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I. Inledning

DENNA AVHANDLING KAN sägas ha sin upprinnelse i en fråga. En fråga som Clas 
Zilliacus formulerar i sitt kapitel om den finlandssvenska modernismen i del 5 
av Den svenska litteraturen (1989). Han skriver: ”Den modernaste modernisten är 
Gunnar Björling (1887-1960). Han är knappt ens riktigt upptäckt och långt ifrån 
placerad. De andra har sin plats i litteraturhistorien klar. Att Björling finns där 
är lika klart, men var?”1 

Trots att Björlingforskningen sedan frågan ursprungligen ställdes har gått in i 
en mer intensiv fas med en rad värdefulla bidrag är detta frågetecken ändå långt 
ifrån utsuddat. Att svara på frågor leder ofta till följdfrågor men min förhoppning 
är ändå att denna avhandling skall bidra till att den plats där den modernaste 
modernisten befinner sig är något mer urskiljbar.

Undersökningen är fokuserad på den tidige Björling och hans väg mot 
modernismen, från hans politiska kampdikter i tidningen Arbetaren 1906 till 
hans andra samling Korset och löftet från 1925. För att tydliggöra vissa drag och 
mönster kommer jag i en del fall att diskutera även senare publicerade texter. Att 
jag i princip valt att sätta punkt redan vid Korset och löftet beror på att fokus lika 
mycket ligger på vägen mot modernismen som på modernismen i sig. I Björlings 
andra bok blir den modernistiska tendensen allt tydligare, och den kan delvis ses 
som en medveten uppgörelse med de mer ’idealistiska’ mönster och spår från en 
äldre tradition som ännu satte sin prägel på debuten Vilande dag från 1922. Dessa 
modernistiska bildstormarambitioner skulle kort därefter explodera med full kraft 
i den provokativa, dadaistiskt influerade Quosego-diktningen.

*

1 Clas Zilliacus, ”Avantgardet i öster: finlandssvensk modernism”, i: Den svenska litteraturen 5. 
Modernister och arbetardiktare: 1920-1950, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, Stockholm, 1989, 
s. 165. Oförändrad formulering även i den andra upplagan från 1999.

“Historia – att skrivas på nytt. Alltid.”

Kiri-ra!
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Avhandlingen inleds med avsnittet ”Modernistiskt preludium” som ägnas åt ett 
allmänt resonemang om varför och hur Björling kom att uppfattas som modernist. 
Här introduceras också en av denna undersöknings grundtankar: övertygelsen 
att modernismen (framför allt under denna historiska fas, tiden efter första 
världskriget, ryska revolutionen och inbördeskriget i Finland) inte kan reduceras 
till något rent estetiskt uttryck, utan att dess skrift också är och vill eller inte kan 
undvika att vara ideologiskt och politiskt färgad. När man talar om finlandssvensk 
modernism och politik är det för det mesta Elmer Diktonius och Hagar Olsson 
som lyfts fram. Gunnar Björling som i sin ungdom varit en aktiv och brinnande 
socialist och sedan lämnat det praktiskt-politiska engagemanget för att odla 
filosofiska och litterära intressen kunde eller ville ändå inte lämna det politiska 
och samhälleliga utanför sin dikt. 

I avsnittet ”Före debuten” är det tiotalets sökande och grubblande författarnovis 
som står i centrum. Denne ännu unge man skrev en traditionellt rimmad 
vers med sonetten som högsta ideal. Men genom bekantskapen med Oscar 
Levertins och Vilhelm Ekelunds lyrik, introduceras Björling i ett symbolistiskt 
och modernitetspräglat skrivsätt som är skuggat av en större osäkerhet och oro. 
Björlings ’olyckliga’ kärlek till de bundna formerna blev som allra tydligast i hans 
komplexa förhållande till sonetten. I min framställning dras linjen fram till de sista 
sonetterna från tjugo- och trettiotalet: ett avskedstagande med både parodiska 
och seriösa förtecken, som visar hur Björling även under sin mest programmatiskt 
modernistiska period står i en fortsatt dialog med traditionen. Avsnittet mynnar 
i en undersökning av bizarrerierna, Björlings drömanteckningar från tiotalet men 
införda först i Quosego 1928. Dessa texter pekar ut en helt ny form av modernitet 
som tidigare inte funnits hos Björling: intresset för det omedvetna, drömmarna, 
det driftstyrda. Med sina djärva narrativa överklivningar och starkt komprimerade 
form kom dessa drömtexter att verka befruktande på den fortsatta utvecklingen 
av hans lyriska bildspråk.

Efter denna första del av avhandlingen som stundtals rör sig fritt mellan 
olika tidsperioder i Björlings diktning, är resterande hälft ägnad åt hans första 
två samlingar. Avsnittet ”En ton bortom orden” behandlar debuten Vilande dag 
(1922) och den närmast symbolistiskt färgade språkproblematik som ligger under 
så många av dess dikter. I sammanhanget förs också ett principiellt resonemang 
om symbolismens plats inom den finlandssvenska modernismen. Trots att kretsen 
kring tidskriften Euterpe under 00-talet aktivt verkade för att introducera framför 
allt den franska symbolismen kom denna strömning aldrig att få något riktigt 
fotfäste i det svenska Finland. Först med Edith Södergrans debutbok Dikter från 
1916 kan man tala om en finlandssvensk symbolistisk diktning. Södergran har ju 
dock gått till eftervärlden framför allt som expressionist, liksom man på det hela 
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taget ofta betraktat den finlandssvenska modernismen som en expressionistisk 
strömning. Symbolismens plats i den finlandssvenska modernismen är svårutredd, 
men kan inte ignoreras då den utgör en viktig startpunkt genom Södergrans tidiga 
exempel och delvis sätter sin prägel på Björlings debutbok. Även i fortsättningen 
(och långt efter det turbulenta tjugotalet) skulle symbolismen fortleva som en 
underström hos flera av de finlandssvenska modernisterna. 

”Oskriven är den dikt som tonar bäst” heter det i en central passage från Vilande 
dag. En huvudambition i denna bok (som också är märkbar inom symbolismen) 
är att försöka finna något bortom orden, något som inte är diskursivt språk men 
ändå ett annat språk. Något som är ljud, en ton. Följaktligen inte den stumma 
tomma tystnaden, utan en tystnad som är punkterad av ett stilla vibrato. Vid 
sidan av dessa dikter som söker visa på något som ligger bortom det vi kan 
frammana med vårt språk finns det texter som tvärtom ger uttryck för en stark 
tilltro till ordens förmåga att träda i direkt förbindelse med världen, en närmast 
orfisk språkuppfattning. Vi kan här se hur Björlings dikt går i kritisk dialog med 
bl.a. Södergrans orfiska poesi och därmed sammanhängande profetroll. Avsnittet 
avslutas med att diskutera debutsamlingens sista dikt ”Abrakadabra!”. Det är en 
text som både sammanfattar Vilande dags centrala tematik och bryter ny mark 
genom att föra in ett mer groteskt och mindre idealistiskt tonfall som pekar framåt 
mot den kommande diktningen i Korset och löftet.

Björlings väg mot dikten var lång och snirklande, och mycket länge (på sätt 
och vis under hela författarskapet) kännetecknas hans texter av något trevande 
och sökande. Han blir aldrig någon hel och färdig diktare utan letar oavbrutet 
efter ett språk. Knappast någon enskild samling visar detta så tydligt som Korset 
och löftet (1925). I avsnittet ”Den rasande mystikern” ligger fokus på denna kamp 
efter att nå fram till de rätta orden, en strid som hos Björling dessutom är intimt 
förbunden med sökandet efter Gud. Rent verstekniskt utmärks denna andra 
samling av ett betydligt bredare register med en mera uppbruten och fonetiskt 
bearbetad lyrik, med ett uppdrivet och expressionistiskt färgat bildspråk som gärna 
tar spjärn i det groteska. Om Vilande dag mer handlat om nominell modernism 
så har vi nu att göra med en rent faktisk modernism. Till dessa rent formella 
nyerövringar skall också läggas en alltmer framhävd antiborgerlig attityd som 
ifrågasätter det etablerade samhällets normer och hierarkier, samt ett begynnande 
intresse för staden som modernitetens arena. Enligt modernistisk förebild väljer 
Björling sedan att avsluta sin bok med en teoretisk efterskrift ”Vardas kraft: vila” 
som är ett egensinnigt konglomerat av livsfilosofi, antiklerikalism, brinnande 
religiositet, moralfilosofiska diskussioner och estetiska utredningar. I detta 
dokument kan vi se hur Björling genom att utgå från tiotalets religiösa debatt 
knyter an till en tidigare tradition men också bryter ny mark genom att utmana 
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en hel räcka av tidens rådande normsystem enligt det antagonistiska mönster 
som är så utmärkande för modernismens manifestkonst.

*

Även om Björling själv i ett efterhandsperspektiv har velat tona ned sin roll 
som modernist blev han redan från början läst (eller inte läst) som en typisk 
representant för denna inriktning. Björling som modernist är också en mer eller 
mindre självklar utgångspunkt för den Björlingforskning som småningom växer 
fram. Ett representativt exempel är Bo Carpelans avhandling Studier i Gunnar 
Björlings diktning (1960) som utifrån sin nykritiska position (en forskningsinriktning 
som i sig är ett barn av modernismen) opererar med begrepp som ”expressionism”, 

”dadaism”, ”imagism” och ”surrealism” för att komma åt den björlingska diktens 
egenart. Trogen de nykritiska doktrinerna är Carpelan dock relativt återhållsam 
med mer utarbetade kontextualiseringar och kopplingar till de historiska 
omständigheterna, varför de faktiska relationerna mellan Björlings text och de 
modernistiska strömningarna blir tämligen diffusa. 

En helt annan linje inom björlingexegetiken företräds av Mikael Enckell som i 
en rad essäer har diskuterat Björling som tänkare, förkunnare och livsfilosof. Som 
tydligast sker detta i essän ”Poeten som profet: Björling” (1988) där bilden tonar 
fram av en sokratesgestalt som kring sig samlar sina proselyter för att lägga ut 
texten om de stora livsfrågorna. Och när Enckell mer undantagsvis för litteraturen 
på tal är det den förmodernistiska i form av t.ex. B. E. Malmström eller Runeberg 
som kommer i fokus, varvid Björlings stora vördnad för traditionen framhålles.2

Ett senare och delvis annorlunda försök att koppla loss Björling från modern-
ismen genomförs av Fredrik Hertzberg i licentiatavhandlingen ”Det obegränsades 
villkor” (1993).3 Hertzberg menar att det modernistiska perspektivet blir 
missvisande och direkt felaktigt när det gäller Björling. Björlings säregna språk 
har enligt Hertzberg strängt taget ingenting att göra med modernismens språksyn. 
Till skillnad mot modernisternas medvetna uppror mot vad man ansåg vara det 
konventionella språkets förljugenhet vill han istället lyfta fram Björlings faktiska 
svårigheter att skriva samt hur skrivsättet också stod i förbindelse med en 
personligt präglad livsfilosofi. Att Björlings djupt kända ’oförmåga’ och osäkerhet 
spelade en viktig roll när det gällde utvecklandet av hans språkliga stil är något 
som jag verkligen kan instämma i, och jag kommer också att ge flera exempel 

2 Mikael Enckell, ”Poeten som profet: Björling”, i förf:s Till saknadens lov, Helsingfors, 1988, s. 56-84.
3 Fredrik Hertzberg, ”Det obegränsades villkor: aspekter på Gunnar Björlings författarskap”, 

licentiatavhandling, litteraturvetenskapliga institutionen Åbo akademi, 1993, s. 14-23.
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på detta i den följande framställningen. Dock menar jag att det är helt omöjligt 
att föreställa sig Björlings stilutveckling utan en bakomliggande modernistisk 
strömning. 

Här delar jag till väsentliga delar de slutsatser som Anders Olsson kommer 
fram till när han i ett avsnitt i Att skriva dagen (1995) diskuterar förhållandet 
mellan Björling och modernismen. Rent allmänt menar Olsson att Björlings 
koncentrerade och fragmentariska skrivsätt är framvuxen ur en modernistiskt 
färgad tradition. Med modernismen delar poeten också misstänksamheten mot 
litteraturen som institution och ambitionen att överbrygga motsättningen mellan 
liv och litteratur. Framväxten av Björlings skrivsätt har inte minst skett via intryck 
från övriga finlandssvenska modernister: 

Genom sin nära dialog med diktare som Edith Södergran, Elmer 
Diktonius, Rabbe Enckell och Henry Parland, skulle Björling få 
avgörande expressionistiska och dadaistiska impulser till sin 
egen diktning. Det gäller bildspråkets djärvhet, raseriet och den 
dynamiska livskänslan; det gäller synen på konst och liv som en 
organisk enhet, samt strävan efter en maximalt koncentrerad 
och uttrycksfull form.4

Ett sådant betonande av de inhemska impulserna måste emellertid kompletteras 
med att framhäva den mer eller mindre direkta påverkan som utgick från den 
internationella modernismen, och jag avser då framför allt tiotalets avantgarde-
rörelser som futurismen, expressionismen och dadaismen. Olssons studie är ju 
framför allt inriktad på att lyfta fram vissa teman som dagen, ljuset och tystnaden 
i förening med analyser av Björlings skrivsätt, hans poetiska teknik, och innehåller 
ganska lite av mer utarbetade diakrona analyser. 

Jag kommer därför att ägna en viss energi åt studiet av övrig samtida 
modernism i Finland liksom av dess kontinentala varianter. Till skillnad från 
många tidigare björlingstudier arbetar jag i större utsträckning med olika 
kontextuella kopplingar. Modernismen hos Björling handlar följaktligen inte bara 
om en stil, om en syntax, om en typ av bildspråk, utan också om att omfatta en 
avantgardistisk rörelses värderingar och ideologi. Det handlar också om praktiska 
ting som att bygga allianser, att framställa sig som en grupp opponenter som går i 
bräschen för det nya, att skriva manifest, att utge tidskrifter, att ge sig in i debatter. 
Björling framställs ofta som profeten i Brunnsparken, en människa som bara levde 
för sitt skrivande. Och förvisso ville han vara skrivande i så stor utsträckning som 

4 Anders Olsson, Att skriva dagen: Gunnar Björlings poetiska värld, Stockholm, 1995, s. 69.
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möjligt. Men jag vill också visa hur han använder sin skrift i diverse strategiska 
syften, hur han skriver i takt med det kontinentala avantgardets vittfamnande 
syften och ambitioner att medelst orden kunna förändra tillvaron, vardagens liv.

Intresset för kontexten får dock inte innebära att Björlings texter förvisas till 
bakgrunden. Det handlar om att genom en ’dialektisk’ rörelse lyfta fram den 
björlingska textens implicita och explicita förbindelser med det som befinner sig 
utanför det egna verket för att kasta ljus över dunkla eller otillräckligt belysta 
områden. Genom denna dubbla rörelse av uppbrott och återkomst sker idealt en 
ständig utvidgning av verkets och textens gränser.

*

Det kommer att bli mycket tal om modernism i denna framställning. Men vad 
menar jag då mer exakt med detta begrepp? Att kort och koncist definiera 
begreppet modernism och dess litterära praktiker låter sig inte göras i en 
handvändning och har drivit mer än en forskare mot vansinnets branter. Det 
viktiga för mig har varit att situera modernismen, att söka ge en bild av den 
situation för modernismen som gällde under denna period i Finland (senare delen 
av tiotalet och början av tjugotalet) då Björling söker efter ett språk samtidigt 
som han lyssnar till de signaler som det kontinentala avantgardet utsänder från 
de europeiska metropolerna. Det handlar om att lyfta fram de specifika historiska 
omständigheter som rådde just då, att på en mer generell nivå söka rekonstruera 
den ’diskursiva rymd’ (böcker, tidningar, tidskrifter, debatter etc.), som omgav 
Björling. Men därmed följer inte att man självklart situerat författaren Björling. 
Även om en författare är del av samma diskursiva rymd som sina kollegor (och 
dessutom ofta har liknande social bakgrund, gått i samma skolor etc.) kan han 
svara på den, bearbeta eller variera den efter egna behov, mer eller mindre 
självständigt. I Björlings fall tillkommer t.ex. det faktum att han var något äldre 
än övriga modernister, del av en annan generation, och därför bar med sig delvis 
annorlunda erfarenheter och inflytelser. 

Som tidigare framhållits stod den unge Björling under ett visst inflytande av 
symbolismen som den praktiserades på svenska av Levertin och Ekelund, och 
symbolismen som strömning skulle också finnas med framför allt initialt och som 
en halvt dold underström i den finlandssvenska modernismens trevande början. 
Samtidigt är symbolismen i mångt och mycket ett övergångsfenomen, befinner 
sig bildligt talat i ett dimomhöljt väntrum där väggklockans visare rör sig oändligt 
långsamt. Eller som Göran Printz-Påhlson har formulerat det: ”Symbolismen 
är både fullbordan av romantiken och en inledning till en ny poesiuppfattning, 
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den är både en rik sammanfattning och ett luftigt fantom.”5 Utan att därför 
utesluta symbolismen från diskussionen vill jag förlägga modernismens mer breda 
och systematiska genombrott till tiden omkring 1909 då Marinetti publicerar 
futurismens första manifest.6 Det är också just tiotalets avantgardistiska rörelser 
som futurismen, expressionismen och dadaismen som i stor utsträckning kommer 
att bestämma det sätt på vilket Björling och övriga finlandssvenska modernister 
utformar sin litteratur. I anslutning till forskare som Renato Poggioli, Peter Bürger, 
Matei Calinescu och Raymond Williams anser jag det också viktigt att lyfta fram 
tiotalsavantgardismens politiska och ideologiska ambitioner, intimt integrerade 
med det litterära uttrycket. Just de ideologiska aspekterna var samtidens läsare 
mycket uppmärksamma på, och i det hänseendet (vilket framgår av min 
framställning) var Finland inget undantag.

Till mitt kontextuella perspektiv på modernismen hör också ambitionen att 
relatera denna strömning till de förändringar som sker på den samhälleliga 
och mentala nivån, det som brukar omnämnas inom ramen för termerna 
modernitet och modernisering. Dessa begrepp har nu varit i svang ett tag, 
men en av de mer klassiska och uppslagsrika studierna som arbetar med dessa 
parametrar är Marshall Bermans Allt som är fast förflyktigas (1987). I en genom 
hela boken återkommande och varierad formulering av vad det innebär att leva 
med moderniteten, skriver Berman i inledningen: ”Att vara modern är att är 
att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling 
av oss själva och världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt 
vi känner till, allt som vi är.”7 I kapitel 2 och 3 genomför Berman en serie 
läsningar av Marx’ och Engels’ Kommunistiska manifestet och Baudelaire, som tar 
fasta på vad det innebär att leva i ett kapitalistiskt system kännetecknat av snabb 
industrialisering och en accelererande urbanisering. På ett lysande sätt förmår 
Berman lyfta fram just den starka ambivalens som följer av denna dramatiska 
modernisering: på en och samma gång släpper den loss starkt kreativa och 
frigörande krafter men skapar också förstörelse och ökade sociala polariseringar. 
I min undersökning visar jag hur såväl de finlandssvenska traditionalisterna som 
modernisterna bearbetar denna upplevelse i sina olika försök att skriva storstaden, 
med den skillnaden att modernisterna skulle göra det med en större energi och 

5 Göran Printz-Påhlson, Solen i spegeln: essäer om lyrisk modernism, Stockholm, 1958, s. 16.
6 För en diskussion och sammanfattning av den betydande mängd litteratur som förordar en sådan 

tidsbestämning av modernismen, se Peter Luthersson, Modernism och individualitet: en studie i den 
litterära modernismens kvalitativa egenart, Stockholm/Stehag, 1986 (diss.), s. 27 ff.

7 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, övers. Gunnar Sandin, Lund, 
1987, s. 13.
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utförlighet samt genom att utveckla skrivsätt och former som bättre svarade mot 
modernitetens ambivalenta och fragmentiserade sammansatthet.

*

Hänvisning till Björlings texter sker inom parentes enligt följande mönster: (VD 52 
/ I 60), där ”VD” står för Vilande dag och ”I” står för Gunnar Björling Skrifter del I. 
En nyckel till förekommande förkortningar ges i käll- och litteraturförteckningen. 
Jag har alltså valt att hänvisa till såväl originalsamling som den fembandsutgåva 
med Björlings texter som Anders Olsson svarat för och som utkom på Erikssons 
förlag 1995. Om undantagsvis någon avvikelse förekommer mellan originaltext 
och Skrifter påpekar jag givetvis detta. Vid några tillfällen förekommer 
hänvisningar av typen ”(130000/2)”. Dessa nummer hänför sig till de daterade 
och numrerade Björlingmanuskript som förvaras vid handskriftssamlingen vid 
Åbo Akademis Bibliotek och som är förtecknade av Michel Ekman i den tryckta 
katalogen Gunnar Björlings daterade manuskript (1991).

Björlingsamlingen i Åbo består av tre huvudkategorier: 1) personliga 
handlingar; 2) brev till Björling, samt brev och brevutkast från Björling; 3) 
manuskript till dikter och aforismer. Merparten av detta material är från tiden 
efter 26 februari 1944 då Björlings bostad i Brunnsparken träffades av en bomb 
och i stort sett alla papper brann upp. Genom gåvor har dock Björlingsamlingen 
tillförts äldre material (bl.a. brevkorrespondensen med Jaakko Päivärinta som 
går tillbaka ända till 1909 och ett häfte med ett trettiotal handskrivna dikter från 
tiden kring 1910) som utökar möjligheterna att rekonstruera Björlings litterära 
och intellektuella utveckling. Björlingsamlingen är ordnad i numrerade kapslar, 
och jag ger alltid hänvisning till aktuellt nummer. En del brevutkast är odaterade 
och saknar adressat, och inom klammer återger jag då några ord från brevets 
inledning för att de lättare ska kunna identifieras och återfinnas, enligt mönstret: 
odaterat brevutkast till okänd mottagare [”Jag är ej”], vol. 17, ÅAB.

Utöver samlingen i Åbo finns också Björlingrelevant material på annat håll så 
har jag använt mig av de brev till och från Björling samt annat material rörande 
de finlandssvenska modernisterna som finns i Uppsala universitetsbibliotek (UUB), 
Kungliga Biblioteket i Stockholm (KB), Historiska och litteraturhistoriska arkivet 
vid Svenska Litteratursällskapet i Finland i Helsingfors (SLSA) och Göteborgs 
universitetsbibliotek (GUB).



II. Modernistiskt preludium

1. En ’modernistisk’ debut

NÄR BJÖRLING ÅR 1947 i ”Min skrift – lyrik?” ser tillbaka på sin debut med Vilande 
dag 1922 är han mån om att betona avsaknaden av modernistisk antagonism: 

Edith Södergran, Hagar Olsson och Diktonius hade grundat 
den finlands-svenska litterära modernismen, ävensom seder-
mera förkunnat ett radikalt program i tidskriften Ultra (1922; 
utgivare L. A. Salava). När jag med Vilande dag (Ultra-förlaget, 
samma år) ville föra fram i en så vitt möjligt poetisk form en 
livsåskådning på fri tankes grund och giva ett uttryck åt ett 
mänskligt liv i dess helhet, skedde det inte i en medveten litterär 
opposition. Jag ville endast söka mig en egen litterär form för 
vad jag hade att uttrycka. (MSL 31 / V 173)

Men om nu debutanten Björling inte betraktade sig som modernistisk bild-
stormare var det ändå till stor del som sådan han uppfattades av läsare och 
kritikerkår. Om man utgår från Kjell Espmarks tredelade typschema för 
modernism: det som har utnämnt sig själv till modernism (”programmatisk” 
modernism), vad som har kallats modernism (”nominell” modernism), samt det 
som man vid ett komparativt textstudium är beredd att betrakta som modernism1, 
har vi här närmast att göra med s.k. ”nominell” modernism. 

Samtidigt är det något konstigt med Björlings beskrivning: det bestämda 
utpekandet av Södergran, Hagar Olsson och Diktonius som grundare av den 
finlandssvenska modernismen, medan han tilldelar sig själv rollen av outsider. 

Och visst är den debuterande Björling i jämförelse med denna trio, betydligt 
mer återhållsam vad gäller det rent provokativa eller extrovert programmatiska.2 

1 Kjell Espmark, Livsdyrkaren Artur Lundkvist: studier i hans lyrik till och med Vit man, Stockholm, 1964 
(diss.), s. 24.

2 Ändå förefaller debutanten Björling ha hyst vissa programplaner. I Björlingarkivet i Åbo vol. 
90 finns ett ofullständigt maskinskrivet manus av Bo Carpelan (tillkommet någon gång under 
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Södergran lät bomben brisera i samband med sin andra bok Septemberlyran (1918) 
då hon dels publicerade den famösa insändaren i Dagens Press med formuleringar 
som: ”Denna bok är icke avsedd för publiken, knappast ens för de högre intel-
lektuella kretsarna, endast för de få individer som stå närmast framtidens gräns”3 
samt den inledande anmärkningen till Septemberlyran som avslutas med meningen: 

”Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.”4 Hagar Olsson hade 
dessförinnan i Själarnas ansikten (1917) låtit förklara att: ”Det gives ingen ’konst’ 
och människans skapande skall vara ett oartikulerat skri in mot det oändliga.”5 
Vad Diktonius gick för, stod klart från allra första början. Hans debut Min dikt 
(1921) var rikligt försedd med aforistiska dynamitladdningar av typen: ”Stor konst 
ger inga ’stämningar’ – den river i bitar. Varje verkligt konstverk är en plogbill.”6 
Tonen hos Vilande dags författare var mer vek och undanglidande och tog sikte 
mot något bortom eller ovan: ”Ej nådd, blott anad: / skönhet, och du ler, och 
ler!” (VD 52 / I 60)

Förvisso hade Björling, som det förefaller, helt på eget initiativ sökt upp Hagar 
Olsson i september 1922 för att undersöka möjligheterna till publicering på det 
nystartade förlaget Daimon.7 Hagar Olsson var vid denna tid uppmärksammad 
kritiker på Svenska Pressen samt delredaktör för det nystartade modernistorganet 
Ultra. Under några månader hösten 1922 var aktiviteten febril på det av antikva-
riatshandlare L. A. Salava startade förlaget Daimon. Förutom den finska bok-
utgivningen utkom Björlings Vilande dag, Diktonius Hårda sånger samt de sju 
häftena av den tvåspråkiga tidskriften Ultra.8 Björling och Diktonius bereddes 
också plats i tidskriften med några smakprov ur sina kommande böcker. Något 
sammanträffande mellan de båda poeterna kom vid denna tid aldrig till stånd. 
Björling var visserligen en av de flitigaste besökarna9 på redaktionslokalerna på 
Järnvägsgatan, men Diktonius som från början hade varit den kanske ivrigaste 
tillskyndaren av tidskriftsprojektet hade dragit sig undan till Jyväskylä och överlåtit 

50-talet i arbetet på författarens avhandling) med bifogade kommentarer av Björlings hand. 
Björling skriver där: ”Skulle haft ett program infört i Vil. dag, men dels orkade jag ej, och Hagar 
skrek efter manuskriptet, och dels ville jag ej begynna – med program!” (s. 5 f.)

3 Edith Södergran, ”Individuell konst”, Dagens Press 31.12.1918. 
4 Edith Södergran, Samlade skrifter 1. Dikter och aforismer, redigerade av Holger Lillqvist, Helsingfors, 

1990, s. 65.
5 Hagar Olsson, Själarnas ansikten, Helsingfors, 1917, s. 10.
6 Elmer Diktonius, Min dikt, Stockholm, 1921, s. 70.
7 Brev till Stig Carlson 25.10 (KB). Brevet saknar årsdatering, förmodligen tillkommet under andra 

hälften av 1940-talet. Om Björlings debut se även Hagar Olssons uppgifter i Ediths brev: brev från 
Edith Södergran till Hagar Olsson, med kommentar av Hagar Olsson, Stockholm, 1950, s. 193.

8 För en historik kring detta skeende, se Johan Wrede, ”Tidskriften Ultra”, i: Festskrift till Olof  Enckell 
12. 3. 1970, Helsingfors, 1970, s. 145-65.

9 Ibid, s. 153.
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det drivande och dagliga arbetet åt Hagar Olsson.10 Inte förrän Diktonius på 
våren 1927 återvände från Paris träffade han Björling för första gången. Det 
var också då som han satte Richard Huelsenbecks En avant Dada i händerna 
på kollegan. Det var en bok som skulle visa sig bli betydelsefull för Björlings 
kommande utveckling.11

När Björling i sin tillbakablick från 1947 hävdar att han inte tillhörde 
grundarna av den finlandssvenska modernismen är det en sanning med 
modifikation. I själva verket ingick han i de modernistiska sammanhangen redan 
från tiden strax före debuten.

En fråga om titel
Enligt uppgifter som tycks härstamma från Olof  Enckell skall Björlings manus 
ha refuserats av två andra förlag (Schildts och Söderströms?) innan det efter 
betydande utgallring antogs av Daimon.12 Men det måste ha stått klart för 
Björling att ett närmande till kretsarna kring Hagar Olsson och Diktonius, skulle 
medföra att han i allmänhetens ögon kom att inräknas bland de modernistiska 
provokatörerna. ”Modernist avsåg jag ej att vara men blev kallad så, när Vil. 
dag kom ut på – det modernistiska förlaget”, förklarar Björling drygt tjugo 
år senare i ett brev.13 Han fortsätter: ”Mina första tillärnade boktitlar under 
de där åren fr.o.m. 1916 lydde: Tårarnas dagg, Den irrande lågan och Livets 
brand.” Valet av titlar (liksom det slutliga Vilande dag) skvallrar inte om några 
modernistiska upprorsplaner. I sin fokusering av det patetiskt-emotiva ansluter 
de sig snarare till sekelskiftets litterära tradition, där det lyriska jagets vibrerande 
känsloliv är satt i förgrunden. I konsekvensens namn är det väl enbart den mest 
outrerade modernisten, Diktonius, vars boktitlar omedelbart vittnar om en 
medveten anslutning till det modernistiska paradigmet: Min dikt (framhävandet 
av det subjektivt egna på bekostnad av traditionen), Hårda sånger, Taggiga lågor, 
Stenkol (det aggressiva kampmomentet, det hårda och kantiga, det eldfängda 
och energiladdade).14 I Quosego kan Björling å andra sidan uppträda under 

10 En detaljerad skildring av det alltmer gnisslande samarbetet mellan Hagar Olsson och Diktonius 
ges av Roger Holmström i Hagar Olsson och den öppna horisonten: liv och diktning 1920-1945, Esbo, 
1993, s. 46-69.

11 Om Huelsenbeck och Björling, se Carpelan 1960, s. 113 f. samt Per Stam, Krapula: Henry Parland 
och romanprojektet Sönder, Uppsala, 1998 (diss.), s. 72.

