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1.1 Inledning 

Den spanske poeten och dramatikern Federico Garcia Lorca (1899-1936) växte upp i en 

välbärgad, liberal och intellektuell familj i den andalusiska byn Fuente Valqueros. Bäst 

trivdes han på den andalustiska slätten där han begeistrat umgicks med fjärilar, insekter, 

blommor och ogräs. Lorca karaktäriseras bland sina nära vänner som en entusiastisk människa 

med filantropisk levnadsglädje men periodvis tungsint i sin besatthet av döden. En vanlig 

förekommande beskrivning av Lorca och hans verk är att de inkarnerar det halv folkliga, halvt 

modernistiska – det starkt dödsmedvetna men samtidigt bejakande levnadsglada.
1
  

I den uppmärksammade föreläsningen Juego y Teoria del Duende (Play and Theory of the 

Duende), som framfördes i Buenos Aires 1933, lanserar Lorca ett estetiskt begrepp vid namn 

”duende”. Begreppet presenteras med ett metaforiskt bildspråk vilket medför en enigmatisk 

oklarhet – en definitiv definition ges aldrig utan begreppets mening maskerar sig bakom en 

poetisk språkdräkt.  

Jag stötte initialt på Lorcas duendebegrepp i anslutning till den svenske poeten Bruno K. Öijer 

(1951 -) i en intervju för SVT:s Röda Rummet 2001.  Öijer tillfrågas om hans egna, subjektiva 

”duende” (i koppling till den nypublicerade diktsamlingen Dimman Av Allt, som utgavs under samma 

år). Under intervjun definierar Öijer duende som en antitetisk kraft riktad mot den samtida reklam och 

underhållningsindustrin, vilken Öijer beskriver som avtrubbande och menlös i sina uttrycksformer.
2
  

Öijer har emellertid uttryckt sin kännedom om Lorcas duende långt innan. I en intervju, redan 

1984, får Öijer frågan om han sett filmen Buena Vista Social Club:  

 

Jag gillar både filmen och musiken. Jag gillar all musik som har duende, ett uttryck som poeten 

Lorca använder sig av. Konst, musik och litteratur med duende har svarta ljud som är förankrade 

långt ner i underjorden. En mörk resonans, ett allvar som finns i bluesen och tangon.
3
  

 

Jag upplever Öijers anammande av duendebegreppet som ett exempel på en generell observans och 

uppvärdering av Lorcas senare verk. Jag ämnar därför att i denna uppsats sammanföra 

                                                           
1
 Marika Gedin, Lyrikvännen #3 – 1999. Årgång 46.  Specialnummer om Federico Garcia Lorca, s. 35. 

2
 Youtube, Bruno K. Öijer intervjuad i SVT:s Röda Rummet i oktober 2001, 

http://www.youtube.com/watch?v=4OYt_AmpJVM, hämtad 03.39 - 12/2 – 2013. 

3
 Per Bäckström, Aska, Tomhet & Eld: Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, Ellerströms förlag, Lund 

2003, s. 282. 
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duendebegreppet med Öijers sena diktning för att påvisa analogier och influenser. Fokus 

kommer ligga på Trilogin där Medan Giftet Verkar (1990), Det Förlorade Ordet (1995) och 

Dimman Av Allt (2001) ingår. Öijer intar med dessa tre diktsamlingar en ny riktning i sitt 

författarskap. Formspråkets textur blir mer avskalat, även tonen och bildspråket övergår i en 

nedtonad sorgemässa och det Öijer under intervjun själv kallar för ”litterär garnityr” 

(interpunktion) tas bort i syfte att lyfta fram textens innehåll.
4
 Det elegiska stråk som 

genomsyrar Öijers författarskap accentueras och kulminerar inom ramarna för Trilogin.
5
 

Under denna tid utvecklar Öijer ett nydanande lyrikuppträdande som drog till sig stora 

åhörarskaror – den medialt etiketterade ”outsidern” och ”anarkisten” Öijer förflyttades 

omgående in till litteratursveriges centra och omvärderades av den svenska kritikerkåren.
6
         

Biografiska upplysningar har emellertid Bruno K. Öijer alltid varit ytterst sparsam med. Vi 

kan däremot säkerhetsställa att Bruno K. Öijer är född den 26 november 1951 i Linköping.
7
 

Fadern arbetade vid järnvägen men begick självmord redan 1953 och lämnade kvar Bruno 

samt två resterande bröder till modern att ensamt försörja.
8
 Öijer har alltså, på samma sätt som 

Lorca, tidigt upplevt dödsfall inom familjen, vilket i bådas fall motiverar den konstnärliga 

intimiteten med döden.
9
 För att närma sig Öijers uppväxt ytterligare får man ta del av den 

information han delat med sig av i intervjuer under åren. 1976 beskriver Öijer sin mors 

dåvarande livssituation på följande vis: ”en morsa, som har jobbat och slitit och aldrig haft 

några pengar och nästan sett arbetare som nåra jävla kapitalister.”
10

 Senare i livet uttalar sig 

Öijer även om sin mor i en intervju i Aftonbladet 2008: ”När hon hade betalt hyra och köpt 

ved fanns det egentligen inte stålar kvar. Det var enormt hårt. Hon jobbade natt på sjukhus 

och skulle ta hand om tre barn. Jag har aldrig sett min mamma sova. Det tärde på henne. Det 

                                                           
4
 Youtube, Bruno K. Öijer intervjuad i SVT:s Röda Rummet i oktober 2001, 

http://www.youtube.com/watch?v=4OYt_AmpJVM, hämtad 04.23 - 2013-02-12. 

5
 Bäckström, s. 178. 

6
 Ingemar Algulin, Bernt Olsson, Litteraturens historia i Sverige, Nordsets, Stockholm 2009, s. 580.   

7
 Olle Thörnvall, Det svarta puzzlet – en essä om Bruno K. Öijer, Ellerströms förlag, Lund 2002, s. 28.  

8
 Bäckström, s. 203.  

9
 Lorca hade en yngre bror som dog i späd ålder. 

10
 Thörnvall, s. 30. 
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var brutalt.”
11

 Öijer skisserar i samma intervju en barndomsbild som, i viss mån, kan illustrera 

familjen Öijers ekonomiska och sociala utsatthet:  

 

På 50-talet var barnavårdsnämnden mångas skräck. Jag var sex år när de skulle komma och 

hämta mig eftersom de ansåg att min mamma inte orkade ta hand om tre söner. Jag minns att jag 

sprang hemifrån och gömde mig bakom en kyrka tills det blivit mörkt. Då kunde jag krypa hem.
 

12
  

 

När det kommer till författaren Bruno K. Öijers levnadsteckning har det nästintill blivit 

obligatoriskt att slentrianmässigt kommentera den upproriska tiden för stenciltidsskrifterna 

samt, de av Öijer verkställda, frappanta och kontroversiella aktionerna (med den välkända 

stipendieutkastningen i Stockholms T-Central i centrum). Dels motiverat av det ändliga 

textutrymme en kandidatuppsats erhåller, dels för att undvika faran att fastna i hagiografin, 

avstår jag från att beskriva detta närmare här. Med de föregående biografiska upplysningarna i 

åtanke bör dock Öijers konstnärliga konsekvens omnämnas – att Öijer alltifrån det att han 

debuterade 1973 – valt att beskriva sin poesi som ett försök till att formulera sitt sår och 

utanförskap.
13

     

1.2 Syfte & frågeställning 

Mitt syfte är att analysera Federico Garcia Lorcas duendebegrepp som estetisk term, 

utkristallisera begreppets mening, ursprung, sceniska karaktär och estetiska innehåll. 

Resultatet av begreppsanalysen appliceras sedan på de tre diktsamlingarna i Bruno K. Öijers 

Trilogin, samt den säregna lyrikperformance som utvecklas under denna tid i syfte att adekvat 

belysa hur Öijer influerats och använt sig av duendebegreppet. 

 Vad är duende? 

 Hur interpreterar och använder sig Bruno K. Öijer av duendebegreppet i sitt litterära 

och sceniska uttryck under tiden för Trilogin?  

                                                           
11

 Oisin Cantwell, ”Jag har aldrig sett min mamma sova”, Aftonbladet 2008-12-27. 

12
 Ibid.  

13
 Thörnvall, s. 5.  



6 
 

1.3 Metod & teori 

Jag tar avstamp i Lorcas föreläsning Play and Theory of the Duende där Lorca introducerar 

det estetiska begreppet duende, dess innebörd och praxis. Det poetiska, nästintill surrealistiska 

bildspråket, resulterar i att meningen ligger utspridd, ofta outsagd mellan raderna i de citerade 

styckena. Jag delar därmed upp min begreppsanalys av Lorcas föreläsning Play and Theory of 

the Duende under fem underrubriceringar som alla bearbetar varsin tematisk infallsvinkel i 

försöket att avgränsa och dissekera det intrikata duendebegreppet. De fem avsnitten berör alla 

perspektiv jag funnit relevanta att studera utifrån Lorcas poetiska föreläsning Play and Theory 

of the Duende. Avsnitt 2.1.1 har som syfte att lokalisera begreppets geografiska ursprung. 

Avsnitt 2.1.2 inriktar sig på duendebegreppets ambivalens och försöker utkristallisera syftet 

med begreppets polaritet. Avsnitt 2.1.3 undersöker duendebegreppets subversiva och 

samhällskritiska sida – begreppets karaktär och tillvägagångssätt jämförs även med en 

avantgardistisk retorik. Avsnitt 2.1.4 fokuserar på de svarta ljud som deskriptivt karakteriserar 

duende. Begreppsanalysens sista avsnitt: 2.1.5, är en komparation mellan Fredrich Nietzsches 

estetiska begrepp det dionysiska, kontrasterat med Lorcas duende. Nietzsche omnämns 

upplyftande flera gånger i Lorcas föreläsning och blir därför relevant att granska ytterligare. 

