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162 Övriga recensioner

bok slutar på ett sätt som förespeglar spännande fort
sättning. Efter att ha tillbringat andra världskrigets två 
sista år i Sverige återvänder Hagar Olsson till det gamla 
hemlandet och nya uppgifter: »Den andra juni 1945 
stiger hon ombord på båten till Åbo. Horisonten öppnar 
sig. Det är dags för mötet med 'det nya' Finland.»

Conny Svensson

Björlingstudier. Föredrag vid Gunnar Björling- 
symposiet den 18 -  19 maj 1992. Utgivna av Clas 
Zilliacus och Michel Ekman. Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland nr 583. Helsing
fors 1993.

»Många följer, när jag ej ramlat.» Dessa Björlingord 
fungerade som motto för det forskarsymposium som 
avhölls våren 1992 i Åbo med deltagare från båda sidor 
av Östersjön. Den skrift som nu föreligger vill bl.a. 
vittna om det förnyade intresse för Björlings säregna 
författarskap som är skönjbart inom en yngre forskar- 
generation efter pionjärer som Bo Carpelan {Studier i 
Gunnar Björlings diktning 1922-1933, diss. Helsing
fors 1960). Dennes doktorsavhandling, den första om 
Björling och, när det begav sig, tämligen kontroversiell, 
tecknar bilden av ett unikt poetiskt idiom, som inte 
kännetecknas av att vara »söndersprängt», fastmer 
befriat, öppet och obegränsat. Carpelan betonar i sin 
sammanfattning hur Björlings dikt blir konkret och 
verklighetsskapande, ett uttryck för liv, som är fysiskt 
påtagligt i orden och i rytmen. Bo Carpelan saknas 
tyvärr bland bidragsgivarna, men bildar en (mer eller 
mindre öppet redovisad) utgångspunkt för de sentida 
läsningarna.

Värdefulla studier i mindre format har tidigare publi
cerats även av bl.a. Walter Dickson, Bengt Holmqvist, 
Bengt Höglund och Mikael Enckell; den senare är 
också representerad i föreliggande volym. 1987 presen
terades Björling i den teoretiskt avantgardemedvetna 
tidskriften Kris - en signal om att den svenska poesin 
sökte sig till utmaningar lika stora som Paul Celans, 
och att här öppnar sig ett forskningsfält, som ännu ter 
sig föga inmutat, rentav vittnande om den obegräns- 
ningstanke som är Björlings egen.

Många har ännu inte följt, och om framtida forskare 
olikt »Profeten» kommer att ramla på vägen, är vansk
ligt att sia om. Den knappa föredragsformen tvingar 
ibland bidragsgivarna till endast antydda resonemang, i 
andra fall till fastslående av »teser». Gemensamt för 
samtliga inledare under symposiet -  här saknar man 
verkligen korta referat av efterföljande diskussion -  
synes ha varit en stark upplevelse av det gåtfulla hos 
Björling, samtidigt som man tyckt sig ha läst honom i 
fullkomlig klarhet (som Horace Engdahl sammanfat
tande uttryckte det).

Innehållet i denna volym är däremot knappast en
stämmigt; uppsatserna spänner från det renodlat bio
grafiska till grammatiska och verstekniska spörsmål. 
Erik Gamby presenterar bl.a. tämligen hårresande 
(apokryfiska?) släkttraditioner om den unge Björlings 
politiska aktiviteter, och Oscar Parland skildrar, med

hjälp av rikligt brevmaterial, relationen till Henry Par
land. Som en följd av den katastrofala bombningen av 
Helsingfors våren 1944, då bostaden i Brunnsparken 
brann, finns inga brev till Björling bevarade. Än fatala
re var givetvis förlusten av Björlings diktmanuskript. 
(Carl-Johan Malmberg, som tillhör den i boken repre
senterade nya forskargenerationen, skildrar i Lyrikvän
nen nr 5 1993 denna ödeläggelse i Björlings liv.) De 
bevarade efterlämnade papperen, numera hos Åbo 
Akademi, finns förtecknade av Michel Ekman till 
fromma för pågående och kommande forskning 
{Gunnar Björlings daterade manuskript, Åbo 1991).