12 Se Erik Gamby, ”Den unge Gunnar Björling: anteckningar till en biografi”, i: Björlingstudier: 
föredrag vid Gunnar Björling-symposiet den 18-19 maj 1992, utg. av Clas Zilliacus och Michel Ekman, 
Helsingfors, 1993, s. 25.

13 Brev till Stig Carlson 29/30.11 (KB). Uppg. om år saknas, förmodl. mitten av 1940-talet.
14 Intressant att notera är att det faktiskt var Otto Ville Kuusinen som bättre än Diktonius förstod 

den programmatiska potentialen som låg i valet av boktitel. Det förefaller som han hade en unik 
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(medvetet provokativa) rubriker som ”4711 Universalistisk Dada-individualism”, 
”Rutschbanor”, ”’Råhet’” och ”Pupu pp xy”. Från Kiri-ra! och framåt skulle hans 
boktitlar förbli djupt egensinniga och märkligt kongeniala med de texter som 
fanns innanför böckernas pärmar. 

Ofta betraktas titeln som något så självklart (en ointressant ettikett) att man 
blir blind för dess komprimerade komplexitetet och vad den säger eller inte 
säger om det föreliggande konstverket. Titeln är, som Adorno påpekat, verkets 
mikrokosmos, ”Schauplatz der Aporie von Dichtungen selbst.”15 Utifrån ett 
mer analytiskt perspektiv har Jerrold Levinson i ett senare arbete försökt att 
beskriva de olika funktioner som ett konstverks titel kan fylla.16 Förutom verk 
som saknar titel, förekommer det neutrala titlar, understrykande eller förstärkande 
(betonar något mer en enskild tendens bland flera förekommande teman), 
fokuserande (uppmärksammar och skjuter fram det som anses vara huvudtemat), 
underminerande eller opponerande (utsäger motsatsen till det som synes vara verkets 
huvudtes, ofta ett ironiskt grepp, men behöver inte vara det), mystifierande (förefaller 
inte ha något att göra med verkets tendens överhuvudtaget), ”disambiguating” eller 
specifierande (om ett verk är splittrat och motsägelsefullt kan en titel mer entydigt 
fixera en speciell aspekt) och slutligen allusiva titlar (refererar indirekt till andra 
verk, andra konstnärer, historiska händelser etc).17 Vad gäller Björling skulle man 
kanske kunna betrakta de två första böckerna Vilande dag och Korset och löftet som 
exempel på ”understrykande” eller ”förstärkande” titlar. Från och med Quosego då 
Björling går in i en mer mångtydig, modernistisk fas blir också hans boktitlar mer 
besvärliga att klassificera enligt Levinson’s modell som utgår från att det alltid är 
möjligt att komma åt textens och författarens intention. Hos den senare Björling 
blir hans egenartade titlar just ett sådant exempel på en skådeplats för diktens 
egna aporier, som Adorno talar om. 

Dessutom kan både Levinsons och Adornos verkimmanenta perspektiv 
kompletteras med ett mer sociologiskt. Bakom valet av slutlig titel ingår inte 
så sällan både inomestetiska och yttre, ”strategiska” avvägningar. Genom att 
välja slag av titel skriver man samtidigt in sig i ett sammanhang, i en tradition, 

förmåga att transponera sin revolutionära politiska uppfattning till det konstnärliga planet utan 
att det estetiska egenvärdet förflackades; man kan snarare tala om en förstärkning. Diktonius 
ursprungliga förslag till titel på sin debutbok var Strutsmat. Kuusinen föreslog istället Svavel, Stenkol 
eller Tegelstenar för att till sist stanna för Min dikt. För detaljer kring dessa diskussioner, se Olof  
Enckell, Den unge Diktonius, Stockholm, 1946, s. 73 f.

15 Theodor W. Adorno, ”Titel”, i förf:s Noten zur Literatur III, Frankfurt, 1965, s. 8.
16 Levinson’s uppsats ”Titles” publicerades ursprungligen i Journal of  Aestethics and Art Criticism, 

44 (1985) nr. 1. Hänvisning sker här efter bokutgåvan Music, Art, and Metaphysics: Essays in 
Philosophical Aesthetics, Ithaca, 1990.

17 Ibid., s. 168 ff.
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i en ”skola” eller grupp. De våndor och taktiska överväganden som ligger 
bakom namngivandet av de unglitterära tidskrifterna (beskrivet av Claes-Göran 
Holmberg18) har, om än inte lika accentuerat, sin motsvarighet hos den enskilde 
författaren och dennes verk. Att Björlings boktitlar delvis var tillkomna som ett 
svar på (och ett alternativ till) den äldre diktningens vedertagna nomenklatur 
kan underförstått utläsas av Lorenz von Numers recension av Men blåser violer på 
havet. ”Varför boken har en så underlig titel vet måhända endast författaren. Men 
det är en bra titel. Precis lika bra som alla gallergrindar och rosenlundar och 
tynade lågor och rostiga harnesk.”19 En bit in på nittonhundratalet hade det blivit 
viktigare att profilera sitt eget lyriska verk genom valet av titel. De finlandssvenska 
modernisterna var inte ensamma i denna strävan, men de gör det med en större 
frenesi och målmedvetenhet och undviker i regel genreutpekande titlar av typen 
Dikter.20 Om man tittar på den föregående poetiska generation som träder fram 
kring sekelskiftet, Arvid Mörne, Hjalmar Procopé, Jakob Tegengren och Bertel 
Gripenberg väljer samtliga utom Mörne det föga originella Dikter som titel på 
sina debutböcker. Därefter är det bara Tegengren som – i stort sett – håller 
fast vid detta mönster, medan de övriga söker utveckla mera karakteriserande 
titlar. Gérard Genette som i sin bok Seuils försöker systematisera det ramverk, 
de paratexter som är en del av det litterära verket och som utgör ett slags 
trösklar, ingångar till själva texten – förord, titlar, illustrationer, dedikationer, 
anmärkningar etc. – indelar titlarna i två huvudgrupper: tematiska titlar (”titres 
thématiques”) som tar fasta på utsagan, det som verket talar om och rematiska titlar 
(”titres rhematiques”), som är fokuserade på utsägandet, det sätt på vilket verket 
talar.21 Den största gruppen av de ’rematiska titlarna’ är de genrefokuserande av 
typen Dikter, Oden, Epigram. Dessa hade varit klart dominerande under de tidigare 
århundradena och var nu i början av nittonhundratalet på väg att försvinna men 
levde ännu kvar i den traditionsmedvetna diktning som lika mycket blickade 
bakåt som framåt. Även om flera av sekelskiftesskalderna försökte utveckla mer 
originella titlar var likafullt flera av dessa av det ’rematiska’ slaget. Titlar som 
Vers och visa (Procopé), Rytm och rim, Nya sånger (Mörne), Svarta sonetter (Gripenberg), 
Sånger och hymner (Tegengren), var nära kopplade till det lyriska uttrycket i form av 

18 Claes-Göran Holmberg, Upprorets tradition: den unglitterära tidskriften i Sverige, Stockholm/Lund, 
1987 (diss.), s. 166-72 (avsnittet ”Ett namn är ett namn är ett namn”).

19 Lorenz von Numers, ”En bok söker sin läsekrets: a’ propos Gunnar Björlings nya diktsamling”, 
Studentbladet, 24(1936) s. 100. ”gallergrindar” och ”rosenlundar” syftar förmodligen på Bertel 
Gripenbergs samlingar Gallergrinden (1905) och Rosenstaden (1907), samt i det senare fallet även 
möjligen på Södergrans Rosenaltaret (1919).

20 Undantag finns dock. Södergran och Rabbe Enckell följer ett äldre mönster då de väljer att 
debutera med böcker betitlade Dikter.

21 Gérard Genette, Seuils, Paris, 1987, s. 78-85.
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musikaliskt välljud och bundna former. Förebilder till detta namnskick saknades ej. 
I den rikssvenska efterromantiska poesin var liknande titlar närmast obligatoriska: 
Nyare sånger (Böttiger), Sånger i pansar (Strandberg), Samlade sånger och visor (Sehlstedt) 
samt signaturpoeternas Sånger och berättelser. Också nittitalsskalderna hade fortsatt 
på denna linje: Guitarr och dragharmonika (Fröding), Legender och visor (Levertin), 
Vildmarks- och kärleksvisor (Karlfeldt). När Diktonius döper sin första regelrätta 
diktsamling till Hårda sånger kan detta inte betraktas annat än som en medveten 
replik till denna äldre dikttradition.

En fråga om språk
Om vi återknyter till Björlings förhållande till den modernistiska attityden så är 
det är tveksamt om debutanten Björling för egen del ställde sig bakom t.ex. Hagar 
Olssons programartikel ”Vår uppgift” i första numret av Ultra, som innehöll 
formuleringar som: 

Det gäller bara att med friskt mod gå lös på allt det gamla och 
fallfärdiga, det svaga och anfrätta, som likt en stelnad skorpa 
lagrat sig över kulturens formationer. Även denna hårda, 
ofruktbara skorpa var en gång glödande lava, det är sant: men 
den eld, som varit dess ursprung, är slocknad för länge sedan, 
dess tid är förbi, den är blott ett hinder och ingenting annat.22

En annan väg anvisades av R. R. Eklund som efter den av Södergran så högt 
prisade prosadiktsamlingen Jordaltaret (1919) samt medverkan i Ultra, drog 
sig undan modernistkretsen. R. R. Eklund var i flera avseenden en extrem 
individualist som omöjligt kunde gå i något som helst kollektivs ledband. Adres-
saten i rader som: ”Ack, ni litteraturens nya gudar, om jag förstode er höghet. 
Rim eller icke rim, koturn eller nakna fotsulor – kan det angå gudar?”23 är 
nog så tydlig. Man kan tycka att Björling som för egen del så ofta betonade 
nödvändigheten av att gå sin egen väg utan att ängsligt snegla på andra och gärna 
identifierade sig med tänkare och författare som aldrig kompromissade med sin 
innersta övertygelse (Spinoza, Vilhelm Ekelund, Ivar Conradson m.fl.) skulle fatta 
sympati för ”den store tigaren” R. R. Eklund och hans val av inriktning.24 Men 

22 Osignerad artikel av Hagar Olsson, ”Vår uppgift”, Ultra, nr 1 (14 sept) 1922 s. 12.
23 R. R. Eklund, Grått och gyllne: fragmentariska betraktelser, Helsingfors, 1926, s. 14.
24 I ett brev till Stig Carlson 20.12.1950 (KB) kommer Björling in på ämnet R. R. Eklund: ”Jag 

minns ej hur mycket han var synlig i Ultra – jag kände ej honom på den tiden ännu. Relationen 
till ’modernismen’ från hans sida var nog på senare tiden av 20-talet en stark irritation: ’ni 
modernister!’ när han kom in på den saken. Med Quosego hade han intet. Likväl bestod det 
ju en rätt hygglig relation mellan honom och och våra kretsar, både litterärt och personligt. 
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om R. R. Eklund valde att bli en profet utan lyssnare (han föredrog att tala till 
människorna genom sina böcker) var Björling beroende av att kring sig samla 
en krets som var intresserade av att lyssna till hans utläggningar. Björling blev ju 
tidigt känd som ”profeten i Brunnsparken”, alltid beredd på att var och när som 
helst diskutera livets stora frågor. I en artikel från 1930 beskriver Artur Lundkvist 
hur Björling likt en modern Sokrates vandrar omkring i sitt Helsingfors.25 Ännu 
in på 30-talet rörde han sig gärna bland unga akademiska kretsar, en miljö som 
varit hans ursprungliga intellektuella hemvist långt innan han förknippades med 
de modernistiska grupperingarna. P. O. Barck minns i sina memoarer:

Björling, som hade en en akademisk bakgrund, syntes ännu 
på trettiotalet på Nylands nation, där han sökte kontakt med 
ungdomen. Jag minns mycket tydligt ett tillfälle, då jag och 
några andra unga studenter hade samlats kring Björling i 
nationens stora sal, mitt i samkvämssorlet. Det var första 
gången jag råkade honom. Han talade, gestikulerade och vi 
lyssnade. Minnesbilden står ovanligt klar för mig: den korta, 
satta gestalten, de stora bruna ögonen med de kolossalt 
buskiga ögonbrynen, intensiteten i hans väsen, men också en 
egendomlig mildhet, en försynt vänlighet, som plötsligt kunde 
förbytas i ett temperamentsutbrott, en passionerad vältalighet. 
Han var mycket förbryllande, mycket fascinerande.26

Detta uttalade meddelelsebehov är något som Björling också tar med sig in i sitt 
skrivande. Hans texter och då inte minst hans kärlekslyrik, eller som jag valt att 
rubricera det, hans erosdiktning, har en stark apostrofisk karaktär.27

Innan Björling gick med sitt manus till Hagar Olsson hade han, mycket diskret 
och försiktigt, försökt att närma sig några av den mer traditionella kulturens 
representanter. Under sin tid som student vid Helsingfors Universitet skall 
Björling anonymt ha överlämnat sina dikter till docenten Arvid Mörne under en 

Relationen till Hagar var väl, om ock ej ovänskaplig, så avbruten. RRE gick i årtionden sin 
isolerade väg. Visst råkade han folk, men var och förblev inom sin egen ring. […] RRE:s 
inställning var ej bland oss, och han omhuldades också en gång av de äldre i en viss motsättning 
till oss, tror jag. […] Jag stod dock fjärmare från hans linje än kollegorna-beundrarna av honom. 
Hans tryckta ord har större auktoritet än i och för sig hans kritikerbarnsliga negativism i samtal. 
Han var så helt en prick för sig.”

25 Artur Lundkvist, ”Resa i Finland: möte med modernister”, Fönstret 27.9.1930, s. 4.
26 P. O. Barck, Mina oroliga år, Helsingfors, 1973, s. 91-92.
27 Se min uppsats ”Björlings andra eros”, i: Björlingstudier: föredrag vid Gunnar Björling-symposiet den 18-

19 maj 1992, utg.: Clas Zilliacus och Michel Ekman, Helsingfors, 1993, s. 85-106. Anders Olsson 
1995a, s. 260-93 (kap. ”Tilltalet och kärleken”) behandlar också denna företeelse. 
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av dennes föreläsningar.28 Först senare gav Björling sig till känna i ett brev som 
han sände till Mörne:

Herr Doktor Arvid Mörne

Undertecknad tog sig friheten att i början av terminen till herr 
Doktorn inlemna några dikter för bedömande. Ehuru domen 
ju blott kan vara en, finner jag mig böra träda fram ur min 
anonymitet. Anhåller samtidigt om ursäkt för att jag på detta 
sätt har besvärat Herr Doktorn.

Högaktningsfullt
Gunnar Björling
(”nyländsk yngling”)29

Om Mörne reagerade på Björlings epistel är inte bekant. Hans första officiella 
reaktion på Björlings diktning stod att läsa i Svenska Pressen 20.12.1922 då Mörne 
recenserade Vilande dag. Överlag var Mörne kritisk men ville samtidigt inte från-
känna boken en ärlig strävan mot något genuint eget: ”Som helhet synes oss 
boken förfelad, men bakom den ligger en ärlig strävan att på de nya vägarna nå 
fram till en frigjord konstnärlighet i språk och stil.”30 Björling skulle senare ofta 
återkomma till just denna formulering som ett bevis på hur hans debut ändå hade 
rönt en viss uppskattning från det litterära etablissemanget.31 

Inför debuten satte han sig också i förbindelse med Hugo Pipping, professor 
i nordisk filologi vid Helsingfors Universitet samt ordförande för Svenska 
litteratursällskapet i Finland och överlämnade genom hans dotter ett manus för 
bedömning. Professor Pipping lät meddela att då detta var skrivet på en form 
av svenska som han vanligen inte sysslade med kunde han omöjligt avge något 
omdöme.32 I den dubbla egenskapen av filolog och högt uppsatt representant 
för Svenska Litteratursällskapet i Finland inkarnerade Pipping det etablerade 
och normerande sättet att bruka språket på, och var därmed i besittning av 

28 Johan Wrede, Arvid Mörnes lyrik: från och med den poetiska förnyelsen omkring 1920, Helsingfors, 1968, 
s. 25.

29 Odaterat brev till Arvid Mörne, (SLSA 620).
30 Arvid Mörne, ”En ny Ultra-bok”, Svenska Pressen 20.12.1922.
31 Så sker t.ex. i brev till Per Rydén (6/7.7.1957), se Per Rydén, ”Gunnar Björling, Östra 

Brunnsparken 9B 17, H:fors”, Artes, 11 (1985) nr 6 s. 18. I den klippbok som förvaras i Björling-
samlingen i Åbo (vol. 77) har Björling streckat för en annan av Mörnes positiva formuleringar: 

”en framgångsrik strävan till radikal förenkling av tankarnas och stämningarnas språkliga 
uttryck.”

32 Ivar Orvedal, ”’Justingentingochallt!’ 43 anekdoter om Gunnar Björling”, Café Existens, 10 (1987) 
nr. 1, s. 50-51. Uppgifterna är i detta fall förmedlade av Pippings dotter Märta Reuter.
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institutionell konsekrationsmakt, dvs. ett erkännande från honom var också ett 
erkännande från hela den etablerade akademiska kulturen.33 Den förbindlige 
Pipping var knappast omedveten om att även ett rent personligt utlåtande från 
hans sida om en blivande debutants alster lätt fick en officiell hallstämpel och 
väljer strategiskt nog att avstå från betygsättning. För övrigt verkar Pipping ha 
saknat egentligt intresse för det litterära, och gentemot modernismen intagit 
en klart avståndstagande hållning.34 Och det är nog heller knappast i egenskap 
av litteraturkännare som Björling närmat sig honom utan just för att få ett 
utlåtande om språket. Något som den konservative filologen givetvis inte kunde 
ge honom. 

Även i övrigt och rent allmänt menade Pipping att det ej var språkmannens 
uppgift att uttala sig om den skönlitteräre författarens alster. När han höll det 
sedvanliga öppningsanförandet vid Svenska Litteratursällskapets årsmöte på 
Runebergsdagen den 5 februari 1931 och då kom in på förhållandet mellan en 
nations allmänna inställning till sitt språk och skönlitteraturen, var han noga med 
att framhålla att han talade i egenskap av medborgare och inte som språkforskare. 
Om arvet från Runeberg skulle hållas levande var det nödvändigt att de mot 
språket nedbrytande krafterna bekämpades. Pippings tal var gediget konservativt, 
ty vad som bröt ned språket var enligt hans mening förändringar. Alla typer av 
förändringar. Som en kontrast till det hotade modersmålet ville han peka på det 
franska språkets oföränderlighet: ”Franskan förändrar sig icke längre, och därför 
skall den leva.”35 Var då hoppet ute för svenskan i Finland? Nej, Pipping satte 
sin tillit till samhällets språknormerande och ideologiproducerande institutioner: 

”Utrustade med sådana bundsförvanter som skolan, teatern och pressen kunna vi 
hejda språkets sönderfall. Och om viljan att göra vår plikt icke fattas, skall den dag 

33 ”Konsekration” som betyder ’erkännande’, ’accepteterande’ är ett av Pierre Bourdieus åter-
kommande nyckelbegrepp. En konsekreation kan bara ges av någon som besitter makt och 
auktoritet inom ett område, fält. Om just institutioners konsekrationsmakt se t.ex. Pierre 
Bourdieu, The Field of  Cultural Production: essays on Art and Literature, Cambridge, 1993, s. 120-
25. Om samspelet mellan författare och språkvetare skriver Bourdieu i ett annat sammanhang 
bl.a.: ”I det kollektiva arbete som fullföljs genom kampen om arbitrium et jus et norma loquendi, 
för att tala med Horatius, måste författarna, dessa mer eller mindre auktoriserade auktorer, ta 
hänsyn till språkvetarna. Språkvetarna, som har monopol på att sanktionera och kanonisera 
legitima författare och skrivsätt, bidrar till att konstruera det legitima språket genom att bland 
de utbjudna produkterna välja ut dem som förefaller att förtjäna att sanktioneras och införlivas 
med legitima kompetensen genom inpräntning i skolan.” (Pierre Bourdieu, ”Vad det vill säga att 
tala: det språkliga utbytets ekonomi”, i: Tema: rätten att tala, Järfälla, 1984, (Skeptron; 1), s. 40).

34 Om Pippings svala förhållande till skönlitteraturen och hans modernismfientlighet som framför 
allt kom till uttryck i privatkorrespondensen, se Olav Panelius, Hugo Pipping, Helsingfors, 1955, 
s. 202 ff.

35 Svenska litteratursällskapet i Finland, Förhandlingar. NF 7. Mars 1930-februari 1931, Helsingfors, 
1931, s. 92.
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aldrig randas, då Runeberg studeras med hjälp av ordböcker och har upphört att 
vara kött av vårt kött och blod av vårt blod.” Vad som utgör dessa nedbrytande 
krafters avantgarde blir nu också tydligt: ”Jag vet väl, vad våra modernister skola 
svara. De skola säga: ’Vi efterkrigsvarelser befinna oss i själanöd. Vad vi känna 
kan icke uttryckas på fädrens språk, ja icke en gång på våra jämnårigas språk. 
Var och en måste hava sin tonskala och sitt ordförråd.’” Här erkänner Pipping 
i talets fortsättning rätten till det personliga tonfallet, men menar samtidigt att 
individualiteten är möjlig, ja nödvändigt måste upprättas inom det etablerade 
språkets ramar, det språk som talas av ’alla’. I sin fokusering på skapandet av ett 
nytt språk dömer modernismen sig själv till utanförskap menar Pipping:

Jag vill tillägga en sak. Själanöd botas ej genom att man ropar 
ut sina kval på ett språk, som man är ensam om att tala, utan 
genom att man söker sig fram till själsfränder med tillhjälp av 
uttrycksmedel, som även de förstå. På sjukbädden talar man 
icke sitt språk, utan läkarens, och den, som löper fara att förgås 
i världshavet, får ingen hjälp, om han icke – glömsk av sitt 
hemspråk – sänder ut den mellanfolkliga signalen S. O. S.36

Att läkaren genom ansträngning skulle kunna förstå det språk som den sjuke 
talar, verkar aldrig ha föresvävat Pipping. Patienten har att rätta sig efter läkarens 
språkbruk eller gå under. När ’doktor’ Pipping i sin hand fick ’patienten’ Björlings 
journal kunde han följaktligen inte förstå ett ord.

*

Trots rent formella element i Björlings diktning som pekade mot ett mer moder-
nistiskt skrivsätt skall man inte underskatta betydelsen av att boken gavs ut på just 
förlaget Daimon när det gäller samtidens uppfattning av honom som modernist. 
Redan rubriken på Mörnes recension (”En ny Ultra-bok”) talar för en sådan 
tydlig gruppidentifikation, vilket till fullo bekräftas av Mörnes inledning:

En samling aforismer och prosadikter. Tacksam att häckla för 
den, som i Daimongruppens trevande försök att skapa en ny stil 
inte ser annat än barockheter. Och mycket otacksamt att anmäla 
för en utomstående, som kan känna sig gripen av enskilda 
stycken hos den debuterande författaren Gunnar Björling, men 

36 Ibid, s. 93.
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inte mäktar att tränga ned till undermeningen i hans litterära 
frimureri. Att rätt uttolka det dokument, som bär titeln Vilande 
dag, blir nog en Daimon–Ultra-kretsens inre angelägenhet.

Överlag förefaller samtiden haft svårt att uppfatta det rent ’lyriska’ i Björlings 
debut. Det förelåg ingen estetisk beredskap att läsa Vilande dags aforistiskt förtätade 
prosadikt som lyrik. Den klassifikatoriska förvirringen understryks av inledningen 
till Henning Söderhjelms recension: ”Gunnar Björlings ’Vilande dag’ är icke lyrik, 
men de aforismer boken innehåller kunna kanske dock klassificeras som lyriska”.37 
Till Söderhjelms försvar skall dock tilläggas att förlaget i sin förhandsreklam även 
de hade rubricerat bokens innehåll som aforismer.38 Ändå finns det, som framgår, 
en rent bokstavlig ambivalens inskriven i Söderhjelms recension. Samtidigt som 
texterna förklaras vara ”icke lyrik” är de ändå att betrakta som ”lyriska”.

Elmer Diktonius tar i sin anmälan i Arbetarbladet fasta på den aforistiska stilen 
och det filosofiska tankeinnehållet: ”Formen är aforistisk, närmast anslutande 
sig till den aforismstil Vilhelm Ekelund lancerat: (för att tala expressionistiska:
) avrundade stumma likkistor, ej skrikande frön, som Nietzsches. Denna slutna 
form lämpar sig särdeles väl till blixtfotografering av någon och något.”39 
Diktonius recension har ett drag av kollektiv lansering. Samtidigt med Björling 
gav han själv ut sin första rena diktsamling Hårda sånger på samma förlag, och var 
dessutom involverad i tidskriftsprojektet Ultra. Här finns en tendens att tillskriva 
Björling en mer utpräglad expressionistisk form – som mer var Diktonius’ egen form 
– för att draget av en gemensam modernistisk uppmarsch skall förstärkas. Inte helt 
oväntat lyfter Diktonius också fram dikten ”Abrakadabra!”, den dikt i Vilande dag 
som ligger allra närmast hans egna tonfall40:

Sist i boken är en dikt som överraskar med några realistiska 
uttryck. Författaren lämnar där för en stund de behagliga 
filosofiska vilosofforna och hängmattorna, och sjunger en 

37 Henning Söderhjelm, ”Ny lyrik”, Hufvudstadsbladet 21.12.1922.
38 På omslagets baksida till Ultra nr. 7-8 (20 dec.) 1922 återfinns en annons för Vilande dag som lyder: 

”Gunnar Björling: VILANDE DAG Fmk 20:- Denna märkliga debutbok är en samling originella 
aforismer, vilka äga den lyriska charm och den meditationens stilla fördjupning, som gör denna 
art av diktning uppskattad av alla dem söka de harmoniskt ljusa makterna i konsten.”

39 Elmer Diktonius, ”En poetisk filosof ”, Arbetarbladet 13.12.1922.
40 Björling själv kunde (med vissa reservationer) medge att han tagit intryck av Diktonius just när 

det gällde denna dikt: ”Jag gick också rätt olika vägar mot Diktonius. Början av Abrakdabra var 
dock gjord under ett flyktigt och något förment inflytande av honom. Något kunde han sporra 
till radikalism, även till att tävla i radikalism, för att föra fram vad jag hade på hjärtat.” (Odaterat 
brevutkast till okänd mottagare [”Jag är ej”], vol. 17, ÅAB)
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vanvördig visa om alltets abrakadabra. Ehuru skeptisk till tonen 
och slutande i Björlings favoritord tystnad, är den dock ett friskt 
larm som bådar gott om författarens framtid.

Diktonius var angelägen om att Björling skulle vara en i gruppen. I kampen 
mot ’traditionalisterna’ var det viktigt att samla alla som åtminstone någon gång 
uppvisade detta friska larm och på så vis kunde verka för modernismens sak.

I en till största delen välvilligt inställd recension i Studentbladet talar Ragnar 
Granit om ”prosadikt”.41 Granit vill speciellt lyfta fram det förutsättningslösa 
läsandet, ett läsande som skall ske på bokens villkor utan förutfattade estetiska 
föreställningar: 

Gunnar Björlings debutbok synes vid ett flyktigt genom-
ögnande vara avsedd att illustrera den bekanta satsen, att 
konstens ändamål är att väcka häpnad. Men ger man sig 
ro att läsa den ett antal gånger blir intrycket ett annat. Man 
märker snart att boken är sprungen ur en hel och individuell 
livsstämning och att konstnären söker ge den ett uttryck i ett 
alldeles personligt formsträvande. Låt vara att den form han 
tvingar sina tankar i inte är den man är van vid och fordrar av 
prosadikt på modersmålet, man kan i varje fall inte underlåta att 
ge erkännande åt språkets suggestiva rytm och den egenartade 
intuition som framträder i valet av bilder och symboler.

Jag menar att det finns ett samband mellan Granits mer precisa uppfattning 
av textens genretillhörighet och hans redovisade uppskattning av dikterna. Om 
något ter sig så obegripligt att det inte ens är möjligt att genrebestämma är 
möjligheterna till inlevande och sympatiserande läsning inte stora.

Det är knappast heller någon slump att Björling tidigt mötte uppskattning från 
just de akademiska kretsarna kring Studentbladet. Här fanns ett aktivt och genuint 
intresse för nya idéer och estetiska nydaningar. Det var också i denna tidskrift 
Björling skulle publicera sina första teoretiska programartiklar. I dess spalter kom 
han också att få sällskap av Rabbe Enckell, Olof  Enckell, Cid Erik Tallqvist, R. 
R. Eklund m.fl. Under perioden efter Ultra och före Quosego blev Studentbladet 
modernistgenerationens främsta publicistiska hemvist utan att tidningen 
därför drev någon utpräglad modernistlinje. Dess grundton kan sägas ha varit 
akademiskt skeptisk med relativt stort utrymme för diverse meningsbrytningar. De 
rena angreppen på modernisterna var i Studentbladet relativt få. De förekommer 

41 Ragnar Granit, ”En debut”, Studentbladet, 11 (1923) s. 8.
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främst i efterdyningarna av Åke Erikssons Den hemliga glöden (1925). Typisk för 
denna reaktion är t.ex. Yngve Bäcks ”Dekadens”: 

Jag måste tillstå att jag ej finner den ultramoderna dikten skön. 
Måhända alstrar den oanade bild, den originella tanke, som är 
karaktäristisk för ultra-dikten, ett visst välbehag; förvåningens 
välbehag och den tjusning, som mer eller mindre vidlåder 
allt nytt. Men snart svalnar denna ringa välbehagskänsla, 
som läsandet av ultramodern dikt väckt, och återstår blott 
missljud.42

Den moderna diktens dekadens består tydligen, enligt Bäck, i dess upptagenhet 
av det moderna livets yttre modeföreteelser (just det som Björling och Henry 
Parland några år längre fram skulle bedriva med en sådan frenesi): ”Nej, smaken 
går mot degeneration. I stället för det enkla och sunda begäret träder det perversa. 
I stället för den enkla stilfulla musiken kommer kakofonin. Det är jazz, jazz, icke 
blott på dansgolvet, utan även i vår tids andliga liv. Och oförmåga, fåfänga och 
effektsökeri.”43

Trots hävdandet av motsatsen var den traditionella dikten på intet sätt ut-
slocknad. Då Helsingfors svenska studentkår arrangerade en diktuppläsning 
i oktober 1926 bestod den inbjudna kvartetten av idel representanter för den 
’äldre skolan’: Arvid Mörne, Bertel Gripenberg, Emil Zilliacus och Jarl Hemmer.44 
Den senare var som bekant traditionens nya ’unga hopp’. Mitt bland modernist-
generationen hade det trätt fram en poet som var villig att ikläda sig den äldre 
diktningens ornat och vars eufoniskt klingande verser väckte hopp om en ny 
poetisk guldålder. Till Hemmers generationskamrater hörde även Hans Ruin och 
Erik Kihlman, flitiga och välskrivande medarbetare i Studentbladet under tiotalets 
senare del. Vid sidan av sin akademiska gärning kom de att spela en viktig roll 
för formandet av en traditionsvårdande litteraturkritik som aldrig tvekade att 
meddela sin ofta (men inte alltid) kritiska uppfattning av den modernistiska 
dikten.

