: ”Öppnas och förminskas, / upptill avsmalnande och blå hals”, 

som konnoterar ett djur, förmodligen beskrivningen av en fågel.51 När vi plockar ut fraserna 

                                                 
48 Det avgörande steget till experiment med slumpen och obestämdhet gjorde Cage förmodligen genom 
upptäckten av att det inte finns någon tystnad – blodomloppet och nervsystemet ljuder klart och tydligt i ett 
ljudisolerat rum. Detta föranledde tonsättaren att komponera 4’33 (1952). Jmfr.: John Cage, Silence, 
Middletown, Connecticut 1961. 
49 4’33 är skrivet för vilket instrument som helst, eller vilken kombination av instrument som helst. Se ex.: 
Richard Kostelanetz, John Cage Writer, New York 2000, s. 52. 
50 Jarl Hammarberg, ”Visuell poesi”, Ord och Bild, 1963, nr. 6. 
51 Vedertaget att Johnson hade ett stort intresse för ornitologi, liksom att han genomgående använde sig av 
hänvisningar till fåglar och deras läten. 
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och isolerar dem på detta sätt, finner vi ett brett register av olika, divergerande sammanhang 

som möts och krockar. Detta vittnar om ett betraktande av språket som materia, i enlighet med 

Fahlströms konkreta manifest, samtidigt som alla ord, meningar och fraser får samma värde i 

linje med Cages filosofi kring ljud. Betoningen ligger på formen, där bokstävernas ljudande 

egenskaper gör sig aktuella. I en recension av Åke Hodells igevär (1963) i Dala-Demokraten 

skriver Bengt Emil Johnson: 

 

Till den konkreta poesins grundinsikter hör ju den att språket är autonomt; att ett ord inte är 
identiskt med det som det ”betyder” pekar på. Ordet är ett ting, sammansatt av bokstäver, 
stavelser…52 

 

Johnsons konkreta poesi uppmärksammar oss om att ett ord är ett ting – ”det är inte identiskt 

med det som det ’betyder’ pekar på” – ett ord är ett ord är ett ord. Med denna grundinsikt 

uppenbarar sig faktumet att språklig betydelse inte är det primära i Johnsons konkreta poesi. 

De olika situationerna, ur vilka meningarna och orden är hämtade, skapar emellertid nya 

sammanhang för språket. Johnson introducerar potentiella betydelser, vilka inte alla gånger 

nödvändigtvis är en medveten aspekt av kompositionen. Om ”här: ’skivas upp’”, får läsaren 

att associera till rekommendationen beträffande öppnandet av en matvaras förpackning, får 

meningen, som linjärt svarar mot denna, en följdbetydelse: ”Öppnas och förminskas, / upptill 

avsmalnande och blå hals”. Den potentiella fågeln är istället färgen och formen av det 

”förminskande” innehållet i förpackningen. Detta är dock endast en möjlig tolkning av 

innehållet. Det primära är formen och dess ljudande egenskaper – språket är, som Johnson 

påpekar, autonomt. De nya sammanhang och betydelser som skapas är öppna och oräkneliga 

till sin mängd.  

 Nylén påpekar att den konkreta poesin i Sverige var ”dynamiskt expansiv” och ”det 

poetiska subjektet byttes ut mot en kör av röster”, vilket överensstämmer väl med 

Gubbdrunkning. Johnson arbetar med den öppna formen. Språkmaterian kan te sig 

godtycklig, men när vi studerar den närmare, synes den vara manipulerad av en mänsklig 

hand, vilket uttrycker diktarens egen vilja och smak. I Bilaga 1 finner vi följande exempel: 

”Diktera: ’skeden i vacker hand’ (skedlösa) / redlösa // och skrapa.” Substantivet sked 

förekommer två gånger, samtidigt som skrapa, i egenskap av substantiv, kan åsyfta en sked 

eller skedliknande föremål. Skrapa kan å andra sidan, i egenskap av ett verb, åsyfta en 

handling utförd av skeden – ”att skrapa”. Det tydligaste beviset för att orden har utsatts för 

diktarens manipulation, torde ändå vara de två orden som rimmar: ”skedlösa” och ”redlösa”. 

                                                 
52 Haglund, 2009, s.24. 
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Naturligtvis kan en invändning vara att en mänsklig, bestämmande hand utgör upprinnelsen 

till all poesi. 

  I flera av Marcel Duchamps verk, bland annat Les 3 Stoppages-étalon (1913–1914), 

och många av John Cages kompositioner, exempelvis Fontana Mix (1958), används slumpen 

som medel för att eliminera konstnärens ego.53 På denna front skiljer sig Johnson från en 

förebild som Cage. Samtidigt tycks Gubbdrunkning rymma en slumpartad aspekt. En stor del 

av språkmaterialet synes vara hämtat från ovidkommande konversationer (”vallokalen, 

dumbom” osv) och uppmaningar (”UTRYM LOKALEN!”), instruktioner (”här, ’skivas 

upp’”) och dylikt godtyckliga källor. Om ursprunget är ett annat än Johnsons har jag inte 

funnit någon bekräftelse på. Intentionen är omisskännlig dock: läsaren uppfattar det som 

meningar plockade ur sitt sammanhang. Men vi har samtidigt noterat den mänskliga, estetiska 

intentionen i dikten. Duchamps och Cages slumpmetoder var allvarliga leenden, medan Nylén 

talar om svenska sextiotalet i termer av ”lekfull fräckhet” med inslag av ”chans, slump och 

gissning”.54 Nylén noterar att i de flesta av 60-talets ”happenings och andra experimentella 

föreställningar finns inslag av eller utrymmen för slump, om så bara symboliska”.55 Slumpen 

som symbol tycks även Johnson befatta sig med i Gubbdrunkning. Poeten verkar använda 

idén om slumpens skördar framför slumpen som arbetsprocess. Slumpens skördar 

representeras av de tvära kasten mellan olika – slumpartade – situationer, konversationer, 

instruktioner etcetera i dikten. Vi kan därmed tala om en imaginär eller symbolisk slump som 

döljer ett raffinerande kompositionsarbete med klara intentioner. 

 

Collage och ready-made 

Bruksanvisning för symaskinen Singer Victoria (1965) av Åke Hodell är det svenska verk som 

drar det avsiktslösa till sin spets. Utöver Åke Hodells namn, förlaget Kerberos, och tillägget 

”Roman” i titeln, så är det ett faksimil av en instruktionsbok från sent 1800-tal för symaskinen 

Singer Victoria. I biografin, Åke Hodell, återger Magnus Haglund en del ur en intervju med 

Hodell, publicerad i Aftonbladet, augusti 1965: 

 

Genom beteckningen Roman byter jag textens identitet. Det är absolut inget skämt, som några 
trott, utan ett av motiven var att utföra ett allvarligt menat experiment av en art som 
litteraturforskare här i landet knappast sysslat med. Kan man få en läsare att liksom skapa sig en 

                                                 
53 För en redogörelse över Les 3 Stoppages-étalon, se ex.: Ulf Linde, Marcel Duchamp, Stockholm 1963, s. 12. 
En lätthanterlig översikt av Fontana Mix finns i: Richard Kostelanetz, John Cage Writer, New York 2000, s. 57. 
54 Nylén, 1998, s. 20. 
55 Ibid, s. 130. 
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egen roman med en opersonlig text som utgångspunkt? […] Jag utgick förstås från Duchamp och 
gjorde en litterär motsvarighet till hans berömda experiment.56 

 

Duchamp utgjorde onekligen en stor inspirationskälla, vilket även är märkbart i Verner von 

Heidenstam, Nya Dikter (1967), som består av 24 collage, där bleck droppats över 

Heidenstams dikter. Båda dessa böcker kan benämnas ready-made, med prefixet corrected, 

vilket enligt Duchamp åsyftade en enklare manipulation; exempelvis verket L.H.O.O.Q. 

(1919) som består av en reproduktion av Mona Lisa prydd med mustasch och pipskägg.57 

 Fundamentet i valet av ett ready-made är att det saknar en estetisk känsla – det präglas 

av en likgiltighet som visar på avsaknad av god eller dålig smak.58 Detta estetiska 

förhållningssätt gäller framförallt Hodells Bruksanvisning…, medan Verner von Heidenstam, 

Nya Dikter är, vilket Magnus Haglund identifierar i biografin Åke Hodell, ”full av hat mot det 

som Heidenstam symboliserar, men också präglad av en högst personlig skönhetsdröm”.59 

Haglund menar vidare att upprinnelsen till boken ”är det disciplinstraff som den tioårige 

Hodell utsattes för vårterminen 1929 när han om och om igen fick skriva dikten ’Sverige’ [av 

Heidenstam] på svarta tavlan som botgöring för att han inte lärt sig diktraderna utantill”. Vi 

anar här att Hodell hade en estetisk intention med verket som var förankrat i såväl politiska 

som personliga motiv. Självbiografi har liknande föresatser, men för att kunna gå vidare i 

resonemanget, måste vi dock först bekanta oss mer med boken och Hodells bakgrund.  

 Titeln Självbiografi kan tolkas som en genrebestämning, vilket gör det lockande att läsa 

den som ett biografiskt poem. Det finns flera implikationer som ger stöd för detta antagande. I 

sammanhanget är det viktigt att känna till att Åke Hodell var stridspilot i det svenska 

flygvapnet omkring åren 1938–1941. Den 17 juli 1941, klockan 13:20, störtade han under en 

övning, skadades svårt och var tvungen att stanna i ett och ett halvt år på ett lasarett. Kraschen 

markerar startpunkten för Hodells utvecklande av ett mytologiserande etos – med flyghaveriet 

som insats – vilket han återkommer till under större delen av sin konstnärliga verksamhet.60  

                                                 
56 Haglund, 2009, s. 128. 
57 Richard Hamilton, The almost complete works of Marcel Duchamp (andra upplagan), London 1966, s. 60. Ett 
regelrättigt ready-made är exempelvis Flasktorkaren och Pissoaren, vilka presenterades enbart som objekt med 
en signatur. Förvisso är Bruksanvisning… till sitt innehåll ett faksimil, vilket kan motivera beteckningen ready-
made enbart; den tryckta texten som lagts till på framsidan gör det dock möjligt att betrakta verket som ett 
corrected ready-made. 
58 I Jan Östergrens översättning av Pierre Cabannes publicerade dialoger med Duchamp, säger den senare 
följande beträffande valet av ready-made: ”Det var mycket besvärliga val ty efter fjorton dar kom man antingen 
att älska eller hata föremålet. Man måste närma sig med nån slags likgiltighet, utan estetisk känsla. Valet av 
’ready-made’ baserades alltid på en synbar likgiltighet, en total avsaknad av god eller dålig smak.” Pierre 
Cabanne, Dialog med Duchamp, Lund 1977, s. 64. 
59 Haglund, 2009, s. 142. 
60 För en utförligare beskrivning av flygkraschen och dess betydelse, se kapitlen ”Störtningen” och ”Flyende 
poet” i: Haglund, 2009. 
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Vid en inventering av flygrelaterade inslag i collagen finner vi bland många: Två collage med 

ett fotografi på Åke Hodell i flygarmössa och flygglasögon; två collage visar ett fotografi av 

det flygplan som Hodell störtat med (det ena fotograferat på den åker där planet slog ned, 

medan det andra är en närbild som förmodas vara tagen på samma plats); ett collage visar 

flera lager av skrivmaskinstext där bland annat orden ”haveri” och tiden för kraschen (”Kl. 