Från Björling-biografica rör man sig så till försök att 
inringa »Liv och Dikt hos den tidige Björling», så i 
Mikael Enckells suggestiva karaktäristik av Björlings 
dikt: »liksom skapad bland ett ständigt beridet ryttar- 
folk av en individ, som definitivt kastats ur sadeln, men 
som det oaktat inte gett upp eller avstått från försöket 
att bevara kommunikationen med sina oförstående 
landsmän». Maria Birgersson, den enda kvinnliga 
representanten (!) skriver om »Det moraliska med 
Björling», en i vid och icke-moraliserande mening 
mycket relevant aspekt på författarskapet som också 
finns närvarande i Anders Olssons Björling-läsningar, 
måhända ej fullt explicit i denna essä om ljusets diktare 
- »'Jag är nitton år, jag blir ej mera...': Gunnar Björling 
och den skrivandes tid» - som i »Anteckningar om 
Björling» i Kris nr 23 (1987), en kort men central text 
som åberopas flerstädes av symposiedeltagama. Björ
ling uppenbarar sig där som »livet-som-dikt, dikten- 
som-liv»: en som skriver »omvända hymner, tysta 
oändlighetsberusade lovsånger» i »en apoteos av alltet 
med den yttersta koncentrationen som metod». De 
typiska Björling-orden, som flera av bidragen behand
lar, »och», »att», »o», är ett slags »omärkta färglösa 
klossar mellan ord och ord».

Det obegränsade är för Björling samtidigt det icke
hierarkiska - han besjunger det lägsta i all dess nyhet 
(en kryptologism som jag här lånar från hans stora 
inspirationskälla Vilhelm Ekelund): köttbullåtandet 
eller den älskades tå... Leif Fribergs essä om
»Björlings andra eros», där bl.a. Björlings och Eke
lunds homoerotiska diktning jämförs, är högintressant, 
så även Fredrik Hertzbergs reflexioner kring Björlings 
kroppsspråk.

Livet-som-dikt, dikten-som liv är en formel som 
borde tjäna som korrektiv mot å ena sidan alltför enkla 
kopplingar mellan Björlings biografi, erotiska inrikt
ning, livshållning etc. och själva texten -  å andra sidan 
mot tendenser att operera bort dessa faktorer till förmån 
för en textanalys, där metoder och retoriska grepp 
hämtas från aktuella vetenskapliga strömningar, och där 
man måhända frågar sig, om inte själva den Björlingska 
texten slutligen är den utbytbara faktorn? Maria Bir
gersson formulerar dilemmat med hjälp av Björlings 
egna ord om »es o ter iskestetmakeriet». Tendenser härtill 
finns t.ex. i Horace Engdahls annars mycket insiktfulla 
essä om »Tystnaden i orden» som bl.a. i anslutning till 
det Schlegelska fragmentets estetik polemiserar mot 
tidigare forsknings uppfattningar om »det obegränsa
de» hos Björling. Jan Holmgaard berör »Björling och 
det oöversättbaras poetik» och lägger ett raster av
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retoriskt inspirerad textteori (de Man versus Gadamer) 
över dikten. Fredrik Lång ger en svindlande civilisato
risk och kunskapsteoretisk diskurs, »Från naturalism 
till modernism. Den poetiska nominalismen hos Björ- 
ling».

Konsthistorikern Sixten Ringbom anlägger i »Bild- 
struktur hos Björling» intressanta aspekter rörande den 
starka ikoniseringstendens, dvs. »ett närmande av den 
linjära språkliga formen till en tvådimensionell, bild- 
liknande struktur», »ordting», som gör sig gällande 
fr.o.m. 30-talet, en avsedd verkan, analog med bild
konstens (). (Paralleller som söks i samtida modernis
tisk, abstrakt konst i en strävan att befria dikten också 
från dess mimetiska, referentiella funktioner är inom 
parentes sagt ett projekt som ju upptar flera samtida 
poeter, t.ex. den unge Gunnar Ekelöf i slutet av 20- 
talet, vilket Bengt Landgren visat i Den poetiska värl
den, 1982.)

Denna aspekt kan kombineras med John Sweden- 
marks tämligen okonventionella bidrag rörande »Den 
friställda grammatiken» med skilda resonemang röran
de bl.a. frasen som grundläggande rytmisk struktur. 
Mot tidigare förda resonemang om Björlings »brott» 
mot grammatiken och normalspråket (det elliptiska) 
hävdas att dessa aspekter är oväsentliga i förhållande 
till rytmens primat. När han tillskriver det Björlingska 
språkspelet ett slags »pre-logiskt» tänkande ansluter sig 
Swedenmark till Julia Kristevas Lacanskt influerade 
teori om det »semiotiska» språket-före-språket.