För att ytterligare peka på den vitala spännvidden i Studentbladets spalter kan 
nämnas att den forne redaktören och medarbetaren Ragnar Granit erbjöds 
posten som utgivare av Quosego, men efter moget övervägande avböjde.45 Han 
kom istället att medverka med ett resebrev och en artikel om psykologi.

42 Yngve Bäck, ”Dekadens”, Studentbladet, 13 (1925) s. 211.
43 Ibid, s. 212.
44 Sekr., ”En kårafton med fyra skalder”, Studentbladet, 14 (1926) s. 170.
45 Olof  Enckell, ”Vägen till Quosego”, i Quosego (faks.), utgiven av Vitterhetskommissionen, 

Helsingfors, 1971, s. XXI.
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 För att återgå till Mörnes omdöme om Vilande dag var det just som litterär 
frimurare Björling kom att uppfattas under en lång tid framöver. Och det 
som djupast upprörde allmänheten och dess publicistiska representanter var 
kanske inte främst Björlings litterära grupptillhörighet utan mer det sätt han 
skrev på. Inte helt överraskande var det samlingens sista dikt med rader som: 

”Abrakadabra! / potta och flaska, dunder och knall, hah-hah-ha!” (VD 93 / 
I 101), som ådrog sig mest harm och löje. Denna dikt kom att för lång tid framåt 
bli den text som alltid drogs fram och citerades när oförstående eller medvetet 
illvilliga kritiker och kåsörer ville demonstrera Björlings ’dåraktighet’ och litterära 
bluffmakeri. Så sent som 1947 åberopades denna dikt av signaturen ”H Bm.” i 
Hufvudstadsbladets insändarspalt ”Från allmänheten”, med anledning av att Björ-
ling blivit prisbelönad av Svenska litteratursällskapet. Så heter det bl.a.: 

Är icke Litteratursällskapets pris att betrakta som ”högsta 
utmärkelse” i vårt land på litteraturens område – icke enbart 

”understöd”, för vilket ändamål säkert andra fonder funnits? […
] Då den ärade allmänheten icke inom vidare kretsar känner 
till Gunnar Björlings författarskap tillåter jag mig att här nedan 
citera en för den prisbelönade diktaren typisk ”dikt”:  

Hymn till livet.
 ”Abrakadabra!
potta och flaska, dunder och knall,
 […]

Och på Runebergsdagen utdelas i Finland, anno 1947, 
litteraturpriset åt författaren av denna ”dikt”! Månne inte 
Runeberg vände sig i sin grav?46

Skillnaden mot förr var ändå att allt flera var beredda att träda i försvar för 
Björling. Dagen efter fick ”H Bm.” svar av A. Molnar och Erik Therman som 
båda påpekade det kuriösa och oärliga med att citera en så pass gammal och för 
poetens samlade produktion föga representativ dikt. 

”H Bm.” får likafullt den 8 mars stöd av signaturen ”M-n R” som bland annat 
skriver: 

Bland mina studentkamrater och i min bekantskapskrets har 
jag ännu inte träffat en enda som påstått, att dessa dikter skänkt 

46 H Bm., ”Litteratursällskapets pris”, Hufvudstadsbladet 4.3.1947.
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honom eller henne något av det man väntar av god lyrik. […] 
Om det verkligen är meningen, att vi unga som studerar svenska, 
skall anse oss tvungna, att betrakta Björling som förebild är det 
lika så gott att vi lägger våra kursböcker åt sidan.47

I vilken ringa utsträckning modernismen slagit igenom visas av den pakt av 
samförstånd som ännu rådde mellan insändarskribenterna och mäktiga före-
trädare för det litterära etablissemanget. När Björling i februari 1947 av Svenska 
litteratursällskapet i Finland tilldelades Ina Rosenqvists pris ”för diktsamlingen 
Luft är och ljus och för hans litterära alstring överhuvud”, reserverade sig 
ordföranden Eirik Hornborg i mycket bestämda ordalag och kom som en direkt 
följd av det kontroversiella beslutet att lämna ordförandeposten.48 Hornborg 
menade att ”Gunnar Björling representerar i en extrem form en litterär riktning, 
som strävar till förnyelse av lyriken genom söndersprängning av den språkliga och 
logiska formen.”49 Det är inte Litteratursällskapets uppgift att uppmuntra sådana 
strävanden, anser Hornborg. Han fortsätter: 

Det grundläggande kravet på litterära arbeten, som av Sällskapet 
prisbelönas, är att de skola vara avfattade på svenska. Detta krav 
uppfylla Björlings och hans epigoners arbeten icke. De äro ej 
skrivna på svenska – om också med till största delen svenska ord 

– och överhuvud ej på något språk i ordets fastslagna betydelse. 
Deras formlöshet är resultatet av en användning av språkets 
element, vilken icke överensstämmer med språkets uppgift 
och möjligheter, och den innebär en total brytning med den 
urgamla, dels undermedvetna, dels medvetna strävan till klarhet 
och logik, som har lett till utveckling av språkets resurser som 
meddelelsemedel. Sprängas formerna, så finnes icke längre 
någon objektiv grund för bedömandet. Slår denna på subjektivt 
godtycke grundade riktning igenom, så blir följden kaos, och 
kontakten mellan det verkliga levande språket och det poetiska 
avskäres totalt.

Dessa Hornborgs ord om att Björlings arbeten ej är skrivna på svenska, påminner 
om det omdöme som Professor Pipping gav av Björlings debutmanus, och än mer 

47 M-n R, ”Det omdebatterade litteraturpriset”, Hufvudstadsbladet 8.3.1947.
48 Se Olof  Mustelin, Forskning och vitterhet: Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del 2: Det 

andra halvseklet, Helsingfors, 1986, s. 176 ff.
49 Svenska litteratursällskapet i Finland, Förhandlingar. Ny följd 23. Mars 1946-februari 1947, 

Helsingfors, 1948, s. 33.
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om det årsfesttal som denne höll på Runebergsdagen 1931. I själva verket utgör 
det en skärpning av dess teser i sin än hårdare gränsdragning mot det språk och 
den poesi som befinner sig utanför den kommunikativa sfären. Hornborg var 
till skillnad från Pipping inte språkvetare, men det är uppenbart att han delade 
dennes konservativa språk- och litteratursyn samt att han såg Litteratursällskapet 
som en viktig instans när det gällde att hålla stånd mot varje tendens till språklig 
upplösning. I likhet med Pipping anser Hornborg att språket konstitueras av vissa 
nedärvda lagar, som på en och samma gång är naturligt omedvetna och oantastligt 
logiska. Viktigt i sammanhanget att notera, är att Hornborg genomgående och 
med stor emfas understryker Svenska litteratursällskapets institutionella ansvar 
för att dessa oskrivna lagar upprätthålls. Att ge vika för tillfälliga språkliga och 
litterära modeföreteelser ligger inte i linje med sällskapets uppgifter: ”Svenska 
Litteratursällskapet bör ej låta sig påverkas av efemära moderiktningar utan 
fasthålla vid bedömningsgrunder, som äro rotade i språkets och tankens lagar 
och därför oberoende av dagsopinioner.” 

Denna konservativa språksyn delades inte av litteraturprofessorn Gunnar 
Castrén som tvärtom betonade det faktum att den litterära framställningen 
korresponderar med tidens mentala struktur och därför alltid kommer att befinna 
sig i förändring. Som det heter enligt protokollet: ”Prof. Castrén framhöll att varje 
tid har sitt eget andliga innehåll, som för sitt uttryck kräver en egen poetisk stil. 
Han ansåg att man borde belöna det goda i alla former och kunde ej finna att 
Björlings diktning, när den var som bäst, överskred gränserna för det logiskt och 
poetiskt fattbara.”50 Detta att en ny tid krävde nya former var en av hörnstenarna 
i den modernistiska estetiken och (till skillnad mot Hornborg och Pipping) något 
som den forne euterpisten Castrén kunde skriva under på, samtidigt som han 
genom att tala om att Björlings dikt ”när den var som bäst” höll sig inom ramarna 

”för det logiskt och poetiskt fattbara”, ändå visade på att där fanns fanns vissa 
ofullkomligheter. Genom dylika glidningar – han hade även talat om hur det hos 
Björling ”fanns manér, men också intensitet och styrka” – kan Castrén motivera 
varför Litteratursällskapet ändå skall premiera ett författarskap som ur språklig 
synpunkt uppvisar vissa brister. Trots Castréns diplomatiska formuleringar stod 
Hornborg fast vid sin ståndpunkt, och kom dessutom som en direkt konsekvens av 
beslutet, att lämna såväl ordförandeskapet som styrelsearbetet. I Hornborgs ögon 
var det uppenbart att Svenska litteratursällskapet svikit sin språknormerande 
uppgift. 

50 Ibid, s. 33 f.
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Förhållandet till språket var något som låg Hornborg synnerligen varmt 
om hjärtat, och när han några år senare i en understreckare i Hufvudstadsbladet 
presenterade sina tämligen konservativa tankar om det svenska språkets 
nuvarande status utbröt en intensiv debatt.51 Hornborg menar att det under 
senare tid skett en utarmning av språket som allvarlig hotar möjligheten av att 
kunna upprätta förbindelser med en förfluten tid eftersom man ej längre förstår 
de äldre språkliga uttrycken. I allt väsentligt bygger Hornborgs argumentation 
på samma principer som hade legat till grund för hans ställningstagande mot 
Björlings poetiska stil. En ny tids språk får inte göra alltför stora avsteg från 
det hävdvunna språkets ’naturligt’ framvuxna former. Hornborg noterar gärna 
att språket är en kollektiv egendom, men samtidigt är det inte vem som helst 
förunnat att forma dess matriser: ”Det förefaller som om envar ansåge sig ha 
rätt att behandla språket – en gemensam ovärderlig egendom – hur som helst.”52 
Hornborg tvekade aldrig om vem eller vad som ingick i denna gemenskap och 
kunde aldrig acceptera vare sig vardagsspråkliga eller poetiska ’friheter’. Såsom 
suverän (och självutnämnd) representant för Språket ryckte han då alltid ut till 
dess försvar.

Faktum är att Hornborgs och Pippings vägran att räkna Björlings språk till 
svenskan på sätt och vis är relevanta, om än inte på samma sätt som upphovs-
männen avsåg. Björling blev aldrig ’vän’ med språket, han kom att livet ut kämpa 
med de vrenskande orden i jakten på ett uttryck som skulle förmå ’översätta’ 
det som var hans vision, hans livsåskådning. Björling är på många sätt ett 
unikt exempel på hur en författare kan omvandla sin språkliga osäkerhet och 
ofullkomlighet till något konstnärligt produktivt och positivt. Man kan säga 
att Björling gör en dygd av anomalin, han bygger upp en del av sin poetik 
kring denna språkliga osäkerhet.53 I ett brev till Stig Carlson (skrivet året före 
Litteratursällskapets pris) ger Björling prov på en sådan självinsikt:

För min egen del är jag, oavsett, medvetna tokerier, osäker 
beträffande ordställning, användande av eller utelämnandet 
av obestämda artikeln, användningen av prepositioner, i en 

51 Om Hornborgs artikel och efterföljande debatt se Christer Laurén, Normer för finlandssvenskan: 
från Freudenthal till 1970-tal, Helsingfors, 1985, s. 67 f.

52 Eirik Hornborg, ”Språkliga bekymmer”, Hufvudstadsbladet 12.10.1952.
53 Även Anders Olsson 1995a, uppmärksammar detta fenomen, s. 72 och 318 ff. Olsson hänvisar 

också till Hertzberg 1993, s. 24. I min c-uppsats ”’Oskriven är den dikt som tonar bäst’: en studie 
i Gunnar Björlings negativa skrift”, Litteraturvetenskapliga institutionen Stockholms universitet, 
1989 påtalar jag även den egna språkliga begränsningen som en faktor bland flera i Björlings 
utvecklande av en ’negativ skrift’, s. 2 och 6 f. 
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del fall åtm. Ehuru jag inte tror att mitt främsta kännetecken 
är språkförvanskning som man nån gång förmenat. Det är väl 
därför jag är en sådan skräck för Svenska Litteratursällskapet, 
att de inte kan belöna mig.54

Denna uttryckssvårighet var inte bara kopplad till skrivandet utan återfanns även 
i Björlings sätt att tala, hans sätt att uppträda i sociala sammanhang. ”Hans korta 
gestalt, i kläder som var för stora och illasittande, hade något ofullgånget över 
sig” skriver Mikael Enckell.55 Vidare heter det: ”Han talade snabbt, staccato, i 
avbrutna satser, och det kunde ibland vara svårt att förstå honom på grund av 
hans tendens att nöja sig med ’halvkvädna visor’, i all synnerhet som han oftast 
dessutom var lågmält otydlig.” 

I själva verket förhåller det sig så att Björling i all sin ofullkomlighet var 
exceptionellt fullkomlig. Anomalin, bristen, det avvikande var ett med hela hans 
gestalt, med hela hans kropp. Skriftens elliptiska syntax har sin motsvarighet i det 
stakande och dröjande talet och hans starkt gestiska kroppsspråk med pannan 
som drog ihop sig i markanta breda bucklor och veck i de stunder han försökte 
formulera något speciellt viktigt.56 Björlings återkommande framhävande av 
skrivandet som en sinnlig, rent kroppslig aktivitet, bottnar på sätt och vis i en 
sådan direkt (djupt individuell) kroppslig motorik.57

2. Livstron och kampen mellan generationerna

’Gammal’ och ’ny’ generation
Debuten Vilande dag mottogs, som vi påpekat, som en modernistisk stormsvala. 
Men författaren av denna bok var ingen arg ung man, i vart fall inte ung, utan en 
35-årig filosofie magister som sett strikt till födelseåret snarare hade sin hemvist 
bland de s.k. ”dagdrivarna” än bland modernisterna.58 Trots att Björling delade 

54 Brev till Stig Carlson 23.10.1946 (KB).
55 Mikael Enckell,Under beständighetens stjärna: en biografisk studie över Rabbe Enckell 1903-1937, 

Stockholm, 1987, s. 107.
56 I Anders Olsson 1995a, s. 357 f., not 97, citeras från Ivar Orvedals intervjuer (mapp med 

maskinutskrifter av dessa finns i Björlingsamlingen i Åbo), där en rad exempel ges på Björlings 
säregna gestik. Olof  Enckell lyfter fram det ”avvikande” i Björlings fysiska uppenbarelse i ”Om 
Gunnar Björlings hemliga liv”, Hufvudstadsbladet 5.12.1974.

57 Förhållandet mellan kropp och skrift har jag tidigare behandlat i min essä ”Björling, handen, 
skrivandet och döden”, Artes, 17 (1991) nr. 2, s 77-95.

58 Björling var född 1887. Bland dagdrivarna kan nämnas Henrik Hildén f. 1884, Gunnar Alléen 
f. 1885, Ture Janson f. 1886, Runar Schildt f. 1888, Torsten Helsingius f. 1888, Henning 
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både politiska och intellektuella erfarenheter med de flesta av dagdrivarna var 
han tidigt angelägen om att ta avstånd från vad han uppfattade som deras ”spleen 
och pessimism”.59 Ett på sin tid mycket uppmärksammat inlägg var Henning 
Söderhjelms ”De unga”, infört i Nya Argus 1910.60 Söderhjelm skulle några år 
senare publicera ett par böcker i dagdrivargenren och artikeln är ett försök att 
hitta förklaringar till denna generations brist på samhälleligt och intellektuellt 
engagemang. Den unga generationen befinner sig i ett vakuum, menar 
Söderhjelm, den har ej längre något att kämpa för: ”Varför det? Helt enkelt 
därför, att det efter åttiotalets stora ideal – omvärdering och den därmed följande 
striden mellan gamla och nya dylika icke uppstått några som helst nya ideal. 
Man kan ju inte bli hänförd av något som ej existerar.”61 Den politiska kampen 
under ofärdsåren har utmynnat i ofruktbara motsättningar mellan ”herrar” och 
arbetare och den växande språkstriden har medfört att den svenska ungdomen 
isolerat sig än mer från samhällslivet. Det gäller att hitta samlande symboler, nya 
och positiva ideal för att slå hål på den trötta skepticismen, avslutar Söderhjelm 
sin artikel. De åsikter som han förfäktade var i många avseenden typiska för en 
generation som kan sägas ha varit dagdrivare, skeptiska och livströtta mot sin vilja. 
Söderhjelms betoning av erfarenheterna av rättskampen under ofärdsåren är 
viktig, den känsla av hopplöshet och resignation som infann sig efter storstrejken 
1905 och Hagnäskravallerna året efter är något han delade med många unga 
aktivister och sympatisörer.62 Hos Ture Janson kan det t.ex. heta: 

Vi ungdomar är en mellangeneration, som är till för att offras. 
Allt hvad vi gör smulas sönder. Allt är upprifvet omkring oss, 
vi känner att vi förlorar sambandet med det förflutna, och 
ingenting är mera ovisst än framtiden. Här står vi, smått 
förbryllade, med vår unga verksamhetslust. Vi är hemlösa i 
tiden. Vår generation är bron öfver avgrunden.63

Söderhjelm f. 1888. Modernisterna företer en större spridning: Södergran f. 1892, Hagar 
Olsson f. 1893, Diktonius f. 1896, Rabbe Enckell f. 1903, Henry Parland f. 1908.

59 Omdömet är hämtat från Björlings kommentarer till Bo Carpelans manuskript, vol. 90 (ÅAB)
60 Henning Söderhjelm, ”De unga”, Nya Argus, 3 (1910) s. 152-55. Söderhjelm redogör själv för 

den väldiga uppståndelsen och debatten som följde på hans artikel i sin minnesbok Unga år, 
Helsingfors, 1962, s. 51 ff.

61 Söderhjelm 1910, s. 153.
62 En liknande bild tecknas t.ex. av P. O. Barck i Ture Janson: författaren och journalisten, Helsingfors, 

1962, s. 9-28 (”Tiden och miljön”) samt i ett senare arbete av Torsten Pettersson ”Det 
svårgripbara livet: ett förbisett tema i dagdrivarlitteraturen”, i: Från dagdrivare till feminister: studier 
i finlandssvensk 1900-talslitteratur, red.: Sven Linnér, Helsingfors, 1986, s. 9-39.

63 Ture Janson, Knock me down: Helsingfors-noveller, Borgå, 1914, s. 33.
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Emellertid skulle dessa stämningar, en bit in på tiotalet, ersättas av mer aktiva 
och framåtblickande rörelser. Den gamla aktivistiska andan (om än med delvis 
andra politiska förtecken) får sin fortsättning i jägarrörelsen, medan man inom 
det kulturella lägret allt mer börjar ifrågasätta naturalismens och rationalismens 
tolkningsföreträde och istället vill peka på andra sätt att tänka bortom de 
positivistiska positionerna. I Studentbladet, Finsk Tidskrift och Nya Argus diskuterade 
man pragmatister och livsfilosofer som William James och Henri Bergson men 
även den framväxande ’kulturkristendomen’ med namn som Rudolf  Eucken, 
Johannes Müller, Nathan Söderblom m.fl.64 Björling var inte lika avvisande till 
dessa idéer som dagdrivarnas men hans starka förankring i åttiotalets idéarv 
bidrog samtidigt till en viss skepsis. I ett brev från 1940-talet ställt till Stig Carlson 
skriver han: ”Bergson och pragmatismen accepterade jag ej 1912 och därefter. 
Men de fick i månget rätt i kampen mot intellektualistisk uppfattning, men först 
med K.o.l. var jag mera på den linjen, ehuru Guyau och Nietzsche, även en smula 
Hans Larsson, fört mig åt det hållet.”65 I en artikel i Studentbladet från 1949 där 
Björling redogör för den intellektuella debatten under sin studenttid återkommer 
han till en liknande värdering av Bergson och pragmatismen och dess betydelse 
för att lyfta fram det irrationella och instinktmässiga.66 Och det är något av 
paradoxen med Björling, att han inte riktigt passar in någonstans, eller man kunde 
lika gärna säga: att han passar in lite varsomhelst. I Studentbladsartikeln talar 
han om ”ett senfött åttiotal” och man skulle också kunna rubricera Björling som 
en ’tidigt född modernist’. Frågan man då måste ställa sig är vad det är som gör 
att Björling följer en annan väg än sina generationskamrater och varför hans dikt 
får en sådan radikal form? Det går inte att ge några exakta och heltäckande svar, 
men jag skall försöka att formulera några delsvar som tillsammantagna kan ge 
en något klarare bild. För det första skall man nog inte underskatta betydelsen av 
att Björling debuterar så pass sent. När Vilande dag kommer ut 1922 har Björling 
bakom sig en lång förberedelsetid som även innefattar ett intensivt umgänge med 
en äldre bunden diktform. Olof  Enckell som lärde känna Björling under dennes 
tid som auskultant vid Svenska normallyceum 1916 ger i en intervju från slutet 
av sextiotalet en målande bild av den dåtida traditionalisten Björling: 

64 En översikt av dessa idéer och den samtida debatten i det svenska Finland ges av E. N. Tigerstedt 
i Det religiösa problemet i modern finlandssvensk litteratur, Helsingfors, 1939, (diss.), s. 95 ff.

65 Odaterat brev till Stig Carlson (KB), trolig datering mitten av 1940-talet.
66 Gunnar Björling, ”’De ej födda’. Något om idéströmningar”, Studentbladet, 35 (1949) nr. 5, s. 67, 

även i Skrifter V, s. 198 f. Artikeln visar annars på just åttiotalsidéernas avgörande betydelse för 
utformningen av Björlings världsåskådning.
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Och där är en sak som jag finner angeläget att framhålla, att 
den Björling som då förde mej in i litteraturen ingalunda var 
någon dadaistisk eller revolutionär utan hans smak, jag skulle 
vilja säga, han förde mej in i 90-talsdikten, djupt och personligt 
[…]. Oscar Levertin älskade han. Han skänkte åt mej Oscar 
Levertins samlade dikter i två band, och detta återspeglades 
senare i hans diktning.67

Om vi för en stund tillåter oss att leka med tanken att Björling debuterat under 
denna period hade hans diktning förmodligen mottagits helt annorlunda och 
därmed inordnats i en annan grupp- och traditionstillhörighet. Om så varit 
fallet vet vi inte heller hur hans diktning därefter hade utvecklats. Kanske hade 
han hållit fast vid en mer traditionell form om han på ett tidigare stadium rönt 
uppskattning för det han skrev. Istället utvecklades Björling mycket långsamt, och 
de få försök han gjorde att närma sig den litterära offentligheten medförde ingen 
framgång. Under många år blev skrivbordslådan hans adressat, och när han 
väl fick sitt manus antaget för publicering på modernistförlaget Daimon hade 
hans poetiska skrift ömsat skinn och lämnat de bundna formerna bakom sig. Det 
förefaller som om hans långa förberedelsetid och brist på yttre erkännande var 
ett effektivt skydd mot språklig skleros. Efter det tillfälliga inhoppet på lärarbanan 
(två terminer) återgår Björling till det som länge varit och som skulle förbli hans 
huvuduppgift: att vara en skrivande och tänkande människa på heltid. Utan att 
förneka sina gamla förebilder (Levertin, Fröding, Gripenberg) skriver sig Björling 
fram mot en litterär gemenskap med modernismens generation.

I sin avhandling Det religiösa problemet i modern finlandssvensk litteratur gör E. N. 
Tigerstedt en del intressanta försök att teckna några världsåskådningsmässiga 
brytningar genom att peka på olika generationsbestämmande erfarenheter. 
Så talar han t.ex. om ”den nya generationen” eller dagdrivarna, de flesta 
födda omkring 1886, som med Rydberg, Strindberg, Söderberg, Wicksell och 
Haeckel i sitt intellektuella bagage träder ut i livet med en naturalistiskt färgad 
antireligiös hållning. Men samtidigt är denna grupp en övergångsgeneration, 
menar Tigerstedt; allt fler upplever smärtan av att leva i ett andligt tomrum.68 
Som jag tidigare påpekat är det inom denna grupp som Björling har sin rent 
faktiska generationstillhörighet sett såväl till ålder som intellektuella erfaren-
heter. Även hos Björling kan vi notera en liknande rörelse mot de religiösa 
frågorna och ett erkännande av Bergsons och James oppositionella filosofi. Rent 

67 Intervju om Gunnar Björling med Olof  Enckell gjord av Erik Gamby 1968, utskrift av band-
intervju, vol. 87 (ÅAB)

68 Tigerstedt 1939, s. 91 ff.
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åskådningsmässigt verkar Björling befinna sig mittemellan dagdrivargenerationen 
och dess efterföljare, den grupp som Tigerstedt benämner ”den nyromantiska 
generationen”: 

En våg av irrationalism och livsdyrkan svallar nu över vårt 
kulturliv, inte längre som under Euterpegenerationen, i sam-
band med naturalismen, utan i öppen opposition till den. Man 
är trött på förnuftet, man söker anslutning hos tänkare, som 
definitivt brutit med naturalismen och rationalismen, som i 
stället för natur och förnuft sätta liv och vilja.69

Det är en generation där alla är födda i början av 1890-talet och som omfattar 
Alfred Fahler, Edith Södergran, Ragnar Ekelund, Hans Ruin, Jarl Hemmer, 
Hagar Olsson, R. R. Eklund och Erik Kihlman och som träder fram inför den 
litterära offentligheten kring mitten av 1910-talet. I sin generationsuppdelning 
arbetar Tigerstedt uteslutande utifrån ett idéhistoriskt perspektiv och tar i väldigt 
liten utsträckning någon hänsyn till det litterära uttrycket. Men om man tittar 
inte bara på vad respektive författare säger utan också hur de säger det, blir 
perspektivet delvis ett annat. Fahler, Ekelund och Hemmer kan sägas fortsätta 
traditionen från sekelskiftet (Mörne, Gripenberg, Procopé) till skillnad från 
Södergran och Olsson som skulle gå i bräschen för modernismen (med R. R. 
Eklund som ett egenartat sidoskott), medan Ruin och Kihlman kom att bedriva 
en litteraturkritik av borgerligt akademiskt slag som även om den inte var uttalat 
fientlig ändå stod främmande inför modernismens estetiska ideal. Uppenbarligen 
finns det ingen given koppling mellan världsåskådning och estetiska preferenser. 
I stort sett var denna generation överens vad gäller synen på naturalismens 
begränsningar och behovet av en andlig nyorientering, medan det rådde stor 
oenighet beträffande valet av estetiskt uttryck. Å andra sidan var det till att börja 
med knappast litteraturen som var den intellektuella huvudarenan för denna 
generation. 

De hetaste diskussionerna, de mest förbittrade striderna utkämpades på ett 
helt annat slagfält, nämligen filosofins. Det var inom filosofin och inte litteraturen 
som något stod på spel, det var här de nya och klart lysande stjärnorna fanns, 
det var här som tidens puls bultade som mest intensivt. Inom studentföreningen 
Prometeus diskuterade man omkring 1913-14 Gerhard Grans bok Religiøs 
uro, William James’ The Will to Believe och Bergsons intuitionsfilosofi.70 Den 
äldre, naturalistiskt förankrade generationen med den alltid lika stridbare Rolf  

69 Ibid., s. 99.
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Lagerborg i spetsen gjorde vad den kunde för att stå emot den ”den bergsonska 
smittan”, medan den redan virulenta yngre generationen anfördes av den 
polemiskt orädde Hans Ruin. Som den nya generationens programförklaring 
framstår hans artikel i Nya Argus på hösten 1914, ”Filosofins renässans”. Det 
handlar alltså inte om någon renässans för litteraturen utan det gäller filosofin. Å 
andra sidan är den livsfilosofi, vars främsta representant i Ruins ögon är Bergson, 
en filosofi som omfattar allt och därmed i förlängningen även litteraturen eftersom 
den som sin utgångspunkt och slutmål har just detta liv: ”Och lik ett epos är den 
icke en byggnad av stela begrepp eller ett system av slutna idéer. Den har till inre 
princip livet självt, rörelsen och utvecklingen. Och den sanning, som här kämpas 
för, skall ock som livsströmmen själv ständigt söka sig nya uttryck, skiftande och 
växlande, men ändock alltid vara densamma.”71 

Alla dessa korsande röster och skilda tonfall visar att det under tiotalet inte var 
en linje, en inriktning som dominerade. Den mer etablerade Euterpe-generationen 
försvarade sin rationalistiska och frisinnade linje, och de yngre samlades kring 
Bergson och nyreligiositeten. Dagdrivarna flanerade längs Esplanaden, medan 
jägarna marscherade fram och tillbaka på exercisfälten i Lockstedter Lager i 
väntan på ett mer våldsamt ingripande. 

Man kan inte heller säga att det går en rak linje från detta heterogena tiotal 
till den grupp författare som bildar den finlandssvenska tjugotalsmodernismen. 
Johannes Salminen har – med utgångspunkt från Tigerstedts redogörelse för 
tiotalets intellektuella strömningar och grupperingar – visat hur författare som 
sedermera skulle komma att räkna sig till (eller av andra räknas tillhöra) helt 
skilda litterära läger, för en tid skrev och uttryckte sig på ett likartat sätt utifrån en 
gemensam problematik. Så framhåller han hur Hagar Olsson och Jarl Hemmer 
under en period på tiotalet båda var intensivt upptagna av att lyfta fram det 
själsliga och intuitiva, samt ge det en högstämd och abstrakt form, i medveten 
opposition till framför allt dagdrivarnas realistiska ambitioner.72 

70 Livfulla och samtida redogörelser för dessa debatter ges under avdelningen ”Notiser” i Student-
bladet. För debatten om Religiøs uro och The Will to Believe se nr. 5, 1913, s. 44-45 och för Bergson 
nr. 4, 1914, s. 38-39. Föredragshållaren i det senare fallet var den starkt kritiske Rolf  Lagerborg 
vilket fick Hans Ruin att i samma nummer gå till kraftigt angrepp: ”Äro vi i våra dagars 
Finland andligen så rika och starka att vi saklöst kunde, genom den i förväg lancerade etiketten 

’den bergsonska smittan’, portförbjuda en filosofi, som satt liv i hela den franska akademiska 
ungdomen och i själva positivismens och rationalismens hemland vållat en uppryckning utan 
like. Jag menar, det är dock bättre än dvala, och vad är väl den positivistiska ortodoxin och 
självtillräckligheten i längden annat!” (Hans Ruin, ”Henri Bergson i Prometeus”, Studentbladet, 2 
(1914) nr. 4, s. 36).