Nietzsches estetiska term innehåller sedermera avgörande likheter med Lorcas 

duendebegrepp. I avsnitt 3.1.1 åskådliggörs Bruno K. Öijers initiala möte med Lorcas 

duendebegrepp. I avsnitt 3.1.2 granskas Öijers musikaliska influenser och dess närkontakter 

med duende. I avsitt 3.1.3 analyseras Öijers lyrikperformance samt analogierna med den 

scenografiska estetik som är betecknande för duende. Avsitt 3.1.4 undersöks Öijers poetiska 

tilltal och dess analogier med Lorcas poetiska accent i föreläsningen Play and Theory of the 

Duende. I avsnitt 3.1.5 utvärderas likheterna mellan Öijers och Lorcas villkorslösa 

autenticitetsanspråk. Avsnitt 3.1.6 belyser hur Öijer bearbetar och modifierar 

duendebegreppet för att aktualisera och anpassa begreppet till en samtidsproblematik. Avsnitt 

3.1.7 illustreras Öijers och duendebegreppets närhet till den moderna elegin. Avsnitt 3.1.8 

komparerars och sammanförs Nietzsches det dionysiska och duendebegreppet med Öijers 

tematisering av sorg.          

1.4 Tidigare litteratur & forskning 

Som stödjande sekundärlitteratur har jag använd mig av David Johnstons biografi Federico 

Garcia Lorca (1998); en studie där Johnston närmar sig den problematiska poeten som 

officiell person och den mer tillknäppta, privata Lorca. Det är en diskuterande bok 
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innehållande flertalet relevanta poänger angående Lorcas samtid och verk. Forskning om 

duendebegreppet i direkt relation till Lorca har, vad jag funnit, endast Lorca själv bedrivit i 

form av essäer och föreläsningar. Föreläsningen Play and Theory of the Duende (1933) som 

ingår i essäsamlingen In Search of Duende är min primärkälla i analysen. Boken är översatt 

till engelska av Christopher Mauer, amerikansk professor i litteraturvetenskap med 

specialisering på spansk litteratur. Någon engelsk eller svenskspråkig sekundärlitteratur som 

specifikt studerar duendebegreppet i förhållande till Lorca har jag inte funnit.  

Per Bäckström har skrivigt en omfattande doktorsavhandling om Bruno K. Öijer titulerad: 

Aska, Tomhet & Eld: Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (2003). Som underrubriken i 

avhandlingstiteln indikerar ligger Bäckströms huvudsakliga fokus på det aparta i Öijers 

sociala positionering. Kapitel berörande det litterära avantgardet; dess retorik och villkorslösa 

strävan efter autenticitet är ett signifikativt inslag för att nå förståelse för Öijers tidiga år med 

kulturradikala stenciltidskrifter och skandaler som stipendieutkastningen i Stockholms 

tunnelbana 1975. Bäckström väver tidigt in Öijer i en litterärhistorisk tradition för att gradvis 

låta författaren själv ta mer och mer plats i takt med att Öijers poetik, retorik och livssyn 

lösgör sig och blir mer oberoende av tradition och litterära förhållningssätt. Öijers bildspråk, 

dödstematik, språksyn och lyrikperformance upptar stora delar av boken. Det är en studie jag 

haft mycket hjälp av och som även fungerat som portal in till annan forskning.   

Olle Törnvall har skrivit en analytisk essä titulerad Det svarta puzzlet – en essä om Bruno K. 

Öijer (2002) som jag också haft hjälp av. Johan Svedjedahl har även författat en 

litteratursociologisk essäsamling titulerad Gurun och grottmannen (1996) där texten ”Bruno 

K. Öijer, Sven Delblanc och sjuttiotalets bokmarknad” finns med och som jag tagit del av. 

Essän var emellertid av mindre relevans för mitt ämnesval och används därmed i liten 

utstäckning. Den första vetenskapliga behandlingen av Öijer står dock Lena Malmberg, 

forskare vid Lunds universitet, för. Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk 

lyrik (2000) är en avhandling som utreder en transformation på den svenska lyrikscenen under 

de sista trettio åren i förhållande till den Orfiska poetpositionen – en bok jag hade hjälp av i 

undersökandet av den moderna elegin. 

 

http://www.bokus.com/bok/9789146224778/gurun-och-grottmannen-bruno-k-oijer-sven-delblanc-och-sjuttiotalets-bokmarknad/
http://www.bokus.com/bok/9789146224778/gurun-och-grottmannen-bruno-k-oijer-sven-delblanc-och-sjuttiotalets-bokmarknad/
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2.1 Begreppsanalys 

2.1.1 Geografi 

I föreläsningen Play and Theory of the Duende (1933) talar Lorca genomgående om 

Andalusien och binder samman duende som estetiskt begrepp och företeelse med denna plats 

– som Lorca själv härstammar ifrån. Flamencon och cante jondo är två musikaliska fenomen 

som härstammar från Granada, musik och kännetecknar den romsk-andalustiska kulturen – 

företeelser Lorca lyriskt återvänder till i sin föreläsning. Majoriteten av Spaniens romer, som 

Lorca så passionerat sympatiserar med och vars musikalitet han sedan barnsben tagit del och 

influerats av, har även sitt ursprung i Granada. En avsevärd idealisering och romantisering av 

Andalusien och den romska kulturen genomsyrar texten vilket kan vara viktigt att ha i 

åtanke.
14

  

Någon genealogisk eller mytologisk förankring av duende görs inte i Lorcas föreläsning. Men 

själva namnet duende har sin motsvarighet i den andalustiska folktron där den representerar 

en slags hustomte som håller till i tillvarons utkant. Lorcas beskrivning av duendes 

sammanfattande väsen är istället jordens ande och utifrån denna medvetet, abstrakta 

stipulation för Lorca, ett poetiskt resonemang om duendebegreppet som ett expressivt och 

existentiellt tillstånd. Duende uppdagas enligt Lorca i konstformer där akademiska egenskaper 

som virtuositet och komplexitet förlorar sitt värde för att substitueras av spontanitet och 

autenticitet. Ett exempel på detta är när Lorca citerar sin vän, den andalusiske canto jondo-

sångaren Maniel Torre, som säger följande till en kollega: ”You have a voice, you understand 

style, but you’ll never ever succeed because you have no duende.”
15

 Citatet illustrerar den 

äkthetssträvan som är direkt avgörande för att en artefakt eller ett artistiskt uppträdande 

potentiellt skall kunna frammana duende. Lorca hävdar sedermera att det andalusiska folket 

ideligen talar om duende och instinktivt kan upptäcka dess uppenbarelse genom intuition – 

vilket påvisar duendebegreppets geografiska samt kulturella härkomst.
16

    

                                                           
14

 Gustafsson,  s. 429 f.  

15
 Federico Garcia Lorca, In Search of Duende, eng. övers. Christopher Mauer, ND Publishing: New York 1998, 

s. 56. 

16
 Ibid., s. 57. 
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2.1.2 Duende – sökande & kamp 

Sång och dans är utrycksformer som Lorca använder för att illustrera duende i ett konstnärligt 

sammanhang där den fysiska kroppen utgör det huvudsakliga instrumentet. Sångens och 

dansens koreografiska gestik bidrar till den fysiska intimitet och närvaro Lorca så passionerat 

efterlyster. Den mänskliga kroppen och dess inneboende förgänglighet försätts i ett hjälplöst 

tillstånd där döden stryker sig emot henne – detta är utgångspunkten i den scensiska 

framträdandet: en definitiv sammandrabbning mellan explosiva energier som ger duende dess 

mörka karaktär: 

 

The duende, then, is a power, not a work. It is a struggle, not a thought. I have heard an old 

maestro of the guitar say: “The duende is not in the throat; the duende climbs up inside you, 

from the soles of the feet,” Meaning this: it is not a question of ability, but of true, living style, 

of blood, of the most ancient culture, of spontaneous creation.
17

 

 

Duende stödjer sig inte på den tekniska förmågan utan hämtar sin kraft ifrån inre, upproriska 

platser som härstammar ifrån uråldriga kulturer och sammanbinds biologiskt av kött, vener 

och det oupphörligt flödande blodsystemet, som sammanlänkar oss till forna generationer. 

Termen duende definieras inte semantiskt utan beskrivs genomgående med ett enigmatiskt 

skimmer som främmandegör varje ensidig definition. Duende reser sig ifrån det oförklarliga 

och tar sin form i den mänskliga kroppen, bestående av kött och blod. Lorca beskriver duende 

som: “This mysterious power that everyone senses and no philosopher explains is, in sum, the 

spirit of the earth […].”
18

 Duende sammanfattas som jordens ande, en benämning som utgör 

en viss paradox eftersom kroppen, köttet och blodet utgör förbindelsen med jorden i en 

materiell form samtidigt som det transcendenta begreppet ande återfinns – en term som 

konnoterar religion och spiritualism. Jag tolkar det som att det är inom detta paradoxala 

motsatsförhållande kampen och sökandet har sin definitiva utgångspunkt. De dynamiska 

spänningarna sätter artistens kropp i ett förtvivlat och disharmoniskt tillstånd, vilket är 

förutsättningen för duende.  

 

Lorca betonar även duendes individualitet: “Every man and every artist, whether he is 

Nietzsche or Cezanne, climbs each step in the tower of his perfection by fighting his duende 

                                                           
17

 Ibid., s. 57. 