13.20”) går att uttyda; sex stycken collage innehåller serieteckningar som visar bilder på 

stridsflygare; två collage med delar av ett brev som vännen Jimmy Jereslaw skickat till Hodell 

samma dag som kraschen inträffade.61 Det synes uppenbart att Hodell har utgått från sina 

egna erfarenheter av det militära och flyghaveriet i synnerhet.  

 Samtidigt finns de litterära, klassiska texterna: fragment ur Ludwig Wittgensteins 

Tractatus Logico-Philosophicus (1921), amerikanska självständighetsförklaringen, Niccolò 

Machiavellis Fursten (1513), kommunistiska manifestet, Adolf Hitlers Mein Kampf (1925–

1926), Hodells första diktsamling Flyende Pilot (1953) och många andra skrifter. Dessa texter 

är vanligen manipulerade med svarta hål, strykningar och/eller kryss. En övergripande 

tolkning av Hodells Självbiografi kan vara att boken är en självbiografisk visuell dikt där en 

stor del av collagen är sprungna ur idén om corrected ready-made. 

 Självbiografi tycks, liksom den manipulerade Heidenstamboken, sätta politiska och 

personliga motiv i centrum. Förfarandet med ett likgiltigt ready-made, i linje med Duchamps 

idéer, är alltså inte Hodells syfte.62 Såväl Johnson som Hodell går ifrån en avsiktslös konst, 

även om inspirationen till flera av verken tycks komma ur den arbetsprocess som Duchamp 

och Cage sysslar med. Haglund noterar, vilket framgick i inledningen, att Hodell läste och lät 

sig inspireras av Ulf Lindes bok Marcel Duchamp (1963). När jag har studerat Lindes 

                                                 
61 Haglund förklarar beträffande Självbiografi: ”Flyghaveriet 1941 återkommer gång på gång som motiv, bland 
annat i form av det brev vännen Jimmy Jereslaw hade skickat till Hodell samma dag som kraschen ägde rum.” 
Haglund, 2009, s. 145. Jereslaw var en judisk flykting som kommit till Sverige från Nazityskland i slutet av 30-
talet, se: Haglund, 2009, s. 178. 
62 I en enkät i andra numret av Rondo, 1963, förhåller sig Hodell tveksam till den konkreta poesins estetik och 
menar att han, till skillnad från konkretismen, vill ”att elektronismerna ska uttrycka något, ha ett slags mening 
[…] Det är ett försök att övervinna den självdöd som den konkreta poesin råkade ut för efter första världskriget 
och sannolikt – åtminstone av de ’dikter’ jag [Åke Hodell] hittills läst – också kan göra nu.” Åke Hodell, ur 
”Poesins position” [poesienkät], Rondo, 1963, nr. 2. I enkäten förklarar Hodell att ”elektronismerna” är de andra 
språk, instrumentpanelen och radarskärmen i ett flygplan exempelvis, som han såg sig ha tillgång till i egenskap 
av poet.  
 Även Bruksanvisning för symaskinen Singer Victoria kan ifrågasättas beträffande avsiktslöst ready-made. 
I en recension av boken skriver Ulf Linde: ”Hodells romanfigur är ett överraskande fynd. Ändå saknar Singer 
Victoria inte litterära anor – då först och främst den symaskin som Maldoror en gång såg kurtisera ett paraply på 
ett operationsbord. Jag misstänker att hon själv är frukten av den förbindelsen.” Haglund, 2009, s. 126. Linde 
relaterar till Isodore Ducasse Maldorors Sånger (1869). Jmfr. ”det tillfälliga mötet mellan en symaskin och ett 
paraply på ett operationsbord”. Isidore Ducasse, Maldorors Sånger (1869), Stockholm 1972, s. 142. Hodells val 
av en instruktionsbok över en symaskin (med hänsyn till Ducasse) kan tolkas som en kommentar till Duchamp, 
men detta är att betrakta som en studie för sig, vilket inte motiverar vidare redogörelser. 
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resonemang kring ready-made tycker jag mig ha funnit flera intressanta ingångar till Hodells 

Självbiografi. Detta gäller i synnerhet vad Duchamp kallar för öppnandet mot det okända. 

 I collaget i Bilaga 2 noterar vi en fotokopierad boksida över vilken ett stort kryss och en 

större mängd hål har tillfogats. Bilden har ett ramverk som består av ihopklumpad text, 

överdelen av ett kryss samt likadana svarta hål. Denna bakgrund utgör ett tema som 

återkommer större delen av de övriga collagen, vilket behandlas senare under analysen. Den 

fotokopierade boksidan är ett avsnitt ur Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus – det 

står dock inte att detta är källtexten i Hodells dikt; jag lyckades emellertid få det bekräftat 

genom en jämförelse med en engelsk översättning av Tractatus…63 Vi skulle kunna betrakta 

collaget som ett corrected ready-made, där corrected motiveras av den manipulation som 

boksidan och textavsnitten utsatts för. Det jag ämnar ta fasta på är emellertid textens funktion 

i form av ett ready-made. 

 När Duchamps pissoar, flasktorkare, Mona Lisa med mustasch och pipskägg med flera 

ready-mades ställdes ut i en konstsalong, betraktades de som konst. De ansågs naturligtvis 

som dålig konst, men ändå som konst. I vinhandeln hade flasktorkaren betraktats i en enkel 

relation mellan två parter – flasktorkaren och personen som använde den. I konsthallen träder 

ytterligare en person in: konstnären och dennes stumma anrop. Ulf Linde förklarar: ”Det var 

konstnärens stumma anrop som utlöste förbittringen. Inte flasktorkaren ensam.”64  

 Kan vi tala om konstnärens stumma anrop beträffande Hodells Självbiografi? I någon 

mån synes vi kunna det – Wittgensteins text utgjorde ursprungligen en del av en artefakt; då 

var det ett möte mellan boken och läsaren, medan texten nu hamnat i ett nytt sammanhang 

som introducerar en tredje part: poetens (Åke Hodells) ”stumma anrop”. Wittgensteins text 

fotokopieras, genomgår en enklare manipulation för att slutligen placeras in i dikten – och det 

betraktas som poesi (konst). Däremot att utnämna Wittgensteins bok som entydig och 

hanterlig – som Duchamps flasktorkare – kan vara att ta sig vatten över huvudet. Det är med 

andra ord uppenbart att Hodell inte har anammat förfarandet med ett likgiltigt ready-made i 

collaget med Wittgensteins Tractatus… 

 Linde förklarar vidare: ”Från att ha varit hanterligt och entydigt blev tinget en öppning 

mot det okända. För konstnären är en okänd”.65 Wittgensteintexten presenteras i ett nytt 

sammanhang – närmare bestämt i Självbiografi – där Hodells stumma anrop öppnar mot det 

okända. Duchamp säger följande om det okända: ”Av allt att döma arbetar konstnären som ett 

                                                 
63 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, New York 2001. 
64 Ulf Linde, Marcel Duchamp, Stockholm 1963, s. 45. 
65 Ibid. 
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slags medium som – från labyrinten bortom tid och rum – söker sin väg ut till det 

avklarnade.”66 Detta vill jag mena belyser Hodells arbetsprocess väl. Den självbiografiska 

aspekten utgör ramen, men det går inte att förankra trådarna och presentera en verklig, rättvis 

historia. Istället synes Hodell inta positionen som ett medium och söker bortom ”tid och rum” 

en ”väg ut till det avklarnade”. Hodell behandlar händelser som han tycker har haft ett direkt 

avgörande inflytande på honom, exempelvis flygkraschen, och företeelser som kanske haft ett 

mer indirekt inflytande på honom, exempelvis Hitlers Mein Kampf. Sannolikt hade Hodell läst 

Tractatus…, men det kan vi enbart spekulera kring; det väsentliga med Wittgensteins bok är 

att den utgör ett av filosofins mest betydande verk under 1900-talet. Tractatus… präglade 

onekligen Hodells samtid, utgivet endast ett par år efter att Hodell föddes, vilket gör verket till 

en del av hans liv. 

 Andra texter som ingår i Självbiografi, däribland Machiavellis Fursten, kommunistiska 

manifestet, Hodells första diktsamling Flyende Pilot, texter om ontologiska gudsbevis och 

zenbuddism (ett område Hodell intresserade sig för), Albert Camus Myten om Sisyfos (1942) 

med flera texter, utgör onekligen likväl ett direkt eller indirekt inflytande på Hodell. Poeten 

tycks använda dessa ready-made som löpande citat över sitt liv, tillsammans med bilder som 

likväl kan härledas till Hodell.  

 Linde menar att öppningen mot det okända kan ”belysa termen ’ready-made’. För det 

okända, det som ligger på andra sidan medvetandets gräns, lämnar ’färdig-gjorda’ former på 

den här sidan. Man känner bara produkterna. [sic!] men man har ingen aning om hur de 

tillverkats.”67 Tractatus… texten öppnar onekligen en port mot det okända när den placeras in 

i det nya sammanhanget, vilket sker genom den tredje parten – Hodell (konstnärens ”stumma 

anrop”). För att skriva sin biografi tycks Hodell söka bortom ”tid och rum” en ”väg ut till det 

avklarnade”, vilket genererar diffusa fragment av betingelser till hans person.  

 I en radioföljetong berättar Hodell att ett syfte med boken var att visa på  

 

att inga minnen gick att återge exakt. Under ett långt liv förändras våra minnen, förskjuts och 
överlagras och nästan alltid är det en undermedveten process. Vad som återstår av våra minnen är 
egentligen bara grumliga fragment som ibland kan vara omöjliga att tyda och sätta in i rätt 
sammanhang.68  

 

Det grumliga minnet motiverar därmed utforskandet av det okända för att teckna en möjlig 

självbiografi. Utifrån detta synsätt främmandegör Åke Hodell den självbiografiska genren och 
                                                 
66 Linde, 1963, s. 48. 
67 Ibid. Linde förklarar på samma sida att när Duchamp ”säger att konsten är ’en öppning’ mot det okända 
uttrycker han sig mycket klart; det okända står kvar – och det blir aldrig känt”. 
68 Haglund, 2009, s. 217. 
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söker stegra läsarens varseblivning av collagen i boken. Vi får inte glömma att det är 

Tractatus och poetens stumma anrop som kommunicerar med läsaren, och utifrån 

ovanstående premisser vet Hodell inte specifikt vad han kommunicerar; författaren förmedlar 

förnimmelser av händelser och föremål som en fragmenterad vision och inte genom 

igenkännande. Ready-madets öppnande mot det okända, med Hodell som medium, är alltså ett 

sätt att främmandegöra det biografiska materialet.  