71 Hans Ruin, ”Filosofins renässans. II”, Nya Argus, 7 (1914), s. 159-60.
72 Johannes Salminen, ”Pelare av eld: anteckningar kring Hemmers och Olssons tiotal”, i förf:s: 

Pelare av eld, Helsingfors, 1967, s. 97-111.
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Denna komplexa sammansatthet som kännetecknar den senare delen av det 
finlandssvenska tiotalet låter sig till en viss del beskrivas med några begrepp 
hämtade från Raymond Williams.73 Williams beskriver hur det vid sidan av den 
dominerande kulturen ofta finns såväl kvarlevande som framträngande74 strömningar. 
Dessa kan – visavi den dominerande kulturen – vara antingen infogade eller icke 
infogade. Det infogade utgör i regel ett alternativ medan det icke infogade står i 
opposition till den dominerande kulturen. Om sekelskiftslyrikerna tillsammans 
med den grupp kritiker och akademiker som fick sin skolning i kretsen kring 
tidskriften Euterpe fortfarande utgör den dominerande kulturen, så kan vi se hur 
dagdrivarna – och ännu tydligare den mer lösa gruppering som av Tigerstedt 
rubricerats ”nyromantiker” och som rymmer både modernister som Södergran 
och formmässigt mer traditionella poeter som Ragnar Ekelund och Jarl Hemmer 

– i olika grader representerar en framträngande kultur. Även om den estetiska 
spänningen är stor inom denna grupp, är de alla mer eller mindre påverkade av 
de irrationella och nyandliga strömningar som växer sig allt starkare under tiotalet. 
De delar inte längre den äldre kulturens åttiotalistiskt präglade rationalism. En 
estetiskt och idémässigt mer återhållsam författare som Hemmer låter sig dock 
infogas i den dominerande kulturen, samtidigt som det mot tiotalets slut blir 
alltmer uppenbart att den modernistiska grupperingen omöjligt kan ansluta sig 
till denna kultur utan att i grunden förändra villkoren för densamma. 

Om vi dessutom betraktar samtidens filosofiska situation utifrån Williams 
perspektiv, så kan vi se hur den bergsonska intuitionsläran utan större motstånd 
lät sig infogas inom ramen för den dominanta kulturen. Visserligen hade Hans 
Ruin mött ett visst motstånd mot sina idéer om en filosofins renässans. Men de 
som reagerade var framför allt sådana som nämnde Rolf  Lagerborg, som hade 
sina intellektuella rötter i åttiotalets rationalism och naturalism. Dessa idéer var 
om än inte detroniserade likafullt på tillbakagång och kunde knappast längre 
göra anspråk på att representera den dominanta kulturen, utan var snarare 

73 Under sjuttiotalets första hälft utvecklar Williams (bl.a. inspirerad av Antonio Gramsci) ett 
tänkande som kretsar kring hur samhällets och kulturens maktförhållanden kan beskrivas som 
ett uttryck för hegemoni, ett komplex av sammanhängande politiska, sociala och kulturella 
krafter för att sprida vissa föreställningar med sikte på dominans. Men som ett svar på detta kan 
också alternativa och oppositionella hegemonier uppstå. Se Raymond Williams, Marx och kulturen: 
en diskussion kring marxistisk kultur- och litteraturteori, övers. Anette Rydström, Stockholm, 1980, s. 91-
112, samt ”Bas och överbyggnad i marxistisk kulturteori”, i: Litteratursociologi: texter om litteratur och 
samhälle, red: Lars Furuland & Johan Svedjedal, Lund, 1997, s. 316 ff.

74 Istället för ”framträngande” talas det i översättningen från Litteratursociologi (1997) om ”spirande”. 
Men i likhet med Rydström (1980) föredrar jag ”framträngande”, som bättre svarar mot engelskans 

”emergent”, men också undviker associationer till något organiskt framväxande. I enlighet med 
Gramsci betonar Williams snarare det aktiva kampmomentet.
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vad man med Williams terminologi skulle kunna kalla en kvardröjande infogad 
kultur. Faktum är att Hans Ruins far Waldemar Ruin, pedagogikprofessor och 
rektor vid Universitetet, i viss mån delade sin sons filosofiska preferenser och i 
sina årliga inskriptionstal, som han höll för studenterna, gärna lyfte fram nyare 
kulturfilosofer som t.ex. Walter Rathenau och Johannes Müller och pläderade för 
behovet av en mer livskraftig kultur bortom det själlösa livets mekanisering.75 En 
äldre och yngre generation kunde i den gemensamma inriktningen på mer ideella 
värden förenas i kampen mot positivistiska och materialistiska ideal. Ibland kunde 
far och son Ruin uttrycka sig förvillande lika. Hans Ruins bok Krigets anlete (1919) 
uppehåller sig till större delen kring vad som anses vara det ensidiga hat som 
riktats mot det besegrade Tyskland, vilket i förlängningen ses som en generell 
oförmåga att uppfatta den Andre och tendensen att projicera allt negativt på 
denne. När Hans Ruin vill visa på ett alternativ till denna människosyn väljer 
han konstnären och de älskande:

Betraktar man närmare konstnären och den älskandes tillstånd, 
upptäcker man i dem flere gemensamma drag. Där har 
man för det första det rena, syftemålsfria skådandet. Varken 
konstnären eller den verkligt älskande söker införliva sig med 
det främmande väsendet av någon beräkning, utan städse för 
dess egen skull. […] En konstnärligare syn på människorna, se 
där med ett ord vad vi alla främst skulle behöva. Vilken rikedom 
skulle ej tillfalla oss i en sådan inlevelses spår, vilken tillväxt över 
alla gränser!76

Waldemar Ruin valde i sitt inskriptionstal den 18 januari 1919 bilden av de 
älskande för att peka på behovet av att vidga sitt perspektiv till det som ligger 
utanför jagets snäva horisont:

Nu säger jag: Icke lyckan – den kunna vi vara förutan – livet självt 
är till och med det största, där kärleken kommer till. Det är så enkelt 
som möjligt. Kärleken fördubblar, mångfaldigar, potenserar 
inom oss livet, – ingenstans leves livet så intensivt som i kärleken, 
som låter oss famna främmande liv utom vårt eget.77

75 Se Rektors tal vid terminsinskriptionerna åren 1915-1920, Helsingfors, 1920, s. 113-28, 147-58. Om 
Waldemar Ruins roll för introduktionen av de nya filosofiska idéerna se Matti Klinge, ”Det 
tysksinnade universitetet”, i: Helsingfors universitet 1640-1990. Del 2: Kejserliga Alexanders universitetet 
1808-1917, red: Rainer Knapas, Helsingfors, 1989, s. 913.

76 Hans Ruin, Krigets anlete, Helsingfors, 1919, s. 126-27.
77 Wald.[emar] Ruin, ”Vid Terminsinskriptionen 18 januari 1919”, i: Rektors tal vid termins-

inskriptionerna åren 1915-1920, s. 125.
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I sammanhanget hänvisar rektor Ruin visserligen inte till konstnären men till 
storföretagaren och livsfilosofen Walter Rathenau som menade att nutiden sällan 
nådde denna anda av förståelse utan snarare kännetecknades av ”själlöshet, 
mekanisering”. I sin syn på vad som kan sättas emot denna moderna sjuka är far 
och son Ruin, Rathenau och Bergson helt överens: livet. Som Hans Ruin uttrycker 
det mot slutet av sin bok Krigets anlete:

Men det skeende undret – det är livet. Det sväller jämt utöver 
varje i förväg mästrande tanke, splittrar som skört glas mänsklig 
förnumstighets och förvetenhets fåfängliga hinder. Livet ger mer 
än det i vart ögonblick äger, ty det skapar. I denna skapande 
rikedom bär det sin oåtkomliga lag och sin rätt i sig själv. 
(s. 139)

Samtidigt måste det åter påpekas att den överensstämmelse som här under 
tiotalet fanns mellan olika konstellationer vad gäller intresset för det mer ideella 
och intuitiva och alla dessa nästan utbytbara utläggningar av livet aldrig kom att 
följas av någon enhetlig och gemensam syn på hur den litteratur skulle skrivas 
som förmådde uttrycka denna nya känsla. Striden inom filosofin skulle under 
tjugotalet komma att flyttas över till litteraturens fält.

Livstro
Även Björling blev smittad av Bergson. I ”Vardas kraft: vila” (efterskriften till 
Korset och löftet) kan han t.ex. skriva: ”Livet uppfångar vi i omedelbar upplevelse 
och i våra föreställningar, generalisationer av förnimmelser. Det ändliga och det 
ändlösa är i sig abstraktioner. De tjänar som begrepp praktiskt till orientering 
i livets omedelbara flöde” (KL 175 / I 277).78 Till sin anda är såväl Ruins som 
Björlings utläggningar typiska prov på den ’livstro’ som utbredde sig åren efter 
sekelskiftet och som även kom att influera delar av den modernistiska falangen. 
Den filosofins renässans som Ruin talat sig varm för, visade sig med tiden snarare 
leda till litteraturens renässans. Bergson bildade aldrig någon filosofisk skola och 
senare filosofiska riktningar har varit i stort sett likgiltiga eller starkt avvisande till 
hans tankar. Däremot har hans filosofi utövat ett stort inflytande på konsten och 
litteraturens område. Tillsammans med framför allt Nietzsche utgör Bergson den 
filosofiska basen i den livstro som inte bara Björling utan även Södergran, Hagar 
Olsson och Diktonius omfattade mer eller mindre lika uttalat.79 I den rikssvenska 

78 Om hur Björling här och var talar ’bergsonska’ uppmärksammas av Tigerstedt 1939, s. 365 f. 
samt Anders Olsson 1995a, s. 30.

79 Se Tigerstedt 1939, s. 364 ff.
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litteraturen var Erik Blomberg och Pär Lagerkvist intensivt upptagna av livstron 
under tjugotalet medan Artur Lundkvist ger det en mer dionysisk prägling (delvis 
under påverkan från finlandssvenskarna) under trettiotalet.80 Visserligen fanns 
det hos den unge Björling drag av en mer idealistiskt färgad livstro som möjligen 
kan ha influerats av Ellen Key, men när han väl framträder i offentligheten som 
diktare har den fått en mer nietzscheansk och bergsonsk framtoning. Livet fattas 
här som en ”ström” eller ett ”flöde” som jaget strängt taget bara har att bejaka 
på gott och ont, det gäller att leva i nuet och den aktiva handlingen.

Den livstro eller som han föredrog att kalla det, den ”livskänsla” som Erik 
Blomberg pläderade för i kalendern Svea för år 1925 (utgiven hösten 1924) skiljer 
sig på flera väsentliga punkter från såväl de finlandssvenska modernisterna som 
trettiotalets rikssvenska ”livsdyrkare”. Den största skillnaden torde vara det starka 
socialistiska för att inte säga socialdemokratiska inslaget i Blombergs nya livskänsla. 
De överskridningar och synteser av livets motsatser som fyller en sådan viktig 
funktion i all livstro är hos Blomberg inskrivna i en uttalat politisk diskurs: ”Ty, 
jag upprepar det, klassmotsatsen är tidens pesthärd, som förgiftar både privatlivet 
och världspolitiken. Så länge egoism och vinningslystnad, misstänksamhet och 
fiendeskap söndra klasserna, måste de också söndra individerna och folken.”81 

Bland de finlandssvenska modernisterna torde det i stort sett endast ha varit 
Hagar Olssons variant av livstro som kommit i närheten av ett sådant perspektiv.82 
Tydligast kommer detta till uttryck i hennes essä ”Dikten och illusionen” som 
inleder samlingen Ny generation (1925) och allmänt uppfattades som en modernistisk 
programförklaring och av vissa borgerligt inriktade kritiker som en socialistisk 
programförklaring.83 En sådan koppling mellan modernism och socialism var 
betydligt mer kontroversiell i Finland än i Sverige eftersom erfarenheterna från 
inbördeskriget länge omöjliggjorde i stort sett alla mer vänsterradikala politiska 
strävanden.84 Kanske var det sådana orsaker (samt adressaterna) som gjorde att 
den föredragsvariant av ”Dikten och illusionen” som Hagar Olsson presenterade 

80 Se Jan Stenkvist, Den nya livskänslan: en studie i Erik Blombergs författarskap till och med 1924, 
Stockholm, 1968 (diss. Uppsala); Sven Linnér, Pär Lagerkvists livstro, Stockholm, 1961; Espmark 
1964, s. 107-31.

81 Erik Blomberg, ”En ny livskänsla”, Svea, 65(1925), s. 55.
82 Jan Stenkvist påpekar detta i sin avhandling Den nya livskänslan, s. 299 samt i Arnold Ljungdal, Clarté 

och tjugotalet, Stockholm, 1971, s. 149. Holmström 1993, s. 100, lyfter också fram det politiska 
inslaget i Hagar Olssons livstro. 

83 För mottagandet av Ny generation se Roger Holmström, ”Traditionalister och modernister – 
linjer i finlandssvensk litteraturkritik på tio- och tjugotalet”, i: Från dagdrivare till feminister: studier 
i finlandssvensk 1900-talslitteratur, red.: Sven Linnér, Helsingfors, 1986, s. 150 ff.

84 Om hur försöket att etablera Clarté-rörelsen i Finland (där Hagar Olsson och Diktonius var 
inblandade) misslyckades bl.a. på grund av de starka antisocialistiska stämningarna visar Helen 
Svensson i ”Clarté i Finland”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 54 (1979), s. 157-77.
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för Lunds Clarté-sektion på hösten 1925 under titeln ”Dikt och utopi”, sedermera 
införd i oktobernumret av tidskriften Clarté, får en tydligare inriktning mot det 
uttalat politiska. I inledningen som ej finns med i Ny generation talas t.ex. om 
hur individen ”som isolerad företeelse förlorar allt mera av sin förra glans och 
självhärlighet, medan gemenskapen, den sociala samhörigheten, blir en realitet, 
som ingen kan undgå.”85 I föredragets avslutande del som också den lyser med 
sin frånvaro i boken lämnar Olsson den mer principiellt abstrakta framställningen 
och tar upp den aktuella litterära situationen ”i den avkrok av världen som står 
mig personligen närmast: Finland” (s. 9). Inte helt oväntat slår hon på trumman 
för Södergrans nya djärva sång ställd i kontrast till Arvid Mörne och Ture Janson 
som hon menar har svikit sin ungdoms högtflygande ideal om en dikt ställd i 
kampens och massans tjänst. 

I ett sådant perspektiv är det inte underligt att Stellan Arvidson i sin recension av 
Ny generation (trots den något politiskt tuktade inledningsessän), kan tala om Hagar 
Olsson som ”en djärv röd röst från det vita Finland.”86 Hur ’röd’ Olsson verkligen 
var kan diskuteras men klart är att hon några år in på tjugotalet allt tydligare 
orienterar sig mot en kulturradikal hållning som hon var ganska ensam om i 
det svenska Finland. Och trots en energisk kritikerinsats för att introducera och 
lyfta fram en till både form och innehåll radikal dikt växer det aldrig fram någon 
inhemsk motsvarighet som fullt ut svarar mot de ideal som hon målar upp. 

Men om man väljer att inte ge livstron en alltför tydlig politisk accentuering 
kan man ändå urskilja det som förenar de finlandssvenska modernisterna. En 
tydlig gemensam utgångspunkt är viljan att helt och fullt leva i nuet. Inriktningen 
på detta punktuella nu är intimt förbunden med den intensivt upplevda livskänslan: 
det primära är detta pulserande liv, den egna kroppen och det omgivande 
biologiska systemet. En paradigmatiskt text i sammanhanget är Södergrans 

”Triumf  att finnas till” med sin anaforiska puls: ”Triumf  att leva, triumf  att andas, 
triumf  att finnas till! / Triumf  att känna tiden iskall rinna genom sina ådror”.87

Författarna i denna grupp var också ense om att denna livskänsla krävde en ny 
form, eller rättare: det emotivt innehållsliga stod i en direkt relation till formen, 
det gick inte att diskutera dem var och en för sig. Detta är en genomgående 
linje i Diktonius debut Min dikt (1921), där det kan heta (med en kiastisk 
konstruktion som retoriskt understryker detta faktum): ”All stor konst – liv. / 
Allt stort liv – konst.”88 I ”Vardas kraft – vila” tar Björling fasta på just denna 

85 Hagar Olsson, ”Dikt och utopi”, Clarté, 2 (1925) nr. 7, s. 6.
86 Stellan Arvidson, ”Ny generation”, Clarté, 2 (1925) julen 1928, s. 15.
87 Södergran 1990, s. 71.
88 Diktonius 1921, s. 75. För en utförlig redogörelse av Diktonius livstro, se Bill Romefors, 

Expressionisten Elmer Diktonius: en studie i hans lyrik 1921-1930, Stockholm, 1978 (diss.), s. 48-120 
(”Den dionysiska livskänslan”).
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sammankoppling mellan konst och liv, mellan form och innehåll: ”Den estetiska 
stilen står inte utanför livet.” (KL 200 / I 302) Han talar om hur ”en fritt böljande 
livsexpansion” (KL 201 / I 303) skrivs in i en mer avgränsad form, men hur 
formen samtidigt sätts i rörelse av det expanderande livsmaterialet. ”Formen hör 
samman med innehållet och präglas av lagar för andra sammanhang än de som 
utmärker logisk tanke och det sköna ögat”. (KL 201 / I 303)

Just i synen på hur den vitalistiskt färgade livskänslan bäst uttryckes i den 
modernistiska diktens nya former löper det en klar och obruten linje från de 
finlandssvenska modernisterna till den unge Artur Lundkvist. Kjell Espmark har 
visat hur Lundkvist tog starka intryck av Björlings tidiga estetiska utredningar 
i ”Vardas kraft: vila” och Quosego när det gällde den teoretiska och praktiska 
utformningen av detta komplex.89

Generationskampen
Även om livet var något som alla i samtiden delade var det uppenbart att den 
modernistiska grupperingen ansåg sig företräda den sanna uppfattningen av vad 
detta liv egentligen var. Inte mist det faktum att man var ung ansågs borga för 
att man levde mer i takt med tiden än de som var äldre och objektivt sett var på 
väg bort från livet. 

Nödvändigheten av generationsupproret finns med redan från början av den 
finlandssvenska modernismen och fastslås i den prenumerationsanmälan som 
inleder det första numret av tidskriften Ultra: ”Detta djärva tilltag är ingalunda 
någonting så oerhört och för vår tid utmärkande, som man velat göra gällande: 
generationernas lag fordrar en sådan strid. Där man ser fäders och söners ideal 
gå hand i hand, där vet man det är något fel på ungdomen, att den har åldrats i 
förtid.”90 Bakom dessa ord stod Hagar Olsson som mer än gärna använde sig av 
denna generationsretorik för att föra fram sitt ärende. Så sker t.ex. i hennes första 
essäsamling som får titeln Ny generation (1925), eller i ett brev till Diktonius från 
mars 1928 där hon berättar att man vid ett möte hade diskuterat om man istället 
för den planerade tidskriften Quosego kanske borde satsa på en bokserie som skulle 
samla allt vad modernisterna ger ut och i så fall enligt Olsson borde heta Den nya 
generationen.91 I den genomfört modernitetspräglade romanen På Kanaanexpressen 
(1929) svallar entusiasmen för dess unga företrädare:

89 Espmark 1964, s. 60.
90 ”Ett slags prenumerationsanmälan”, Ultra (1922) s. 16.
91 Om diskussionen kring bokserien se brev från Hagar Olsson till Elmer Diktonius 23.3.1928 

återgivet i Holmström 1993, s. 124 f.
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Har ni inte sett den nya generationen – den aktivaste generation 
som någonsin tagit världen i besittning? Har ni inte märkt att 
någonting har skett efter kriget? Att en ny generation har tagit 
ledningen om hand, en erövrargeneration. En ungdom som 
vid tjugo år har genomskådat allt, utan att förlora tron på sin 
mission, på möjligheten att erövra världen – för livet. Har ni inte 
sett Graven under triumfbågen, har ni inte läst På västfronten 
intet nytt? Har ni inte märkt att en ny anda talar ur dessa verk 

– en ärlighet som inte fruktar något och inte kan förvillas av vad 
det vara må? Denna ärlighet är en eld. Den glöder redan i ord, 
i gärningar, den flammar upp i konst, i erotik, i samhällsliv, i 
politiska debatter.92

Hagar Olssons utläggning om den nya generationen sker här i tydlig anslutning 
till de uppfattningar som vuxit fram mot bakgrund av första världskrigets 
erfarenheter. Kring beteckningar som ”den förlorade generationen” eller ”genera-
tion 1914” utspann sig en livlig diskussion och följde en strid ström av artiklar och 
böcker runtom i Europa och USA.93 

Generationstänkandet baserar sig ytterst på det biologiska faktum att män-
niskor föds, växer upp och dör. Oavsett om man vill betrakta generationer i 
cykler av t.ex. trettio eller femton år så uppstår det ständigt nya generationer. 
Med vilken rätt och på vilka grunder bryter man ett kontinuum och drar 
gränserna mellan olika generationer? Den ungerske sociologen Karl Mannheim 
som levde mitt i tjugotalets intensiva generationsdebatt sökte i uppsatsen 

”Das Problem der Generationen” (1928-29) gå bortom de mer biologiska och 
mekanistiska förklaringsgrunderna.94 Svaren stod snarare att finna på den 
historiska och sociologiska nivån. Utifrån konsthistorikern Wilhelm Pinders 
forskning uppmärksammar Mannheim de samtidas icke-samtidighet, det faktum 
att varje enskilt tidsögonblick alltid rymmer mer än det enskilda ögonblicket 
eftersom det upplevs av olika generationer som befinner sig i olika faser av 
sin utveckling (s. 358). Mannheim talar om hur denna ”upplevelseskiktning” 
(”Erlebnisschichtung”) gör att olika generationer kommer att bedöma en och 
samma händelse på skilda sätt. Känslan av att vara med om något för första 

92 Hagar Olsson, På Kanaanexpressen, Helsingfors, 1929, s. 24.
93 För en sakkunnig och synpunktsrik framställning av dessa diskussioner se Robert Wohl, The 

Generation of  1914, London, 1980.
94 Jag refererar och anför Mannheim efter den engelska översättningen ”The Problem of  

Generations”, i From Karl Mannheim, Kurt H. Wolff, editor; with an introduction by Volker Meja 
and David Kettler, 2. ed., New Brunswick, 1993, s. 351-98. Sidhänvisning ges i fortsättningen 
i texten.
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gången är en helt annorlunda erfarenhet än för den som genomlevt något 
liknande förr. Det tidiga intrycket ligger kvar och färgar alla senare upplevelser 
av jämförbar karaktär (s. 372 f.). För Mannheim är generation inget universellt 
eller rent demografiskt begrepp utan kan endast realiseras bland människor 
som lever under någorlunda liknande samhälleliga och kulturella förhållanden. 
Förutsättningar för personer från samma ålderskohorter kan vara vitt skilda om 
de t.ex. lever under helt andra omständigheter på andra sidan jordklotet, eller 
om man bor i staden eller på landet etc. I likhet med den analogi han tidigare 
etablerat mellan generationstillhörighet och klasstillhörighet menar Mannheim 
vidare att en generation endast kan aktualiseras om den blir medveten om sig själv 
som en generation (på samma sätt som en klass blir klassmedveten). Detta 
inträffar i regel inom ramen för någon mer dramatisk historisk händelse eller i 
tider av social och samhällelig instabilitet (s. 378). Men det behöver inte innebära 
att alla inom en och samma generation kommer att vara bärare av en gemensam 
ideologi. En generation kan nämligen bestå av flera olika generationsenheter (s. 
379). Denna diversifiering gör att det blir svårt att upprätthålla föreställningen 
om en dominerande Zeitgeist. Vid sidan av den dominerande tidsandan kan det 
existera en uppsättning mer eller mindre undertryckta strömningar (s. 390 ff.). 
Mannheim öppnar här för en mindre låst syn på idéströmningar i likhet med 
Raymond Williams tidigare anförda resonemang om den samtida förekomsten 
av dominerande kvarlevande och framträngande kulturer.

Så kallade generationsdokument kommer alltid att bära konstruktionens prägel. 
”Historical generations are not born; they are made. They are a device by which 
people conceptualize society and seek to tranform it”, skriver Robert Wohl i sin 
historik över generation 1914.95 De som använde sig av generationsdiskursen var 
nästan alltid litterära intellektuella som levde i stora städer. De var medlemmar 
av en liten elit och ville ersätta de gamla och förbrukade idealen med nya. Vad 
som i viss mån gör just första världskrigets generation unik är att de talade för en 
ovanligt stor grupp: alla de som satt sitt liv på spel i skyttegravarna och de som 
berördes av krigets efterdyningar. Det är väl närmast denna senare generation 
som Hagar Olsson gör sig till tolk för i citatet från På Kanaanexpressen. Även 
om man varit för ung för att bli uttagen till fronten eller levt i länder som stod 
utanför kriget var det många som delade känslan av att vissa mer ideella och 
fundamentala värden gått förlorade och att den äldre generationen var den som 
hade det största ansvaret för detta värdesammanbrott. Ställd inför detta faktum 
kunde den unga generationen antingen odla sitt utanförskap och verkligen bli 

95 Wohl 1980, s. 5.
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”den förlorade generationen” eller försöka utveckla egna ideal bortom vad man 
ansåg vara den äldre generationens tomma och förljugna fraser. ”Illusionslösare, 
bittrare, nyktrare än föregående generationer gå de unga till verket”, som Sven 
Stolpe skriver i ett annat samtida generationsdokument.96 

I Quosego vars undertitel lyder Tidskrift för ny generation kan vi se hur denna 
generationsdiskurs löper vidare. Det tydligaste exemplet är kanske Olof  Enckells 
uppsats ”Under Damoklessvärdet” i premiärnumret från maj 1928. Som årsbarn 
med det nya seklet kan han i likhet med ett otal unga på en och samma gång tala 
såväl utifrån de egna erfarenheterna som hela sin generations.97 Så kan Enckell 
skriva om ”huru svår situationen var för de intellektuellt intresserade bland dem 
som voro omkring de aderton efter 1918”, eftersom det inte längre fanns något 
att tro på, inga dymaniska rörelser att ansluta sig till – ”ingen socialism, ingen 
aktivism, ingen jägarrörelse”.98 Av den äldre generationen hade man ärvt ett 

”intellektuellt konkursbo” som man i sin ungdomliga vilsenhet hade att reda ut. 
Här ingick också de specifikt finländska erfarenheterna av vilda förhoppningar i 
samband med tsardömets sammanfall 1917 och det blodiga inbördeskriget 1918: 

”Omornade efter konventsdiskussioner och studentexamensskrivningar löpte vi de 
soliga marsdagarna 1917 arm i arm med den rödrosettprydda ryska soldatesken. 
Några månader senare kastades vi, av nödvändighet, utan tillfälle till eftertanke, 
ytterligt långt åt den motsatta sidan.” (s. 27) Förvirring och tomhet var vad som 
återstod: ”De ideal som tidigare generationer kämpat för voro förbrända – de 
häftiga processernas slutsumma tedde sig som en enda stor förvirring.” (s. 27) 
I denna känsla av vilsenhet och idealupplösning sökte sig Enckell och hans 
intellektuella generationskamrater till den modernistiska diktkonsten, endast 
där upplevde man att man hittade något som korresponderade med den egna 
upplevelsen:

Dikt och konst fingo utlösa grubblet. Vårt släktleds envetna, 
pockande vilja till personlig syn på gud och hela världen, på 
människan och tillvarons bottenlösa härlighet och grandiosa 
elände, denna vilja har fått sitt för oss dyrbara uttryck hos 
några diktare av den skola som blivit kallad ”modernistisk”. 
Edith Södergran, Gunnar Björling, Elmer Diktonius, Rabbe 
Enckell, de ha talat för de unga, enligt vad det säges obegripligt 

96 Sven Stolpe, Två generationer, Stockholm, 1929, s. 128.
97 ”Even when narrating personal and highly individual experiences, the writers of  this age-group 

slipped easily and without embarrasment from the isolation of  the first person singular to the 
community of  the generational we.” (Wohl 1980, s. 30)

98 Olof  Enckell, ”Under Damoklessvärdet”, Quosego, (1928) s. 27. Sidhänvisning ges i fortsättningen 
i texten.
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för de flesta bland de äldre, men både begripligt och gripande 
för oss. (s. 28)

Olof  Enckells generationspräglade upplevelser må ha varit djupt kända men hans 
koppling mellan de dramatiska historiska händelserna och modernismens estiska 
uttryck hade knappast omedelbar bäring för egen del. I så fall får man tänka 
sig att han först på sikt upptäckte dessa likheter eftersom det dröjde till slutet av 
tjugotalet innan han tog mer oreserverad ställning för modernismen.99 Hur som 
helst kan vi se hur Enckells val av bilder som bygger på oxymoron (”tillvarons 
bottenlösa härlighet och grandiosa elände”) understryker hur modernismen i 
själva språket förmår återge en tillvaro som befinner sig i snabb förändring och 
där den gemensamma värdegrunden har kommit på glid. Den traditionella 
dikten har på grund av tidshändelserna blivit ointressant menar han, den har 
inte förmått att förändra sig: ”Vi kunna inte vara annat än likgiltiga för dem som 
leva och verka och fabulera och rimma som om vi ännu vistades i förkrigstidens 
trygga, rika trädgårdar och icke i ett bankrutterat hus. Blott den dikt som kommit 
till under hotet av den stora gåtans damoklessvärd kan komma oss nära och bli 
oss dyrbar.” (s. 29)

Ett mer lättsinnigt förhållande till generationsdiskursen uppvisas av Quosego-
redaktören Cid Erik Tallqvist som i aggressiva formuleringar av tidstypisk 
modernistisk aktivism ifrågasätter hela det etablerade samhällsbygget och i ett 
brev till Rabbe Enckell från april 1927 önskar sig ett ”ultraviolett uppror som 
med kulsprutor giftiga gaser och handgranater m.m. skulle avskaffa staten och 
samhället och alla mänskor av den äldre generationen som är en pest och en 
ohyra”.100 I mer sansade stunder inser Tallqvist (född 1899) det rent strategiska 
värde som kan utvinnas ur dylika generationsmarkeringar, hur det kan användas 
för att lyfta fram de unga modernisternas egenart: 

vad vår generation beträffar så är det nu förstås mest bluff  
prat och en fras men måste nu kalla sig vid något namn som 
folk begriper och nu råkar det vara så att man i alla land för 
närvarande talar om generationer och vår generation håller bl.a. 
i england på att rycka opp. de har ingen egen tidskrift som vi 
men de skriver samma tankar fast på ett svagare sätt.101

99 Om Olof  Enckells väg mot en modernistisk kritikerposition, se: Roger Holmström, Karakteristik 
och värdering: studier i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929, Åbo, 1988 (diss.), s. 217 ff.