18
 Ibid., s. 57 f. 
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[…].”
19

  Lorca skildrar duende, dess sökande och kamp som något subjektivt, en kamp mot en 

eftersträvad perfektion som styrs av individuella premisser. Här infinner sig en viss 

problematik eftersom detta relativiserar duendebegreppet. Det finns alltså inget förutbestämt 

och objektivt tillvägagångssätt för att frammana duende:  

 

[…] there are neither maps nor exercises to help us find the duende. We only know that he burns 

the blood like a poultice of broken glass, that he exhaust, that he rejects all the sweet geometry 

we have learned, that he smashes styles, that he leans on human pain with no consolation […].
20

  

 

Detta innebär att igenkännandet av duende kräver ett sofistikerat känsloregister kombinerat 

med en, förslagsvis, negativistisk eller avantgardistisk attityd. Detta eftersom duende explicit 

avvisar den harmoniska geometrin för att sedan krossa alla befintliga stilar. Duende stödjer 

sig istället på den mänskliga smärtan, en existentiell och intensiv smärta, som enligt Lorca 

verkar vara immun mot både tröst och försoning.  

2.1.3 Duende som antites 

I början av föreläsningen talar Lorca sarkastiskt om den spanska aristokratin som han själv 

kom i kontakt med under sin studietid vid Madrids universitet: ”[…] I promise never to let the 

terrible botfly of boredom into this room, stringing your heads together on the fine thread of 

sleep and putting tiny pins and needles in your eyes.”
21

 Meningen är ett antagonistiskt 

ställningstagande emot de sociala och ekonomiska auktoriteter som under denna tid förlamade 

Lorca med sina intetsägande manér.
22

 Och det återfinns en explicit fientlighet mot 

kommersiell och konventionell konst i duendebegreppet. Den konst som inte har duende 

förkastas av Lorca och anses som alltjämt artificiell, medelmåttig och skadlig: 

 

The great artists of Southern Spain, whether Gypsy or flamenco, whether they sing, dance, or 

play, know that no emotion is possible unless the duende comes. They may be able to fool 

people into thinking they have duende – authors and painters and fashionmongers do so every 

day – but we have only to pay a little attention and not surrender to indifference in order to 

discover the fraud and chase away their clumsy artifice.
23

 

  

                                                           
19

 Ibid., s. 58. 

20
 Ibid., s. 60. 

21
 Ibid., s. 56.  

22
 Ibid. 

23
 Ibid., s. 60.  
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Här passar Bruno K. Öijers tolkning av duendebegreppet väl in – i sökandet och strävandet 

efter autenticitet finns ingen plats för kommersialismens lättvindiga underhållningsindustri. 

Lorcas duende uppdagas ur ett existentiellt allvar djupt befäst i det mänskliga rotsystemet. 

Konstens uppgift är därmed att demaskera den poserande, ytliga konsten som styrs av 

inautentiska faktorer, såsom pengar, mode och marknadsefterfrågan.
24

 Lorca illusterar detta 

med en anekdot om den andalusiska flamencosångerskan Pastora Pavón som sjöng sången 

Flickan med kammarna på en liten krog i staden Cadiz. Sången framfördes med teknisk 

fulländning framför en publik av arbetslösa, prostituerade och alkoholister. Sångerskan 

bemöts med indifferens, som påvisas när en liten man tittar fram bland brännvinsflaskorna för 

att lågmält väsa: ”Leve Paris.” En sarkastisk kommentar som enligt Lorca bör tolkas som att 

publiken står likgiltig inför den tekniska finessen och mästerskapet i framförandet. Perplex 

reser sig Pastora Pavón hastigt upp, sveper ett glas cazalabrännvin och sätter sig därefter 

bredbent på en halt trästol för att sjunga utan andhämtning, eftertänksamhet och röst – men, 

med duende.
25

 I förkastandet av virtuositet, intellektualism och formspråk återvinns enligt 

Lorca en improvisatorisk och autentisk kraft som bara kan registreras som duende. Det 

centrala poängen i anekdoten är avvisandet av traditionell estetik där teknik, harmoni och 

skönhet är förhärskande. Lorca hävdar följande: “The arrival of the duende presupposes a 

radical change to all the old kinds of form, brings totally unknown and fresh sensations, with 

the qualities of a newly created rose, miraculous, generating an almost religious enthusiasm.” 

26
 Pastora Pavón var tvungen att slita sönder sin röst, eftersom denna publik vill, enligt Lorca, 

inte ha sångens form utan sångens märg. Sångerskan förminskade alltså sin tekniska förmåga, 

slutade spela teater, avlägsnade sin Musa och försatt sig därmed i en hjälplös position där 

duende uppenbarade sig.
27

   

Förvisandet av alla befintliga uttrycksformer påminner stark om den avantgardistiska 

retoriken. Termen avantgarde hade ursprungligen en militär betydelse och betecknade den 

fronttrupp som infiltrerade fiendens bakre linjer. Avantgardet tog den allra första stöten i 

striden för att hålla ställningarna till resterande trupper anlände till undsättning. I denna 

fronttrupp existerade ofrånkomligen ett martyrium eftersom man riskerade att offras, om så 
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25
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26
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nödvändigt, för att de senkommande styrkorna skulle segra.
28

 Den tyske teoretikern Peter 

Bürger tar sig an termen avantgarde i sin bok Theorie der Avantgarde (1974) i syfte att 

kartlägga dess innebörd och historiska kontext. Bürger menar att avantgardets historiska 

funktion har varit att frigöra konsten, ifrån vad som upplevs som en förlamande 

internalisering, och istället föra ner och förankra konsten i det verkliga livet.
29

 Denna 

slutledning fungerar minst lika bra som adekvat beskrivning över duendebegreppets 

sociologiska målsättning.         

2.1.4 Svarta ljud 

 

 
All that has “black sounds” has duende.’ And there’s no greater truth.  

These “black sounds” are the mystery, the roots fastened to the mire that we all know and all 

ignore, the fertile silt that gives us the very substance of art.
30

  

 

 

Lorca beskriver duende som svarta ljud förankrade i dyn, ett fenomen som vi alla känner till 

men samtidigt nonchalerar. Lorca visar prov på den dunkelhet han så gärna innesluter sitt 

estetiska begrepp i när han väljer att beskriva duende som svart – en färg som associerar och 

historiskt symboliserar: ondska, sorg, skräck, död, elegans och mystik. Temperamentsläran 

förenar exempelvis den svarta färgen med kroppsvätskan svart galla som betecknar 

melankolins temperament. Ett depressivt temperament som kom till människan i en långsam, 

djuplodande reaktion.
31

 Dessa axiomatiska, men samtidigt obehagliga ämnen, den svarta 

färgen företräder vilket motiverar den negligering Lorca beskriver. Den civiliserade 

människan distanserar sig ifrån tillvarons amoraliska och destruktiva sida som Lorca liknar 

vid dy – den gyttja de svarta ljuden förankras i och som utgör konstens essens.  Många av de 

attribut och egenskaper den svarta färgen konventionellt fått representera i konsthistorien 

återfinns i duendes karaktär, som död och skräck.  Dödsmedvetenheten är det mest 

prominenta exemplet som är en av de viktigaste faktorerna i Lorcas resonemang kring 

duende. 
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Lorca sammanfattar duende som jordens ande. Duende är från början ett andligt väsen, men 

kan endast framkallas i samspråk med ett materiellt instrument, som den mänskliga kroppen 

när den utövar sång eller dans: ”All arts are capable of duende, but were it finds greatest 

range, naturally, is in music, dance and spoken poetry, for these arts require a living body to 

interpet them […].”
32

  Det krävs följaktligen en verbalitet för att framkalla duende – den 

bräckliga rösten från den mänskliga kroppen är en central part i Lorcas karaktärisering av 

duende. Verkets protagonist placeras i en utsatt och underordnad position där han måste slåss 

för sitt liv vilket framkallar duende och dess mörka tonfall. Lorca påpekar frekvent hur 

duende älskar såret, dess nära släktskap till döden och hur han (duende) söker sig till de 

platser där former sammansmälter till ett outgrundligt tonfall utanför den sinnliga 

perceptionsförmågan,
33

 en svårsmält poäng som visar prov på hur Lorca förtjust beslöjar sina 

påståenden med ett krypterat bildspråk. Essentiellt är emellertid hur den mänskliga kroppen 

(genom sin förgänglighet) ger upphov till dödsmedvetenhet – det infernaliska och existentiella 

tillstånd som framkallar duende.       

 

Det ligger nära tillhands att dra en parallell mellan Lorcas duendebegrepp och den svarta 

minoritetsbefolkningens framväxande musik i Amerika, framförallt de blåa toner som 

kännetecknar bluesen. De blå tonerna Lorca konfronterades med och uttryckligen inspirerades 

av under sin resa till New York 1929-1930, där han flanerade omkring i storstadens fattiga 

och nedgångna utkanter, specifikt i Harlem – en omvälvande vistelse som även resulterade i 

diktsamlingen Poeta en Nueva York (1930).
34

  Det är rimligt att anta att Lorca inspirerats av 

denna koloristiska deskription av bluesen som blå och har därmed imiterat den i sitt 

resonemang kring duende, som beskrivs som svart.  Men i Lorcas framställning av duende 

finnas även en nationell referens. Lorca påpekar att Spaniens kulturella särdrag förankras i en 

stark dödsmedvetenhet, en nation där döden ständigt är närvarande vilket exemplifieras 

genom inhemska företeelser som tjurfäktning och flamenco. Lorca ser Spanien som unikt i 

detta avseende: ”Everywhere else, death is an end. Death comes, and they draw the curtains. 
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Not in Spain. In Spain they open them.”
35

 Denna intima dödsförbindelse medför att Spaniens 

kulturliv har goda förutsättningar att skapa konst som innehåller och utstrålar duende.     

2.1.5 Analogier med det dionysiska 

Den tyske filologen och filosofen Fredrich Nietzsche figurerar på en rad ställen i Lorcas 

föreläsning och framställs nästintill som en ikon i kampen för (ett individuellt) duende. 