 

* 

 

Hodells debutbok, diktsamlingen Flyende Pilot (1953), och uppföljaren Ikaros Död (1961) är 

stöpta i en modernistisk tradition, medan igevär från 1963 och övriga alster från 60-talet letar 

sig ur denna tunga tradition och vetter mot ett neo-avantgarde med ett konkretistiskt språk; de 

flesta av verken från 60-talet är därutöver politiskt engagerade. Detta ligger i linje med 

Majakovsijs kända paroll, vilken Hodell parafraserar i en intervju i Aftonbladet 1967: ”en 

revolutionär konst måste vara ny inte bara till sitt innehåll utan också och framför allt till sin 

form.”69 De konkreta verken igevär och General Bussig – bild-ljud-dikter (1964) är uppenbara 

motståndsuttryck mot dikotomiska strukturer, medan Orderbuch (1965) och CA 36715 (J) 

(1966) behandlar förintelsen. Självbiografi kan placeras in i båda dessa kategorier, samtidigt 

som boken är biografisk i större utsträckning. Formen är likaså konkretistisk och faller inom 

ramen för visuell dikt eller bilddikt. Åke Hodell har en revolutionär politisk agenda, vilket 

uttrycks i innehållet, samtidigt som diktens form är ny – allt i enlighet med Majakovskijs 

kända yttrande. 

 Det första och andra collaget i Självbiografi liknar varandra. De är modeller för den 

bakgrund (eller det ramverk) som finns i de flesta övriga collage – vi skymtar det bland annat 

i Bilaga 2. I Bilaga 3 finner vi det andra collaget i boken: skrivmaskinstexten som ligger i 

flera lager, krysset, de svarta hålen samt överstrykningarna utgör den bakgrund som använts i 

de flesta övriga collagen – undantaget det första collaget, som saknar de svarta hålen. Unikt 

för det andra collaget är den skrivmaskinstext som bara finns i ett lager (detta gäller även det 

första collaget). Krysset pockar på läsarens uppmärksamhet först med anledning av dess 

placering (övre delen av sidan) och dominerande storlek. I egenskap av symbol konnoterar vi 

något förbjudet genom att associera till varningssymboler på medicinburkar, 

rengöringsartiklar eller dylikt. 

                                                 
69 Haglund, 2009, s. 157. 
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De tjocka svarta strecken i collaget konnoterar censur genom att relatera till dokument, 

åtalsprotokoll etcetera där vissa namn och ord har strukits över i syfte att skydda en persons 

integritet eller liknande. Enligt Hodells roman Skratta Pajazzo (1983), skall brevet som han 

fått av Jimmy Jerezlaw, vilket finns i faksimil i Självbiografi, ha blivit censurerat av 

säkerhetspolisen innan det nått Hodell. Haglund kommenterar: ”Men är det ett skapat eller ett 

verkligt dokument?”70 Oavsett sanningshalten tycks de bortklippta meningarna – censuren – 

spela en stor roll, vilket även borde gälla de överstrukna meningarna i collagen. Censuren 

behöver inte bara gälla en privatpersons integritetsskydd, det kan även vara en myndighet 

eller till och med för rikets säkerhet. Krysset kan därmed indikera ett hemlighetsstämplat 

dokument, vilket vidare erbjuder möjligheten att läsaren möts av ett kodat språk, tätt 

sammanfogat i en till synes arbiträr smörja. Men kanske det är de svarta hålen och 

överstrykningarna som vi bör fokusera? Hålen, som ofta relateras till skotthål, påminner även 

om utstansade blad av datainformation, så som det användes under 1960-talet. Om så, 

representerar hålen det kodade språket, som först går att tyda när det processats av en 

datormaskin. Utifrån ovanstående premisser lyder slutsatsen att informationen i collagen är 

kodat och hemlighetsstämplat av staten i syfte att skydda sina egna intressen. Läsaren äntrar 

en förbjuden, censurerad värld och söker efter en mening i materialet, men det finns inga 

gripbara uttryck. 

 När vi försöker tyda lagren av skrivmaskinstext, står vi inför ett mycket svårt uppdrag. 

Ett och annat ord kan identifieras, men merparten klumpar ihop sig och endast fragment av 

ord och bokstäver går att urskilja. Texten präglas av en simultanitet, där bokstavsmaterialet 

ligger i flera lager. I Johnsons Gubbdrunkning identifierades även denna samtidighet, men där 

var språkmaterian separerad – bokstäverna, orden och ordfragmenten var klara och tydliga. 

Johnsons och Hodells grepp är olika, men simultanismen kan i båda fallen åskådliggöras för 

läsaren på ett sätt som liknar mottagandet när vi lyssnar. I Gubbdrunkning gällde exemplet två 

separata, olikartade konversationer som råkade nå våra öron. De lager-på-lager av 

skrivmaskinstext i Självbiografi kräver dock en större folkmassa för att belysa samtidigheten. 

I en folksamling forcerar orden och meningarna lyssnaren när det inte finns något att 

fokusera. Komplexet av ljud uppfattas vanligen som buller (”gröt”) ur vilken endast enstaka 

ord och bokstäver, eller fragment av ord och bokstäver uppfattas (i det senare fallet kan det 

vara mer korrekt att tala om fonem eller ljud). Sjoket av språkmaterial verkar likt ett brus över 

                                                 
70 Haglund, 2009, s. 219. 
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de betydelsebärande orden; de svarta hålen, krysset samt överstrykningarna, kan representeras 

av händelser som blockerar ut lyssningen. 

 Längre ned i collaget uppenbarar sig emellertid en mer gripbar text. Här kan vi uttyda 

hela meningar, vilka titt som tätt störs av svarta hål eller tillfälligt upphör genom de svarta 

strecken. Texten bryts mot dessa hinder samtidigt som den letar sig in i den grötiga 

textremsan, vilket även skapar en simultanitet. För att återgå till exemplet med folkmassan, 

kan den klara och tydliga texten representeras av det en person, som befinner sig på nära 

avstånd, säger till er. Det är emellertid hela tiden nära till att ord, fraser och fonem störs av det 

omgivande sorlet (den grötiga textremsan) och blockerande händelser (hålen och 

överstrykningarna).  

 Detta är dock endast ett åskådliggörande exempel – beträffande vad som är relevant för 

boken så får vi ta hänsyn till tematiken, där stridsflygplan och relaterat tycks vara centralt. En 

ingång kan vi finna i enkätundersökningen ”Poesins position” i Rondo, där Åke Hodell 

förklarar följande: 

 

När jag höll på och skrev ’Ikaros död’ talade radarskärmen och instrumentpanelen ett annat språk, 
ja många andra språk än det som jag hade tillgång till som poet. I denna låt vara extrema 
verklighet av elektroniska instrument, hemliga kodsignaler, motorljud och radioanrop satt en 
bombpilot psykiskt testad och välanpassad för sitt uppdrag […] Jag frågade mig om inte t.ex. 
instrumentpanelens språk skulle kunna ge något mer än enbart data, ja om det inte ibland skulle 
kunna ersätta poesins konventionella ’språk’ och på ett nytt sätt meddela något om en människa.71 

 

En rimlig tolkning torde vara att inte bara ”instrumentpanelens språk” letar sig in i collaget, 

utan även ”radioanrop, hemliga kodsignaler” med mera. De två första collagen kan ur denna 

synpunkt betraktas som upptäckten av att flygplanet havererar – piloten grips av panik, han 

fokuserar radioanropet, men instrumentpanelen blinkar och lyser med olika meddelanden, 

tankar springer iväg; allt sker på en och samma gång, vilket, under rådande omständigheter, 

forcerar processandet av väsentlig information. 

 Den öppna formen i Hodells Självbiografi möjliggör flera tolkningar och de synes kunna 

verka parallellt med varandra. Den biografiska aspekten, som främmandegörs genom 

öppnandet mot det okända vidgar även perspektivet, samtidigt som det finns tydliga 

betydelsebärande spår som kan härledas till ett politiskt engagemang med ifrågasättande av 

maktstrukturer. 

 

 

                                                 
71 Rondo, 1963, nr. 2, s. 5. 
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Omkoppling-inkoppling: Erik Beckmans cybernetiska modell 

Erik Beckmans förhållande till konkretismen belyses väl av Sven Hansell i avhandlingen 

Livet, även om jag dog av det: ”Beckmans uttrycksbehov kräver nya former och konkretismen 

är det hjälpmedel som förser honom med ett nytt språk och därmed en originell gestaltning.”72 

I en intervju från 1975 med Gunnar D. Hansson relaterar Beckman sin uppfattning om sina 

böcker: ”Trots att mina texter ofta är svårtolkade, så finns det inte särskilt många 

tolkningsmöjligheter och heller inga svävande formuleringar att krypa in i. Och på den 

punkten är jag diktatorisk […].”73 Beckman tycks alltså inte intressera sig för den öppna 

formen med dess oöverskådliga antal tolkningsmöjligheter. Vi minns Leif Nyléns påstående 

om att den öppna formen var ett av de mer utmärkande dragen för den konkreta poesin i 

Sverige.  

 Johnson och Hodell har onekligen hämtat inspiration från Cage och Duchamp, men 

avvikit från föregångarnas puritana konstgrepp och arbetsprocesser. Erik Beckman är dock 

den mest ”diktatoriska” av de tre poeterna, vilket även han själv skulle hålla med om.74 

Motivet till detta förhållningssätt har han formulerat själv: ”Det är så att går man inte in under 

de givna villkoren för läsningen, så blir det verkligen ingenting heller. Läsaren har inte en 

chans.”75 Beckman ger intryck av att vara mån om sina läsare och deras förståelse – han tycks 

vilja leda läsaren, men inte på ett helt oproblematiskt vis; den konkreta poesin är nämligen 

den form han verkar inom.  

 På sida 16–17 i Beckmans prosadikt Kyss er! (Bilaga 4) introduceras datorprogrammet 

System EDUCT, vilket är utrustat med olika inkopplingar, ”INKOPPLING / A, B, C, D etc” 

med tillhörande moment, ”MOMENT / 1, 2, 3, 4 etc”. Varje kapitel i boken avhandlar en 

inkoppling – undantaget sista delen, som är fri från datorprogram. Första kapitlet behandlar 

”Inkoppling C” som är en introduktion till användningen av datorprogrammet. System 

EDUCT är vidare utrustat med tre knappar – ”INFOR” (information), ”QUEST” (fråga) 

respektive ”ANSWE” (svar) – vilka är ”elevinkopplade”. Information tillhandahålls genom att 

hålla nere knappen INFOR; nästa steg är att generera en fråga som erhålls på knappen 

QUEST, vilken användarna slutligen besvarar genom ANSWE. I övre delen av texten på sida 

16 välkomnas eleverna – västmanlänningen, Röven, och två okända dalslänningar – med 

                                                 
72 Sven Hansell, Livet, även om jag dog av det: Erik Beckmans väg till en ny romanform, Stockholm/Stehag 
1991, s. 45. 
73 Hansell, 1991, s. 45. 
74 Beckman relaterar: ”Dom [åsyftar inte några specifika personer] brukar ibland säga att jag är diktatorisk och 
har ett auktoritärt drag – och det håller jag fullständigt med om.” Hansell, 1991, s. 45. 
75 Hansell, 1991, s. 44. 
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bland annat följande uppmaning: ”SE TILL ATT HÖRLURARNA SITTER BEKVÄMT!” 