100 Brev från Cid Erik Tallqvist till Rabbe Enckell 27.4.1927 (SLSA 748.4)
101 Brev från Cid Erik Tallqvist till Rabbe Enckell 16.5.1928 (SLSA 748.4). Som den sanne 

avantgardist han var skrev Tallqvist så gott som alltid sina brev med enbart gemener.
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Desto större var förbittringen mot de generationskamrater som istället valt att 
samarbeta med den äldre och etablerade generationen kring tidskriften Nya Argus, 
och som trots ett visst intresse visade fortsatt skepsis inför modernismens estetiska 
ideal och syften. I samma brev skildras hur Tallqvist träffat Erik Kihlman (född 
1895) och hur han upprördes och provocerades av dennes attityd:

apropås konventsmässighet så var jag på nation igår och 
pratade med kihlman om hans vårfesttal. […] ni är så förtvivlat 
medelålders sade jag. ert misstag var att ni inte gav ut en egen 
tidskrift som ni först tänkte utan slog er i slang med castren och 
furis och hornborg. k menade att det var en fördel att ha blivit 
medelålders och förlorat sin konventsmässighet. – vad väntar ni 
egentligen av oss sade jag. mycke rabalder sade han. det kommer 
det inte just alls sa jag. – – – vad har ni egentligen emot björling? 
han är obegriplig sa kihlman och hånlog. samt fick medhåll av 
de kringsittande. 

Kihlman som tillhörde samma ålderskohort som Tallqvist och Olof  Enckell och 
som var strax över de tjugo vid de politiskt turbulenta åren 1917-18 hade inte 
gått ut ur dessa dramatiska händelser med samma tvivel i sinnet. Alltsedan sin 
publicistiska debut 1915 med en anmälan av Akademens vårkonsert hade han rört 
sig inom en liberalt borgerlig sfär där händelserna 1918 inte ansågs utgöra något 
radikalt brott (utom att de röda och vissa ’råa’ element inom arbetarbefolkningen 
då visade sitt ’rätta ansikte’). ”Vad det gällde var att restaurera den av kriget något 
skamfilade västerländska civilisationen, det humanistiska bildningsarvet, inte att 
spränga bort ruinerna av det gamla för att av resterna bygga upp någonting 
helt och hållet nytt”, som Sven Willner skriver i sitt porträtt av Kihlman.102 
Tillsammans med Erik Ekelund (född 1897) och den något äldre Hans Ruin (född 
1891) bildar de en inflytelserik grupp av kritiker och intellektuella som genomlevt 
samma tidspräglade händelser som de flesta av modernisterna men dragit andra 
slutsatser. De utgör en helt annan generationsenhet för att tala med Mannheim. I 
det vårfesttal som Kihlman hade hållit för de svensktalande studenterna och som 
Tallqvist reagerat på uppehöll han sig en hel del vid de försök som nu gjordes för 
att så split mellan olika åldersgrupper genom att profilera sin generation på de 
andras bekostnad. Han försvarade i viss mån de yngre generationernas intresse 
för de mystiska och andliga frågorna, delvis en produkt av ”den andliga anarkien 
efter kriget, av den bankrutt för allt dittills bestående”.103 Men av Kihlmans 

102 Willner 1974, s. 122.
103 Erik Kihlman, ”Tal på Finlands svenska studenters vårfest 1928”, i förf:s Nordiska profiler: essayer, 

kritiker och tal, Helsingfors, 1935, s. 450. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.



MODERNISTISKT PRELUDIUM52 • LIVSTRON OCH K AMPEN MELLAN GENER ATIONERNA • 53

distanserande framställning förstår man att han inte helt delar grunden för 
denna upplevelse. ”Det irrationella, meningslösa, har en förgrundsplats i deras 
världsbild” hävdar han och pekar samtidigt hur de när det gäller det estetiska 

”rasa mot rimmet” (s. 450). Den öppning som Kihlman ändå lämnar för det 
mystiska och icke erfarenhetsgrundande har följaktligen inget att göra med en 
nihilistisk tolkning av världskriget utan att denna hållning anses tala ett språk som 
är besläktat med nationalismens emotionella diskurs, vad Kihlman kallar ”vårt 
fosterlandskärleks mystiska lösen”. Han forstätter: ”Vi vilja – som Tavaststjerna 
för decennier sedan – ett förbund med våren och vårt land”, och kopplar sedan 
denna känsla av befrielse och nya perspektiv till de som stred och stupade på den 
vita sidan 1918: ”Med den vår, som är densamma som för tio år sedan brann i 
våra kamraters bröst, och med det hårda land, för vilket den våren tvang dem 
att ge sina liv!” (s. 453) 

Kihlmans strategi att använda sig av modernisternas tal om generationer i ett 
revisionistiskt och desarmerande syfte får sin fortsättning när han på hösten samma 
år skriver en artikel med anledning av Quosegos två första nummer och då särskilt 
uppmärksammar Olof  Enckells ”Under Damoklessvärdet”. Även här märker vi att 
han till en viss grad är beredd på att ge Enckells resonemang sitt erkännande. Inte 
så att han själv skulle räkna sig till denna generation – han talar hela tiden om ”de” 
och inte om ”vi” – men han medger samtidigt att den bild som Enckell tecknar av 
1918 års artonåringar och deras känsla av att leva ”under damoklessvärdet” har 
ett visst fog för sig. Däremot underkänner han Enckells skildring av ”förkrigstidens 
trygga, rika trädgårdar”, någon sådan tid har aldrig existerat hävdar Kihlman 
med skärpa: ”Var grönskade de trädgårdarna här i landet? Vilken generation har 
klemats bort i deras idylliska frid?”104 Det är tydligt att Kihlman här underförstått 
talar för ’sin’ generation, fast han blott är fem år äldre än Enckell: en generation 
som växte upp med ökat tsaristiskt förtryck, aktiv motståndskamp, jägarrörelsen 
och en politiskt allt radikalare arbetarrörelse. Oavsett hur krisartat man än 
upplevde världskriget och det efterföljande inbördeskriget så är det uppenbart 
att Kihlman inte betraktar det som samma dramatiska brytpunkt som Enckell. 
För honom och hans generationskamrater ligger inte världen i några mentala 
ruiner och följaktligen finns det heller inte något behov av en konst och litteratur 
som skulle spegla detta: ”Den nya generationens livsåskådning och estetik är 
nihilistisk, den har framsprungit ur vad Olof  Enckell kallar efterkrigsgenerationens 
intellektuella konkursbo och den har präglats därav, den bottnar i den skeptiska 

104 E. K–n. [Erik Kihlman], ”’Det intellektuella konkursboet’”, Nya Argus, 21 (1928) s. 225. 
Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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besattheten av livets disharmoni och förvirring och i tron att dikt och konst kan 
och skall vara en avspegling av detta kaos.” (s 226) För Kihlman är världen inget 
kaos (åtminstone inte mer kaotisk än den varit tidigare), och det är inte heller 
nödvändigtvis konstens uppgift att återge detta ’kaos’ i analogt brustna former. 
Överhuvud avvisar han modernisternas krav på att dikten skall reproducera 
den nya ’verklighet’ som omger oss. Han delar inte deras entusiasm för den nya 
tekniken: ”Det är tom mystik att tro att vi bli elektrifierade, när våra järnvägar bli 
det. Den tekniska nutidskulturen avtrubbar och förflackar i lika hög grad som den 
skärper och förfinar.” (s 226) Och han beklagar i sammanhanget ”modernisternas 
oförståelse för den äldre, mer omständliga och objektiva dikten” som han betraktar 
som ett försvar, en barriär som skyddade mot tidens impulser och oroliga intryck. 
Alltså ett helt motsatt perspektiv mot modernisterna, som just önskar öppna dikten 
mot det specifikt samtida.

Vad vi ser mot slutet av tjugotalet är hur allt fler grupper sluter upp bakom 
generationsbeteckningen med anspråk på att representera ’den nya generationen’. 
Som en reaktion både mot de mer traditionella och de moderna ger några unga 
män – Nils-Gustaf  Hahl (född 1904), Hans Kutter (född 1904), Erik Therman 
(född 1906) och E. N. Tigerstedt (född 1907) – ut den litterära kalendern 1929. De 
var generationskamrater med Henry Parland – den modernaste av de moderna 
– men att skriva dikter om reklamskyltar och bensin stod inte på deras agenda. 
Istället talar man i sin gemensamma programförklaring ”Till läsaren” om behovet 
av ”form” och ”enhet”, om viljan att se tiden i ansiktet utan att falla för ytliga 
modenycker. I sin ambition att inta en position någonstans mellan den äldre och 
nya skolan blir deras program utomordentligt vagt. Men till sina grunddrag handlar 
det om ett slags uppdaterad nyklassicism som alltjämt tror på de bundna formerna 
samtidigt som tidens frågor måste konfronteras. ”Vi söka det beståndande i tiden, 
det som binder den samman med gångna och kommande släkten. Kulturarvet 
förpliktar och framtiden kräver – vi veta det och vilja handla därefter.”105

Detta ’generationernas krig’ – där en och samma ålderskohort kan vara 
uppdelad i två eller flera stridande generationsenheter – fortsätter i det fjärde numret 
av Quosego från april 1929 där Rabbe Enckell i artikeln ”Ny generation” försvarar 
modernisternas större rätt till denna benämning. Han talar om de ”doktorerande 
ynglingar” och de ”katoloriserande, spenglerianerna och fascisterna” som också 
velat uppträda under denna beteckning. Enckells huvudargument är att endast 
Quosegogruppen kan sägas vara en ny generation eftersom de så tydligt söker 
verka i takt med tiden utan att blicka bakåt mot det som varit: ”Namnet ’ny 

105 ”Till läsaren”, i: 1929, Helsingfors, 1929, s. [5].
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generation’ på vårt titelblad är en medveten protest mot alla de nya generationer 
som valt de utstakade vägarna i eftersägeriets tjänst.” I detta sammanhang för 
Rabbe Enckell än en gång fram ett av sina och modernismens huvuddoktriner 
– att den uppbrutna formen står i samband med tendenser i tiden: ”Vi har fått 
heta ’negativa’ för att vi förkastat vedertagna former. Annars har litteratur- och 
konsthistorien lärt oss att det endast är ett nytt och starkt positivt innehåll som 
förmår skapa radikala formkrav.”106 En ny form och ett nytt innehåll – det är det 
som är den nya generationens credo, enligt Rabbe Enckell.

Om man ser till ålder kunde Björling knappast göra anspråk på att tillhöra den 
nya generationen. Född 1887 var han den klart äldste bland modernisterna och 
hade, som tidigare påpekats, sett till ålder sin generationsmässiga hemvist bland 
dagdrivarna. Södergran, Hagar Olsson och Diktonius var födda en bit in på 
nittiotalet medan Olof  och Rabbe Enckell och Cid Erik Tallqvist grupperar sig 
åren kring 1900. ’Lillebror’ i sammanhanget är Henry Parland med födelseåret 
1908. Och det är just med denne, den yngste av modernisterna, som Björling 
starkast identifierar sig under Quosegeoåren. De träffas första gången i november 
1927 när Parland tillsammans med några studentkamrater uppsöker Björling. Han 
lämnar några dikter till den äldre poeten som genast inser dennes begåvning.107 
I ”Min skrift – lyrik?” (1947) beskriver Björling hur ”Henry Parland kom med 
en ny generations receptivitet och respektlöshet och raljanta ironi samt skänkte 
under sin korta levnad impulser och oförglömligt följeskap.” (MSL 35 f. / V 177) 
Den äldste och den yngste bildar för en tid den finlandssvenska modernismens 
estetiska vänsterflygel. I den unge Henry såg Björling den nya tiden inkarnerad 
i all sin nonchalanta briljans: ”Han var av en efterkrigsgeneration, sökte ett fäste 
i den internationella fakticiteten, estetiskt fattad. Eller: Henry Parland var en 
representant för denna, för dess livshunger, illusionslöshet, rotlöshet och tragiska 
livsmedvetande.” (MSL 36 / V 177) 

Karl Mannheim har i sin uppsats om generationsproblemet framhållit hur 
det i viss mån finns analoga mönster mellan klassformationer och generations-
grupperingar: på samma sätt som intellektuella under vissa tider söker sig till 
arbetarklassen kan en yngre generationsgruppering verka lockande, och erövra 
anhängare bland representanter från en äldre generation. Men det kan också 
vara så att enstaka personer från en äldre generation utvecklar tendenser som 
först långt senare kommer att förknippas med en yngre generation.108 Björling 

106 Rabbe Enckell, ”Ny generation”, Quosego (1929) s. 173.
107 Om första mötet mellan Björling och Parland se Ghita Barck, ”Henry Parland”, i: Historiska och 

litteraturhistoriska studier, 27-28 (1952), s. 168 f. ; Stam 1998, s. 50.
108 Mannheim 1993, s. 382 f.
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är en utpräglad sådan generationsöverskridare som inte följer de vedertagna 
mönstren, som är ung och gammal på en och samma gång. Efter att ha verkat 
inom traditionens matriser söker han sig från mitten av tiotalet mot mer upp-
brutna former som aforismer, fri vers och den egensinniga drömprosan i de s.k. 
bizarrerierna. Men kan också under sin mest högmodernistiska fas åter skriva 
sonetter. Utan att medvetet odla sin exklusivitet förefaller Björling länge ha varit 
en outsider, som först i kontakten med modernisterna fann en form av hemvist 
och gemenskap. Som han beskriver det i ett brev till Walter Dickson från juli 
1947:

Det gällde livet, och inte de döda formler. Man talade om 
”livet”, men tycktes vara fången i sina [x] professorstankar. 
Vare sig jag talade, tänkte eller upplevde, förstod man mig inte 
där jag väntat mig samförstånd. Och när jag, efter att bara ha 
sökt en egen form och stil just för mig (utan att ha tänkt mig 
en litterär generation), fann att jag var en opponent, sade mig 
min tanke, att det var i mitt krav på omedelbarhet och i min 
opposition mot allt slags en gång för alla giltiga former som min 
modernitet låg. Westermarcks etiska relativism hade på något 
sätt varit ett till mera än en begreppslig teori. Jag har sålunda, 
trots min förankring i det gamla, haft ett eget synsätt, ett slags 
ständig radikalism (inte minst min opposition mot mången 
dagens radikalism).109

I ett brev till samme adressat några år senare talar Björling om Quosegoåren 
som ”jazzperioden” och hur han i det rådande mentala klimatet fann ”något 
slags uttryck för min oro, kamp och förtvivlan. Och det var i den andan jag 
mötte Henry Parland och en då ’ny’ generation. Det var en stilla revolt mot 
mångårigt ensligt grubbel och intellektualism, ett försök till livsbejakelse och 
omedelbarhet.”110 För en författare som Björling, som i sitt skrivande höll 
dörrarna öppna till sin egen ungdom och kunde skriva: ”Jag är nitton år, jag blir 
ej mera” (KL 31 / I 133), är det inte konstigt att han så pass oförmedlat kunde 
ansluta sig till ungdomens position och göra den till sin egen.111 

Den estetiska diskussion som inletts med ”Vardas kraft: vila” i Korset och löftet 
får sin fortsättning i Quosego. Till sina centrala delar kretsar den alltjämt kring 
relationen form-innehåll: formens tillfällighet och hur dess förändringar alltid 

109 Brev till Walter Dickson 29/30.7.1947 (LUB)
110 Brev till Walter Dickson 2.3.1950 (LUB)
111 Om hur Björling i själva skrivakten försöker upprätthålla ett ungdomens perspektiv, se Anders 

Olsson 1995a, kap. IV ”Den evige nittonåringen”, s. 105-14.
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är relaterade till innehållet. Fortfarande kan Björling använda sig av lite vaga 
livsfilosofiska vändningar och öppna provnumrets programtext ”Universalism” 
med meningen: ”Dikt är en form för livet, utlöst harmoni ur ett givet livsmaterial 
eller ett livsintryck som uttryckes.” (Q 69 / I 317) Men samtidigt kan han 
skriva att ”livsupplevelsen är ofta en brutistisk livsbrottning” (Q 70 / I 319) 
och därmed antyda att han uppfångat den förändrade verklighetssyn som 
framför allt futurismen och dadaismen lanserat. Men ännu mera laddad med 
modernitet är texten ”Blixtanalys” som är Björlings bidrag till det andra numret 
av tidskriften. Denna programtext torde vara den mest modernitetsbejakande 
som han någonsin skrivit, och dess första mening är följaktligen helt annorlunda 
än föregående uppsats: ”Det är automobilers och biografers, reklams och 
mannons, dansens, musiks tidevarv.” (Q 117 / I 381) Det tidigare talet om 

”livet” i största allmänhet är ersatt av ett ”liv i det yttre, allt skall vara omedelbart 
intresserande.” I Björlings obegränsningslära ingick ambitionen att omfatta 
allt, men den konkreta fenomenvärlden hade till att börja med spelat en 
underordnad roll. I Quosegotexterna är det denna värld i sina mest moderna 
framträdelseformer som står i centrum. ”Blixtanalys” är också Björlings bidrag 
till den pågående generationsdiskussionen. I hans text talar ett kollektivt 
subjekt, ett vi, som underförstår att upplevelsen av de nya modernitetspräglade 
varseblivningsvillkoren delas av fler : ”Vi har en världskommunikation – andlig 
och materiell –, civilisationens universalitet och livsformernas utjämning, nya 
folklagers uppstigande. Ett nytt tempo, och upplösning av det vedertagnas former.” 
Men här finns också en glidning mellan ett tal om en ”universell generation” och 

”denna generation” som om Björling menade att vi visserligen delar samma villkor 
men att en generation lever och artikulerar den nya tiden på ett mer tydligt sätt: 

”Vi är upptagna av att envar personligen, och som universell generation, finna 
livets form d. ä. livsinnehållen. Denna generation, intellektuellskeptisk, till synes 
problematisk, d. v. s. problemgripen, vad ser den? Teknik, detaljer, det kaotiska 
världsspelet.” Ghita Barck menar att passagen om ”Denna generation” syftar på 
Henry Parland.112 Oavsett hur det förhåller sig med detta råder det ingen tvekan 
om att fyrtioåringen Björling är beredd att fullt ut bejaka den moderna tidens 
förvandlingar och att han anser att det borde gälla fler: ”Nya förhållanden störtar 
inpå oss. Bära vår tids stil – lösa dess problem.” (Q 117 / I 382)

112 Ghita Barck 1952, s. 173.
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3. Dikt och politik

Björling som socialist och aktivist
Björlings sena tonår utspelade sig under en politiskt turbulent tid. Han kom tidigt 
att intressera sig för den ’sociala frågan’ och betraktade sig som ’fritänkare’.113 
Tillsammans med några andra studentkamrater orienterade han sig mot de nya 
politiska miljöerna som växte fram kring det unga socialdemokratiska partiet, 
och 1906 var han med om att starta Helsingfors svenska arbetarförenings 
socialdemokratiska ungdomsklubb.114 Det var inte första gången som studenter 
och intellektuella hade sökt sig till socialdemokratin. På våren 1901 hade en skara 
nyländska studenter tagit kontakt med den svenska arbetarföreningen, vilket bl. a. 
resulterade i bildandet av en diskussionsklubb.115 Men den stora skillnaden nu var 
att man inte längre bara ville diskutera de sociala frågorna utan också skrida till 
handling. Flera i denna grupp sympatiserade eller samarbetade med det illegala 
Aktiva motståndspartiet som inte tvekade att tillgripa våld för att underminera 
det hatade tsarväldet.116 Att Björling på ett eller annat sätt var involverad i denna 
verksamhet står klart, däremot är det höljt i dunkel exakt vad han gjorde och i 

113 ”Men den sociala frågan gjorde mig ’galen’ redan på skoltiden. Och frågan om kriget, Tolstoy 
m.m. grubblade jag som student över om nätterna på badhusbryggan, tills polisen ingrep i tro 
att jag var – självmordskandidat. Samt följde mig hem till dörren.” (Brev till Alarik Roos 18/
19.12.1950, KB). 
”Livsproblemet behärskade mig från tidigaste år. Det krävdes inte världskrig m.m. för 
mig som grubblat över sakerna livet igenom. 1905 såg jag i andanom den bolsjevikiska 
revolutionen; var själv hyperradikalt sinnad, inte minst för vad jag tyckte mig förutse. 
Det sociala livet var den tiden så annorlunda, hos oss, och t.o.m. i Sverige. Min strävan 
att finna en annan formel än att förkunna kristen undergivenhet sysselsatte mig. En 
fritänkersk moral helt enkelt.” (Brev till Tomas Matsson 12.11.1958, UUB)

114 Den förste att uppmärksamma denna länge ganska okända period hos Björling var Erik 
Gamby, ”Gunnar Björling som socialist”, Hufvudstadsbladet 6.12.1969. En väsentligt utvidgad 
och reviderad version med samma titel publicerades i Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek, nr. 23 (1982) s. 20–23.

115 Om dessa första kontakter mellan studenter och den svenskspråkiga arbetarrörelsen se Anna 
Forsström, Översikt av Helsingfors Svenska Arbetarförenings verksamhet 1898–1923, Helsingfors, 1923, 
s. 10 f.; Anna Bondestam, ”Den finlandssvenska arbetarrörelsens uppkomst”, Historiska och 
litteraturhistoriska studier, 41 (1966), s. 304 ff.

116 För aktivistpartiets verksamhet, se Alma Söderhjelm, ”Det aktiva motståndspartiet”, i: Med 
lagen och svärdet: kring svenska studenters insats i finländsk politik 1899–1919, Helsingfors, 1919, s. 
32–85; Herman Gummerus, Aktiva kampår 1899–1910, Helsingfors, 1925; Matti Lauerma, 

”Aktivismen”, i: Finlands ofärdsår 1899–1917: historiska uppsatser, red. Päiviö Tommila, Stockholm, 
1963, s. 123–39.
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vilken omfattning. När vännen Isak Alfthan besökte Björling i juli 1905 skriver 
han: 

I Helsingfors sökte jag upp nyblivne studenten Gunnar Björling, 
som hade förbindelser med aktivisterna. Han visste dock intet 
om förestående aktioner, men både han och jag var övertygade 
om att förberedelser pågick, fastän de skedde i största hemlighet 
såsom läget krävde. Björling talade om, att den främst av K. 
H. Wiik redigerade socialdemokratiska tidningen Arbetaren ofta 
besvärades av censurhinder på grund av tidningens aktiva 
tendens.117 

Som Bernhard Estlander visar i sin klassiska framställning Elva årtionden ur Finlands 
historia ökade den terroristiska aktiviteten just sommaren 1905, vilket kan förklara 
Björlings och Alfthans övertygelse om att något var i görningen.118 Tidigare detta 
år, i februari, hade Lennart Hohenthal utfört ett attentat mot prokuratorn Eliel 
Johnsson (adlad Soisalon-Soininen), och enligt vissa vaga uppgifter som Gamby 
förmedlar skall Björling senare på hösten ha hjälpt till att frita Hohenthal från 
länsfängelset på Skatuddden.119 Gamby åberopar sig på en intervju från 1968 med 
Olof  Enckell (utskrift i Björlingsamlingen i Åbo), där denne uppger att Björling 

117 Isak Alfthan, I hemliga uppdrag, med ett förord av Ragnar Numelin, Helsingfors, 1958, s. 41. 
Som framgår av Numelins förord är boken baserad på Alfthans samtida anteckningar och 
dagböcker. I Björlingsamlingen i Åbo finns i kapsel ”Biographica” (vol. 71) ett handskrivet 
blad med text på båda sidor ”Avskrift 23.9.51 ur I. Alfthans dagbok ang. G. Björling” som bara 
delvis överensstämmer med den tryckta boken. De rapsodiska anteckningarna visar att Björling 
vid denna tid var intensivt upptagen av något, oklart vad: ”Lördagen 15.7.05 […] På kvällen 
på Brunn med Torsten. Gunnar upptagen af  adressbråket; han vakade hela natten, sof  ej en 
blund! Söndagen 16.7.05 Väntade förgäfves på arb. – Gingo till Balders lokal, men Sv. arb. 
föreningen hade ej möte. […] Gunnar, de svine hotar att ej komma till Havis. – Äfven i dag 
upptagen av sina adresser. […] Måndagen 17.7.05 Förstår ej hur Gunnar orkar; han har nu ej 
sofvit det ringaste på två nätter, suttit uppe och arbetat hela tiden! Dock tror jag att han är trött 

– ej underligt! – Sågo Wiik, åkande velociped. Arb. har drabbats af  censurhinder hvarför den 
först utkommer i dag. – Gingo till Arb. redaktion & expedition. Studerade utländska tidningar. 
Köpte 200 exemplar (af  de senaste 5 numrorna; de som Wiik redigerat) för en spottstyfver d 
v s enligt priset för makulatur. På kvällen besökte Gunnar och jag svenska estländare ombord 
på jakterna i hamnen. Talade med dem om åtskilligt. I synnerhet blefvo vi goda vänner med 
Hambergarna fr. Derhamn på Nuckö. – Se man på, hur friskt lifvet numera pulserar – de 
hafva till och med ungd. föreningar.” Erik Gamby hävdar i ”Gunnar Björling: preludier till 
ett författarskap” [manuskript deponerat hos Svenska litteratursällskapet i Finland] s. 47, att 
Björling var sysselsatt med att distribuera den s.k. Genèvekonferensens revolutionära upprop 
som genom Aktiva motståndspartiets försorg spreds i Finland under denna tid. Om innehållet 
av detta upprop se Gummerus 1925, s. 125 ff.; Bernhard Estlander, Elva årtionden ur Finlands 
historia III: 1898-1908, Helsingfors, 1923, s. 304 ff.

118 Estlander 1923, s. 293 ff. 
119 Gamby 1982, s. 20 f. 
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berättat om flykten för honom. Björlings roll skall i stort sett ha inskränkt sig till 
att hålla vakt på gatan utanför fängelset. Så vitt jag kunnat finna förekommer 
däremot inte Björlings namn bland de skriftliga källorna om Hohenthals flykt, 
vilket kan tyda på att han i vart fall inte spelade någon mer framträdande roll.120 
De upprepade påståendena om att Björling tillsammans med några kamrater 
rest till Viborg för att utföra ett aldrig fullbordat attentat mot tsaren synes vila på 
ännu mera bräcklig grund.121

120 Förutom de ovan nämnda arbetena av Söderhjelm, Gummerus, Lauerma och Estlander, har 
jag bl.a. konsulterat Eirik Hornborg, Finlands hävder 4. Finlands väg till frihet: tiden 1809-1919, 
Helsingfors, 1933 och Gunnar Landtman, Studenter under Finlands kampår 1898-1909, Helsingfors, 
1940. I det tidningsmaterial om fritagandet som finns samlat i Brages urklippsverk (Helsingfors) 
finns heller inte Björling omnämnd. En av de mer detaljerade redogörelserna (dessutom av 
en person som själv deltog) är F. W. Klingstedts ”När Lennart Hohenthal 1905 flydde från 
fängelset på Skatudden”, Garm, 29 (1952) nr. 3-4, s. 8-9, 12. Förutom de namngivna personerna 
talar Klingstedt om ”ett tiotal andra aktivister” som skall ha varit utposterade på olika ställen 
på Skatudden. Dessa personer stod enligt Klingstedt under ledning av Primus Nyman. Som 
framgår av Alfthan (1958, s. 47) var Björling och Primus Nyman bekanta och ingick i den 
grupp som uppsökte Alfthan i Viborg hösten 1905 för att föreslå bildandet en aktivistgrupp 
på orten. Då de rörde sig i samma kretsar kan ju Björling ha ingått i den anonyma skara som 
under Nymans ledning bevakade Hohenthals väg mot friheten. En annan deltagare, Volter 
Stenbäck, talar om hur ett ”tiotal läroverkselever hade ställt sig till vårt förfogande och fått i 
uppgift att se till att ingen kom och störde våra förehavanden” ([Sebastian Lybeck], ”Klassisk 
flykt från Skatudden, organisation hjälpte Hohenthal”, Nya Pressen 5.8.1955). Åter igen kan 
Björling ha varit en av dessa läroverkselever (även om han noga taget ej längre var läroverkselev 
eftersom han på våren detta år hade tagit studenten). Om sin medverkan vid fritagningen har 
Björling också berättat för Mikael Enckell (se Till saknadens lov, 1988, s. 68). Enckell har i ett 
brev haft vänligheten ge en något mer utförlig redogörelse än den som återfinns i Till saknadens 
lov: ”Beträffande Hohenthal-äventyret minns jag att Björling nämnde det i ett par sammanhang 
i början av 1950-talet. En gång berörde han det i samband med sin då (1905 alltså) inledda 
bekantskap med Teddy Biaudet (Theodor) som också var engagerad i företaget. Teddy Biaudet 
omtalade också saken för mig (d.v.s. att han 1905 i samband med Hohenthalaffären träffade 
Björling) när jag bodde hos honom i Grankulla under min gymnasietid (1947-50). […] Alltså: 
summa summarum har såväl Björling som Biaudet oberoende av varandra berättat om sitt 
deltagande i nämnda operation.” (Brev från Mikael Enckell till avhandlingsförfattaren 4 januari 
1998). Teddy Biaudet var tillsammans med sina bröder Gabriel och Léon involverad i det aktiva 
motståndet. I sina rapsodiska memoarer Ett liv i läggspel (Helsingfors 1954) redogör Biaudet för 
sin medverkan i fritagandet (s. 48-54). Det första försöket misslyckades och fick göras om senare. 
Björlings namn nämns inte.