Nietzsches biografi korresponderar sedermera med Lorcas, välfyllda av tragiska passager där 

alienation, sanningssökande och död alltjämt återkommer.
36

 Nietzsche är en av många män 

som Lorca infogar i sin subjektivistiska kanon men jag anser att Nietzsche är av särskilt 

intresse eftersom han själv skapat ett estetiskt begreppspar vars ena nämnare uppvisar 

åtskilliga analogier med Lorcas duendebegrepp.  

Nietzsches första bok Die Geburt der Tragödie (1872) behandlade till det yttre ett historiskt-

filologiskt ämne, nämligen den grekiska tragedins uppkomst och verkningsgrunder. Men i ett 

djupare avseende innehöll boken dock en avsevärt kulturkritisk och skeptisk agenda. 

Nietzsche värjer sig emot den vedertagna uppfattningen om att antiken, ända sedan 

nyhumanismens tid, varit den historiska epoken som enbart framhävde det harmoniska, ljusa 

och förnuftsmässiga. Dessa kulturella attribut klassificerarer Nietzsche som det apolloniska 

(efter solen och förnuftets gud). Nietzsche förnekar inte förekomsten av dessa inslag men 

hävdar utöver det att ett konträrt moment, kallat den dionysiska (från vinet och 

hänryckningens gud) var minst lika betydelsefullt för den antika kulturens framväxt. 

Nietzsche skapar en dikotomi i syfte att förstå den antika tragedin och dess säregenhet.
37

 Det 

apolloniska kontrasteras med det dionysiska:
 
 

 

Deras båda konstgudomar, Apollon och Dionysos, visar enligt vår uppfattning, att det existerar 

en enorm motsättning i den grekiska världen, till ursprung och syften, mellan den avbildade 

konsten, den apolliniska, och den icke avbildade konstarten musik. Dionysos konstart […].
38
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Den grekiska kulturen innefattade, enligt Nietzsche, avsevärda mängder mörker, grymhet, och 

okontrollerbara passioner. Denna sida var nödvändig för Greklands tidiga kulturella 

blomstring. Den grekiska tragedi Nietzsche undersöker är även den framsprungen ur musik 

och satyrspel som framfördes på Dionysosfesterna. Men en ny era hade emellertid tagit vid i 

antikens Grekland, inom filosofin representerad av Sokrates och på dramats område av 

Euripides. En era som enligt Nietzsche kännetecknades av intellektualism vilket resulterade i 

konstnärlig utarmning, eftersom den dionysiska delen försummades.
39

 Här återfinns en 

markant likhet mellan duendebegreppet och det dionysiska. De bygger båda på spontanitet, 

irrationalitet och improvisation där en kropp sätts i extas. Både det dionysiska och duende 

värjer sig emot intellektualism och virtuositet som anses reducera konstverkets innerlighet. 

Likt det dionysiska kan man finna dess motsats i det apolloniska med sin rationalism. I Lorcas 

illustrativa anekdot om den andalusiska flamencosångerskan Pastora Pavón återfinns ett 

element som är kännetecknande för det dionysiska, nämligen alkoholen och berusningen. 

Alkoholen rubbar sitt offer ur balans med den irrationalitet berusningen medför. En lustfylld 

spontanitet som inte tar hänsyn till det apolliniska förnuftet utan som är, i dionysisk anda, mer 

driftbenägen och excentrisk. En avgörande analogi mellan det dionysiska och duende är 

hänryckningen och den resignerade position aktören ställs i. Kroppen och förgängligheten är 

centrala element som sammanför de båda begreppen.       

Men det tycks existera en nationell divergens mellan det dionysiska och duende. Det 

dionysiska förankras av Nietzsche i antikens mytologi medan duende, enligt Lorca, är en 

typisk spansk företeelse som sammanbinds med inhemska kulturfenomen som flamenco, 

cante jondo och tjurfäktning. Nietzsche vill med sitt motsatspar förklara en avgörande del i 

den antika kulturens blomstring och identitet, på samma sätt som Lorca lyfter fram Spaniens 

kulturella karaktärsdrag. Både det dionysiska och duende har en ambition om att kartlägga 

den irrationella sidan hos en kultur som ofta förträngs av det civiliserade mentaliteten i ett 

samhälle – denna förträngning resulterar i den subversivitet jag tidigare diskuterat. Det 

dionysiska begreppets kännetecken korrensponderar alltså inte med ett civilrättsligt samhälle, 

utan samhället behöver apolloniska egenskaper som stabiliserar och upprätthåller ordingen. 

Men det dionysiska är, kulturellt sätt, en högst essentiell komponent. Detta berör även 

Johnston när han diskuterar Spaniens tudelade identitet. En delning som gestaltar sig i en 

spänning mellan lagordningen och de destruktiva begär som föder dödsmedvetenheten i den 
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spanska kulturen. Duende (och dess destruktiva kännetecken) är alltså avgörande för Spaniens 

kulturella identitet och fortsatta utveckling.
40

        

 

3.1 Bruno K. Öijer & duendebegreppet 

 

3.1.1 Det initiala mötet med Lorcas duendebegrepp.  

I tidsskriften café Existens nr.16 som utkom hösten 1981 återfinns en essä av Noel Cobbs med 

titeln ”Visionär inbillningskraft: Bild och uppenbarelse” – Olle Thörnvall hävdar att Öijer 

tagit del av samt influerats av denna essä.
41

 Cobbs berör bland annat Merkurius, men även den 

Egyptiska dödsboken – mytiska angelägenheter Öijer upprepat resonerar omkring i intervjuer 

under denna tid då diktsamlingen Giljotin (1981) publicerades.
42

 I ett samtal med Dagens 

Nyheters musikrecensent Per Mortensen i samband med ett poesiuppträdande under den 

omtalade ABF-turnén 1984 (som Öijer gjorde med poeten och vännen Per Eric Söder) uttalar 

sig Öijer för första gången om Lorcas duendebegrepp.
43

 Men det är först, tre år tidigare, i 

kontakt med Cobbs essä Öijer får kännedom om Lorcas estetiska begrepp – Cobbs tar 

nämligen upp Lorca och dennes duendebegrepp i sin artikel, och den föregås av nästa nummer 

av café Existens där Lorcas egen essä ”Duende” publiceras i sin helhet. Detta motiverar 

införlivandet av duendebegreppet och dess inverkan på Öijers senare författarskap med 

Medan Giftet Verkar som litterär utgångspunkt. Jag kommer följaktligen visa hur Öijer redan 

under mitten av 80-talet inkorporerar Lorcas tankar i sitt sceniska uttryck för att under 

nittiotalet modifiera och assimilera duendebegreppet inom Trilogins tematiska ramverk.     

Jag har uppmärksammat att Öijers definition av duendebegreppet samspelar med den 

tematiska infallsvinkel som karaktäriserar varje diktsamling i Trilogin, vilket antyder en 

kontinuerlig omdefinition och tolkningsmässig variation av duendebegreppet. Detta 

åskådliggörs främst i de intervjuer Öijer ger i samband med publiceringen av varje 

diktsamling i Trilogin där man kan skönja tydliga avstamp samt ett tolkningsföreträde av 
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begreppet som anpassas till den aktuella diktsamlingen. Att Öijer nästintill uteslutande ger 

intervjuer i anknytning till att en diktsamling publiceras
44

 implicerar tillika ett mönster i 

begreppsinterpretationen. Att tidsförloppen mellan diktsamlingarnas utgivning i Trilogins fall 

är påfallande långa konkretiserar även differensen i Öijers interpretation av duendebegreppet. 

Genom Trilogins tre delar kan man urskilja en tilltagande grad av öppenhet kring ett 

personligt innehåll. I den tematiska fluktuationen i Trilogin syns initialt tydliga stråk av 

aggressivitet, självhävdelse och uppror i Medan Giftet Verkar, vilket successivt tonar ut i Det 

Förlorade Ordet för att helt upphöra i Dimman Av Allt där sorgen över en bortgången moder 

tar överhand. I Det Förlorade Ordet kan man emellertid skönja stråk av en olycklig 

kärlekshistoria.
45

 Öijer säger följande: ”[…] texterna i dom här skilda böckerna är egentligen 

tre olika varianter, eller tre olika kameravinklar tagna av samma scen men från olika vinklar 

så dom kompletterar varandra, de är syskontexter helt enkelt.”
46

 Detta är något jag ämnar 

praktiskt illustera i min analys där jag närläser ett fåtal dikter ur varje samling i Trilogin i 

syfte att representativt belysa den övergripande tematiken i respektive diktsamling och att 

påvisa hur Öijer influerats av duendebegreppet.   

3.1.2 Musikaliska influenser 

När Lorca i sin föreläsning talar om duende ligger begreppet i konstant samklang med den 

andalusiska musiken – flamencon och cante jondo. Dessa musikstilar lovsjungs i Lorcas 

föreläsning och äger, tillsammans med den talade poesin, störst förmåga att frammana 

duende. När Bäckström preciserar duendebegreppets innebörd i samband med Öijers 

lyrikperformance låter han den ofta sammanföras med de svarta tonerna, som för honom 

onekligen karaktäriserar duende: ”[…] duende uppstår i en maximering av själva utlevelsen. 