Datorn synes med andra ord kommunicera via ett ljudband eller dylikt, ty någon bildskärm 

verkar inte vara tillgänglig för eleverna.  

 För läsaren är emellertid upplevelsen en annan – texten vi har framför oss blir en 

bildskärm. Utformningen av texten överensstämmer väl med föreställningen om ett primitivt 

datorprogram. Utförandet med INFOR, QUEST respektive ANSWE i vänstra marginalen är 

den modell eller det strukturella tema som dominerar Kyss er! Läsaren har denna imaginära 

bildskärm framför sig större delen av boken. Detta vittnar om ett tidstypiskt intresse för 

teknologi i konst och litteratur. Nylén har gjort följande observation: ”60-talet var ett 

teknikvänligt för att inte säja teknologiromantiskt decennium, inte minst gäller det konsten, 

som på en gång tar för sig av nya material och media och gör dem till motiv – så att TV-

skärmen blir något av ett formideal i tidens måleri.”76 I Kyss er! tycks Beckman istället ha 

gjort TV-skärmen eller bildskärmen till ett formideal för litteraturen. Datorn processar 

information och återger den i saklig och begriplig form på läsarens skärm. Den 

informationsprocess som gestaltas genom en dator, skulle kunna benämnas som cybernetisk.77  

 I en essä i festskriften Poetiska världar (2002) uppmärksammar Svante Lovén följande: 

”Såsom framgår av den manifestartade tidskriften Gorilla, […] kom de teoretiska impulserna 

till den konkreta poesin till stor del från mediateori och inte minst cybernetik.”78 Lite längre 

ner på samma sida i essän resonerar han vidare kring cybernetik: ”Mänskliga 

medvetandeprocesser förklarades i systematiska termer som feedback, målorientering, input-

output, etc., och i detta perspektiv finns ingen avgörande ontologisk skiljegräns mellan 

människa och maskin.”79 Dessa ”input-output” identifieras omedelbart i utformningen av 

texten i Beckmans Kyss er! – vi har tidigare observerat att majoriteten av dikten utgår från tre 

olika inkopplingar, input, ett för varje kapitel med undantag för sista kapitlet. Utöver första 

delens Inkoppling C avhandlas ”Inkoppling F” i andra delen, vilken rör ”kulturen och 

                                                 
76 Nylén, 1998, s. 132. 
77 Definition av cybernetik: ”cyberneti´k (av grekiska kybernē´tēs 'styrman', 'ledare', av kyberna´ō'styra', 'leda'), 
det vetenskapliga område som omfattar studier av matematiska modeller för styrda system.” 
Nationalencyklopedin, ”Cybernetik”, www.ne.se/cybernetik, hämtad: 6/12 2011. 
78 Svante Lovén, ”Jaget, landskapet och cybernetiken. Bengt Emil Johnsons ’Var finns länken’”, ur Poetiska 
världar, Stockholm/Stehag 2002, s. 382. Den cybernetiska modellen har jag funnit mer lämplig att relatera i 
Beckmans Kyss er! än Johnsons Gubbdrunkning. Lovén diskuterar inte Gubbdrunkning, men behandlar 
Johnsons övriga böcker med konkret poesi från 60-talet.  
 Flera av Torsten Ekboms experimentella, konkretistiska romaner från 1960-talet behandlar också 
cybernetik. Exempelvis Spelmatriser för Operation Albatross (1966) som utgår från spelteorier, där striden 
mellan två supermakter – röd respektive blå – skildras genom programmerade datorer. Jmfr.: Torsten Ekbom, 
Spelmatriser för Operation Albatross, Stockholm 1966. 
79 Lovén, 2002, s. 382. 
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kulturrevolutionens Kina”; respektive tredje delens ”Inkoppling K”, som är en ”avancerad 

svarsmekanik” – i själva verket mest upptagen med socialdemokratisk politik.80 

 På sida 16–17 (Bilaga 4) förefaller dikten vara präglad av en rationell data-struktur. 

Berättarrösterna går i somliga fall att identifiera – det gäller texten under INFOR och QUEST, 

vilken förmodas tillhöra datorn. ANSWE är däremot obestämd, eftersom vi inte känner till 

vem av eleverna som svarar – möjligheten att två eller tre elever samarbetar går inte heller att 

utesluta. Under merparten av Kyss er! är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att 

bestämma vilken fiktiv person/objekt som texten åsyftar – är det datorn, eleverna eller någon 

annan som berättar? För att utreda detta fokuserar vi kapitel 1 (Röven på sladden) och 

genomför en inventering av strukturell tematik. Låt oss hädanefter referera till INFOR, 

QUEST, ANSWE med tillhörande text som ”datortemat”. 

 Överst på sida 16 (Bilaga 4) noterar vi svansen på en text som korresponderar med 

texten från föregående sida (Bilaga 5). I Bilaga 5 observerar vi en uppdelning i fyra 

textstycken. Det tredje stycket är utformat med ett indrag, har mindre typgrad och står inom 

parentes. Det finns flera textstycken genom hela boken som överensstämmer med detta till sin 

form. Däremot kan innehållet skilja sig markant. Låt oss kalla detta strukturella tema för ”lilla 

temat”. På första raden i de tre övriga styckena (Bilaga 5) står ”Svar:” åtföljt av punkter och 

parenteser, medan andra raden bär ”Namn:” likväl åtföljt av punkter och parenteser. 

Punkterna och parenteserna förekommer vidare här och var i de tre texterna. Eleverna är tre 

till antalet, vilket antyder att de tre likformade textstyckena tillhör respektive elev. Detta tema 

följs upp på sida 19, där dock ”Svar:” finns insprängt i texten och ”Namn:” har utelämnats. 

Sedermera återkommer temat genom större delen av boken – både ”Svar:” och ”Namn:” kan 

dock ha utelämnats. Låt oss härmed kalla detta för ”svarstemat”.  

 De tre teman som identifierats ovan överlappar varandra, se exempelvis hur 

”svarstemat” krockar med ”datortemat” på sida 16 (Bilaga 4). När svarstemat återkommer på 

sida 19 befinner sig läsaren mitt i en text som förmodas ha blivit påbörjad på sida 15 – men 

ingen av de tre svarsformulären på sida 15 synes korrespondera adekvat med texten på sida 

19. Vid en grundligare undersökning av ”svarstemats” förekomst i boken, så har jag inte 

heller lyckats finna någon förbindelse.81 Med andra ord tycks inte detta tema ligga till grund 

för något mer intrikat, systematiskt arrangemang. Så som de tre strukturella temana 

presenteras i första kapitlet av Beckmans Kyss er! är den linjärt logiska följden bruten och 

arrangerad efter författarens estetiska intuition. Alltså är tiden/kronologin att betrakta som 

                                                 
80 Inkoppling F, s. 52; Inkoppling K, s. 69. Beckman, 1969. 
81 Detta inkluderar att pröva alla olika kombinationer – bakåt, framåt etc. 
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flytande eller öppen under stora delar av kapitel 1 – åtminstone i ”svarstemat”. Det ”lilla 

temat” är många gånger svårt att relatera såväl inbördes som till övriga teman, och får därmed 

även betraktas som en öppen parameter. ”Datortemat” är emellertid enklare att fastställa 

kronologiskt, eftersom det är uppdelat i olika moment. Under hela kapitlet följer momenten 

kronologiskt, även om flera hoppas över – exempelvis moment 9–26. Därmed kan 

”datortemat” betraktas som bestämt beträffande tid/kronologi. 

 Vi har redan antagit att berättarrösten/rösterna under ANSWE i ”datortemat” är 

obestämd(a), eftersom det kan vara alla tre eleverna som gemensamt formulerar ett svar, 

likväl som det kan vara en eller två elever. I ”svarstemat” är det likaså omöjligt att peka på 

vilken person som åsyftas. Vi kan av styckeindelningarna på sida 15 (Bilaga 5) ana att det är 

de tre eleverna som svarar, men det är omöjligt att bestämma vem, eftersom det inte framgår i 

texten. 

 Den öppna formen, beträffande tid och berättarröster, implicerar även en decentrerad 

handling. De tvära kasten – detta cut-up liknande förfarande i texten – ger en upplevelse av 

simultanism; exempelvis när ”svarstemat” återupptas på sida 19. De olika temana ger intryck 

av att pågå samtidigt genom att interfolieras. De tre eleverna kan tänkas arbeta med olika 

uppgifter samtidigt – en med datorprogrammets INFO, QUEST, ANSWE (”datortemat”); en 

annan med svarsformuläret (”svarstemat”); och en tredje sitter kanske och diktar (”lilla 

temat”). Denna öppna form erbjuder flera tolkningsmöjligheter, men samtidigheten kvarstår. 

 Under somliga episoder i den första delen är det emellertid svårt att fastställa om rösten 

tillhör datorn eller eleverna. På sida 45 (se Bilaga 6) betraktar vi ”svarstemat”. Överst på 

sidan möter läsaren en interjektion: ”Lämna svar på linjen nedan!” Detta åtföljs på raden 

under med ett antal punkter som leder fram till: ”På vadå?” Vidare formuleras två 

programmatiska uppmaningar: ”1) På frågan! 2) På raden ovan! (…………….)” Därefter 

följer tre frågor på de tre kommande raderna: ”Vilket svar? / Vadå för rad? / Vadå för linje?” I 

detta avsnitt tycks det vara två röster som talar till varandra. Tidigare antog vi att ”svarstemat” 

enbart bestod av elevernas röster, men här förefaller ytterligare en röst närvara; en rimlig 

tolkning synes vara att det är datorn som svarar för imperativen. Antagandet om inkluderandet 

av datorns röst i texten erinrar oss om Lovéns konstaterande beträffande cybernetiken: ”i detta 

perspektiv finns ingen avgörande ontologisk skiljegräns mellan människa och maskin”. Ett 

sannolikt syfte med att lämna berättarrösterna obestämda är att hybridisera människan och 

datorn. 

 Det symbiotiska förhållandet mellan människa och teknologi finns det även mer sakliga 

bevis för under ”datortemat” på sida 36. Under INFOR står plötsligt en röst att finna som inte 
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tillhör datorn. Det sista vi ser på sidan är ”Är vi inne (?) Är vi inne (?) Vi är”, vilket följs upp 

på nästa sida med ”inne (!) Ingen chans (!) Ingen chans (!) Vi har ingen chans (!) men här är 

vi nu inne (!) Här är vi nu”.82 En person, förmodligen en av eleverna, tar sig in i datorn, vilket 

likväl kan betraktas som en hybridisering av människan och datorn. 