121 Erik Gamby har flera gånger presenterat sådana uppgifter. Första gången i inledningen till 
Allt vill jag fatta i min hand, Stockholm, 1974, s. 7 och något utförligare i ”Gunnar Björling som 
socialist”, 1982 (s. 22) och ”Den unge Gunnar Björling” (s. 18). Anders Olsson 1995a, s. 16 
upprepar Gambys uppgifter och stöder sig liksom denne på ett handskrivet blad ”Ur Isak Alfthans 
anteckn.” (vol. 71 biographica, ÅAB), som uppenbarligen hör samman med ”Avskrift 23.9.51 ur 
I. Alfthans dagbok ang. G. Björling”. Anteckningarna som med smärre språkliga redigeringar 
senare återgavs i I hemliga uppdrag, s. 47 lyder: ”Hösten var kommen, kvällarna mörknade. 
Revolutionära vapenskepp och tsarens ånglustjakter kryssade i Viborgs skärgård. Då fick jag 
oförmodat besök av Gunnar Björling och två för mig obekanta herrar som jag ej träffat förut, 
nämligen Primus Nyman och Arvi Nikolainen. De förklarade inte anledningen till sin närvaro 
och jag frågade ej heller. I förbigående sade Primus Nyman att det möjligen vore skäl att bilda en 
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Under inbördeskriget tar den överväldigande majoriteten av de svensk-
språkiga författarna – oavsett litterär grupptillhörighet – parti för den vita 
sidan.122 Förutom några få författare – som Bertel Gripenberg och Erik Groten-
felt – avstår emellertid de flesta från mer aktiva insatser.123 Bland modernisterna 

aktivistgrupp på orten. Jag förhöll mig ointresserad, ty jag ville inte inlåta mig med obekanta och 
så visste jag att Nyman var alltför röd för mig.” Boktrycket innehåller det avslutande tillägget: ”På 
stationen föreställdes jag för den äldre brodern K. G. K. Nyman, ansvarig redaktör för Arbetaren. 
Nymännen och Björling reste till Helsingfors.” (Alfthan 1958, s. 47)
Enligt vad som här berättas, synes den något vaga anledningen till expeditionen ha varit 
bildandet av en lokal aktivistgrupp. Det brevcitat som Olsson återger, ger inte heller något stöd 
för tesen om attentatsplaner. När Björling skriver att ”mera än en resa till Viborg tur och retur 
vart det ju inte, och någon större aktör var jag ej” (Olsson 1995a, s. 16) stämmer det ju rätt väl 
överens med Alfthans skildring. Att Björling vill, som Olsson påstår ”tona ner sin egen insats” 
kan jag inte se. Enligt min mening finns det ingen anledning att här ej ta Björling på orden. Allra 
helst som han redogör för sin aktivisttid med anledning av en mindre vederhäftig artikel av Ralf  
Parland, vilket inte framgår av Olssons citat som endast återger en mindre del av brevet till Fritz 
Mayer från den 24 november 1954. Omedelbart före den av Olsson återgivna passagen står det: 

”Där var ju många vackra sockerpiller av gode Ralf. Men han sätter in så mycket uppiggande och 
oväsentligt, och bakar bulle på gamla enhundradelshistorier som en oförsiktigt nog skroderat om.” 
(Brev till Fritz Mayer 24.11.1954, UUB). Den formulering som Björling framför allt synes ha 
reagerat på, lyder: ”Som student missade han en gång den ryske tsarens tåg och blev stående på 
en perrong med en dynamitladdning i fickan.” (Ralf  Parland, ”Det poetiska språkets förnyare”, 
Gotlands Folkblad 20.10.1954). Floran av Björlinganekdoter är rik och vad som är sant eller falskt, 
rimligt eller orimligt är inte alltid lätt att avgöra. En viss skepsis inför somliga uppgifter är nog 
att rekommendera. Uppgifter om Björlings attentatsförsök förekommer inte helt oväntat i Ivar 
Orvedals anekdotsamling ”’justingentingochallt!’” (s. 49) – anekdotförmedlare är här Torger 
Enckell. Bl.a. heter det: ”Jag minns bara dunkelt att han berättat det här”. I kölvattnet efter 
Anders Olssons Att skriva dagen fortsätter dessa ’sägner’ att vandra vidare, så skriver t.ex. Mikael 
Ringman i ”Diktaren försökte mörda tsaren: Björling älskade livet trots att hans eget kantades 
av elände”, Arbetet 1.8.1995: ”Under en tid i ungdomen var han en flammande revolutionär och 
vid ett tillfälle deltog han utrustad med en Browning, i en misslyckad expedition som gick ut på 
att mörda tsaren.”

122 Det stora undantaget är Allan Wallenius. Sedan unga år hyste han uttalade socialistiska 
sympatier, och under intryck från sin USA-tid och revolutionshändelserna i Ryssland 
radikaliserades han alltmer och kom att delta aktivt i ledningen för de rödas styre i Åbo under 
inbördeskriget. Wallenius lyckades undfly de vitas utrensningar och hamnade så småningom i 
Moskva där han huvudsakligen kom att verka inom Komintern. Som så många andra hängivna 
kommunister med internationell bakgrund blev han ett offer för Stalinterrorn och arresterades i 
Moskva 1938. Wallenius kom aldrig levande från Gulag-systemet utan dog i ett fångläger 1942. 
Se Olof  Mustelin, ”Allan Wallenius - biblioteksman, publicist och revolutionär i 1910-talets 
Finland”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 59 (1984) s. 269-389; Sven Willner, ”Idealist och 
revolutionär” i förf:s Dikt och politik, Helsingfors, 1968, s. 47-77

123 Tyvärr har författarnas reaktioner på inbördeskriget aldrig ägnats någon riktigt tillfreds-
ställande mer bredare undersökning. Bland de mer ambitiösa kan framhållas: Jörn Donner, 

”Den finlandssvenska skepnadens riddare”, i förf:s Sagt och gjort, Helsingfors, 1976, s. 55-63 
(ursprungligen publicerad i BLM, nr 4 1960); Johannes Salminen, ”Aspekter på inbördeskriget 
och finlandssvenskarna” i förf:s Levande och död tradition, Helsingfors, 1963, s. 61-98; Sven Willner, 

”Två världar” i Willner 1968, s. 7-46. En nyare och i jämförelse med Donner, Salminen och 
Willner mer återhållsam framställning är Johan Wrede, ”Inbördeskriget i litteraturen”, i: 
Finlands svenska litteraturhistoria 2: 1900-talet, utg. Clas Zilliacus; red.: Michel Ekman, Helsingfors, 
2000, s. 61-67.
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(eller de som skulle komma att bli modernister) är det faktiskt bara Björling 
som inte enbart förblir passiv sympatisör. I Björlings lägenhet i Brunnsparken 
installerades en hemlig telegrafstation som stod i förbindelse med de tyska 
trupperna i Reval, varifrån man i sin tur kunde upprätta telegrafisk kontakt med 
det vita högkvarteret i Vasa.124

Det som väckt mest uppmärksamhet är utan tvekan ryktena om att Björling på 
ett eller annat sätt skulle ha varit inblandad i den röde författaren Maiju Lassilas 
död.125 En av de första att presentera sådana uppgifter i skrift var Leo Lindsten i 
sin biografi om Lassila från 1977. Enligt Lindsten ingick Björling i den vaktstyrka 
(från Helsingfors vita gardes 1. bataljon) som bevakade de fångar som via båt från 
Södra hamnen skulle föras till Sandhamn för att avrättas.126 Under färden skall 
Lassila ha kastat sig i vattnet – eller knuffats – och då skjutits, oklart av vem. Trots 
att Lindsten aldrig preciserar Björlings roll (förutom att han var vakt), har det inte 
hindrat senare kommentatorer från spekulationer om hans grad av medverkan 
och skuld.127 Allra mest utbroderande har Olle Leino varit i sin bok Utsikt från 

124 Gamby 1982, s. 23. I detta fall har Gamby betydligt mer på fötterna och kan stödja sig på 
såväl brev från Björling själv som andra skrifter och dokument. Förutom telegrafstationen 
skall Björling – åter enligt något vaga uppgifter (ibid) – även ha bevakat röda fångar samt 
deltagit i de domstolar som inrättades för att döma ”röda landsförrädare”. 

 En passage som jag funnit i ett odaterat brev till Gustav Öberg (vol. 17, ÅAB), tyder på att 
Björling haft någon form av bevakningsuppdrag (av röda fångar?) på Sveaborg i april 1918: 

”Och det är sant, det hade sin betydelse, Sveaborg var ryskt. Och det inträffade verkligen 
i april 1918 att jag i ett slags maskeradartad uniformering och med gevär på axeln trädde 
upp på vallen och skådade ut över havet. Det var en stund. – Men på minnen lever man inte. 
Händelserna kör vidare på djupare marker. Och det har snöat och blommat, snöat sedan den 
dagens händelser. (Bl.a. råkade jag vid avlösningen vänner, just befriade ur fångenskap – de 
hade under förmedling av svenska legationen kapitulerat i Kyrkslätt. --- Längesedan förgångna 
ting. Men de har en gång varit innehåll i dagarna.)” De vänner som Björling nämner måste ha 
ingått i den i Kyrkslätt stationerade vita Sigurdskåren, som tvingades ge upp i februari 1918 
och sedan hölls i fångenskap i Svenska Lyceums byggnad i Helsingfors. (Se Bernhard Estlander, 
Elva årtionden ur Finlands historia V: 1917-18, Helsingfors, 1930, s 202 ff.)

 Gamby menar att Björling senare ”haft samvetsförebråelser för sitt agerande under inbördes-
kriget och till flera personer givit uttryck för det.” (ibid) En sådan känsla infann sig i så fall först 
långt i efterhand. Ännu 1930, när Artur Lundkvist besökte Helsingfors försvarade Björling 
den vita sidan: ”Vid ett tillfälle uppstod en stormig debatt när Björling visade sig vara politiskt 
närmast reaktionär, en gammal anhängare av vitgardisterna under inbördeskriget. Han 
vände sig med gnistrande vrede mot Olsonis röda radikalism, men förklarade att han förlät 
mig eftersom jag var rikssvensk och inte kunde veta vad det verkligen rörde sig om.” (Artur 
Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon, Stockholm, 1966, s. 80.)

125 Maiju Lassila var en pseudonym, hans egentliga namn var Algoth Untola. När han skrev 
artiklar för den socialdemokratiska tidningen Työmies kallade han sig för Irmari Rantamala.

126 Leo Lindsten, Maiju Lassila, Porvoo, 1977, s. 246, 256. Lindsten uppger inte varifrån han fått 
uppgifterna om Björlings medverkan i vaktstyrkan. Jag tackar Robert Åsbacka som hjälpt mig 
med översättning av relevanta passager.

127 Redan Lindsten lyfter fram Björlings ’skuldkänslor’: Björling ”fick så svåra samvetskval av 
medborgarkriget att han inte senare skrev om saken. Speciellt ont gjorde honon, enligt vad som 
är känt, just händelserna då Untola [Lassila] blev skjuten.” (Lindsten 1977, s. 246)
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Skillnaden (1997).128 Året efter diskuterade Henrika Ringbom och Sven Willner 
ämnet Björling och inbördeskriget i dialogboken Leva skrivande (1998). Om Willner 
tidigare i boken Öppna dörrar (1972) hävdat att ”hela hans författarskap är på sätt 
och vis en moralisk uppgörelse med det som han upplevde 1918 och sedan aldrig 
kunde glömma men heller aldrig säga ut i klartext”129, uttrycker han sig nu inför 
Ringboms uppmärksammande av denna passage betydligt försiktigare: ”Det var 
nog mera en intolkning än en verifierbar sanning.”130 Trots Willners reservationer 
gör Lars Bäckström Björlings förmodade samvetskonflikt till själva huvudnumret 
i sin recension av boken, och han skriver bl.a.: ”han var med i båten när den röda 
författaren Maiju Lassila kom i vattnet och sköts under påstått flyktförsök. Han 
ska också en gång i samtal ha sagt: ’Jag har dödat.’ Som jag fattar Willner skulle 
man kunna tänka på att dessa erfarenheter (redovisade av forskaren Erik Gamby) 
kunde ha påverkat Björlings följande författarskap: flykt från dem, uppgörelse i 
skymundan? Detta kunde ge ny spänning åt vår ’Björlingreception’.”131 

Bäckström visar här en eminent oförmåga att läsa innantill. Att läsa rätt – 
i meningen att läsa vad som faktiskt står skrivet – är en färdighet som är 

128 Leino skriver bl.a.: ”Även om det förekommer olika uppgifter om händelsen, är det dock ett 
obestridligt faktum att Björling på ett eller annat sätt var delaktig i Rantamalas död och att 
den omständigheten kom att plåga hans tankar i många år.” (Utsikt från Skillnaden: inbördeskriget i 
Helsingfors 1918 sett med gamla och nya ögon, Esbo, 1997, s. 212); ”Denna episod försökte Björling 
sedan fly från under resten av sitt liv, även om den måste ha suttit som en spik i köttet på 
honom.” (s. 213)

129 Sven Willner, Öppna dörrar: osystematiska anteckningar om högt och lågt, Helsingfors, 1972, s.160. 
130 Henrika Ringbom – Sven Willner, ”Sommarbrev”, i: Leva skrivande: finlandssvenska författare 

samtalar, red. Monika Fagerholm, Helsingfors, 1998, s. 111. Willner är inte heller helt säker 
på hur det förhåller sig med Björling och Lassila: ”Men det är alltjämt oklart varför och om 
Björling överhuvudtaget befann sig ombord, och vad hans uppgift i så fall skulle ha varit.” (s. 
111) Möjligen har Willner här tagit intryck av Gamby 1993 (s. 25) som på basis av en odaterad 
anteckning av Björling som behandlar Lassila ställer sig tvivlande till huruvida Björling 
överhuvud varit närvarande vid Lassilas död. Anteckningen som enligt Gamby skall ingå i 
Björlingsamlingen i Åbo akademis bibliotek – men som jag inte kunnat finna – lyder enligt 
återgivningen i Björlingstudier: ”Det gällde vakten av två fångar. Den ena var Irmari Rantamala. 
Utseende i rätt revolutionsbestämd kostymering, en hederlig timmerman. Men för övrigt 
någonting à la Svinhufvud. En kraftig typ. Men hopfallen, nedsjunken i förtvivlan. En månad 
senare var han död på väg till Sandhamn. Han skulle ha hoppat ur båten. Men nu, var är 
Rantamalas dagbok? De anteckningar han gjort i fångenskapen och han skall ha haft i handen? 
Eller inte fick han väl ha i handen? Men var finns Irmari Rantamalas anteckningar? Ett ord 
kanhända till oss?” (Gamby 1993 s. 25) Björlings text är inte helt lättolkad. Gamby utgår från 
att den är av dokumentarisk karaktär (”kanske en dagboksnotis”), och i så fall förefaller den inte 
vara skriven av ett ögonvittne, vilket skulle tyda på att Björling inte var med på båtfärden. Första 
meningen ”Det gällde vakten av två fångar” skulle i gengäld styrka Gambys tidigare uppgifter 
om att Björling tjänstgjort som fångvaktare. Å andra sidan vet vi inte i vilket syfte Björling 
skrivit dessa anteckningar. Det kan ju lika gärna vara en produkt av hans författarverksamhet, 
en skönlitterär inlevelse i ett skakande livsöde.

131 Lars Bäckström, ”Levande och håglöst skrivande”, Ny Tid, 1998 nr. 21, s. 5.
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nödvändig inte bara när det gäller att läsa dikt utan också gäller sakprosa och 
ideologiska sammanhang. Det handlar inte om att framställa Björling i någon 
bättre eller sämre dager, men vad jag generellt efterlyser när det gäller den stora 
mängden Björlinganekdoter är en viss förmåga till kritisk reflektion och elementär 
källkritik.

*

Anders Olsson nämner visserligen inte något om Lassila i sin stora Björlingstudie 
Att skriva dagen (1995), men han uppehåller sig ganska mycket vid författarens 
tidiga socialistiska engagemang, och gör en del kopplingar mellan Björling som 
politisk aktivist och poetisk aktivist.132 Riktigt vad Olsson menar när han skriver 
att det ”ger perspektiv på omedelbarheten hos hans diktning – dess karaktär 
av appell och livsuttryck – att han som ung var lidelsefullt engagerad i de 
politiska händelserna” (s. 15-16), förstår jag inte. Att Björlings dikt har en tydlig 
appellkaraktär visar Olsson med stor övertygelse men hur och varför detta skulle 
vara kopplat till det politiska engagemanget klargörs aldrig. Det finns en uppenbar 
risk med Olssons analogiserande resonemang att Björlings socialdemokratiska 
och aktivistiska engagemang estetiseras, att det underförstått får sin rätta och 
riktiga form först när han börjar skriva dikt. Faktum är att Björlings politiska 
handlingar och ställningstaganden på intet sätt är unika, utan tvärtom är mycket 
tidstypiska och något som han delar med en mängd generationskamrater.133 
Bland just författare kan man t.ex. nämna Arvid Mörne som i sin ungdom starkt 
sympatiserade med arbetarrörelsen och även verkade som aktivist med planer 
på diverse bombattentat mot personer som gick tsarväldets ärenden.134 Just hos 
Mörne, däremot, föreligger ett tydligt samband mellan ett socialt, politiskt patos 
och en kämpande dikt. För många unga, inbegripet även Björling, blev Mörne 
en viktig och manande förebild:

Mörnes roll i vår dikt och vårt samhälle var betydlig. En nobel 
och rätlinig karaktär. Ledare utan armé. Socialt radikal. Icke 

132 Framför allt i avsnittet ”Aktivisten och tänkaren” (s. 14-53)
133 De starkt gemensamma och generationsbestämmande erfarenheterna under ofärdsåren fram-

hävs t.ex. av Henning Söderhjelm, ”Utvecklingen inom finlands moderna svenska litteratur”, 
Ord och Bild, 37 (1928) s. 58 f.

134 För denna del av Mörnes gärning, se P. O. Barck, Arvid Mörne och sekelskiftets Finland, Helsingfors, 
1953, (diss.), speciellt avsnittet ”Aktivism och social indignation” (s. 296-371). Även Hans Ruin 
ägnar stora delar av sin Mörnebiografi åt detta ämne: Arvid Mörne: liv och diktning, Stockholm, 
1949. Om de komplikationer som ofta uppstår när en person med borgerlig bakgrund närmar 
sig arbetarrörelsen har Sven Willner skrivit den mycket intressanta och kunskapsrika essän ”Arvid 
Mörne och arbetarrörelsen” i Willner 1968, s. 81-123. 
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politiker. […] I min ungdom och senare beundrad av yngre 
generationer. […] Hans bok Ny Tid, 1903, mottogs av oss 
tonåriga och även äldre unga med hänförelse. Han tog ställning 
för arbetarna. Det var nytt hos oss.135

Ture Janson som var Björlings skolkamrat i Svenska reallyceum, medlem i 
samma konventsförening och senare i samma socialdemokratiska ungdoms-
klubb, tillhörde också han Mörnebeundrarna.136 Och flera av de dikter som han 
publicerar i den socialdemokratiska helsingforstidningen Arbetaren under hösten 
1906 är utpräglade kamp- eller hatdikter skrivna i Mörnes anda.137 Janson kom 
med tiden att känna ett allt större främlingskap gentemot den socialdemokratiska 
inriktningen på en revolutionär och oförsonlig konfrontationspolitik. Hans avsked 
till de socialistiska idéerna var långt och utdraget; även efter sin aktiva tid hände 
det att han dök upp på socialdemokratiska klubbmöten och så sent som 1915-
16 medverkade han i arbetarnas Folkkalender. Den definitiva brytningen kom till 
stånd under storstrejksveckan i november 1917, då arbetarnas ordningsgarden 
besatte olika strategiska inrättningar och en rad ”borgerligt sinnade” personer fick 
sätta livet till.138 Den största skillnaden mellan Björling och Janson var annars att 
brytningen med de socialdemokratiska idealen fick ett betydligt mer dramatiskt 
och våldsammare förlopp hos Janson, som senare dessutom kom att fortsätta 
vandringen långt ut mot högerflanken.

Björlings engagemang som till en början hade varit minst lika intensivt som 
Jansons svalnade fortare. Efter 1907 synes han ha växlat in på en ny bana, den 
moralisk-filosofiska: 

1905-07 var jag som ung student med i arb:fören. och soc:
dem. ungdomsklubben. Sprang vid första ”lantdagsvalet” till 
enkammaren 1907 och delade ut tidn. Arbetaren. – Men 

135 Björling i brev från senare delen av 1950-talet till Per Rydén, återgivet i Rydén 1985, s. 13.
136 I sin roman De ensamma svenskarna, Stockholm 1916, låter Ture Janson Mörne framträda som 

första maj-talare. Mörne nämns aldrig vid namn, men för samtiden var det aldrig någon tvekan 
om vem som avsågs: ”Mellan skogens stammar klingade en malmstämma, mörk och djup. I 
talarstolen såg han det unga svenska Finlands skald, hög och reslig, en ung höfdings gestalt. 
Solen lyste på hans blottade hjässa, lyste på den hvälfda pannan, och det manliga allvaret i 
det långsträckta, i stora, lugna drag tecknade ansiktet skärptes i det flödande solskenet till ett 
uttryck af  anspänning och brutal viljekraft.” (s. 139)

137 Barck, 1962, s. 46 ff.
138 För Jansons allt större tveksamhet inför socialdemokratins metoder, se Barck 1962, s. 58 ff. Om 

händelserna under storstrejken i november 1917, se Turo Manninen, ”Gardena mot varandra”, 
i: Finland 1917-1920. 1. Ett land blir fritt, Helsingfors, 1993, s. 346-61.
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drog mig tillbaka från politik. Tyckte jag varit med om 
alltför mycket bråk och obalanser. I mitt privata. Ty jag gick 
naturligtvis med hela min tonårighet in för sakerna. Men 
sedan blev det frågan om målet, och måttet. Efter många 
prövningsår stannade jag vid Westermarcks påvisande av 
att de moral. reaktionerna var bundna av samhällsmiljöerna, 
därav de skiftande moralbuden. Högsta ideal var Kristi kärlek 
l. den universella sympatien.139

Björling tecknar här en rörelse från en yttre politiserad aktivitet mot ett mer 
individuellt sökande. Frågan är bara i vilken utsträckning man skall se detta 
som en dramatisk brytpunkt eller som del av ett kontinuum, som en sekvens i 
en längre process? Någon egentlig motivering till varför han anslöt sig till den 
socialdemokratiska rörelsen har Björling inte angett och vi saknar mer precisa 
samtida dokument som skulle kunna kasta ljus över den dåtida socialisten 
Björling. Om vi får tro Björling själv, skall han redan 1899 vid knappt 12 års 
ålder ha väckts till politiskt medvetande: ”Men den sociala frågan dök på allvar 
upp först vid slutet av nittiotalet i så mån att arbetarrörelsen blev någonting att 
räkna med. Skulle jag generalisera. Det var visst under vintervåren 1899 jag 
upptäckte den. Zolas Paris var väl min första bekantskap med socialismen.”140 
Denna uppgift får nog tas med en nypa salt och kanske mer betraktas som en 
symbolisk efterhandskonstruktion. Året 1899 är säkerligen inte valt av en slump 
då det det utgör startpunkten för de s.k. ofärdsåren. 1899 är året då kejsar 
Nikolaj II utfärdar februarimanifestet med krav på ökad anpassning till det ryska 
moderriket; det passiva motståndet tar sin början med den stora folkadressen som 
visade på finländarnas protester mot förryskningssträvandena, ett rikstäckande 
arbetarparti bildas och Bobrikov tillträder som generalguvernör.141 

Intressant är också att Björling inte bara hänvisar till tidshändelsernas 
radikaliserande inverkan utan också framhåller ett litterärt verk, Zolas Paris. 
Av Björlings formulering framgår inte om han läste Zolas roman i omedelbar 
anslutning till händelserna 1899, men hursomhelst var boken aktuell denna tid, 
då den kom i svensk översättning 1898. Bo Carpelan uppger att Björling läste 
Paris sommaren 1900 eller 1901 och kommenterar helt kort romanens religiösa 
trosproblematik.142 Den aspekten var säkert också viktig men Zolas roman 
hade även en konkret bakgrund i de många anarkistattentat som hade drabbat 

139 Brev till Bengt Anderberg 17.3.1947, vol. 16 (ÅAB)
140 Brev till Stig Carlson 3.7.1946 (KB)
141 Estlander 1923, s. 1-92, ger en fyllig framställning av ”Året nittionio”.
142 Bo Carpelan, [Biografisk förstudie till Björlingavhandlingen], vol. 90 (ÅAB)
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Paris och Frankrike under 1890-talet.143 Visserligen utmynnar berättelsen i ett 
avståndstagande från det anarkistiska våldet, men den skarpt formulerade skild-
ringen av de extrema klassklyftorna gör den ändå till en social tendensroman. Det 
var också så som samtiden uppfattade den. I ungsocialisternas tidning Brand är 
det just denna aspekt som lyfts fram: ”Samhällslivets nattsidor är ju Zola mästare 
i konsten att måla. De motsatta polerna i samhället drifvas mot hvarandra, 
komma i intimaste beröring. Det ständiga upprepandet, exponerandet av lyxen 
och eländet, nöden och beröringen verkar som agitation, och är nog beräknad 
så. Slag på slag komma anklagelserna.”144

Enligt Gamby skall Björling under en båtresa till medelhavet sommaren 
1906 ha försökt omvända ”besättningen till rödgardister”145 och under ett 
möte i ungdomsklubben hållit ett föredrag ”som började med Schopenhauer 
och slutade med att förorda klubbens delning”.146 I Ture Jansons debutroman 
Inga medmänniskor (1911) förekommer Björling under beteckningen lilla svarta 
Björk: ”en mystisk figur. Ständigt missnöjd med allt och passioneradt kritiklysten 
med hundra ’synpunkter’ i bakfickan, en plåga för kamraterna, som dock gåfvo 
erkännande åt hans filosofiska läggning!”147 Givetvis skall man inte dra för stora 
växlar på en personkarakteristik som görs inom ramen för en fiktiv berättelse; så 
har t.ex. Barck pekat på hur Ture Jansons alter ego, Gunnar Holming, åberopar 
sig på Branting och Bernstein medan den unge Janson snarare lutade åt Hinke 
Bergegrens revolutionära ungsocialism.148 Ändå kan Björling i ett brev från 1950 
skriva: ”Det är nog som Ture Janson kläckte i sin förstlingsbok, för 40 år sedan, 
om mig: har hundra synpunkter i bakfickan”, vilket väl talar för porträttets 
autenticitet, då och senare.149

I dessa spridda minnesbilder av den unge socialisten Björling framträder ändå 
vissa gemensamma drag: det kompromisslösa och intellektuellt stridslystna, ifråga-

143 För romanens politiska bakgrund se Carl-Eric Nordberg, Ett hörn av skapelsen: Émile Zola och hans 
värld, Stockholm, 1988, s. 488 ff.

144 H., ”Emile Zola och ungdomen”, Brand, 1 (1898) nr. 1 s. [1]. Zola har en alldeles självklar plats i 
det sena artonhundratalets och tidiga nittonhundratalets socialistiska kulturtradition. Så skriver 
t.ex. Zeth Höglund i inledningen till sina memoarer: ”Zola var tidevarvets samhällsskildrare 
liksom Karl Marx var dess samhällstänkare. De odödliga jättemålningar av det kapitalistiska 
samhället, som Zola skapat, motsvarade på det litterära planet Marx’ mäktiga vetenskapliga 
teorier och epokbildande revolutionära program.” (Minnen i fackelsken 1. Härliga tider: 1900-1911, 
Stockholm, 1951, s. 7)

145 Gamby 1982, s. 20. Uppgifterna kommer från en intervju med Lily Björling från 1969.
146 Ibid, s. 21. Gamby citerar från en artikel av Axel Åhlström i den i ett exemplar maskinskrivna 

tidningen Rödspottan som utkom i samband med ungdomsklubbens 20-årsjubileum 1926.
147 Ture Janson, Inga medmänniskor: fragmentarisk berättelse, Åbo, 1911, s. 91. Att det är Björling som 

åsyftas framgår av Barck 1962, s. 50.
148 Barck 1962 s. 51.
149 Brev till Fritz Mayer 24.3.1950 (UUB)
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sättandet och diskussionsviljan. Även om detta säkert bidrog till hans uppblossande 
entusiasm för de socialistiska idéerna medförde förmodligen lusten att disputera 
att Björling i längden inte kunde underordna sig de marxistiska doktrinerna. Atos 
Wirtanen som lärde känna Björling i mitten av tjugotalet imponerades av dennes 
intellektuella kapacitet och idérikedom, men noterade samtidigt de politiska 
divergenserna: ”Men jag minns att jag hela tiden var en smula oense med honom 
i vad han sa. Jag hade redan då genomgått en viss grundkurs i marxism. Björling, 
som var nitton år äldre och redan strax efter sekelskiftet kommit med i den 
socialdemokratiska rörelsen, nådde aldrig fram till en klart marxistisk historie- och 
samhällssyn.”150 

Nej, någon skolad marxist var aldrig Björling, men det var han samtidigt 
inte ensam om bland sina radikala studentvänner. Annars hade det finländska 
arbetarpartiet efter en trevande inledning allt tydligare orienterat sig mot 
den marxistiska läran och vid det viktiga partimötet i Forssa 1903 antagit ett 
program som låg nära det s.k. Erfurtprogrammet. Likt sitt tyska broderparti 
försökte man kombinera kampen för en revolutionär omdaning av samhällets 
produktionsförhållanden med kravet på ett ökat parlamentariskt inflytande.151 
Den härefter ökade klasskampsretoriken stötte bort många tidiga sympatisörer 
med borgerlig bakgrund, medan andra (framför allt de som arbetade inom 
det aktiva motståndspartiet) kunde överse med detta och istället betona det 
gemensamma intresset av sociala reformer och kamp mot det förtryckande 
tsarväldet, utan att resa krav på partimässig anslutning.152 Såsom medlem i 
den socialdemokratiska ungdomsklubben får Björling antas tillhöra den lilla 
grupp inom den svenskspråkiga vänsterintelligentian som var beredd att gå ett 
steg längre och fullt ut solidarisera sig med den framväxande arbetarrörelsen. 
Däremot finns det inget som tyder på att Björling skulle ha bedrivit något studium 
av Marx eller dennes dåtida – även i Finland – främste uttolkare Karl Kautsky. 
Björlings socialt betonade läsning (vi har tidigare nämnt Zola) var av ett annat 
slag, en mer anarkistisk och individualistisk radikalitet.

150 Atos Wirtanen, ”Minnen från samvaron med modernisterna”, i: Festskrift till Olof  Enckell 12. 3. 
1970, Helsingfors, 1970, s. 136.

151 Juhani Paasivirta, Arbetarrörelsen i Finland, Stockholm, 1949, s. 15.
152 Herman Gummerus artikel i Framtid nr. 2 1906, ”Socialdemokratin och de radikala” är ett 

sådant tidstypiskt exempel på viljan att markerera en distans till såväl arbetarrörelsens som den 
traditionella borgerlighetens ensidiga klassperspektiv. Avsikten var att verka som en progressiv 
radikal kraft inom borgerlighetens sfär: ”I själfva verket kunna de radikala genom att i borgerliga 
kretsar förfäkta de politiska och sociala reformidéer göra arbetarsaken långt större tjänster, än 
om de formellt anslöte sig till partiet” (s. 6). Om tidskriften Framtids linje och de komplikationer 
som denna hållning medförde har Sven Willner skrivit den mycket tankeväckande uppsatsen 

”Den ’eldröda’ tidskriften” i förf:s Mellan hammaren och städet, Helsingfors, 1974, s. 36-52.
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Mikael Enckell har pekat på hur både Björling och i ett senare skede den yngre 
Rabbe Enckell drogs till den anarkistiska tanketraditionen och speciellt i Björlings 
fall betonat dennes läsning av Max Stirner.153 Dock förefaller det som om Björling 
studerat Stirner först efter sin brytning med socialdemokratin. Stirners extrema 
individualism hör mer samman med det relativistiska perspektiv som Björling 
mötte hos framför allt Westermarck och Nietzsche och som utgör en väg bort från 
den tolstojanskt absolutistiska moraluppfattningen.