Samma slags energi som bär rocken är närvarande också i Öijers lyrikperformance. Öijer 

söker sig emot ett högt poetiskt ideal genom att i poesins duende ta upp upplevelsen från 

rock´n´roll.”
47

  

För Bäckström är det initialt frågan om en fusion mellan rock´n´rollestetiken samt den 

dödstematik och den emotionellt maximerade utlevelse duende kräver. I yngre år refererar 
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Öijer gärna till rockpersonligheter som Bob Dylan och Leonard Cohen, men detta avtar med 

åren och går istället i riktning mot den mytologiska, som i hög grad utmärker Öijers senare 

författarskap. Med den framväxande kommersialiseringen och stereotypiseringen som rocken 

infekterats av förloras autenticiteten och den upproriska nerven neutraliseras.
48

  I en tvintervju 

1990 säger Öijer följande: ”Mycket av rockmusiken har blivit ett kommersiellt jippo som 

understöder samhällets ryggrad istället för att bryta av den så att säga.”
49

 Detta motiverar det 

musikaliska paradigmskifte Öijer kommenterar i de intervjuer som ges 1990-2001, då 

Trilogins tre delar publicerades. För Bäckström blir duendebegreppet framförallt aktuellt när 

han diskuterar Öijers förhållande till bluesen, som den sene Öijer hellre refererar till:  

 

Blues- och rockestetisken mynnar alltså ut i ett krav på utlevelse, artisten måste förmedla sina 

äkta känslor i ett dionysiskt rus som inte skall lämna någon oberörd. [- - -] i hög grad om Garcia 

Lorcas duende, att kunna fylla sången med svarta ljud, dvs inte bara om den energi med vilken 

budkapet förmedlas, utan också hur det förmedlas.
50

 

 

I bluesen återfinns en gemensam musikalisk utgångspunkt för Lorca och Öijer. Som påvisats i 

kapitel 2.1.4 har Lorca stark influerats av den afroamerikanska bluesen under sin resa till New 

York 1929-30 – och Öijer återvänder ideligen till bluesen i intervjuer under åren före och 

under Trilogin. Med bluesen som gemensam musikalisk grundval påträffas en omedelbar 

förbindelse med duende.
51

 Med denna musikaliska fond framgår Öijers starka anammande av 

duendebegreppets estetiska praxis där tonvikten ligger på rösten och den sceniska utlevelsen. 

Lorca talar nämligen aldrig om innehållet i ett konstverk per se, utan endast dess fysiska och 

orala uttryck där framkallandet av de betecknande, svarta ljuden fungerar som signalement för 

duende.  

Bäckström hävdar även följande: ”Graden av duende är avgörande för hans bedömning av 

olika slags musik som bra eller dålig. Om man vill förstå vad det är som Bruno K. Öijer har 

hämtat från rock´n´rollens estetik i sin egen lyrikperformance är detta en central dimension.”
52
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Detta är påtagligt i intervjuerna Öijer ger under denna tid. Man skulle kunna tala om 

duendebegreppet som en kvalitativ måttstock, men jag anser detta problematiskt och smått 

missriktat. Som illustrerats i kapitel 2.1.2 relativiserar Lorca duendebegreppet och tillintetgör 

därmed all slags objektivitet. Duendebegreppet är snarare ett subjektivt stämningsinstrument 

där de svarta tonerna framkallas i anslag med en gemensam existentiell utlevelse, som har sin 

yttersta frammaningspotential i musiken och den muntliga poesin. Vi går därför osökt vidare 

till Öijers sceniska uttryck, hans säregna lyrikperformance.        

3.1.3 Lyrikperformance  

Efter det att Öijer 1981 utgav Giljotin följde nio tysta år på boksidan, men med Medan Giftet 

Verkar, som utgjorde brytpunkten i detta avbrott, kan man avläsa en tydlig metamorfos i 

Öijers författarskap – formen förenklas, interpunktionen avlägsnas och det sceniskt aggressiva 

uttrycket dämpas och suggereras.
53

 Jag misstänker att detta till stor del beror på författarens 

upptäckt (och senare bearbetande) av duendebegreppet. Den 4e februari 1985 anordnade 

tidskriften 80-tal en ”poetisk natt” på nattklubb Alexandra i Stockholm där Öijer gjorde ett 

frapperande framträdande. Olle Thörnvall var personligen närvarande och beskriver Öijers 

läsning ingående i sin essä:  

 

Han verkade ha sin arga kväll. Han stegade fram i rampljuset och prövade ljudet genom att med 

eftertryck hojta ”hund” några gånger i mikrofonen. Därpå intog han position och sade 

utmanande: ”Jag undrar om ni kan gissa vem den här dikten är tillägnad”. Så brakade det löst 

[…] 
54

    

 

Denna passage är iögonfallande av ett antal anledningar. Jag har tidigare konstaterat att Öijer 

först fick kännedom om duendebegreppet 1981 i kontakt med Noel Cobbs essä ”Visionär 

inbillningskraft: Bild och uppenbarelse”. Duendebegreppet dyker senare upp i flertalet 

intervjuer 1984 – året innan det omtalade uppträdandet på Alexandra. Öijer läser dikten 

”Terror” ifrån Giljotin (1981) på ett sätt som associerar till det historiska avantgardets 

sceniska estetik. Öijer skriker ut sin dikt i en lång intensifierad akt så att den berusade 

nattklubbspubliken överöstas, även om Öijers röst vid ett flertal tillfällen spricker. Öijer 

anammar en chockestetik som är representativ för det historiska avantgardet jag diskuterade 
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och likställde med duendebegreppets anspråk i kapitel 2.1.3.
55

 Detta indikerar en 

överensstämmelse mellan Öijers dramatiska urladdning och den existentiella kamp Lorca 

förespråkar i sin föreläsning. För att motivera och återknyta till Lorca ytterligare syns även en 

rad likheter mellan Öijers aggressiva framtoning under framträdandet och Lorcas illustrativa 

anekdot om den andalusiska flamencosångerskan Pastora Pavón som sjöng Flickan med 

kammarna på en liten krog i Cadiz (se kapitel 2.1.3). Den dionysiska extasen, krogmiljön, 

desperationen, den maximerade utlevelsen, den långa intensifierade akten utan andhämtning, 

den spruckna rösten samt artistens kamp emot det egna jaget och publiken återfinns.    

Det existerar tydliga analogier mellan den sceniska estetik Lorca beskriver i sin föreläsning 

och Öijers dramatiska poesiuppträdande 1984. Det är samtidigt viktigt att erinra sig om att 

Öijers sceniska uttryck tonas ned i samband med Trilogin, däremot står tematiken, språket och 

de poetiska anspråken står nästintill oförändrade. (Förändringar jag framöver återkommer till 

och motiverar i kapitel 3.1.4). Först bör man emellertid lokalisera de essentiella 

beståndsdelarna i Lorcas resonemang, nämligen dödsmedvetenheten, närvaron och den 

maximerade utlevelsen – som genomgående figurerar i Öijers poesigestaltningar. De utgör 

tillsammans tre förutsättande faktorer för att duende överhuvudtaget skall uppnås. År 1995, i 

samband med utgivningen av det Det Förlorade Ordet, talar Öijer explicit om ett nära 

förhållande mellan Lorcas duendebegrepp och sina poetiska uppträdanden:  

 

Federico Garcia Lorca menade att stor konst måste ha duende. För mig har poesi värd namnet 

duende. De svarta ljuden finner du också i bluesen eller i flamencon. En poet som har duende 

inom sig alstrar det på scen. Man är närvarande. Man är sin text. Då är det äkta och sant och man 

når fram. […] Jag vill återuppliva en äkthet och själ som gått förlorade.
56

  

 

Öijer tolkar duende som total närvaro, ett tillstånd där den textuella språkdräkten överförs till 

den fysiologiska kroppen som utgör det huvudsakliga instrumentet i den sceniska 

gestaltningen. Kroppens ofrånkomliga förbindelse med förgänglighet och död kontrateras 

med den transcendenta själen, som Öijer vill återuppliva. Den sceniska närvaron kombinerat 

med en komprimisslös äkthetssträvan framkallar ett existentiellt laddat tillstånd. Här 

uppenbaras samma motsatsförhållande som diskuterades i kapitel 2.1.3. Friktionskraften 

mellan kropp och själ – liv och död, försätter artisten i ett explosivt, existentiellt tillstånd – 
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den definitiva utgångspunkten för duende. Lorcas beskrivning av duende som: “This 

mysterious power that everyone senses and no philosopher explains is, in sum, the spirit of the 

earth […]”
57

 är även intressant i korrelation till Öijers uttalande. Genom att uteslutande arbeta 

med det den jordbundna, fysiska kroppen som sceniskt instrument ämnar Öijer återuppliva 

den spiritualitet som gått förlorad.   

3.1.4 Bruno K. Öijers poetik 

Vid sidan av det sceniska uttrycket tänkte jag även diskutera det egenartade, poetiska uttryck 

Öijer gjort sig känd för. Ett poetiskt tilltal som, redan hos den yngre Öijer, har mycket 

gemensamt med Lorcas – framförallt vid sidan av estraden och boksidan. Lorcas föreläsning 

ägde snarare rum vid en kateder eller ett podium. I en debattartikel efter stipendieutkastningen 

1975 skriver Öijer följande i Aftonbladet:  

 

[…] mina bilder är ett passfoto till det desperata livet och förvandlar er nattvard till en 

silverbägare fylld med kolera. [- - -] Ni förstår inte min poesi helt enkelt för den inte är skriven 

till människor, som böjer sina huvuden i likfernissa. Det rör sig istället kring dom, som vänder 

sina ansikten uppåt! Emot järnvägsrälsen.
58

  

 

Öijer använder i enlighet med Lorca ett fiktionaliserat och figurativt bildspråk som tangerar 

det surrealistiska – en konsttradition dit man ofta hänför Lorca. Och även i Öijers fall 

förefaller det poetiska tilltalet vara permanent – oberoende till vilken sorts uttalande som görs; 

om det är intervjuer, debattartiklar, manifest eller diktuppläsningar tycks irrelevant. Det 

poetiska tonläget och de suggestiva scenerierna förblir intakta, såsom i Lorcas föreläsning. 