 Den fjärde och sista delen av boken utgår från Rövens perspektiv och har en 

sammanfattande karaktär. Röven gick på, vad han trodde var en hälsoundersökning, men som 

sedermera visade sig vara en undersökning av hela samhällskroppen: ”Vi skulle fylla i och 

kryssa för / och trycka på en massa knappar hit och dit. / Vi skulle få det bättre sen, om bara 

alla / fyllde i ordentligt.”83 Hjälten genomskådar dock undersökningen och menar att ”det var 

snälla kristusar dom ville ha oss till, / dom ville informera sönder oss om sitt och få oss / till 

att tro att det var vårt. Men staten / som är vår är mera några andras, så jag sket / i alltihop.”84 

Därmed står det klart att, åtminstone, Rövens uppfattning om undersökningens syfte, var att 

omprogrammera eller kontrollera eleverna i den riktning som staten önskade – att göra dem 

till ”snälla kristusar”.  

 Utifrån dessa slutsatser tycks Beckman teckna en bild av ett kontrollsystem i kapitel 1. 

Detta begrepp – kontrollsystem – rör cybernetiken. Eleverna informeras – får olika input – 

som de skall respondera på – lämna feedback. Svaren de lämnar finns att hämta under datorns 

”INFOR”, vilket innebär att det är en ensidig information. Det finns endast en källa – datorn. 

Därmed kan vi tala i termer av ett inlärningssystem som söker (om)programmera eleverna 

efter statens önskemål. Ur ett cybernetiskt perspektiv kan vi här se ett upphörande av 

skiljelinjen mellan människa och maskin. Hybridiseringen är ett grepp som tycks återkomma i 

boken. Även de öppna parametrarna, som berättarrösterna, kan relateras till detta. Därmed 

kanske vi kan tala i termer av att Beckman även har ett syfte med den öppna formen, vilket 

inte gör den särskilt ”öppen”. 

 När man börjar läsa Kyss er! tycks det finnas många olika tolkningar att gräva ned sig i, 

men vid en närmare granskning blir möjligheterna allt färre. Vi har uppmärksammat några 

öppna parametrar, men även de synes tämligen begränsade. Författaren lånar konstnärliga 

grepp från den konkreta poesin – exempelvis simultanism och (om än mer sparsamt) öppna 

formen – snarare än att omfamna den. Beckman lämnar aldrig läsaren, men han eller hon får 

studera texten noggrant för att eventuellt komma till insikt om författarens intention. Tidigare 

i analysen visades att Majakovskijs kända paroll, ”en revolutionär konst måste vara ny inte 

                                                 
82 Beckman, 1969, s. 36f. 
83 Ibid, s. 109. 
84 Ibid. 
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bara till sitt innehåll utan också och framför allt till sin form” präglat Åke Hodell. Detta tycks 

rimma väl även med Beckmans Kyss er!; boken behandlar dagsfärska ämnen som kontroll, 

datorinformation med mera, vilket främmandegörs genom diktens nya formspråk som vidare 

kan härledas till den konkreta poesin.85 

 

Permutationer, tematik och ljud 

I ”Toward a Theory of Concrete Poetry” noterar Mary Ellen Solt att den konkreta poeten 

försöker etablera ett nytt förhållande till ytan (rymden) och/eller tiden i sitt lingvistiska 

material. Den traditionella metriken överges med andra ord. Därmed bör den visuella dikten 

betraktas som en målning, medan ljuddikten är komponerad i syfte att lyssnas på som 

musik.86 Med andra ord är det visuella liksom det musiska eller auditiva en väsentlig del av 

den konkreta poesin. 

 I föregående avsnitt relaterades texten i Kyss er! till en TV- eller bildskärm, men 

eleverna i boken tycks motta datainformationen genom hörlurar – de välkomnas av datorn 

bland annat genom interjektionen: ”SE TILL ATT HÖRLURARNA SITTER BEKVÄMT!”87  

Lite längre in i texten framgår det dock att de två, icke namngivna, eleverna bär hörlurar, 

medan Röven ”var utan lur och hade inte nätanslutits ens”.88 Kan Beckman ha haft ett syfte 

med detta konglomerat av ljud och bild? Bilden har redan uppmärksammats och diskuterats, 

men inte ljud och musik. Det synes rimligt att Beckman pekar på att boken rymmer en 

musikalisk dimension.  

 Erik Beckman hade ett förflutet som violinist, något han emellertid lade ned ”när han 

insåg att han aldrig kunde bli en professionell musiker”.89 I sin avhandling om Beckman 

citerar Sven Hansell Björn Nilsson beträffande Beckmans musikaliska intresse: ”Han talade 

mycket om tysk expressionism och lät som om han brevväxlat med Arnold Schönberg.”90 

Beckmans omfattande kunskap på musikområdet behöver förvisso inte innebära att hans 

böcker speglar detta. Många kritiker har emellertid tyckt sig kunna spåra ett musikaliskt språk 

hos Beckman, vilket författaren inte varit så förtjust i alla gånger: 

                                                 
85 Hansell utnämner Beckman till ”en svensk Majakovskij: raulist och revolutionär, kärlekens och humanismens 
apostel. Tre ämnen är viktiga: politik, konst och kärlek”. Hansell, 1991, s. 33. På samma sida berättar Hansell att 
Beckman var mycket intresserad av Majakovskij och att det var kravet på ”originalitet som slog an”. 
86 Solt, 2010, s. 197f. 
87 Hörlurar förekommer flera gånger under första kapitlet. Därutöver bär bokens framsida ett motiv av en 
jesusfigur med hörlurar. 
88 Beckman, 1969, s. 21. 
89 Hansell, 1991, s. 48. 
90 Ibid. Beckman skrev även en del artiklar och recensioner på musikområdet och var, tillsammans med Torsten 
Ekbom, redaktör för Författarnas Musikbok (1981). 
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[Zachrison]   – Kritiker talar om musikalisk komposition o d i ditt fall? 
[Beckman]    – Ja. Och om dom kunde ge faen i det.91 

 

Beckman verkar minst sagt inte road av musikaliska analyser av hans böcker. I en annan 

intervju håller författaren emellertid en muntrare ton och medger att han använder sig av en 

musikbesläktad kompositionsteknik, ”men det är nog en fråga om strukturer som har likheter 

med strukturer i musik, utan att det är en fråga om påverkan”.92 Det förefaller vara en felaktig 

ingång som kritiker gjort sig skyldiga till, framför att det inte finns någon som helst koppling 

till musik hos Beckman.93 

 Tidigare identifierade vi tre övergripande strukturella teman i kapitel 1 (Röven på 

sladden) i Kyss er!: ”datortemat” (INFOR, QUEST och ANSWE med tillhörande text); 

”svarstemat” (punkter och parenteser, eventuellt ”Svar:” och/eller ”Namn” insprängt i texten); 

samt ”lilla temat” (indrag och mindre typgrad, vanligen inom parentes). Denna tematik gäller 

den övergripande formen, men det går även att spåra en tematik i specifika ord och meningar. 

 I det första kapitlet utmärker sig adjektivet ”human”, som permuteras i olika riktningar. 

Uttrycket förekommer emellertid första gången redan i ”Stora Prologen: Kyss er!”, där en 

Sven Jesus Thorvaldsen talar om bland annat humana mål, humana relationer och att viljan är 

human.94 I samma prolog utmärker sig även två andra ord – ”information” respektive 

”kristus”. Det förra ordet förekommer såväl i första kapitlet som genom hela boken, medan 

det senare dominerar det tredje kapitlet, ”Röven på båten”. Om dessa ord betraktas som 

teman, liknar bokens prolog (”Stora Prologen: Kyss er!”) ett musikaliskt preludium. 

 På sida 15 (se Bilaga 5) observeras ”human” för första gången i kapitel 1: ”Inga fingrar 

där på clitoris! Bort / med tassarna! Pilla inte fram ’humana lösningar’ / i tid och otid så där 

halvt om halvt med våld!” På raden nedan utvecklas uttrycket ”humana”: ”Lägg ifrån dig! 

Inga fler humanifest (……….?) / Inte var det vi som……….(….)….(….)” Uttrycket 

genomgår en permutation från ”humana lösningar” till den egenkomponerade 

sammansättningen ”humanifest”. Därefter dyker ordet ”human” inte upp förrän på sida 27, 

under ”datortemat”; på första raden i ”INFOR)” står det: ”System EDUCT innebär ett 

progressivt arbete i Humanitetens / tjänst (H)”.95 Detta omvandlas längre ned på sidan: ”Alla 

                                                 
91 Hansell, 1991, s. 50. 
92 Ibid, s. 51. 
93 Jmfr.: “[Lars-Olof] Franzéns recension visar på en vanlig kritikerhållning när det gäller Beckman. Man ser 
honom som en konkretistiskt surrande humla som utan bestämda betydelser komponerar orden till ett 
musikstycke.” Hansell, 1991, s. 50. 
94 Beckman, 1969, s. 9f. 
95 Ibid, s. 27. 
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progressivt humanitära barn”.96 Ordet ”progressivt” finns med på båda raderna, men på den 

tidigare åtföljs begreppet av ”Humanitetens tjänst” och den senare ”humanitära barn”. Tre 

sidor senare utläser en mening: ”Vem satte inhumana kryss och vem satte kyssar i krysset?”97 

Det humana, humanitära etcetera har förvandlats till ”inhumana” – begreppet har alltså 

varierats till dess motsats.  

 På sida 36 sker ett dataintrång, där någon av de tre eleverna, ockuperar INFOR och 

manipulerar denna inkoppling med egna ord och meningar. Begreppet ”human” återkommer 

dock sidan därpå: ”Vi har inget att komma med. Inga lösningar. Vi har inga hu- / mana 

lösningar för er. Inga ohumana lösningar heller, vi har / inga lösningar.”98 Här har den 

ursprungliga sammansättningen av orden ”humana” och ”lösningar” upprepats i negerad form 

(”inga humana lösningar”), vilket vidare varieras med talspråket ”ohumana”. Två sidor senare 

återkommer ”inga humana lösningar” för att på sida 40 varieras ytterligare: ”Vi har inga 

antihumana / lösningar heller för er. Vi har inga lösningar för er! Säg ahumana / lösningar då, 

gamle petrangel, men si det faller på lösningar.” Via ”inhumana” och ”ohumana” uttrycks det 

istället som ”inga antihumana lösningar” samt ”ahumana”. Längre ned på samma sida framgår 

det att datorn har reparerats och därmed har datorockupanten raderats ur datornätets INFOR. 

 Redan sidan efter återknyter dikten emellertid till det huvudtemat, som ursprungligen 

presenterades på sida 15 (se andra stycket i Bilaga 5). Stycket är intakt så när som på de två 

sista raderna, vilka koloreras med en liten variation: ”Lägg ifrån dig –’du’! Inga fler 

humanifest! (…?) / Inte var det ’vi’ som valde föreläsningsämnen!”. Variationen på första 

raden består i ”–’du’” och färre punkter inom parentesen, medan andra radens punkter och 

parenteser har ersatts med ”valde föreläsningsämnen!”. 

 Det fullständiga temat presenteras i början, för att vidare behandlas fritt genom olika 

permutationer. Vi kan betrakta detta mittparti som ett slags variationer över ett tema. Mot 

slutet påminns läsaren om genom en coda. Denna gång har temat fått en liten variation – som 

för att bygga ut och ge en förklarande klang. Punkterna och parenteserna på sista raden har 

nämligen ersatts av ord, vilka skapar en fullständig mening. Under de sista sidorna blir orden 

färre och ersätts successivt med punkter och parenteser, för att slutligen mötas av ett 

”ANSWE) EDUCT” följt av en punkt; ett diminuendo som möter ett avslut à la mezzo forte 

(versaler, emellertid inget interjektionstecken). 