Björling har berättat att han under sin mest ”revolutionära” fas, sommaren och 
hösten 1905, i sin ägo hade en insmugglad årgång av de svenska ungsocialisternas 
tidskrift Brand.154 Den frihetliga och anarkistiska grenen av den politiska 
arbetarrörelsen i Sverige drog tidigt till sig intellektuellt och litterärt intresserade 
individer, och Brand lämnade ofta ett stort utrymme för mer litterärt material. 
Påfallande många av de svenska proletärförfattarna läste eller medverkade i Brand 
samt mottog intellektuella och politiska impulser från denna anarkistiskt färgade 
miljö.155 Nu tillhör ju inte Björling proletärförfattarnas led, men såsom varande 
svenskspråkig socialistisk aktivist i Finland, var det naturligare att söka sig mot 
Hinke Bergegrens ungsocialister än Brantings reformistiska majoritetslinje.156 

153 Mikael Enckell 1987, s. 113 ff. Om Björling och Stirner se även Anders Olsson 1995a, s. 18 ff.
154 ”För resten har jag för 25 år sedan haft en årgång av Brand, den gången införd hela årgången 

på hemliga vägar. Vi var ju – ’revolutionärer’ på den tiden, sommaren och hösten 1905 (mellan 
Schaumans gärning 1904 och strejken 1905 i samband med den första ryska revolten.)” (Brev 
till Erik Asklund 18.3.1931, KB)

155 Lars Furuland påtalar denna viktiga anarkistiska intellektuella tradition i ”Arbetarlitteraturen 
i Sverige: perspektiv och tendenser inom forskningen”, Arbetarhistoria, 19 (1995) nr 73-74, s. 15. 
I Axel Uhléns Arbetardiktens pionjärperiod 1885-1909, Stockholm, 1978 (1964), s. 210-315 ges en 
översikt av den tidiga ungsocialistiskt färgade litterära kulturen.

156 Som tidigare påpekats hyste Ture Janson liknande sympatier. I tidskriften Brand finner man också 
en rad uttryck för den beundran som de svenska ungsocialisterna i sin tur, hyste för de finländska 
aktivisternas oförsonliga metoder. Under rubriken ”En som handlar” rapporteras om Lennart 
Hohenthals attentat: ”Afrättning av tyranner är icke mord, det är rättvisa. Tyrann och förrädare 
tillika var den finske senatsprokuratorn Johnsson. Den modige Hohenthal framstod som det 
kränkta folkets hämnare.” Artikeln avslutas med orden: ”Bland frihetskämpar står den unge 
Hohenthal såsom en ädel förebild för oss alla.” (Brand, (1905) nr. 2 1/2, s. [1]) I samma årgång 
framhålls också den finländska socialdemokratins revolutionära inriktning: ”Men inom detsamma 
uppstodo revolutionära element, som så småningom blefvo medvetna om att det enda den 
beväpnade makten har respekt för, är beväpnade revolutionärer.” (K. L. T., ”De finska arbetarnes 
frihetskamp”, Brand, (1905) nr. 12, s. 2) Det bör dock påpekas att någon mer institutionaliserad 
anarkistiskt betonad rörelse av typen ungsocialisterna inte uppkom i Finland. Däremot ställde man 
sig alltmera tveksam till den svenska socialdemokratins anammande av Bernsteins revisionistiska 
strategi och åberopade sig hellre på dennes opponent Kautsky. I princip tog de finländska 
socialdemokraterna avstånd från anarkistiska tendenser, men menade samtigt att Bergegren och 
hans ungsocialister stod för en sann revolutionär anda, som det svenska partiet hellre borde ta 
till vara än stöta bort. Se Seppo Hentilä, ”Bankrånarna”, Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek, (1981) nr 17, s. 21-24, samt samme författares ”’Hur länge skall klassmedvetandet slumra 
i Sverige?’: K H Wiik och Sverige fram till 1918”, Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
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Bland de namn som ständigt återkommer i Björlings många uppräkningar 
av tidiga och betydelsefulla läsupplevelser hör Krapotkin, Tolstoj, Ibsen och 
Strindberg.157 Samtliga ingår i en tidstypisk socialistisk kanon.158 När det gäller 
Strindberg nämner Björling särskilt Utopier i verkligheten och den andra delen av 
Tjänstekvinnans son, Jäsningstiden.159 Båda dessa verk är tillkomna under den korta 
period 1885-86, då Strindberg närmade sig socialismen, för att strax lämna den 
och återvända först i samband med Strindbergsfejden 1910-12. Strindbergs 
socialism, under denna första period, kännetecknas av en stark utopisk inriktning 
med rötterna hos Rousseau och den ryska anarkismen, snarare än hos Marx’ 
och Brantings ’maskinsocialism’.160 I Tjänstekvinnans son kunde den unge Björling 

(1982) nr. 23, s. 6 ff. Den mest spektakulära förbindelsen mellan de svenska ungsocialisterna 
och de finländska socialistiska aktivisterna var det planerade men aldrig utförda rånet mot ett 
bankkontor i Stockholm för att ekonomiskt stödja de ryska socialrevolutionärerna. Bland de 
personer som den svenska polisen arresterade i september 1906 fanns Karl Gustav Konrad 
Nyman, en av dem som tillsammans med Björling deltog i den kuriösa Viborgresan hösten 1905. 
Den finländska socialdemokratins officiella ståndpunkt var avståndstagande. Ett representativt 
exempel är Arbetarens osignerade artikel ”Degenererade revolutionärer” vars slutkläm lyder: ”Det 
förefaller mycket tvifvelaktigt, att något ryskt revolutionärt parti skulle stå bakom denna planlagda 
svenska bankplundring. Äfventyret tyckes snarare ha sitt upphof  i de finska deltagarnas sensations- 
eller något annat slags lystnad.” (Arbetaren 29.9.1906) Samtidigt fanns det, vilket Hentilä (1981) 
påpekar, en viss förståelse för ungsocialismens våldsromantik bland fr.a. arbetaraktivisterna och 
de radikala studenter som sökt sig till arbetarrörelsen. ’Dynamitarden’ K. G. K. Nyman var 
själv en produkt av denna intellektuella vänstermiljö och hade dessutom under en kort period 
verkat som redaktör för Arbetaren. Därför är det inte så förvånande att även mer sympatiserande 
reaktioner kom till uttryck i Arbetarens spalter. I referatet av rättegången mot Nyman märks en 
tydlig tendens till att framställa honom i en mer positiv dager på bekostnad av den medåtalade 
Kaarlo Luoto: ”K. G. K. Nyman är ingen bandit av Luotos kaliber, utan en - revolutionär!” (X., 

”Målet mot K. G. K. Nyman”, Arbetaren 7.11.1906) Möjligen kan det vara Ture Janson som döljer 
sig under pseudonymen ”X”. Janson skulle några år senare medverka i Hufvudstadsbladet under 
signaturen ”Hr X”.

157 Omnämnande av dessa sker bl.a. i brev till Alarik Roos 18/19.12.1950 (KB), Fritz Mayer 
3.4.1953 (UUB), Walter Dickson, Odaterat vol. 4 [pag. 708] (ÅAB), samt brev till Bengt 
Holmqvist 5.12.1949 återgett i Björling, Skrifter V, s. 20. Jfr. Anders Olsson 1995a, s. 16.

158 I Karl Fernströms Ungsocialismen: en krönika, Stockholm, 1950, ges en rad exempel på denna 
socialistiska kulturtradition. I de ungsocialistiska kretsarna förekom en formlig Ibsenkult 
och när det gällde att namge sin tidskrift inspirerades man av Ibsens skådespel Brand (s. 42). 
Strindberg tillhörde de ständigt lästa (s 51), så även Krapotkin (s. 29, 258). Tolstojs position 
var väl inte lika självklar, men även om man noterade hans ’avvikelser’ så framhölls likafullt 
värdet av hans sociala kritik. Ett representativt exempel är den artikel som publicerades i den 
finlandssvenska vänstertidskriften Folktribunen i samband med Tolstojs åttioårsdag. Man kan 
där läsa formuleringar som: ”Ehuru Tolstoj ej till sin övertygelse är socialdemokrat, är han i 
varje fall den största vän av folket. Hans åsikter om det nuvarande samhället stå i varje fall 
socialdemokraternas nära.” (V. S., ”Leo Tolstoj: i anledning av hans 80-årsdag”, Folktribunen, 2 
(1908) s. 215)

159 Brev till Fritz Mayer 3.4.1953 (UUB).
160 Se Gunnar Brandell, Strindberg – ett författarliv D. 2. Borta och hemma 1883-1894, Stockholm, 1985, 

s. 92; Björn Meidal, Från profet till folktribun: Strindberg och strindbergsfejden 1910-12, Stockholm, 
1982 (diss. Uppsala), s. 19 ff.
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studera Strindbergs brottning med den ’sociala frågan’, hur en ung man från 
borgerligheten konfronteras med samhällets sociala skiktningar och hans försök 
att nå fram till en position som inte är en ren reflex av egna snöda klassintressen. 
I den andra delen Jäsningstiden, som Björling läste med sådant intresse, kastas 
den unge Johan mellan sympatin för det arbetande folket (länken till modern) 
och det aristokratiska fadersarvet. Oviljan att låsa sig fast vid ett perspektiv 
och beredvilligheten att inta ständigt nya positioner svarar ganska väl mot den 
Björling som var ”ständigt missnöjd” och utrustad med ”hundra synpunkter i 
bakfickan”.

Andra modeller för det kompromisslösa motståndet och tron på de högre 
idealen kunde Björling finna hos den Ibsen som skrev Brand och Peer Gynt.161 
När det gäller Krapotkin är det inte oväntat En anarkists minnen som har gjort 
intryck på den unge idealisten Björling.162 I fallet Tolstoj saknar vi mer precisa 
uppgifter om vilka verk han läste, men han torde knappast ha varit obekant med 
dennes många religiösa och socialt etiska skrifter. Utifrån dessa starkt idealistiska 
tankekomplex försökte Björling åstadkomma reella kopplingar mellan ideal och 
verklighet, som när han som student lämnade sitt föräldrahem för att under några 
dagar leva bland ’folket’. Så skrev han till Jan Elfgren: 

Jag själv hade t.ex. vid dina år den tokiga ideen (jag ville inte 
vara en ”parasit”) att jag skulle vara – arbetare. Den sagan tog 
ett snabbt slut, men jag gick verkligen och sökte – arbete. Efter 
tre dagar – och tre nätter – i Helsingfors (där min bädd väntade 
på mig), så hade jag nog. Jag sov i trappuppgångar osv., det var 
min studentfirning, eller gick på gatorna. Mitt kapital om circa 
33 mk ville jag ej spoliera. Du ser att det har funnits tokiga 

161 I den biografiska förstudien till sin doktorsavhandling uppger Carpelan att Björling bedrev 
Ibsenstudier på Universitetsbiblioteket kring 1903-04 (vol. 90 ÅAB). I Ord och att ej annat (1945) 
skriver Björling: ”Det var Tolstoytid. Kompromissjälen fick sin stöt. Brand var idealet. Och 
Böjgen kämpades det mot.” (OO 127 / III 441)

162 I vol. 66 ”artikelutkast” i Björlingsamlingen (ÅAB), finns det fyra blad med maskinskriven 
text som behandlar Strindbergs betydelse. Här står bl.a. att läsa: ”Och Utopier i verkligheten 
(förberedd genom en tänkande gosses läsning av Krapotkins En anarkists minnen, förbjuden 
litteratur på den tiden).” Så vitt jag kan se har detta utkast aldrig kommit att tryckas. En anarkists 
minnen översattes till svenska 1901 och utkom därefter i en rad olika utgåvor och var något av en 
bok på modet i Finland: ”Ett arbete, vilket på denna tid utövade ett starkt inflytande på sinnena, 
särskilt bland ungdomen, var furst Peter Krapotkins memoarer […]. Flera personer tillstodo 
direkt, att de genom läsning av detta arbete ’omvänts’ till ’socialistiskt’ tänkesätt.” (Landtman 
1940 s. 94-95) I boken skildrar Krapotkin ingående sin skoltid vid pagekåren i Petersburg, en 
typ av erfarenhet som Björling själv kunnat känna igen från sin period vid Finska kadettkåren 
i Fredrikshamn (1901-02): ”I alla fall har just denna ungdomsmiljö varit mig lärorik. När jag 
läst Krapotkin, Tolstoy, Dostojevski osv. ’Finska kadettkåren’ var enligt ryskt mönster, och enligt 
alla kejsardömens.” (Brev till Fritz Mayer 21.10.1954, UUB)
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människor. Detta vet inen [sic], tror jag, men det vare sagt – till 
dig. Det är av så mycken ungdomstokighet jag talar. Troligen 
mera än du kan förstå. Dessa socialistiska idealismer från den 
tiden. Och ändå är det denna brinnande själ, denna outhärdliga 
fanatism som lett mig och leder mig den dag idag.163

Liknande idéer om hur den borgerligt privilegierade människan skulle gå ut och 
leva på folkets villkor kunde Björling inhämta just hos Krapotkin och Tolstoj.164 
Även om Björling inte på långa vägar var lika privilegierad som Tolstoj så 
delade han uppenbarligen dennes sociala samvete. Men när trappuppgångarna 
började kännas för kalla och ogästvänliga kunde han återvända till sin säng i 
föräldrahemmet på Skatudden, även det en handling i mästarens anda som hade 
för vana att dra sig tillbaka till sitt ombonade Jasnaja Poljana när livet bland ’folket’ 
blev alltför prövande. Desto mer förvånande är det att Anders Olsson apropå den 
nyss återgivna brevpassagen kan skriva: ”Periodvis levde han i svår misär och 
kunde sova i trappuppgångar.”165 Måhända var den unge tolstojanen Björling 
en borgerlighetens fallna ängel, men lika svårt som det är att föreställa sig greve 
Tolstoj som bonde är det att tänka sig den socialistiske studenten Björling som 
’arbetare’ (varför nu en sådan skulle bo i trappuppgångar). Den äldre Björling har 
inte heller svårt att inse det överspända och patetiska i hela historien: ”Du ser att 
det har funnits tokiga människor”. Samtidigt är det viktigt att notera att Björling 
på intet sätt önskar ta avstånd från sin inre drivkraft, ”denna outhärdliga fanatism 
som lett mig och leder mig den dag idag”. Tillgången till denna ”brinnande själ” 
skulle vara till stor hjälp under de kommande åren då nöden, från att ha varit ett 
tolstojanskt experiment blev en konkret och daglig följeslagare, där den personliga 

163 Odaterat brevutkast till Jan Elfgren, vol. 16 (ÅAB)
164 Så beskriver Krapotkin hur narodnikrörelsen tog sin början under 1860-talet: ”På hvad sätt 

kunna vara nyttig för den stora massan av folket? Småningom stannade man vid det resultatet, 
att det enda sätt, hvarpå man verkligen kunde göra nytta, var att slå sig ned bland folket och 
lefva folkets lif. De unga männen uppsökte landsbygden som läkare, skollärare och skrifvare, 
ja till och med som arbetare på åkern, grofsmeder, timmermän och försökte att lefva i nära 
beröring med bönderna. De unga flickorna togo lärarinneexamen, blefvo barnmorskor eller 
sjuksköterskor och slogo sig i hundratal ned i byarna och ägnade helt och hållet sina tjänster åt 
den fattigaste delen av befolkningen” (En anarkists minnen, övers. Hellen Lindgren, Stockholm, 
1901, s. 280-81). Tolstojs uppgörelse med det högre borgerskapets överflöd och framhållandet 
av nödvändigheten att istället leva på folkets villkor sker framför allt i skriften Hvad är att göra, 
som kom i svensk översättning 1887, ett år efter den ryska utgåvan. Djupt plågad av sin egen 
gynnade tillvaro gjorde Tolstoj själv upprepade försök att lämna sitt hem och bege sig ut bland 
folket. Tre gånger – 1884, 1885 och 1897 – vände han tillbaka. Men från sin sista utflykt 1910 
återvände han aldrig då han ådrog sig en svår förkylning som ledde till hans död (se Käte 
Hamburger, Tolstoj: biografi och analys, Stockholm, 1945, s. 136 f.)

165 Anders Olsson 1995a, s. 18.
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konkursen hela tiden flåsade växelryttaren Björling i nacken.166 Det finns hos 
Björling en alldeles speciell överlevnadsförmåga – jag har tidigare varit inne på hur 
han omvandlar sina faktiska uttryckssvårigheter till en del av sin poetiska praktik 
– som gör att han hela tiden kan använda sig av sina begränsningar och bistra 
levnadsomständigheter och leda in dem på andra, mindre negativa banor. Det 
handlar om en medveten eller omedveten själshygienisk strategi, som också verkar 
produktivt, befruktande på hans konstnärliga alstring. Vad som till att börja med 
kan te sig som en konstruerad livsfilosofi ( i tecknet av Tolstoj) blir till en tvingande 
och faktisk livsstrategi.

Likafullt finns det grader även i helvetet, att sova i trappuppgångar behövde 
nu Björling som sagt inte göra, och efter att han som student bott i det beryktade 
f.d. badhuset i Brunnsparken kunde han så småningom flytta in i det av brodern 
ägda huset som också låg i Brunnsparken.167 Att leva på växlar var sannerligen 
ingen paradisisk tillvaro, men Björling befann sig trots allt i den situationen att 
han kunde välja att leva på växlar istället för dagligt förvärvsarbete och därmed få 
tid över för sitt skrivande.168 De låga materiella anspråk som Björling inspirerad 
av bl.a. Tolstoj ställde på tillvaron, gav honom kraft och stöd att härda ut, men 
helt oväsentligt var säkert inte heller hans borgerliga ursprung. Även om han i 
den mer etablerade borgerlighetens ögon var en underlig figur var han ändå en 
av dem, son till en respektabel postmästare och redardotter, och med en äldre 
bror som hade näsa för affärer. För den som var född in i borgerligheten var 
förutsättningarna att leva på växlar givetvis bättre genom den större tillgången 
på solventa personer.169 Diktonius med sin enklare bakgrund ägnade sig också 
tidvis åt växelaffärer, men lade framför allt ned ansenlig tid och kraft på ett 
omfattande brödskriveri för diverse dagstidningar i Finland och Sverige. I sin 
brevkorrespondens kommer Diktonius ofta in på det trista ämnet ekonomi: ”Det 

166 I Anders Olssons biografiska skiss ”Ett porträtt” i Gunnar Björling, Skrifter V (s. 43-52) ges en 
rad exempel på de många förnedrande och prövande situationer som Björlings växelaffärer 
försatte honom i.

167 För Björlings olika bostäder, se Gamby 1993, s. 19, 22 samt not 19 s. 28.
168 Förutom tiden som lärarauskultant 1916 synes Björling, under en övergångstid, endast ha haft 

kortare anställningar. Bl.a skall han ha verkat som informator för Örnulf  Tigerstedts yngre 
bröder (se Tito Colliander, Givet, Stockholm, 1968, s. 192) och en tid varit knuten till Finlands 
Officiella Pressbyrå (se Torsten Helsingius, Det var, Helsingfors, 1947, s. 302)

169 Atos Wirtanen, själv ekonomiskt föga solid, men med tillgång till ett brett kontaktnät, har 
beskrivit hur han tillsammans med några vänner organiserade en räddningsaktion för att sanera 
Björlings affärer. Till dem som vidtalades och som sköt till en ansenlig summa hörde Åke Gartz 
(kadettkamrat med Björling i Fredrikshamn), industriman, sedermera bergsråd, minister och 
diplomat (Wirtanen 1970, s. 140 f.). Bland Atos Wirtanens efterlämnade papper (SLSA 799) 
finns en av Björling upprättad förteckning av aktuella skulder, daterad 14 juni 1940. Möjligen 
hör den samman med denna händelse, Wirtanen uppger ej tidpunkt för räddningsaktionen.
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är slut med problemen och ambitionen – det finns bara ett problem, en ambition: 
att existera. Här fordras finansgeni för att med skrivmaskinen knåpa ihop det 
dagliga brödet, och är man ej av den sorten må man gärna sakteligen dö både 
invärtes och utvärtes – ingen kråka höjer ett skri.”170 Diktonius är medveten 
om att dela detta öde med de flesta andra författare men noterar samtidigt att 
man utifrån sin bakgrund kan förhålla sig olika till detta faktum. I ett annat brev 
skriver han:

Björling går omkring och skär tänder och förbannar banker-
na i vilka han så gärna löper och det kapitalistiska samhället 
till vilket han så gärna hör; hans dikter kan inte alltid förstås 
men avnjutas ändå – under årens lopp har jag lärt mig tro på 
den mannens gärning åtminstone lika mycket som på Luther. 
Hans stora fel är den ensidiga radikalism som nöjer sig med att 
möblera blott med orden.171 

Dylika socioekonomiska betraktelser förefaller ha varit Björling helt främmande, 
för honom handlade det om ett sedan studietiden etablerat sätt att hanka sig fram, 
kosta vad det kosta vill.

Tidiga kampdikter
Vilken plats och betydelse det skönlitterära skrivandet spelade under Björlings 
politiskt aktiva år (1905-07) går inte att avgöra med någon säkerhet. Men 
att åtminstone en del av det han skrev var direkt kopplat till hans politiska 
engagemang framgår av de två dikter som stod att läsa i Helsingforstidningen 
Arbetaren hösten 1906.172 Onsdagen den 3 oktober 1906 kunde tidningens läsare 
ta del av dikten ”Hat” av signaturen ”Olaus”.173 Björling kan ha haft sina skäl att 

170 Elmer Diktonius, Brev, utgivare Jörn Donner och Marit Lindqvist, Helsingfors, 1995, s. 222 
(Brev till Erik Blomberg 27.2.1932)

171 Ibid, s. 262 (Brev till Josef  Kjellgren 28.4.1936)
172 Gamby 1982, s. 22, var den förste som drog fram dessa dikter ur historiens glömska. Emellertid 

är de inte helt korrekt återgivna. Så förekommer borttappade kommatecken vid flera radslut 
samt oriktigt återgivna ord. I dikten ”Hat” skriver Gamby ”stackande” istället för det korrekta 

”stäckande”. Den andra dikten uppges heta ”MÅL” när dess rätta titel är ”Må!”. 
173 Gamby 1982, s. 22, påpekar att Gunnar Björlings andra namn var Olof. Han uppger även att 

han ”har hittat originalet i Björlings efterlämnade papper i Åbo Akademis Bibliotek” (s. 22). 
Jag har emellertid ej kunnat finna denna dikt. Det troliga är att Gamby har förväxlat dikten 

”Hat” med den andra kampdikten ”Må!” som däremot finns bland de tidiga daterade dikterna 
(100000/1), som i de flesta fall är anteckningar ur minnet och ej några originalmanuskript. Att 
Björlings minne var synnerligen gott visas av avskriften som förutom smärre avvikelser vad 
gäller radbrytning och diakritiska tecken, helt överensstämmer med den i tidningen tryckta 
dikten.
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dölja sin identitet men det var också något av en konvention inom arbetarpressen 
att publicera kampdikter under pseudonym.174 

Hat.

Jag hatat har landane lagar,
jag hatat i nätter, dagar
de tryckande bojor och band,
man lagt på hvar frihetens and.

Jag hatat mig blodlösa sår,
jag spillt många rosiga år
i strider mot hindrande stängsel,
i stormar mot stäckande fängsel.

Jag hatar med folket allt än,
och dit icke kärleken når,
låt se hvad där hatet förmår,
det hat som i kärlek oss enar,
en kärlek som bjuder – ej stenar.

Olaus.

Det är uppenbart att 19-åringen Björling i sitt första tryckta alster ej strävat efter 
någon originalitet, även om den hyperboliska konstruktionen ”Jag hatat mig 
blodlösa sår” avviker från dikten som helhet. Den socialt betonade kamplyriken 
följde ett allmänt vedertaget mönster, en brukspoesi som ofta var inriktad mot 
det deklamatoriska och sångbara.175 Likafullt framgår det att Björling inte 
riktigt förmådde inordna sig i detta idealmönster. Hans dikt har en prägel av 
ofullkomlighet och stötig kantighet som gör den mindre lämpad att framföras 
vid någon offentlig sammankomst. Att i sista raden (”en kärlek som bjuder – ej 
stenar”) skjuta in ett tankstreck före slutrimmet vittnar måhända om medveten 
eller omedveten originalitet men underlättar knappast en rytmisk flytande läsning. 
Denna kontrast mellan vilja och förmåga, är som vi tidigare påpekat, djupt 
kännetecknande för den unge Björling. 

174 Om kampdiktens sociologi och formalia se Lars Furuland, ”Folkrörelser och arbetardikt” i Den 
svenska litteraturen 4. Den storsvenska generationen: 1890-1920, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, 
Stockholm, 1989, s. 237.

175 Kamplyrikens starka formelbundenhet framhålles av bl.a. Stenkvist 1971, s. 56, Urpu-Liisa 
Karahka, Jaget och ismerna: studier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t.o.m. 1916, Lund, 
1978 (diss., Stockholm), s. 30 ff. och av Furuland 1989, s. 237.
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Även om Björlings dikt ”Hat” är skriven mot en kollektiv fond är det samtidigt 
uppenbart att den även har mer individuella förebilder. Mest omedelbart torde 
Arvid Mörnes Ny tid (1904) och Leon Larssons Hatets sånger (1906) ha inspirerat. 
Inte minst den senare var högaktuell vid tiden för Björlingdiktens publicering. 
Hatets sånger utkom i början av 1906, och flera dikter, bl.a. titeldikten ”Hatets sång” 
var införda i tidskriften Brand året innan.176 Även Arbetaren lät publicera flera 
dikter av Leon Larsson under året 1906 och uppmärksammade Hatets sånger med 
en recension, vilket måste noteras som något extraordinärt då tidningen sällan 
eller aldrig recenserade skönlitteratur. Signaturen ”F. T.” (Filemon Tiderman?) 
skriver bl.a.: 

I de svenska arbetarhemmen är Leon Larsson, skalden från 
de egna leden, läst och omtyckt. Vi hafva haft mycket mera 
förutsättningar än svenskarna för att blifva revolutionärer och 
skola därför bättre förstå det hat,

”som för oss
till kamp i befrielsens krig”.

Men bäst förstår åtminstone jag honom när han sjunger om 
ryssarnas hämnande upprorsström […].177

Inte helt oväntat var det Larssons dikter om det förtryckande tsarväldet 
(”Stormen i öster” och ”Tsaren”) som slog an på de finländska socialisterna. Även 
om Björlings dikt ”Hat” inte närmare konkretiserar sin fiende – censuren hade 
då säkert slagit till – är det med hänsyn till den historiska kontexten inte svårt att 
se dikten som riktad mot det stora riket i öster. Dikten får därmed ingen uttalad 
klasskampskaraktär, men dess faktiska kontext, tidningen Arbetaren med sitt politiska 
material, gör att dikten konkret inskrives i det politiska sammanhanget. På samma 
sida som dikten ”Hat” återfinns artiklarna ”Hvart vi socialdemokrater syfta” och 

”Kustens svenska fiskarbefolkning”. Redan subversiva ord som ”tryckande bojor”, 
”folket” och ”hat” ges därmed en förstärkt klasskampspotential. 

Intressant i sammanhanget är att arbetarpressen också gärna ’annekterar’ 
borgerliga författare, förskjuter dem mot vänster, genom att publicera deras texter 
i en socialistisk kontext. Så sker t.ex. med den gediget konservative men mot det 
ryska förtrycket kritiske Bertel Gripenberg, vars sonett ”Mot strömmen” införs i 
Arbetaren den 19 maj 1906 och som öppnar med strofen: ”Må himlen brinna och 

176 Uhlén, s. 274.
177 F. T. [Filemon Tiderman?], ”Hatets sånger”, Arbetaren 12.5.1906.
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må hopen ryta, / må vågen röd som blod mot stranden slå, / vi vika ej, vi trotsiga, 
vi få / när alla andra fegt med strömmen flyta.” Denna trotsigt individualistiska 
dikt får här ett annat tonfall, en annan laddning än när den tidigare under året 
publicerades i den stabilt borgerliga Finsk tidskrift. De få som vågar motstånd får 
här ett drag av socialistiskt avantgarde, de som måste gå först och främst för att 
visa den mer tröga massan på den rätta och i längden enda kursen. Gripenbergs 
dikt blir till en flammande appell i motståndets och arbetarklassens tjänst. Detta 
mönster av maning till handling är något som går igen i Björlings andra poetiska 
bidrag till Arbetaren, dikten ”Må!” (utropstecknet framhäver kampviljan) som stod 
att läsa i nr. 57 lördagen den 1 december 1906:

Må!

Må vi bryta
det ok, som oss snärjer
må ej tryta
oss solöppna färger!

Må vi själva
en frihet oss föda, 
må vi välva
oss tämpel att stöda!

Må vi bäva
av krafter ock glöda,
må vi leva
oss livena röda! 

G. Olaus.

Till skillnad mot dikten ”Hat” är denna mer traditionellt kollektivistisk. Det är 
ett ”vi” som talar, eller rättare sagt det är en dikt som står i tjänst hos detta vi, 
som vill uttrycka en grupps obändiga frihetslängtan. Annars är temat likartat, 
en önskan om att bryta sig ut (”Må vi bryta / det ok”) mot friheten och ljuset 
(”solöppna färger”), en tematik och ett formelspråk som genomsyrar all kampdikt 
och som fått sitt paradigmatiska uttryck i Henrik Menanders översättning av 

”Internationalen”: ”Upp trälar uti alla stater, / som hungern bojor lagt uppå! […
] Slav, stig upp för att slå dig fri! / Från mörkret stiga vi mot ljuset”.178 En skillnad 

178 ”Internationalen” cit. efter Uhlén, s. 95 f.
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finns dock mot ”Internationalens” trosvisshet, genom att Björlings dikt uttrycker 
en önskan (”Må vi bryta”). Dess utgångspunkt är den faktiskt föreliggande 
situationen och befrielsen är förlagd till en obestämd framtid, en position som 
delas med mycken annan kamplyrik. De bilder som ”Internationalen” utmålar 
har en mer performativ inriktning, avståndet mellan önskan och förverkligande, 
mellan väntan och handling är mycket kortare, ibland redan genombruten. 
Framtiden är redan här. 

Vad gäller överensstämmelsen mellan Gripenbergs och Björlings dikter i bruket 
av det modala hjälpverbet ”Må” får detta nog snarare tillskrivas den gemensamma 
inriktningen på förändring av den föreliggande situationen, än som något tecken 
på reell influens. Björling följer inte heller Gripenbergs sonettform.

I jämförelse med ”Hat” är ”Må!” på det hela taget mer lyckad som kampdikt 
betraktad. Den har en tydligare rytmisk puls, är mer lyriskt koncentrerad och 
konsekvent uppbyggd på återkommande fraseringar (”Må vi bryta”; ”må ej 
tryta”; ”Må vi själva” etc.) som effektivt understryker dess karaktär av manande 
appell. Dikten är också starkt regelbunden i sin uppbyggnad av strofen och 
versraden och rimflätningen. Varje strof  består av fyra rader som alla har samma 
växling mellan lång- och kortrad, medan de genomgående kvinnliga rimmen är 
korsvis länkade till varandra.