Öijers intonation och poetiska bildrepertoar har visserligen varierat och utvecklats under åren, 

men aldrig övergett sin tematiska utgångspunkt. Om man komparerar Öijers uttalande ovan 

med de initiala raderna i Lorcas föreläsning är analogierna påtagliga – både form och 

innehållsmässigt: ”[…] I promise never to let the terrible botfly of boredom into this room, 

stringing your heads together on the fine thread of sleep and putting tiny pins and needles in 

your eyes.”
59

 Båda författarna intar en antipatisk hållning till den småborgerliga, inautentiska 

och kreativt invalidiserande människan vars eviga följeslagare är tristess och spirituell 

impotens; en antagonistisk ställning emot ytlighet och förkonstling duendebegreppet i mycket 
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är skapat ur. Att Öijer influerats av Lorcas föreläsning i citatet ovan ser jag emellertid som 

osannolikt, det är snarare en hemvist i en särskild författartradition jag vill illustera som i sin 

tur gör Öijer mottaglig för Lorcas retorik och bildspråk. Öijer gjorde sig under yngre år just 

känd för sina ”lättantändliga bildkataloger” med surrealistisk karaktär.   

Anmärkningsvärt är emellertid hur Öijer konsekvent dementerar surrealismens existens: ”Det 

finns ju ingen surrealism, vad det gäller är att vara sann emot sig själv.”
60

 Öijer ser ingen 

skillnad mellan fiktion och verklighet, mellan person och poesi. Denna äkthetssträvan kan 

historiskt identifieras med romantikens höga poetideal. Öijers poetik blir därmed problematisk 

eftersom det inte existerar någon åtskillnad mellan liv och dikt.
61

 Vi kommer därmed osökt 

vidare på Öijers användning av autenticitetsbegreppet.  

3.1.5 Autenticitet  

Autenticitet är, som hos Lorca, även ett återkommande begrepp hos Bruno K. Öijer som ofta 

talar om att det är: ”[…] en fråga om att hålla sig så ren som möjligt. Genom att genomskåda 

dom lögner och myter som finns i det samhälle vi lever i.”
62

 Poeten måste hålla sig ren, måste 

utan kompromisser behålla sin integritet och våga internalisera ett inre behov av 

sanningssökande.
63

 Walter Benjamin noterar i sin bok Konstverket i reproduktionsåldern 

(1936) att den självförståelse som autenticitetsbegreppet medför parallellt växer med 

industrialiseringen av samhället: ”Oberoende av detta förblir autenticitetsbegreppets funktion 

entydig i konststudiet, med konstens sekularisering träder autenticiteten i kultvärdets ställe”.
64

 

Den romantiska mytbild Öijer upprättat kring sin person med hjälp av dikt, uttalanden och 

manifestationer kan till stor del ses som en omfattande modernitetskritik.
65

  Det förefaller i 

Öijers fall vara så att kravet på autenticitet är etisk angelägenhet som resulterar i ett poetiskt 

missionerande där slutmålet är att förlösa människor ifrån vardagslivets skuggspel.
66
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Både Lorca och Öijer hyser ett förakt för det kommersialiserade konst och kulturlivet. Lorcas 

duendebegrepp kan delvis definieras genom dess diametrala motsats – den västerländska 

underhållningsindustrin, som Öijer explicit talar om i intervjun för SVTs Röda Rummet 2001:  

 

Alltså raka motsatsen till det Lorca talar om, uttrycket duende, är ju reklamindustrin, hela den 

här underhållningsvärlden alltså. Den ironi som har styrt kulturlivet i så många år. Har konsten 

inte duende, det vill säga starka svarta ljud förankrade långt ner i vårt undermedvetna och i 

jorden så är de ju inte konst överhuvudtaget, det är inte litteratur. Det är några som leker 

författare. Det är ju självklart.
67

    

 

Duendes samhällskritiska och antitetiska kraft är med andra ord avgörande för Öijers 

interpretation av duendebegreppet. I Öijers senare dikt tar subversiviteten sina främsta uttryck 

i diktjagens utträden och skändande av den sociala verkligheten: ”jag får inte glömma / och 

jag glömmer inte / att mitt utträde vunnit kraft […] / när jag vänder mig bort / och ger liv.”
68

 

Dikten ger uttryck för Öijers kompromisslösa outsiderhållning där renhet (eller autenticitet) 

står i direkt förbindelse med jagets integritet, värdighet och självkänsla. Öijer har även själv 

kommenterat sin outsiderhållning i TV-programmet Centrum 1999:  

 

Att vara outsider i ett sjukt samhälle måste vara något stark och bra, eller hur? Och för mig är 

det, har det alltid varit avgörande att […] inte följa den här huvudvägen som går förbi, det här, 

nära intill det här spökhuset, där du bara blir matad med samhällsmoralism, lagar och cancer. Jag 

har istället gått vägen om, till ett reservat av tystnad och stillhet.
69

   

 

Man skulle med hjälp av Pierre Bourdieus litteratursociologiska fältteori kunna hävda 

följande: ”Smaken är nästan alltid avsmaken för de andras smak.”
70

 Men som visats går det i 

Öijers fall betydligt djupare än så. Bäckström diskuterar energiskt Öijers sociala positionering 

utifrån denna outsiderroll och uppmärksammar det paradoxala i outsiders livssituation då 

dennes tillvaro är fjättrad vid sin konträra motpol – insidern. Outsiderns etiska 

autenticitetskrav, alienation och apolitiska radikalitet speglar sig i insiderns intetsägande 
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vardag – das Man blir därmed en del av och definierar outsiderns identitet.
71

 Outsidern och 

insidern figurerar i en oupplöslig dikotomi som i sin tur utgör ett immanent tillstånd, som i sin 

tur är identitetsberättigande. Detta omöjliggör en lösning av konflikten och fragmentariserar 

världen ytterligare. Den tidige Öijer ser en möjlig förvandling av världen, genom ett 

omstörtande av samhället, som fruktbar lösning, medan den sene Öijer kommit till insikt om 

att det inte existerar någon lösning på konflikten, vilket resulterar i ett eskatologiskt 

sorgearbete.
72

        

3.1.6 Sorg 

För att komplettera vad som sades i föregående kapitel ämnar jag anlägga ett kortfattat 

sociologiskt perspektiv på sorgens samtida roll. Förträngningen av döden som vi ser idag tog 

fart redan i slutet av 1800-talet; en process som enbart accelererat. Och märkligt nog har inte 

krig och andra histiografiska brutaliteter under 1900-talets gång bromsat denna process, 

snarare tvärtom: enligt många teoretiker har krigets excesser snarare påskyndat dem.
73

 

Människor uppmanas att sörja i ensamhet medan kollektiva ytteringar av sorg tabubeläggs 

och bannlyses. När man studerar Öijers Trilogin är det av stor vikt att erinra sig om denna 

samhällsliga dödsförträngning. Den franske historikern Philippe Ariès (1914-1984) hävdar 

följande:  

 

Under det tjugonde seklet har ett helt slags nytt döende framträtt i några av de mest 

industrialiserade, urbaniserade och tekniskt mest avancerade områdena i Västlandet – och detta 

är utan tvivel bara första stadiet. [- - -] Förutom för statsmännen har samhället utestängt döden. I 

städerna talar ingen längre om att något har hänt: den gamla likvagnen i svart och silver har 

ersatts av en vanlig grå limousin, omöjlig att känna igen i trafikflödet. Samhället gör inte längre 

någon paus; en individs försvinnande påverkar inte längre kontinuiteten. Allt i staden försiggår 

som om ingen längre dog.
74

  

 

Citatet är intressant av många anledningar. Jag vill dels betona anonyminseringen och 

avsakraliseringen av döden som Ariès belyser – likvagnens ceremoniella svart & silver ersätts 

med limousinens gråhet, vilket onekligen ger en symbolisk inverkan. Döden exkommuniceras 
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av samhället i en systematisk förträngningsprocess vilket implicerar en avritualisering av 

döden, och därigenom, av livet. Öijer betonar ofta sorgens och dödens vitaliserade effekt, hur 

de måste vara integrerade i livet, annars går det inte att leva fullvärdigt. Den sorg människan 

inte får upplopp för vänder sig istället inåt i en vildsint aggression som hotar hennes 

överlevnad. Något som Öijer diagnosticerar som ett utbrett sjukdomstillstånd i en intervju 

med SVT:s Kobra 2002:  

 

Vi lever alltså i en förnedringkultur där människor också självmant, om man tänker på TV, låter 

sina själar förvandlas till avfall alltså. Och det här får man se upp med för det tyder på ett 

sjukdomstillstånd, det tyder på en skadad självkänsla, vilket i sin förlängning leder till ytterligare 

våld, stress.
75

 

 

Öijer identifierar konsekvenserna av sorgens och allvarets avdramatisering och förvisning till 

den privata sfären som upphov till ett sjukdomstillstånd.
76

 Detta är det samhälle Ariès 

beskriver och den yttre tillvaro Öijer och hans dikt hör hemma i. I kontrast till Lorcas 

Andalusien där de politiska förutsättningarna och de kulturella föreställningarna kring döden 

var de motsatta. Att kontextualisera Öijers sena diktning i en sådan, samtida, dödsfrånvänd 

miljö komparerat med Lorcas dödsbejakande Andalusien är därför fruktbart. För att illustrera 

det samhällskontexternas konträra förhållande lyfter jag återigen fram några rader ur Lorcas 

föreläsning: ”Everywhere else, death is an end. Death comes, and they draw the curtains. Not 

in Spain. In Spain they open them.”
77

 Detta står i klar motsats till vad Ariès förespråkar; den 

grå, anspråkslösa limousinen ersätts mot isär dragna gardiner vid dödens ankomst. Det 

generella förnekandet av döden förstärker Öijers tematiska opportunism medan det i Lorcas 

fall anses acceptabelt – nästintill premieras. Jag anser att detta ligger till grund för Öijers 

modifikation av duendebegreppet där en markant accentuering förläggs på sorgen som 

kraftkälla – medan Lorca bejakar jordbundenheten och människans förgänglighet förespråkar 

Öijer sorgens schamanska kraft (som ett medel för att läka den fragmentiserade tillvaro som 

skildras i citatet ovan). Och om man sätter likhetstecken mellan Öijers uppfattning av sorgens 

konstruktiva inverkan med Lorcas duendebegrepp fungerar de nästintill synonymt, liknar en 
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översättning av samma mening, men som yttrats i olika historiska kontexter. 