                                                 
96 Beckman, 1969, s. 27. 
97 Ibid, s. 30. Likväl permuteras ordet “kryss” i denna mening. 
98 Ibid, s. 37. 
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Begreppet ”Information” kan också i någon mån betraktas som ett tema, vilket upprepas och 

permuteras under första kapitlet, liksom ”kristus” repeteras och förvandlas i tredje kapitlet. Vi 

skall emellertid vara försiktiga med att tala om ljudande egenskaper beträffande dessa uttryck, 

utan snarare ta fasta på strukturen, vilken bär drag av en musikalisk kompositionsteknik. 

 Beckman synes arbeta med betydelsebärande fundament – exempelvis det teknologiska 

kontrollsamhället – medan den öppna formen, simultanitet, permutationer, med flera 

konstnärliga grepp som hör till den konkreta poesin, inte påverkar fundamentet. Det 

främmandegör mer än omvandlar. Konkretismen är snarare ett hjälpmedel som förser 

författaren med ett nytt språk och därmed en originell gestaltning. Det verkar härmed rimligt 

att dra en parallell till seriella kompositionstekniker på musikområdet.  

 Serialismen började med tolvtonstekniken, som kompositören Arnold Schönberg (1874–

1951) tillskrivs.99 Denna teknik utvecklades av bland andra Schönbergeleven Anton Webern 

(1883–1945) och sedermera av europeiska kompositörer efter andra världskriget, däribland 

Karlheinz Stockhausen (1928–2007) och Pierre Boulez (f. 1925). De två senare började 

teoretisera kring en aleatorisk musik, men till skillnad från John Cages obestämdhet, arbetade 

européerna – i regel – med en form som inte var till närmelsevis lika öppen. Exempelvis har 

samtliga stämmor och klangfärger (timbre) specificerats i Stockhausens Zyklus (1959) för en 

slagverkare. Den aleatoriska aspekten ryms endast i valet av tiden för vissa individuella 

händelser samt i fastställandet av startpunkt och riktning (framåt eller bakåt ex.) som stycket 

ska spelas.100 

 Stockhausens ”Zyklus” arbetar endast med några öppna parametrar, vilket kan liknas vid 

Beckmans förfarande i Kyss er! Tidigare antogs att dikten ansluter sig till den öppna formen 

betraktat till tid/kronologi och berättarröst. Såväl den musikaliska kompositionen som dikten 

domineras emellertid av en beslutsamhet, där materialet är bestämt. Vidare öppnade den 

seriella musiken portarna för en atonal musik som präglas av dissonans och likväl utmärker 

sig Beckmans Kyss er! av en dissonans framför konsonans. Detta noterar vi i det uppbrutna 

språket, staccato-rytmiken och samtidigheten. 

 

                                                 
99 Enkelt uttryckt utgår tolvtonstekniken från att alla tolv toner i den kromatiska skalan är lika mycket värda. Ett 
ortodoxt brukande av tekniken innebär att kompositören inte får använda sig av samma ton förrän han använt de 
elva övriga. Därmed skapas olika sekvenser eller serier som tonsättaren använder som motiv- och tonförråd. 
Definition av tolvtonsteknik hämtad ur Nationalencyklopedin och därefter bearbetad med egna ord. 
Nationalencyklopedin, ”Tolvtonsteknik”, http://www.ne.se/tolvtonsteknik, hämtad: 14/12 2011. Boulez tog 
intryck av Webern och lät den seriella tekniken även influera de rytmiska strukturerna, dynamiken, klangfärgen 
med mera. Se konvolutet till grammofoninspelningen: Otto Tomek, ”Boulez dirigiert Boulez”, ur Pierre Boulez, 
Le Marteau, BASF / Harmonia Mundi (20 29373-4) [året när skivan publicerades är okänt]. 
100 Don Michael Randel, The Harvard Dictionary of Music, Cambridge 2003, s. 32f. 
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* 

 

Vid en övergripande blick av texten på sida 21 i Johnsons Gubbdrunkning (Bilaga 7) finner vi 

att den är utformad med två olika typgrader. En mer fullständig typografisk inventering visar 

att texten är indelad i olika stycken; att den nyttjar indrag (eller justeringar) av text, kursiv, 

citationstecken, flera efterföljande punkter (…); avhuggna ord (fonem), hela ord och 

meningar i versaler samt stycken som löper parallellt med varandra. I somliga stunder liknar 

texten ren prosa, exempelvis de tre rader som börjar: ”En skenbar överlägsenhet”. Större 

delen av texten kan dock benämnas som versrader med en uppbruten struktur, vilket ger den 

en stökig och bråkig staccato rytm. På tredje raden kollapsar språket i en samling avhuggna 

ord – stammande fonetiska ljud – som sedermera mynnar i en bordunton: ”ööööö”. 

 Detta kan betraktas som en övergripande instruktion för läsningen – likt musikens 

partitur. Johnson arbetar emellertid med en öppen form och därmed finns det inga angivelser 

för hur texten ska läsas. Det är sålunda – motiverat av Johnsons musikaliska bakgrund – 

mycket troligt att han hade ett öppet partitur i åtanke vid utformandet av Gubbdrunkning.101 

De olika karaktärsdragen som typografin har skänkt texten kan peka på hur textmaterialet ska 

framföras eller hur det kan klinga i tanken under läsningen. Den borde kanske i första hand 

läsas högt och gärna av två personer för att fånga simultanismen.  

 På den medföljande EP-skivan visar det sig att uppläsningarna har bearbetats med olika 

effekter i inspelningsstudion.102 Med hjälp av elektronisk utrustning färgas inläsningen, 

exempelvis genom eko eller effekter som ger en muddrig, stum klang eller telefonkaraktär 

etcetera. Simultanläsningen ges mycket utrymme likväl. Rösterna talar dessutom med olika 

intonation och karaktär, likaså varierar ljudstyrkan. Nackdelen med inspelningen är, vilket 

nämnts tidigare, att den inte är i stereo. Textens placering på boksidan (partituret) kan 

nämligen tänkas bestämma panoreringen (vänster/höger) av rösterna. Med boken i handen kan 

läsaren emellertid orientera sig själv i denna process för att skapa en spatiös ljudbild, bestämd 

av textens justering på sidan. En tänkbar tolkning av textexemplet i Bilaga 7 är att typgraden 

                                                 
101 Beträffande Bengt Emil Johnsons musikbakgrund så var han kompositör (från noterad instrumentalmusik och 
elektroakustisk musik till text-ljud kompositioner) och musikskribent för bl. a. Nutida Musik. Gällande partitur: 
1900-talets musikaliska experiment med ljud och form satte även sina spår på partituren. Ex. kan kompositionen, 
som i La Monte Youngs “Composition 1960 #10 to Bob Morris” (1960), bestå av en kortfattad instruktion: 
”Draw a straight line and follow it.” Jackson Ma Low & La Monte Young, An Anthology, New York, 1970. 
Utöver formulerade instruktioner kan partituren bestå av grafiska blad, kartor, tabeller, collage m.m. Jmfr.: John 
Cage, Notations, New York 1969. Bengt Emil Johnson var naturligtvis väl informerad om experiment av detta 
slag på musikområdet, vilket har visats tidigare i analysen. 
102 Fem uppläsare medverkar på EP-skivan: Agneta Axelson Johnson, Margareta Bodin, Lars-Gunnar Bodin, 
Bengt Emil Johnson samt Lars Persson. Johnson, 1965. Observera att skivinspelningen innehåller en annan 
version av Gubbdrunkning än boken. 



 37 

bestämmer volymstyrkan av läsningen, versaler betraktas som interjektioner, text i kursiv 

betonas (alternativt artikuleras tydligare), citationstecken indikerar byte av röstläge (läsa som 

fiktiv person). Styckenas och radernas justering – indrag – och mellanrum bör också beaktas. 

De tomma ytorna kan fungera som pauser. 

 Den öppna formen möjliggör emellertid en långt mer intrikat och specialiserad tolkning 

av läsningen. Mary Ellen Solt menar att läsaren måste betrakta den konkreta dikten som ett 

objekt och delta i poetens skapande akt, eftersom denna slags dikt i första hand kommunicerar 

dess struktur.103 Öppenheten riskerar därmed att bli förrädisk, eftersom vi plötsligt står inför 

ett oräkneligt antal möjliga läsningar: börja på valfri sida i boken och antingen avancera 

framåt eller bakåt, hoppa över stycken, meningar, ord, bokstäver etcetera. Faktum är att 

Gubbdrunkning, i egenskap av partitur, saknar fasta läsinstruktioner.104 För att tillgodogöra 

sig dikten bör läsaren delta i poetens skapande akt och laborera med olika sätt att läsa den. 

När jag bröt med den traditionellt strukturerade läsakten och istället hoppade bock mellan 

olika stycken, började märkvärdigt nog underliggande mönster skjuta fram – framförallt 

permutationer. Låt oss undersöka detta närmare nedan. 

 I det översta stycket på sida 21 i Gubbdrunkning (Bilaga 7) läser vi ”korprop”. Detta är 

inte ett befintligt ord – utan snarare en, av Johnson egen utförd, sammansättning av orden 

”korp” och ”rop”. Sammansättningar av det här slaget är ett utmärkande drag för 

Gubbdrunkning, vilket avslöjas redan i titeln. Uttrycket ”korprop” influeras av ordet innan, 

”Kraftprov”, genom assonansen ”pro”. Det förra ordet är emellertid av större intresse i detta 

sammanhang.  