Temat livet-som-dikt, dikten-som-liv återkommer 
annorlunda tolkat i Engdahls essä, där »tillvarons icke
begränsning [...] också är dess ickefömuftsenlighet». Så 
också i Carl-Johan Malmbergs bidrag, »’Dikts mång- 
tonighet ett aldrig uttänkt’ -  tankar om ljudet, tonen och 
lyssnandet hos Gunnar Björling». Citatet från Bröderna 
Karamasov, som Björling gärna återvände till, om att 
älska livet, »inte för dess menings skull, utan för dess 
egen skull» står för ett bejakande som inte rangordnar, 
hierarkiserar, inte tolkar och dechiffferar: Björling 
framstår här som den raka motpolen till den symbolis
tiske poeten, men lika mycket till författaren som avslö
jare. Mot en Strindbergs misstänksamhet står »det 
direkta tilltalets poet» som erfarit att »världen talar till 
honom, direkt, oavbrutet, utan att behöva tolkas, för
stås, förklaras. Och han intar samma icke-förklarande 
hållning till sig själv.» Om världen är en gåva, så är 
dikten, »den han omvandlar sig själv till [...] en mot
bild, en gengåva, ett svar».

Eva-Britta Ståhl

Thomas Seiler: På tross av. Paal Brekkes Lyrik vor 
dem Hintergrund modernistischer Kunsttheorie. (Bei
träge zur nordischen Philologie, Bd 22) Helbig & 
Lichtenhahn Verlag. Basel/Frankfurt am Main 1993.

Det är väl knappast någon som i högre grad kan för
knippas med det modernistiska genombrottet i Norge 
(om nu något sådant genombrott verkligen ägt rum) än 
Paal Brekke (1923-93). Av Willy Dahl presenteras han 
i Norges litteraturhistorie (6, 1975) som »Fomyeren

Paal Brekke» och som »den lyriske modernismens 
bannerfører i Norge». Men innan Brekke 1949 gav ut 
sin chockerande modernistiska diktsamling Skygge- 
fektning och sin tolkning av Eliots The Waste Land 
{Det golde landet) hade han publicerat tre diktsamling
ar och två romaner. Gymnasisten Paal Emanuel Brekke 
flydde som 17-åring till Sverige 1940 och det var här 
han två år senare -  på Trots allt!:s förlag! -  kunde 
trycka sin debutsamling Av din jord er vi til. 1942 var 
ju året för Lindegrens.mannen utan väg, men texterna i 
den 19-årige debutanten Brekkes diktbok erinrar snara
re om Gunnar Mascoll SilfVerstolpes Hemland, Prins 
Wilhelms Ond tid och Hjalmar Gullbergs »Spel på 
taggtråd» i det årets mest sålda och uppmärksammade 
diktsamling, Fem kornbröd och två fiskar. Inlednings- 
dikten i Av din jord er vi til, »Til Norge», är en typisk 
exponent för samlingens (och tidens) taktfast rimmade, 
patetiskt nationella poesi av Øverlands och Nordahl 
Griegs art (den av tidsläget glödgade diktning, som 
Erik Lindegren ännu 1943 ville kalla »stor lyrik»):

Dalens rødmalte stuer og hus, 
din mark som er furet av plog, 
din evige sang, det evige sus 
i de ranke furuers skog,

og fjordene, fjellene, fossenes veld, 
de snødekte vidder og vann, -  
vi bærer det alt her inni oss selv.
Vi er ett med vårt fedreland!

Av din jord er vi til. I din jord skal vi bli, 
og leve i tusen år.
Du og ditt folk, det er vi, det er vi 
som skal leve, som aldri forgår!

En annan dikt i debutsamlingen förtjänar citeras, efter
som den så tydligt demonstrerar distansen mellan 
Brekkes ungdomslyrik och den outrerat modernistiska 
diktionen i Skyggefektning, Løft min krone, vind fra 
intet (1957) och Roerne fra Itaka (1960). Det är 
»Håkonarmål», som anknyter till den patriotiska roja
lismen i t.ex. Nordahl Griegs välkända »Kongen» från 
1940:

Vi er et folk av enkle menn 
med aktning for oss selv.
Vi tåler ingen herre.
Vi eier ingen trell.

[...]

Du holder alle oppe.
Du gir oss alt du eier.
Du lyser som et merke, 
et løfte på vår seier.

Ditt navn er blitt et løsen 
for tillit, håp og tro.
Du er vår egen konge.
-  Gud sign vår konge god!