Duendebegreppet genomgår en kulturell assimilering genom Öijers interpretation. Dessa 

skiljaktigheter, författarna emellan, ser jag som den främsta orsaken till Öijers fokusering vid 

sorg.   

3.1.7 Den moderna elegin, Öijer & duendebegreppet 

Lena Malmberg skriver i sin doktorsavhandling Från Orfeus till Eurydike – En rörelse i 

samtida svensk lyrik (2000) om sorgens inverkan på den svenska samtida lyriken i anslutning 

till Bruno K. Öijer. Malmberg menar att intresset för sorg och melankoli ökat markant mot 

slutet av 1900-talet och nämner en slutsekelsskepticism, där Öijers Trilogin, tidsmässigt och 

stilistiskt passar in.
78

 Malmberg presenterar den moderna elegin genom Jahan Ramazanis bok 

Poetry of Mourning (1994) där den nutida elegiska genren framstår i ny dager då den saknar 

den traditionella elegins tröstade element. Den moderna elegikern antar formen av en 

melankolisk sörjare, medveten om elegins terapeutiska funktion men som ändå förkastar den: 

”Denna vill inte uppnå tröst utan snarare motsatsen, han vill inte släppa sorgen utan hålla kvar 

den, inte hela såren utan snarare se till att de hålls öppna.”
79

  

Tröstlösheten är ett centralt element i den moderna elegin såväl som i Öijers Trilogin. Här 

följer tre belysande utdrag, först en namnlös dikt i Det Förlorade Ordet: ”det var som om jag 

redan sörjde dej / som om jag försökte vänja mej vid / vad som väntar oss alla / och att priset 

för en människas insikt / är en känsla av övergivethet / som redan från början uteslutit och 

raserat tron / på en varaktig kärlek”.
80

 ”STEG BAKOM MIG” ur samma samling: ”jag måste 

inse att jag försökte läka / vad som inte går att läka”.
81

 Samt en namnlös dikt ur Dimman Av 

Allt: 

 

det jag behöver 

det jag ständigt sökt efter 

går inte att hitta 

det är lönlöst 
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som om det hela tiden funnits där 

och ropat på mej  

inte velat låtsats om 

att det försvann med själva tillvaron  

försvann när våra liv kom till
82

 

 

På samma sätt som jag visat i kapitel 2.1.2 då duende stödjer sig på den existentiella och 

intensiva smärtan, immun mot tröst och försoning så förhåller det även sig i Trilogin. För att 

frammana duende krävs det att artisten försätter sig i ett hjälplöst tillstånd där döden är 

närvarande. Hopplösheten och bristen på mening är centrala element i duendebegreppet såväl 

som i Öijers lyriska sorgearbete. Den frontala konfrontationen med jagets egen dödlighet och 

därigenom, meningslöshet föreligger starkt i Trilogin. Men diktaren sörjer inte bara förlorande 

ting och närstående döda utan även sorgen per se, vilket paradoxalt nog skapar en viss 

konstruktivitet i sorgearbetet.
83

 Öijer har i flera uttalanden redogjort för hur vital hans syn på 

sorg är, vilket tillsynes står i kontrast till dikterna ovan. Öijer menar emellertid att sorgen 

utgör ett mänskligt behov som inte får förtryckas eller förnekas, eftersom detta innebär ett 

avståndstagande till ett fullvärdigt liv.
84

 Denna villkorslösa tilltro till sorgen som kreativ 

kraftkälla uppenbaras i en intervju 1995 i samband med publiceringen av Det Förlorade 

Ordet:  

 

Sorgen i mina dikter är ingen depressiv sorg utan en positiv, läkande kraft. Böckerna skall 

fungera som en spegel, där läsaren skall möta sitt eget ansikte, sitt eget mörker, sina egna sår. 

Det är en fråga om en rannsakning, man skall inte komma undan mötet med sig själv. Och ur det 

mötet kommer en [sic!] smärtsamt fyrverkeri av liv, en regnbåge av trädkronor ur den oerhörda 

avgrund inom oss.
85

 

 

Här reflekteras och fixeras Öijers poetiska ambition. Synliggörrandet av jaget står i centrum 

då läsaren möter sitt eget ansikte och sina sår. Konfrontationen med mörker, dödlighet och 

hjälplöshet som Öijer vill besvärja med dikterna är nästintill identiskt med det existentiellt 
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laddade tillstånd Lorca redogjort för – det som krävs för att frammana duende. I Öijers 

version återfinns emellertid en positivitet och en utväg ur denna hopplöshet – nämligen 

förmågan till och möjliggörandet av sorg. Det är en kontemplativ vidareutveckling av det 

explosiva tillstånd som sker i under läsandet eller förnimmandet av dikten från scenen.  

Sorg och död är som visats elementära ämnen i Trilogin. Med dikternas framåtskridande 

konkretiseras sorgen från att först vara generellt adresserad till mänskligheten med 

misantropiska inslag i Medan Giftet Verkar, till att explicit koncentreras vid en bortgången 

modergestalt i Dimman Av Allt, vilket implicerar en större förankring i verkligheten. Jag 

illustrerar med en namnlös dikt i Medan Giftet Verkar (se Bilaga s. 36). När diktjaget 

resonerar över det overkliga människors existens, sker det i pluralis; det berör människor i 

generell bemärkelse. Detta följs av en överväldigande trötthet medan staden och kvällsljuset 

vaggar in diktjaget i en förhistorisk sorg. Sorgeprocessen tar vid på en vidsträckt, globalt plan 

utan given adressat. I dikten föreligger varken någon förutbestämd tid eller plats vilket 

motiverar den allomfattande sorgen – som tydliggörs när att sorgen beskrivs som förhistorisk.  

I en av de avslutande dikterna i Dimman Av Allt förehåller det sig emellertid annorlunda (se 

Bilaga s. 38). Här är adressaten given, diktjaget sörjer sin avlidna mor och lyfter upp henne 

som en dimfigur ur jorden.  Före utgivningen av Dimman Av Allt meddelar Öijer följande i en 

intervju: ”I Dimman Av Allt finns ju min mamma med på ett annat sätt, hon har blivit ett du, 

men det är viktigt att kunna skriva allmängiltigt om en mamma som dör och försvinner ur ens 

liv”.
86

 Modern antar formen av en representativ gestalt för ett allmänmänskligt fenomen. 

Dikten är även intressant i samband med Lorcas karaktärisering av duende som jordens ande 

– diktjaget lyfter upp sin mor ur jorden som en dimfigur. Den jordbundna, förgängliga 

kroppen står i kontrast till dimfiguren som synonymt kan benämnas anden. De står tysta en 

lång stund och ser in i varandra – diktjaget konfronterars med sin egen dödlighet genom att se 

in i det som obönhörligt gått förlorat. Den existentiella process som uppdagas när en artist 

frammanar duende genom en frontal konfrontation med sin egen dödlighet, genomgår även 

diktjaget, i det intima mötet med sin illusoriska mor.  

Den moderna elegin äger även ett språkligt synsätt som synkroniserar med Bruno K. Öijers. 

Malmberg hävdar följande: ”När samtidslyrikerns skriver om sorgen och förlusten innebär det 

samtidigt att man på olika sätt skriver om döden […] man söker finna att nytt språk för 
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sorgen, i en värld då det traditionellt elegeiska tröstandet inte längre känns möjligt eller 

rimligt.”
87

 Och för att förstå sorgens unika ställning i Trilogin är Öijers framväxande språksyn 

essentiell: ”Den sene Öijer däremot ser inte språket som något som poeten kan förmedla 

direkt till sina läsare, utan att det är nu direkt förknippat med den sorg som tematiseras i den 

sena diktingen, den grundläggande sorg som språket är baserat på.”
88

 Språket är i sig en 

sorgeprocess, präglat av en omöjlighet att återskapa det som det betecknar. Öijers dikt blir 

därigenom ett verktyg för att mimetiskt återskapa det som gått förlorat. Den sene Öijer ser 

med misologiska
89

 ögon på vardagsspråket och det poetiska språket måste därför vara mer än 

ett informativt kommunikationsmedel, det är istället nödvändigt som transformativt organ – 

en direkt bärare av själ och existens.
90

 Och i takt med att nivelleringen av världen förvärras 

förvandlas Öijers syn på språkets kommunikativa förmåga – orden får en bitter eftersmak av 

pessimism. Det poetiska språket måste därför anta formen av det antirationalistiska bildspråk 

som är signifikativt för både Lorca och Öijer. Det poetiska språkets huvuduppgift är att bryta 

med alldagens slentrianmässiga språkbruk som erövrats av kommersialism och nednötthet.
91

 

Det lyriska språket försöker därmed återskapa en ursprunglighet och sakralitet i tillvaron.
92

 

Även här återfinns den sociala och själsliga opportunism som i så hög grad är utmärkande för 

duendebegreppet.    