 Både ”korp” och ”rop” förekommer på flera andra håll i boken, såväl ensamma, som i 

kombination med andra ord. Korp är som bekant en fågel och fåglar synes vara ett av 

Johnsons centrala teman i Gubbdrunkning. I Bilaga 1, som vi studerade tidigare, förekommer 

ordet ”fåglarna” inte mindre än tre gånger, och därutöver finner vi dem även i ”ugglorna” och 

                                                 
103 Solt, 2010, s. 197f. 
104 Den amerikanska poeten och Cage-eleven Jackson Mac Low (1922–2004) är en av de 
konkreta/experimentella lyriker som arbetat med läsinstruktioner i flera av sina dikter. I de dikter som bär 
samlingsnamnet asymmetries (1960–1961) utgår Mac Low bl. a. från bestämda, men icke-intentionella metoder. 
En central idé i assymetries är att beakta tomma ytor genom att, i förhållande till den versrad man befinner sig 
på, genomföra tyst läsning av det språkmaterial som finns närmast på ovanstående rader (endast närmast, inte all 
tidigare text). Detta implicerar naturligtvis högläsning av det språkmaterial som finns på den versrad där man 
befinner sig. I mitt ex. nedan innebär understruken bokstav högläsning resp. kursiv tyst läsning (bokstäver i 
kursiv är egentligen inte utskrivna i en dikt i assymetries). Detta är enbart för att åskådliggöra hur processen 
fungerar:  

aaaa     bbbb     cccc 
aaddddbbbeeeeeecc 
faddgggbbeeeehhhc 

Jmfr.: Jackson Mac Low, Thing of Beauty, Berkeley & Los Angeles 2008, s. 80f. 
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”sparvarna”. Övriga delar av boken visar också på en rik förekomst av fåglar och 

fågelrelaterade uttryck, bland många exempelvis ”fjäderskrud”, ”fjädersläp” och 

”fjäderringar”.105 Likväl förekommer ”lockrop” flera gånger, vilket konnoterar fåglarnas sätt 

att kommunicera med varandra.106 I Bilaga 7 har vi noterat ”korprop” och längre ner i texten 

finner vi ”KLOCKROP” som rymmer ”lockrop” med ett ”k” framför. Två rader nedanför 

identifierar vi ”timplockare” [min unders.] och på raden därunder, ”Locktvivel”. Det är 

knappast någon tillfällighet att stycket nedan rymmer ordet ”slocknade” [min unders.]. Det vi 

uppmärksammar är en serie permutationer där ”Kraftprov” blir ”korprop” som permuteras till 

”KLOCKROP”, vilket vidare genererar ”timplockare”, följt av ”Locktvivel” och slutligen 

”slocknade”. Vi bör påminna oss om att det inte bara speglar denna del av texten, utan även 

går att identifiera genomgående – exempelvis förekomsten av ”lockrop”, likväl serien 

”fjäderskrud”, ”fjädersläp” och ”fjäderringar”.  

 Substantivet, ”rop”, är ett oidentifierat ljud – vi måste, om ni så vill, höra ropet. Här står 

det tillsammans med korp, vilket, tillsammans med lockrop, för tankarna till korpens lockläte: 

”korrp”. Annars är den sotsvarta fågeln förmodligen mest känd för sitt ”kraaa”. Korpens 

odefinierade rop ger dock en genklang i övriga textavsnittet; fyra rader neråt ställs ropet mot 

”tysta” och ännu längre ner upprepas ”viska” två gånger. Därefter återkommer fågeltemat 

med ”Tätt, tätt” – korpen tillhör nämligen släktet tättingar. Ett antal rader ner stoltserar 

”KLOCKROP” med versaler i kursiv. Klockan klämtar inte, den ropar, ger ifrån sig ett 

(k)lockrop – kanske det är korpens ”korrp” i en ekande tunnel? Klockans rop färgar av sig i 

ett ”barnskrik” på raden under, för att senare permuteras i ”timplockare”, ”locktvivel” samt 

”slocknade”. Långt ner på sidan finner vi ”FÅGELSPRÅNG” som upprepas två gånger. Alla 

dessa ”lock”, ”rop”, ”tätt”, ”korp”, ”fågelsprång” och dylikt är – liksom i musiken – 

variationer över ett tema. 

 Men är fåglarna huvudtemat? Gubbdrunkning heter boken trots allt. I textexemplet 

(Bilaga 7) har Johnson omvandlat boktitelns skenbara substantiv till ett lika imaginärt 

adjektiv: ”gubbdrunknare”. Uttrycket ”gubbdrunkning” behöver dock utredas. Det genomgår 

nämligen en större mängd permutationer i boken. Uttrycket består av ”gubb”, som i gubbe; 

”drunkning” samt ”runk”, som i runka.  

                                                 
105 Ex. på var uttrycken finns i Gubbdrunkning: ”fjäderskrud”, s. 14; ”fjädersläp” och ”fjäderringar”, s. 22. 
Johnson, 1965. 
106 Första gången ”lockrop” påträffas är på sidan 9. Johnson, 1965. 
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Gubbe eller ”gubb” sätts samman till en mängd uttryck, exempelvis ”gubbmassa”, 

”gubblass”, ”glassgubbe”, ”gubbjulpar”, ”gubbspäck”.107 Vi kan avvika från textexemplet för 

en kort stund och koncentrera oss på uttrycket ”gubbjulpar”. Den nya ordsammansättningen 

kan utöka ordförrådet med orden ”ju”, ”jul”, ”julp”, ”par”, ”ar”. Förekomsten av ”julp” – det 

vill säga öppning, gap eller gylf – enskilt eller tillsammans med andra uttryck, är 

påfallande.108 Första gången ordet påträffas står det ”julp-par”, senare heter det bland annat 

”julpsläp” och ”julpäls”.109 På sida 23 står det att läsa ”JULPKNOPP” som följs upp av 

”JULKOMPLOTT”. Uttrycket julp permuterades bort, istället gavs ”jul” fördel och 

permuterandet fortgår i alla möjliga riktningar. Orsaken till att julp förekommer ofta torde 

vara betydelsen gylf. Gylfen måste forceras för att kunna runka, ty det är onani som uttrycket 

synes åsyfta. Så kan vi återigen härleda förloppet till gubben när han drunknar i sin 

runksejour, eller om han till följd av en genomförd våldtäkt dränker en kvinna. Johnsons 

öppna form ger onekligen en mängd infallsvinklar och ingen synes vara rätt eller fel. Johnson 

sade det själv, vilket citerades tidigt i analysen: ”Till den konkreta poesins grundinsikter hör 

ju den att språket är autonomt; att ett ord inte är identiskt med det som det ’betyder’ pekar på. 

Ordet är ett ting, sammansatt av bokstäver, stavelser.” Kanske det kan vara intressant att 

försöka spåra betydelser i Johnsons verk, men det tycks mer meningsfullt att koncentrera sig 

på formen. Meningen blir gärna mycket personlig och bör kanske därmed lämnas till läsaren. 

 Textexemplet visar huvudtemat, gubbdrunkning, enbart en gång. Det finns emellertid 

gott om exempel på andra sidor i dikten. En generell observation är att drunkning inte 

närmelsevis permuteras i lika hög grad som ”gubb”. Däremot konnoterar drunkning, vatten 

och vattenrelaterade ting och sådana uttryck finns gott om i texten – dock inte i textexemplen. 

Det andra framträdande temat, fåglarna, opererar emellertid friskt i texten (Bilaga 7).  

 I Johnsons Gubbdrunkning pekar inte orden på en specifik betydelse och därmed 

laborerar han med en öppen form. Språkmaterian antar formen av ljud primärt, vilken färgas 

av de uttryck (eller permutationer) som läsaren möter. I mångt och mycket påminner detta om 

John Cages kompositionsteknik, men den amerikanske kompositören är långt mer upptagen 

med det avsiktslösa – att tillintetgöra tonsättarens ego – till skillnad från Johnson. Tidigare i 

analysen har vi visat på att Johnsons dikt snarare är ett resultat av bestämdhet – vi kan endast 

                                                 
107 Ex. på var uttrycken finns i Gubbdrunkning: ”gubbmassa”, s. 12; ”gubblass” och ”glassgubbe”, s. 14; 
”gubbjulpar”, s. 16, ”gubbspäck”, s. 17. Johnson, 1965. 
108 Definition av julp: ”julp, ännu ej hos Dalin 1850, från lty. = holl. gulp ds., sannol. från en dialekt med j för g 
(såsom i Berlin); väl en variantform till holl. glop n., öppning, gap, o. besl. med glupa el. möjl. glappa. – Hit hör 
även gylf med dunkelt f (från högt.?).” Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1922. 
109 Ex. på var uttrycken finns i Gubbdrunkning: ”julp-par”, s. 11; ”julpsläp”, s. 16; ”julpäls”, s. 22. Johnson, 
1965. 
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tala om en skenbar eller symbolisk slump. Ur denna synpunkt tycks poeten även dela ett 

släktskap med den franska kompositören Pierre Schaeffer (1910–1995), som utvecklade en ny 

form av konstmusik vilken han benämnde musique concrète.110 Denna form innebär inspelad 

elektronisk musik som kan innehålla vilka ljud som helst och alla ljud. Schaeffer behandlade 

emellertid ljuden som musikaliska källor och arrangerade dem med hänsyn till karaktär och 

enligt rytmiska strukturer. Därutöver baseras valet av ljud i den konkreta musiken – musique 

concrète – på kompositörens smak, vilket skiljer sig avsevärt från Cage och det 

experimentella avantgardet. Johnsons arrangemang präglas emellertid av ett intuitivt 

förfarande – hans egen smak och vilja – samtidigt som språkmaterialet kan hämtas över hela 

kartan. Därmed överensstämmer poetens kompositionsteknik ganska väl med Schaeffers. Den 

konkreta musiken omnämns även i Fahlströms konkreta manifest och likställs med hans egna 

studier. Han talar om hur Schaeffer klipper ut ett fragment av ett lokljud och repeterar detta 

med en smärre förändring av tonhöjden. Fahlström förklarar vidare att ”det nya sammanhang 

som bildats, hade gett en ny materia”.111 Genom permutationerna, de avhuggna orden med 

mera i Gubbdrunkning uppstår även nya sammanhang och därmed en ny språkmateria. I sina 

böcker under 60-talet tog Johnson starka intryck av Fahlström, vilket tyder på att den konkreta 

musiken kan ha satt sina spår även i Johnsons böcker.112 

 

* 

 

I Åke Hodells Självbiografi kanske den visuella aspekten är mer påfallande än den auditiva. 

Kompositionstekniskt är repetitionen ett framträdande grepp, men detta har redan avhandlats 

relativt flitigt av Magnus Haglund i biografin Åke Hodell. Det jag har funnit mest spännande 

beträffande ljud i Hodells dikt är de svarta hålen. Dessa kan konnoteras till skotthål och är det 

grepp som många andra analyser riktat mest uppmärksamhet på – och inte är det märkligt – 

med tanke på det accentuerande intryck det gör på läsaren.  

 Samma år som Självbiografi publicerades komponerade Hodell även ett ljudverk, kallat 

Strukturer III. Stycket innehåller enbart ljud från krig – eller mer specifikt ljudet av diverse 

vapen som avfyras och konsekvensen i form av rikoschett, explosionseffekt etcetera. 

                                                 
110 Ordet concrète i musique concrète åsyftar de ”konkreta” ljuden i verkligheten. Thom Holmes förklarar vidare: 
”These were opposed to the ’musical objects’ of tonal music, whose source was the abstract value system of the 
mind.”  Thom Holmes, Electronic and Experimental Music, New York & London 2002, s. 91. 
111 Öyvind Fahlström, 1999, s. 118. 
112 I ett brev till Teddy Hultberg skriver Johnson: ”It should be clear to all that my first books are direct results of 
my lessons for ÖF [Öyvind Fahlström].” Hultberg, 2006, s. 10. 
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Eventuellt hörs även flygplansmotorer.113 Ljuden från inspelningen kan relateras till 

skotthålen i dikten. Om vi betraktar collaget i Bilaga 2 och studerar det närmare – avläser allt 

som fångas upp av blicken på sidan – så uppstår något intressant, är det inte skottsalvor vi hör 

innan vi uppfattar det visuella avtrycket på boksidan? Det kan vara en personlig upplevelse, 

men det verkar vara ett rimligt skeende, närbesläktad med synestesi. En sannolik förklaring 

till denna process torde stå att finna i konnotationen. De flesta har sett de måltavlor i vit papp 

som används vid prickskytte med pistol, luftgevär eller liknande, liksom det perforerade 

resultat som skotten ger upphov till på tavlan. Låt oss börja avläsa sidan (Bilaga 2) längst upp 

till vänster.  

 När ögonen fokuserar, scannar blicken även av det som finns i det perifera fältet. 

Läsaren antas skapa sig en ögonblicklig uppfattning om att de svarta hålen kommer från skott 

med ett skjutvapen. Dessa diffusa registreringar sker givetvis inte medvetet, utan finns 

inprogrammerat i minnet.  

 Detta skulle kunna relateras till den kinetiska dikten som Mary Ellen Solt har skrivit om. 

Hon menar att den kinetiska dikten ”incorporates movement, usually a succession of pages; 

but it is essentially a visual poem, and its words are, of course, made up of sounds”.114 

Rörelsen (”movement”) beträffande Självbiografi börjar i blickens registrering av ett svart hål 

mot en (vit) pappersyta, vilket kan uttryckas som ett tecken eller en symbol för en perforerad 

måltavla. Vidare relateras detta till orsaken, vilket är kulan som avfyrats av ett vapen. Om vi 

avlossar ett skott med ett vapen förmodas vi inte kunna bestämma den kronologiska 

ordningen för ljudet respektive kulans åverkan på måltavlan. Det svarta hålet förknippas 

därmed omedelbart med knallen. Den kronologiska följden i dikten – att härleda bakåt till 

orsaken – är dock inverterad: upplevelsen är snarare att vi befinner oss i ögonblicket när 

skottet avlossas. Vi hör skottet och ser sedan resultatet. Collaget scannas av och vi hör 

enskilda skott, för att vidare varsebli hela salvor (när de svarta hålen ligger tätare).  

 Solt observerar: ”In some cases non-linguistic material is used in place of language [...] 

But the non-linguistic objects presented function in a manner related to the semantic character 

of words.”115 Det icke-lingvistiska materialet representeras av skotthålen, men de får en 

semantisk funktion som liknar ord. Knallen som ekar i huvudet är ett fonem, alternativt ett 

                                                 
113 Om Strukturer III: ”This is the sound of the great wars. All weapon sounds are chosen with the greatest care 
in order to present an authentic acoustic progression through the great wars of the 20th century.” Ur den 
medföljande bookleten till CD-dokumentationen: Åke Hodell, Verbal Brainwash and other works (Fylkingen, 
FYCD 1018-1-2-3), Stockholm 2000. Uppgifterna i analystexten baseras även på uppsatsförfattarens egna 
observationer vid lyssnandet av Strukturer III i CD-dokumentationen. 
114 Solt, 2010, s. 197. 
115 Solt, 2010, s. 197. 
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onomatopoetisk ”pang”. ”Pang” eller ”bang” är kanske det närmaste vi kommer en enkel 

språklig översättning, men ljudet ligger snarare närmare ett fonem som blir svårare att 

översätta med bokstäver. Hodell synes emellertid ha hittat en möjlig transkription genom ett 

objekt – svart hål – som är laddat med en semantisk funktion. Han har därmed isolerat en del 

av verkligheten – fragment ur realiteten som placeras i ett nytt sammanhang, vilket skapar ny 

materia. Vi erinrar oss därmed återigen Pierre Schaeffers konkreta musik. 

 

Avslutande diskussion 

I analysen har jag identifierat ett antal stilistiska grepp i dikterna, vilka synes relevanta för den 

konkreta poesin; däribland simultanitet, imaginär eller symbolisk slump, ready-made, 

permutationer med mera. De konkretistiska greppen har emellertid använts på olika vis och 

med olika syften i respektive dikt. Bengt Emil Johnsons dikt Gubbdrunkning befinner sig 

närmast Öyvind Fahlströms konkretistiska idéer genom den öppna formen, språket som 

ljudande materia och laborerandet med (symbolisk) slump. Åke Hodells Självbiografi har 

framförallt tagit vara på den öppna formen, bland annat genom öppnandet mot det okända, 

men är samtidigt mån om att språkmaterian är förankrad i betydelser. Kyss er! av Erik 

Beckman tar ytterligare ett steg längre bort från den konkreta poesin genom att arbeta med ett 

fast innehåll, där konkretismen fungerar som ett gestaltande grepp. Beckman arbetar 

emellertid med enstaka öppna parametrar, vilket gör att vissa aspekter av boken är öppen för 

tolkning, men detta påverkar emellertid inte det innehållsliga fundamentet. 

 Denna uppställning innebär att Johnsons dikt rymmer ett oöverskådligt antal tolkningar, 

vilket gör det tämligen arbiträrt med dylika spekulationer, medan Hodell och, i synnerhet, 

Beckman snarare stramar åt tolkningsmöjligheterna. Gubbdrunkning kan kallas för en 

ljuddikt, medan Självbiografi framförallt är en bilddikt. Beträffande Kyss er! kanske vi får 

nöja oss med att definiera den som en prosadikt med konkretistisk gestaltning. 

 Hodells Självbiografi har bland annat studerats utifrån ett ready-made perspektiv. Den 

litteratur som jag har tagit del av har utelämnat möjligheten att betrakta boken på detta vis. 

Undersökningen tog fasta på öppnandet mot det okända, vilket genererade Hodell som ett 

tänkbart medium och greppet att främmandegöra en självbiografi genom grumliga 

minnesfragment. Duchamp-spåret är emellertid outtömligt. En djupdykning i den fjärde 

dimensionen är exempelvis en lockande analysmodell.  

 De ljudande aspekterna av Självbiografi skulle kunna utvecklas, inte bara beträffande 

skotthålen. De vita bladen kan exempelvis betraktas som pauser som förstärker den 
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musikaliska dimensionen i bilddikten. Dessa blad är i övrigt en outforskad del av boken som 

förtjänar att utredas vidare. De ger implikationer till zenbuddism (”mu”, det vill säga 

”ingenting”), och fungerar som en parabel till Robert Rauschenbergs vita målningar, Cages 

4’33 samt Nam June Paiks ”Zen for film”.  

 Erik Beckmans Kyss er! är en av de böcker i författarens verklista som ägnats minst 

studier. Sven Delblancs ”De två i Bosnien. En text av Erik Beckman analyserad” är en 

välskriven och intressant essä som behandlar den musikaliska kompositionstekniken i ett 

kortare avsnitt ur Kyss er! En studie av det cybernetiska greppet i dikten har, enligt mina 

källor, inte genomförts tidigare. Det gav mycket intressanta och överraskande resultat i form 

av en hybridisering av datorn och människan, vilket i förlängningen kan tolkas som en kritik 

av ett kontrollsamhälle där människorna känner sig utstötta framför delaktiga. Detta ämne 

känns synnerligen aktuellt även i dagens samhälle. Kanske lever vi i ett av världshistoriens 

mest kontrollerande samhällen, där det skapade behovet av onödig materia är större än 

någonsin, förströelsen är total och utanförskapet ligger på en oroväckande nivå? En 

fördjupande diskussion om diktens aktualitet i dagens samhälle välkomnas med öppna armar! 

 Inslaget av simultanism har påträffats i samtliga dikter, men respektive diktare har sin 

egen utgångspunkt i förfarandet. Den litteratur som jag har tagit del av behandlar denna 

aspekt ganska perifert, vilket förmodligen kan motiveras av att samtidigheten snarare präglat 

den orala poesin – framförallt text-ljud kompositionen – där läsakten åskådliggör 

simultanismen. Hodells Självbiografi uttrycker samtidigheten bland annat genom att lägga 

flera lager av text ovanpå varandra, medan Johnson arbetar med parallellt löpande 

textstycken; Beckman synes istället klippa upp texten och foga den med andra delar, så att en 

tematisk form – vilken kan representera en händelse – bryts tvärt mot en annan, och således 

framkallar en upplevelse av att två eller flera aktiviteter utspelar sig samtidigt. Simultandikten 

är med andra ord inte bara ett högläsningsfenomen och skulle därmed kunna utforskas vidare i 

skriven poesi generellt och konkret poesi i synnerhet. Den öppna formen i Johnsons 

Gubbdrunkning erbjuder även möjligheten att betrakta flera stycken som parallella aktiviteter 

– det är upp till läsaren eller läsarna att strukturera sin läsning. Denna infallsvinkel 

aktualiserar även läsarens roll i den konkreta poesin.  

 Mary Ellen Solt menar att läsaren måste betrakta dikten som ett objekt och delta i 

poetens skapande akt, eftersom den konkreta dikten i första hand kommunicerar dess struktur. 

Detta förhållningssätt kan vara mindre aktuellt i fallet Beckman, eftersom han uppenbarligen 

förhåller sig med viss distans till den öppna formen och dess ofantliga tolkningsmöjligheter. 

Studier av den öppna formen i Kyss er! bör kanske därmed genomföras med viss tillförsikt. I 
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Johnsons Gubbdrunkning och Hodells Självbiografi är det däremot av stor vikt att läsaren är 

med och skapar. Studier av läsarens roll som medskapande synes vara en förutsättning för en 

djupare förståelse av den konkreta poesin. Den medskapande akten tycker jag också är en av 

den konkreta poesins styrkor, eftersom den ställer krav på läsaren som stimulerar hans eller 

hennes egna kreativa förmåga. Det är emellertid inte helt oproblematiskt att arbeta på detta 

vis, vilket Beckman själv har uttryckt som att läsaren inte har ”en chans”. Huruvida 

konkretismen är mer lämplig som ett gestaltande grepp är onekligen en relevant fråga. 

 Repetition är ett grepp som samtliga diktare har använt sig av i sina verk. Jag har dock 

valt bort att skriva om detta med anledning av att det har behandlats i stor utsträckning i 

tidigare analyser av konkret poesi. En pedagogisk och rogivande ingång på detta spår står att 

finna i Magnus Haglunds bok Åke Hodell. Haglund omnämner Gilles Deleuze bok Différence 

et répétition (1968) som en potentiell teoretisk ram för studier av bland annat repetition, men 

väljer själv att använda begreppet i en mer generell bemärkelse; exempelvis genom att dra 

paralleller till rockmusik. Jesper Olsson har använt sig av Deleuze mer flitigt i sin avhandling 

Alfabetets användning Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, dock inte 

specifikt beträffande de diktverk som min uppsats utgår ifrån. 

 Det svåraste med uppsatsen har förmodligen bestått i att koordinera hela analysen och 

finna en passande ingång till respektive diktverk. Beträffande Johnson och Hodell har det 

varit enklare att isolera betydande grepp och diskutera dessa, medan Beckmans 120 sidor 

långa prosadikt har varit svårare att göra en rättvis analys av i sammanhanget. Hodell visade 

sig snart vara mest intressant att studera med bakgrund i hans livshistoria, ett förfarande som 

inte ägnats de övriga två författarna. Diskrepansen har emellertid visat på den konkreta 

poesins många ansikten och utifrån det perspektivet hoppas jag med min uppsats kunna 

inspirera till fortsatta diskussioner och studier i ämnet. 
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