3.1.8 Det dionysiska, duende & sorgetematiken 

Jag skulle slutligen vilja återknyta till kapitel 2.1.5 och diskutera de dionysiska elementeten 

och intimiteten till det kaotiska i Öijers sena författarskap. Gestaltningen av degenererande 

miljöer i anslutning till det dionysiskt röda vinet, figurerar frekvent i Öijers tidigare diktning, 

men spelar alltjämt en bärande roll i Trilogin: ”blod och gin inombords”
93

, ”bardiskar / dolkar 

av neon / jag hör bokad kärlek lämna återbud”
94

, ”utspillt vin / längst en bardisk / dom vanliga 
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unkna skämten / ett meningslöst rått skratt / rakt ut i mörkret”
95

, ”neonskylten / till en bar på 

andra sidan gatan / färgade av sig / stänkte ett rött blinkande blod”
96

, ”jag drack ett / mörkt 

svart vin”
97

. Jag har tidigare visat hur Nietzsches det dionysiska, uppvisar en rad analogier 

med Lorcas duendebegrepp. Berusningens irrationalitet är ett fundamentalt element i 

karaktäriserandet av duende som improvisatoriskt och expressivt. Öijers bejakande och 

omvärderande av destruktiva element till positivt kraftfulla erinrar starkt om den omvärdering 

Nietzsche framhåller i det dionysiska som en förutsättning för det antika Greklands tidiga 

kulturella blomstring. Och precis som att det återfanns en kulturell och nationell divergens 

mellan Lorcas duendebegrepp och Nietzsches det dionysiska finner jag samma åtskillnad 

mellan Lorcas duendebegrepp och Öijers sorg. Öijer modifierar duendebegreppet för att det 

ska appellera till en problematik som återfinns i hans samtid, en interpretation som även här 

bygger på kulturella och historiska preferenser.  

De tre begreppen härstammar ifrån olika geografiska platser och förankras i varierande 

konstformer. Nietzsche återvänder till tragedin i det antika Grekland, Lorca befinner sig i 

Andalusien med flamenco och canto jondo, medan Öijers poesi upprepat använder sig av 

mytologiska motiv och emblem, ofta av fornnordisk karaktär. Ett tydligt exempel är den 

Havamal-inspirerade dikten ”HÄNGD” ur Det Förlorade Ordet där det drömmande diktjaget 

Oden är upphängd i världsträdet Yggdrasil.
98

 Inledningsdikten i Det Förlorade Ordet besitter 

även en mytologisk referens av fornnordisk natur: ”stack in mina armar i askträdets skugga / 

och drogs till vinden / när den rasslade som pilskaften i ett koger”.
99

 Här återkommer asken – 

världsträdet Yggdrasil – vars skugga diktjaget dras till. Trots dessa kulturella och historiska 

skillnader har upphovsmännen och begreppen mycket gemensamt; de skildrar och 

uppvärderar en perifer och förtryckt del av den civiliserade människans tillvaro. Det 

dionysiska, duende, och sorgen stöts ideligen bort av de moralistiska konventioner som gjort 

sig hemmastadda i ett rationellt och laglydigt samhälle. I en intervju 1995 säger Öijer 

följande: ”[…] det pågår en mental kris i samhället, vi lever i en förnedringskultur i en djup 
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rädsla för verklighet, själ och allvar.”
100

 Öijers ambition är, i enighet med duende och det 

dionysiska, att gestalta och återuppliva den spirituella och irrationella sidan av en kultur, som 

negligeras av den civiliserade mentaliteten. En förtryckt sida Öijer ser som är direkt 

avgörande för den själsliga välfärden. Så när Öijer säger att: ”Jag vill återuppliva en äkthet 

och själ som gått förlorade.”
101

 återges just detta. Ett naket exponerande av sorg bryter tabun 

och förlöser människor. Öijer förespråkar en existentiell emancipation, som både sociologiskt 

och estetiskt sett är ekvivalenta med det dionysiska och duendebegreppets pretentioner.     

 

4.1 Slutord 

Bruno K. Öijer kom initialt i kontakt med duendebegreppet 1981 – i samband med Noel 

Cobbs essä ”Visionär inbillningskraft: Bild och uppenbarelse” i litteraturtidskriften café 

Existens. I nästkommande nummer av café Existens publicerades sedermera Lorcas egen essä 

”Duende” i sin helhet. Duendebegreppet dyker därefter upp vid en rad tillfällen i interjuver 

1984, i anslutning till Öijers lyrikuppträdanden.  I kapitel 3.1.3 exemplifieras och påvisas hur 

Öijer inkorporerar den sceniska estetik Lorca förespråkar i sin egen lyrikperformance. Öijers 

aggressiva framtoning och den långa intensifierade uppläsningsakten erinrar starkt om Lorcas 

anekdot om den andalusiska flamencosångerskan Pastora Pavón som illustrativt används för 

att påvisa ett sceniskt duende. 

Den gemensamma, musikaliska preferenserna Lorca och Öijer emellan återfinns i den 

afroamerikanska bluesen och är essentiell om man fullt skall förstå bakgrunden för 

duendebegreppet och Öijers anammande av det. I kapitel 3.1.4 påvisas även likheterna mellan 

Lorcas och Öijers poetiska tilltal som stilistiskt sammanbinder de två författarna, vilket 

tillsammans med den musikaliska utgångspunkten i bluesen, skapar en förståelsemässig 

bakgrund för Öijers mottaglighet och användande av duendebegreppets sceniska estetik.    

Öijer börjar praktisera den sceniska praxis Lorca presenterar i Play and Theory of the Duende 

i sina lyrikframträdanden under mitten av 80-talet.  Aggressionerna, självhävdelsen och den 

maximerade utlevelsen tonas emellertid ned ju längre in i Trilogin man färdas – textuellt, 

tematiskt och sceniskt, vilket åskådliggör duendebegreppets färd genom Trilogin. Öijer går 
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ifrån en lojal interpretation av duendebegreppet på åttiotalet för sedermera bearbeta begreppet 

– dess intentioner och estetik sammansmälts med Trilogins framväxande sorgetematik, som 

kulminerar i Dimman Av Allt:   

 

Den sista boken Dimman Av Allt ska vara som ett självklart, lugnt andetag utifrån mittpelaren 

då, som är Det Förlorade Ordet. Ett andetag, ett självklart lugn, som lägger sig tillrätta över det 

landskap, den nutid vi lever i, men också som en dimma ur dom minnen och det vi gått igenom 

tidigare i våra liv. Det alltså finns ingen aggressivitet eller någon självhävdelse över dom här 

texterna […]
102

  

 

Jag har visat i kapitel 3.1.6 hur denna omdefinition och fokusering vid sorg som tar plats i 

Öijers sena författarskap kan förklaras i sociologiska och kulturella termer. En samhällslig 

förträngningsprocess av döden resulterar i en privatisering av sorgen – den tabubeläggs och 

förvisas till det privata rummet vilket resulterar i aggression och sjukdom. Den moderna 

elegins tröstlöshet återfinns även i Trilogin. Skalden sörjer (på ett eskatologiskt manér) sorgen 

per se, vilket införlivar en konstruktivitet i sorgearbetet. Öijers förkastar den normativt 

negativa synen på sorg och omdefinierar sorgen som en ursprunglig kraftkälla (med ett 

schamanistiskt uppdrag). Dödsintimiteten är ett avgörande element som krävs för att 

frammana den positiva kraft Öijers sorg eftersträvar.  

I kapitel 3.1.5 påvisas hur duendebegreppets antitetiska och subversiva kraft är direkt 

avgörande för Öijers interpretation av duendebegreppet. Duendebegreppets oppositionella och 

stilbrytande sidor äger flertalet likheter med avantgardismens retorik. Avantgardets historiska 

funktion var att frigöra konsten från en förlamande internalisering – föra ner och förankra 

konsten i det verkliga livet. Denna antagonistiska hållning sammanfaller med den 

outsiderposition Bäckström undersöker i sin avhandling. Den romantiska mytbild Öijer 

konsekvent praktiserat, är även det, en aktiv och vittomfattande modernitetskritik med starka 

autenticitetsanspåk.  

Nietzsches det dionysiska, Lorcas duendebegrepp och Öijers sorgearbete har mycket 

gemensamt. Man kan med Öijers egna ord, konstatera att det dionysiska, duende, sorg är: 

”[…] tre olika varianter, eller tre olika kameravinklar tagna av samma scen men från olika 
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vinklar så dom kompletterar varandrada […].”
103

 De för alla en kritik gentemot en 

logocentrisk tanketradition som infunnit sig i den västerländska civilisationen. En samhällslig 

distansering ifrån spiritualitet, död och irrationalitet resulterar i avhumanisering och 

existentiell bagatellisering. Bruno K. Öijers fokusering vid sorg är en uttrycklig strävan efter 

spirituell emancipation. Sorgens negativa undertoner stryks och sorgens roll omvärderas. 

Sorgen återuppstår som en konstruktiv, läkande kraft, vars syfte är att befria och förlösa 

människor.     
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Bilaga. 

 

 

* 

 

 

jag försöker minnas 

första gången jag greps 

av det overkliga i människors existens 

när jag såg dom röra sej i fönstren  

mitt över gatan 

och undrade vad som drev dom  

vad som fick dom att att fortsätta 

men den här gången 

känner jag bara en enorm trötthet 

medan staden och kvällsljuset tar över 

och sveper in mej i en vaggande klang 

av förhistorsk sorg 

som långsamt vibrerar och suddas ut 

mellan väggarna i rummet
104
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* 

 

 

du fick aldrig veta 

att när du rest satt jag kvar 

vid avtrycket i gräset där du legat 

jag förde min hand  

över det nedpressade gräset och det var 

som om jag behövde och vårdade din frånvaro mer 

än jag behövde och vårdade dej 

det var som om ingenting fick komma tillbaka 

om du återvänt 

hade du gjort intrång 

du hade stört smärtans landvinningar 

och du får aldrig veta hur ömt och starkt jag  

talade till din skugga i gräset 

det var som om jag redan sörjde dej 

som om jag försökte vänja mej vid 

vad som väntar oss alla 

och att priset för en människas insikt 

är en känsla av övergivethet 

som redan från början uteslutit och raserat tron 

på en varaktig kärlek
105
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* 

 

 

jag återvänder 

till min mammas grav 

lyfter henne ur jorden 

som en dimfigur 

och ser in i hennes ögon 

en lång stund 

står vi tysta och ser 

in i varandra
106
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