”Röstens ton, ansiktets drag”
Efter det att Björling lämnat den socialdemokratiska rörelsen förefaller han sällan 
öppet ha dryftat ämnet socialism. Ett tillfälligt återvändande sker dock i artikeln 

”Det hela och den enskilda” som han publicerar under signaturen ”Ultimus” i 
Studentbladet 1924 och som tillsammans med ett antal andra uppsatser från 
samma tidskrift utgör en förstudie till Korset och löftets teoretiska efterskrift ”Vardas 
kraft: vila”. I de delar som inte upptogs i Korset och löftet diskuterar Björling bl. a. 
’katedersocialisten’ Werner Sombarts idéer om socialismen som ett överordnat 
värde i motsats till den enskildes rent egoistiska motiv. Det är tydligt att socialismen 
för Björling är en fråga om etik: ”Den som ej helgar sitt liv åt mänsklighetsvärden, 
åt samhället som uppgift, sannerligen: livet såsom det mänskligas mening; han 
har ej rätt till det etiska namnet socialist.” (DH 266 / V 137) Socialismen filtrerad 
genom Björlings Sombartuppfattning blir här till en bland flera ideellt verkande 
krafter som pekar på nödvändigheten av kamp mot insnävande och partikulära 
perspektiv, allt det som lägger hinder i vägen för att erfara obegränsningens 
öppnande vidsyn: ”Socialism och individualism är ej praktiska motsatser, de 
betingar varandra. I ett växande sammanhang finner mänsklig vilja sitt rum; och 
blott i individernas medvetande lever det mänskliga.” (DH 266 / V 138-39) Hos 
den omarxistiske Björling finns inga antagonistiska motsättningar, det är inte det 
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dialektiska upphävandet som för utvecklingen framåt, utan ett radikalt införlivande 
av tillvarons heterogena mångfald. Därför är det föga förvånande att Björling 
reser invändningar mot Marx’ materialistiska historieuppfattning, d.v.s. teorin 
om hur samspelet mellan produktionsförhållanden och produktionskrafter medför 
en lagbunden utveckling som ovillkorligt leder till det kapitalistiska samhällets 
sammanbrott:

Men Marx ville ett mera än uppställa ett ideal till andra 
sådana. Han ville, mot tidigare utopier, påvisa förnuftigheten: 
nödvändigheten av det nya samhället. Och vi bör erkänna, att 
han, åtminstone med utgångspunkt i det mänskliga idealet, i 
sin kritik haft ett seende öga; han har betytt så mycket som en 
arbetarklassens uppväckare, att vi för den insatsen bör överse 
med, om ock inte glömma bort, hans överdrifter och misstag, ja, 
hela denna olycksbringande proletära form av materialism som 
kallas ”den historiska”, vilken är en sanning, men med ytterlig 
modifikation; och jag ville säga: en dödande sanning, så sant 
som vilja är andes seger. (DH 266-67 / V 139)

I dessa avslutande ord om den ”proletära” materialismens ”dödande sanning” 
kan man förmodligen läsa in en bister hänsyftning på det inte alltför avlägsna 
inbördeskriget och de som dog och dödades i denna läras namn. Samtidigt 
är Björling villig att erkänna det berättigade i vissa delar av Marx’ socialt 
formulerade kritik, ett ’dubbelperspektiv’ som han delar med den tidigare 
åberopade Sombart.179 

Sedan kan man bara spekulera om varför Björling valde att utesluta dessa 
diskussioner om Sombart och marxismen när han sammanställde sina artiklar 
till Korset och löftets efterskrift. Den estetiskt konservativa samtiden kopplade gärna 

179 Se Werner Sombart, Socialism och social rörelse, övers. C. N. Carleson, Stockholm, s. 65-101 (kap. 4 
”Kritik av marxismen”; ”Den kapitalistiska utvecklingens teori”). Ett sådant synsätt hade Björling 
förmodligen också inhämtat från Harald Høffding som han studerade med stort intresse i sin 
ungdom. (Om Høffding berättar Björling bl.a. i ”’De ej födda’. Något om idéströmningar”, 
Studentbladet, 35 (1949) nr. 5, s. 68 / V 198 f.). I sin Etik diskuterar Høffding inom ramen för 
avsnittet ”Social etik” Marx’ teorier på ett delvis uppskattande sätt. Bl.a. skriver han: ”Ofte 
optræder Socialismen ganske vist som en Drøm, i hvilken Sindet har fundet Hvile, naar det var 
pint og skrækket ved Tidens Ulykker. Men selv da indeholder den en virkeligt etisk Grundtanke: 
Ideen om en fordelende Retfærdighed, om et fuldkomment Samfund, hvor Enhvers Evne og 
Trang kommer til sin Ret. Den optræder særligt i vort Aarhundrede som en nyttig Modvægt 
mod den ensidige Individualisme, der spalter Samfundet i isolerede Individer. Den hævder i 
Virkeligheden selve den sociale Etiks Grundtanke: at individets Stilling i Samfundet bør være 
bestemt ved hele Samfundets Tarv (Individets eget indbefattet).” (Harald Høffding, Etik: en 
fremstilling av de etiske principer og deres andvendelse paa de vigtigiste livsforhold, 2. uppl., København, 
1897, s. 354)
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samman modernism med politisk radikalitet, och möjligen insåg Björling att 
blotta omnämnandet av Marx’ namn kunde leda till oönskade reaktioner som 
endast skulle skada hans och övriga modernisters sak och avskräcka publiken 
från all fortsatt läsning. Dessutom finns det en tydlig strävan hos Björling att 
förlägga den estetiska och filosofiska diskussionen till en förhållandevis abstrakt 
och generell nivå, som sällan eller aldrig tillåter några nedslag i den mer konkreta 
praktiska och politiska ’verkligheten’. När Björlings socialistiske trätobroder Atos 
Wirtanen i en artikel från mars 1950 i vänstertidningen Ny Tid diskuterar de 
finlandssvenska modernisternas relation till tidens konkreta frågor gör han just 
Björling till ett exempel på den distanserade attityd som han önskar bekämpa:

Björling är, ideologiskt sett, vår enda konsekventa liberal, och 
såsom etisk relativist långt djupare (och därför mera upplösande) 
än någonsin hans världsberömda lärare Edvard Westermarck. 
[…] Hans skepsis är välkommen bl.a. som ett motgift mot den 
trosvissa socialistiska världsförnyarandan. Man har i honom 
funnit och igenkänt en intelligent hävdare av konservativt-
liberala ideal och, det viktigaste, en som förstår att omge sin 
åskådning med en air av ”objektiv universalitet”.180

Wirtanens inlägg får Björling att fatta pennan och skriva artikeln ”Den moraliska 
relativismen” som publiceras i Ny Tid den 24 mars 1950. Redan valet av titelrubrik 
skvallrar om Björlings inriktning mot det principiella. Man kan inte säga att 
Björling gör så mycket för att tillbakavisa Wirtanens beskrivning, förutom att han 
värjer sig mot varje försök att tillskriva honom en bestämd politisk etikettering. 
Vad gäller etiska och politiska ställningstaganden måste de, menar Björling, alltid 
prövas mot ett större, mer universellt sammanhang än den specifika historiska 
situationen. De moraliska värderingarna och bedömningarna framhålles som 
olika beroende på tid, situation och samhällsmiljö. Björling avvisar alla krav på 
en absolut moral: 

Den moraliska relativismen grundar sig på uppfattningen om 
moralbudens bestämdhet av miljön och deras växlande karaktär 
samt på vår reaktions- eller känslobundenhet vid miljöförhållandena. 
Den moraliska utvecklingen har skett inte minst genom enskildas 
reaktioner i namn av ett mer upplyst och finstämt samvete, alltså i 
namn av deras moraliska reaktion i det samhälleligas namn – mot 
själva samhället. (DMR / V 203)

180 A-s W-n. [Atos Wirtanen], ”Författaren och skeendet”, Ny Tid 11.3.1950.
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Naturligtvis var inte folkdemokraten Wirtanen nöjd med Björlings principiellt 
hållna deklarationer: ”En sådan skeptisk relativism måste jag stämpla som nihilistisk, 
som ignorant. Den ignorerar den samtida verkligheten, ja, ger kanske medvetet 
eller omedvetet, frivilligt eller ofrivilligt, sitt stöd åt just de krafter, den principiellt 
bekämpar.”181 Nu blir det allt tydligare vart Wirtanen vill komma, han önskar 
avtvinga Björling ett ställningstagande, ett ja eller nej till de krafter som vill verka 
för en fredlig lösning på den alltmera eskalerande stormaktskonflikten. Fredsfrågan 
var högaktuell vid denna tid. I februari 1950 hade organisationen Finlands 
fredskämpar tagit initiativet till en Fredsbudkavel som gick från Lappland till 
södra Finland och i mars arrangerade Världsfredsrådet en kongress i Stockholm 
under vilken den s.k. Stockholmsappellen mot kärnvapen antogs.182 Samtidigt 
fanns det många som ansåg att fredsrörelsen vid denna tid, och då speciellt 
Världsfredsrådet med säte i just Helsingfors, var mer eller mindre uppbunden 
till Sovjetunionen och dess intressen.183 Svenska freds- och skiljedomsföreningen 
uppmanade sina medlemmar att inte skriva under Stockholmsappellen då man 
menade att den enbart tjänade kommunismens sak.184 Wirtanen var medveten 
om denna kritik och framhåller att detta är ett typiskt dilemma för ”en skeptiker 
av liberal typ”, underförstått att det kan förhålla sig på ett annat sätt om man 
betraktar skeendet utifrån en annan politisk position. En dylik skepsis leder 
ofelbart till handlingsförlamning och ökad risk för krig, menar Wirtanen. Här 
ställer han till sist Björling inför ultimatum: ”Skulle G. Björling, trots allt, redan 
ha tecknat sitt namn på en fredsadress och kanske t.o.m. samlat namn på en 
sådan vill jag gärna erkänna att hans praxis är mer positiv än hans teoretiska 
skepsis.” Repliken är ett oblygt och föga sofistikerat försök att få Björling att stiga 
ned från principernas himmel för att ta ställning i den fråga som Wirtanen anser 
vara viktigast. Föga förvånande vägrar Björling i den efterföljande artikeln att 
retirera från sin position, men tar ändå mot slutet upp den kastade handsken för 
att argumentera mer i sak:

181 A. W-n [Atos Wirtanen], ”Replik till Gunnar Björling och litet till”, Ny Tid 24.3.1950.
182 För fredsarbetet bland finländska intellektuella, se Monica von Bonsdorff, Eva Wichman och 

politiken, Helsingfors, 1983, s. 40 ff. 
183 Om fredsrörelsen som en ’skugga’ av Sovjetunionens utrikespolitik, se Fernando Claudin, Krisen 

i den kommunistiska rörelsen: från komintern till kominform. Del 2: Stalinismens glansperiod, övers.: Göran 
Dahlman, Stockholm, 1980, s. 371-82.

184 Tomas Forser & Per Arne Tjäder, Tredje ståndpunkten: en debatt från det kalla krigets dagar, Staffanstorp, 
1972, s. 57. Björling delade denna skepsis. I ett odaterat brev till Rolf  Lagerborg vol. 16 (ÅAB) – 
men där det av sammanhanget framgår att det är skrivet i anslutning till debatten i Ny Tid 1950 

– skriver han: ”men t.ex. endast den fredskampanj som drives i östregin är för mig en tvivelaktig 
sak. ’Militaristisk uppfostran’? vi önskar ju en internationell armé såsom en polismakt. Och 
intill dess? Så rustar inte minst öststaterna.”
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Den moraliska relativismen drar sig inte undan för ställnings-
taganden, och jag vill påminna om en inbjudan att ta del i ett 
europeiskt författarförbund. Om en part i en stridande värld 
gör en sak till sin egen, väcker saken berättigad reservation. 
Och ett grubbel över krigets problem, väckt genom Tolstoy 
i min barndom för femti år sedan, kan ej finna en naturlig 
manifestation i aktioner, vilkas bakgrund är mindre klar. Mitt 
författarskap får tala för mig. Kanhända röstens ton, ansiktets 
drag.185

Det är uppenbart att Björling högst motvilligt går in i en politisk polemik, men 
mot Wirtanens maningar att ansluta sig till fredskampen, spelar han ut sin gamle 
läromästare Tolstojs pacifistiska förkunnelse för att visa på kontrasten mot dagens 
mer politiskt dubiösa rörelse. Likafullt råder det ingen tvekan om att det är inom 
ramen för författarskapet som Björlings verkliga engagemang ligger. Det handlar 
om att bortom det generella och allmänna finna något djupt eget. Så skjuter han 
i en retorisk gest fram det subjektivt individuella, den egna kroppen och dess 
artegna uttryck: ”Kanhända röstens ton, ansiktets drag”. 

Björlings obenägenhet att gå i direkt svaromål får emellertid inte tolkas som att 
han skulle vara ointresserad av politik i och för sig. I sin omfattande brevväxling 
händer det inte så sällan att han kommenterar ’dagens frågor’, men han gör det 
i regel med reservationer och markeringar mot alltför entydiga och bestämda 
kategoriseringar. I ett brev till Carl-Erik af  Geijerstam kan det t.ex. heta:

Häromdagen skulle jag fått äran att vara med om någonting – 
till Grekland, angående någon dam. ”Kommunistledarns” fru, 
så oskyldigt dömd så, enligt vad det sades. Och nu är jag visst en 
fascistisk kvinnomördare, när jag inte velat klottra i politik som 
jag inte har reda på. – Sedan beror en del ock på stiliseringarna. 
Hört att det i den tjeckiska saken skulle sagts om ”barbari”. 
Avses någon verkan med en protest, bör den väl inte gå för långt 
i ordalagen.186

Så mycket står i varje fall klart att Björling inte önskade förknippas med 
kommunismen. Lite längre fram i samma brev uttrycker han sitt missnöje med 
att han i ett reportage om Diktonius födelsedagsfirande kopplats samman med 
övriga gäster ”såsom vänsterfolk”. ”Sådant kan ju bara förvirra begreppen i 
Sverige, om man skall bibringas uppfattningen att vi alla går med i folkdemokrati-

185 Gunnar Björling, ”Det lilla senapskornet”, Ny Tid 31.3.1950
186 Brev till Carl-Erik af  Geijerstam 26/27.4.1948 (UUB) 
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kommunismdansen”, förklarar Björling. Men framför allt betonar han gång efter 
annan, att han endast är intresserad av att diskutera det politiska i princip. I ett 
annat brev till Geijerstam som han skrev i samband med relativismdebatten i Ny 
Tid är det just denna hållning han lyfter fram: ”Hela mitt skrivande har gått ut 
på utredandet av sakerna i princip. De enskilda frågorna överlämnar jag från fall 
till fall till pedagoger, socialt verksamma osv. Jag har nästan övernog av uppgiften 
i det principiella.”187 

När Björling i sina böcker behandlar politiska ämnen sker det också före-
trädesvis utifrån en mer principiell och generell nivå. I Men blåser violer på 
havet (1936) kan det heta: ”Sanning om det politiska livet sker inte utan att 
vi utvidgar horisonten mot större europeiska eller mänskliga sammanhang, 
allmänpolitiska och religiösetiska frågor. Då skall vi inte heller helt bli fångna 
i tillfälliga maktsynpunkter, utan få ögonen öppna för djupare, livets makter 
och sammanhang, och samband mellan mänskorna.” (M 65 / II 179). Björling 
hinner knappt nämna ordet ”politik” förrän han kompletterar sitt resonemang 
med begrepp som ”mänskliga sammanhang”, ”religiösetiska frågor” och ”livets 
makter”. Samtidigt är han medveten om att den introducerade komplexiteten 
hotar att omöjliggöra en mer preciserad och produktiv diskussion: ”Sant är 
att vi sålunda drives mot det helas inveckling och världssammanhangets yttre 
oöverskådlighet. Men vi skall finna mänskas typs problem. Och det är det vi vill 
behandla oförskräckta. Vi ställer oss på mänskligidealets ståndpunkt och ser med 
öppen hand på verkligheten.” 

Slutdelen av Björlings utredning är mycket typisk för uppbyggnaden av hans 
tankeprosa. Efter diverse utflykter i de högre regionerna brukar hans resone-
mang ofta landa i det mänskliga. Den strikt logiska kopplingen till föregående 
partier är inte alltid helt uppenbar. Utsagan får karaktären av vad jag tidigare 

187 Brev till Carl-Erik af  Geijerstam 30.5.1950 (UUB). Gång efter annan kan vi notera Björlings 
strävan att placera sig bortom det specifika och enskilda ställningstagandet. Tolv år tidigare 
hade han t.ex. skrivit: ”Men liksom jag som finländsk vit tog upp striden mot bolsjevismen, 
inte med att predika den gamla religionen eller borgerlighetens välsignelser, utan genom att 
försöka visa på värden som står över de sociala grupperna och meningarna. Så är det min 
mening att vi kan gagna striden mot nazismen bättre genom att räkna med levande mänskor, 
t.o.m. förstå förutsättningarna och motiv samt försöka leda en diskussion, än genom ett enda 
gåpående. Jag t.ex. viker undan för en dispyt om Hitlers person, säger: han bör väl ha personlig 
redbarhet etc. Det är utan mening att slåss på den punkten.” (Brev till Kjell Hjern 2.3.1938 
GUB) Detta betyder knappast att Björling skulle ha visat förståelse för Hitlers och nazisternas 
politiska projekt, men att han utifrån sin relativistiska prövningsprincip och ovilja till kategoriska 
avståndstaganden mer var inriktad på dialog än konfrontation. Några månader senare har 
emellertid även Björlings uppfattning av Hitler antagit en mer entydigt negativ karaktär: ”Med 
en obildad baddare av Hitlers typ kan man inte räkna. Han störtar vårt älskade tyska broderfolk 
i samma fördärv som oss alla.” (Brev till Kjell Hjern 5.12.1938 GUB)
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kallat retorisk gest, som framförallt verkar i kraft av sin rent språkliga emfas och 
verbala uppfinningsrikedom. Som vi noterat avslutade Björling, tämligen oför-
medlat, ett av sina inlägg till Wirtanen med meningen: ”Kanhända röstens ton, 
ansiktets drag”. En liknande retorisk strategi förekommer också nu, då Björling 
i samband med talet om mänskligidealet skriver att han ”ser med öppen hand 
på verkligheten”. Han för tillbaka resonemanget till den konkreta kroppen, 
samtidigt som han visar prov på språklig kreativitet då han istället för det 
konventionella uttrycket ”ser med öppna ögon” skriver ”ser med öppen hand”. 
Genom en katakretiskt laddad synestesi som parar ihop synsinnet med den 
taktila förmågan, skapar han en språklig och poetisk stegring som får läsaren att 
för en stund stanna upp och reflekterera över implikationerna av detta uttryck. 
I sin inriktning på att skapa nya överraskande ordkonstellationer är Björling ett 
utpräglat barn av modernismen, en akt i samklang med de ryska formalisternas 
ostranenie (främmandegöring) eller imagisternas ”making it new”.188

Annars är det just under trettiotalet, mot bakgrund av den alltmer laddade 
politiska atmosfären som Björling lämnar störst utrymme åt olika samhälleliga 
företeelser. I en lång vindlande texten från Där jag vet att du (1938) som börjar ”Jesus 
Kristus står som en inkarnation av kärleken” (DJ 172 / II 490) och som utgör 
ännu en fortsättning på den utläggning av prövningsprincipen som inleddes med 

”Vardas kraft: vila” i Korset och löftet (1925) ser vi hur den principiella framställningen 
öppnas mot den oroande samtiden när det plötsligt talas om ”de politiska farsoter 
som hotar västerlandet och mänskligheten med råhet och barbari och kulturell 
förintelse” (DJ 176 / II 494).

Politiken i dikten
Även om Björling för det mesta väljer att förlägga sina diskussioner om det politiska 
till böckernas avdelningar med prosa, förekommer det också att han behandlar detta 
ämne i lyrisk form. Omedelbart efter inbördeskrigets slut 1918 hade diktare som Jarl 
Hemmer i Ett land i kamp och Bertel Gripenberg med Under fanan uttryckt sin avsky 
för de rödas ’illgärningar’ och framställt den förlorande sidan som ett blodtörstigt och 
hatiskt mördarband. I likhet med dessa hade Björling under kriget tydligt tagit parti för 
den vita sidan, men när han närmar sig detta ämne i en dikt ur Korset och löftet (1925) 
gör han det utifrån en mer neutral position. 

Beroende på utgångspunkt och sympatier omnämndes dessa laddade händelser 
på olika sätt; förekommande varianter var bl.a. ”frihetskriget”, ”medborgarkriget”, 

”inbördeskriget”, ”klasskriget”, ”arbetarnas självförsvarskamp”, ”arbetarnas 

188 Per Stam 1998, s. 129-45, 177-93 diskuterar begreppet ostranenie och dess förbindelser med 
Henry Parland och övriga finlandssvenska modernister.
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befrielsekrig”, ”revolutionen” eller ”upproret”.189 Björling väljer den neutralt 
fokuserande titeln ”1918.” för sin dikt och kan på så vis peka ut vilka händelser 
som avses (för samtida mottagare rådde knappast någon tvekan om detta årtals 
referens), utan att han tar omedelbar ställning för den ena eller andra sidan. Att 
vi har att göra med en något speciell dikt i jämförelse med vad Björling normalt 
skrev, understryks av att dikten är placerad för sig i en egen avdelning (den sista 
dikten före den teoretiska efterskriften) samt att den har en titel, vilket är ovanligt 
när det gäller hans dikter. I Korset och löftet förekommer enstaka dikter som är 
försedda med ett slags ’riktningsangivelser’ snarare än regelrätta titlar och som 
står på ensam rad utan att vara centrerade.190

Rubriken ”1918” står centrerad på boksidan (dock i relation till dikten 
förskjuten ut mot höger) samt är avskild med ett par blankrader och utgör så en 
distinkt titelmarkör. Dikten är uppdelad i tre strofer och den första lyder:

1918.
I som föll 
på er post 
och visste hur världsloppet
skalv, och lyste
för folk och mänska!

(KL 163 / I 265)

Det står med ens klart att Björling inte skriver någon hatdikt i Gripenbergs 
och Hemmers efterföljd. Istället har vi att göra med en dikt som är ägnad de 
stupades minne. Vi bör notera diktens apostrofiska karaktär, dess första ord 

”I” är direkt riktade till de döda som poeten önskar kalla fram från skuggorna. 
Dikten vill synliggöra deras offervilja och inte minst deras medvetenhet: ”och 
visste hur världsloppet / skalv”. Det är just denna medvetenhet, tycks dikten 
mena, som tragiskt nog också blir deras död. De gav sitt liv för oss andra och 
verkar därmed som ett manande exempel: ”och lyste / för folk och mänska!”. 

189 För en diskussion om dessa termers implikationer se Ohto Manninen, ”Upproret, medborgar-
kriget, frihetskriget”, i: Finland 1917-1920. 2. Ett folk i kamp, red.: Ohto Manninen, Helsingfors, 
1995, s. 10-21.

190 Ett exempel: Segerfrid.
Sanning, i levnadstonerna fattad: hon kämpar,
hon ser en sekund på sin rustning; älskar sin dräkt,
som din fot sina tår.
(KL 63 / I 165)
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Talet om den medvetne soldaten som faller på sin post – samt kunskapen om 
Björlings ställningstagande för de vita – gör det mycket svårt tro att dikten även 
skulle inbegripa de röda bland dessa fallna. Döden framstår som förebildlig just 
för att de som stod på sin post kämpade för en övertygelse som eftervärlden (och 
läsaren) också förutsätts dela. Å andra sidan riktas inget klander mot de stupades 
banemän, det är överhuvud inte denna dikts uppgift. 

Björling skriver på så vis en variant av Hemmers ”De fallna”, en dikt med 
rader som: ”Ja, det är de fallnas kalla händer, / som på blanka svärd / lyfte 
landet högt bland fria länder. – / Viska andevärld, / att ett folk står fritt vid deras 
gravars rand!”191 Förvisso är Björlings dikt inte fullt lika emotionellt uppskruvad, 
inte lika heroiskt vapenskramlande, men dikterna förenas ideologiskt i sin syn 
på de stupades nödvändiga insats. Andra strofen byter fokus och riktar sig mot 
de efterlevande (den position utifrån vilken dikten antas vara uttalad), de som 
kanske är på väg att glömma detta offer, upptagna som de är av sina omedelbara 
materiella behov:

Skall vi glömma, och frodas
och fylla pung, och kanister,
och dagarna snurrar, och allt blev borta,
ljus var glömt.

Ordet ”kanister” får i sammanhanget antas syfta på de metallkärl av varie-
rande storlek och utförande som användes för att transportera smuggelsprit. I 
förbudstidens Finland rådde ett hektiskt nöjesliv, och många tjänade snabba 
och stora pengar på den illegala hanteringen av den åtråvärda spriten. Under 
sådana förhållanden var det långtifrån alla som förmådde se något värde i den 
kamp som utkämpats blott några år tidigare. Det ljus som strålade i den första 
strofen är ej mer: ”ljus var glömt”. Samtidigt kan vi notera hur den omvända 
ordföljden där det väsentliga ordet sättes först, retoriskt sett en hyperbaton, bidrar 
till att kvarhålla en del av ljusfenomenet (jfr. ”glömt var ljuset”). Den tredje och 
avslutande strofen vänder sig åter till de döda och öppnar med samma, en smula 
högtidligt arkaiserande tilltalsform:

I döde!
I lever som skuggan
från ljuset; prisar-
händer som svärjer! där gnistrar

191 Jarl Hemmer, Ett land i kamp, Helsingfors, 1918, s. 36.
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sol som ej dog över er.
I skall uppstiga
som himmelens händer och gå solsken omkring.
I är kraft och mått
i högtidens timme, I gav offret.
Där I gick lyser fest.
I är ödet på skutan.
En gång när vi vaknar, står skogarna ljusa.

(KL 164 / I 266)

Med återinförandet av de döda vänder också ljuset tillbaka: ”I lever som 
skuggan / från ljuset” […] ”där gnistrar / sol som ej dog över er”. I takt med 
de dödas uppstigande, tilltar ljuset i styrka och når en rent himmelsk strålglans. 
Det ligger en vibrerande biblisk ton under flera formuleringar i denna dikt. 
Upptagenheten av trosproblematiken är akut i just Korset och löftet men även långt 
senare finner man återkommande spår av en biblisk verbalitet. Anders Olsson 
har mycket precist uttryckt detta förhållande: ”Tvärsigenom Björlings språkliga 
revolution känner man spåren av hymner och psalmer, av evangelierna och de 
profetiska böckerna.”192 Däremot ställer jag mig något tveksam till den starka 
uppdelning han vill göra mellan den tidige och sene Björling. Olsson talar om en 

”avsakralisering” och om ”ett skifte från en passiv till en aktiv intertextualitet, där 
traditionen är nedtystad och synlig indirekt som ansatser, rytmiska mönster, tonfall 
och ålderdomliga vändningar.” Det är riktigt att de indirekta, mer kontextuellt 
lösgjorda tonfallen och mönstren, är vanligare i den senare produktionen, men 
redan från början är ett sådant skrivsätt etablerat hos Björling, om än inte lika 
dominerande och fullt utvecklat. Ett gott exempel är vår aktuella dikt där det 
inte i första hand handlar om att explicit alludera på specifika bibelställen 
(möjliga referenser vore annars Paulus första brev till korintierna där det i kap. 
15 talas om de dödas uppståndelse) utan mer om hur den bestämda önskan om 
att inte glömma de döda, kläs i ett språk som ekar av bibliska vändningar och 
föreställningar om uppståndelsen och uppstigandet. Vi kan också lägga märke till 
pronomenet ”I” som inte bara är avpassat till diktens rent allmänna karaktär av 
högstämd hyllning utan även är flitigt förekommande i just bibeln. 

I takt med ljusets återvändande fylls de döda med alltmera liv. Den apostrofiska 
inriktningen på de döda är så energisk, att de paradoxalt nog blir mer levande 
och närvarande än de faktiskt levande. I den sista raden återvänder dikten till de 

192 Anders Olsson 1995a, s. 171.
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levandes skara, som också de en gång skall vakna (och därmed bli lika ’levande’ 
som de stupade) och se det ljus som de fallna har levt och dött för: ”En gång när 
vi vaknar, står skogarna ljusa”.

Utan att uttalat bryta med den ’frihetskrigskrigsdiktning’ som hade etablerats med 
Gripenberg och Hemmer styr Björling in den på en annan väg, då han utesluter 
hatkänslorna gentemot de röda. Men inte bara hatet lyser med sin frånvaro, utan 
så gör även de röda som grupp och företeelse. De röda är de uteslutna ’andra’, det 
osynliggjorda subjektet vars gevär riktades mot just de ljusgestalter som Björling dikt 
önskar uppväcka från dödens glömska. De röda är fortfarande kvar i glömskan. Som 
Sven Willner framhållit är det påfallande hur svårt det var för de intellektuella och 
författarna att mer förutsättningslöst närma sig inbördeskrigets problematik, och 
inte minst att hitta ett användbart språk för de mer nyanserade uppfattningar som 
trots allt började bryta fram.193 Björlings dikt måste förstås utifrån denna samtida 
historiska situation. Att vid denna tid tala eller skriva om inbördeskriget utan att 
deklarera sina sympatier för den vita sidan och inte minst sin avsky för de besegrade 
röda, var om inte omöjligt så i vart fall mycket ovanligt. Inom prosan utgör Sigrid 
Backman det stora undantaget med sina romaner Ålandsjungfrun (1919) och Familjen 
Brinks öden (1922). Björlings emotionellt dämpade tonfall, måste ändå ses som ett led 
i utvecklingen av denna mer balanserade uppfattning. Ett radikalare steg tas några 
år senare med Diktonius ”Hjältegravar” från Stenkol (1927), som på ett lågmält 
men oerhört emotionellt drabbande sätt kontrasterar de vitas monument i ”granit 
och brons” med de rödas oansenliga och undangömda skogsgravar: ”snötäckta, 
undangömda, / utan stenar, kors eller namn”.194 

Mer ogarderat kan Björling närma sig ett politiskt ämne när det föreligger en 
direkt mänsklig dimension, som gör att han kan skriva en dikt som är inriktad 
mot konstellationen ”röstens ton, ansiktets drag”. Så har han uppenbarligen 
gripits av den mycket uppmärksammade Marinus van der Lubbes öde. van der 
Lubbe anklagades och dömdes till döden för att ha tänt eld på riksdagshuset i 
Berlin i februari 1933. Samma dag som denne avrättas, den 10 januari 1934, 
skriver Björling dikten ”van der Lubbe” som två dagar senare står att läsa i den 
socialdemokratiska Helsingforstidningen Arbetarbladet.195 Senare samma år kom 
den att ingå i samlingen Fågel badar snart i vattnen och lyder som följer:

193 Willner 1968, s. 15 f.
194 Elmer Diktonius, Stenkol, Helsingfors, 1927, s. 83.
195 Dikten som stod i Arbetarbladet 12.1.1934 är där daterad ”10.1. - 34.”, vilket gör det sannolikt att 

den skrevs strax efter det att bulletiner gått ut om van der Lubbes avrättning. I ett brev till Stig 
Carlson många år senare skriver Björling apropå att dikten skall tryckas på nytt i urvalsvolymen 
Hund skenar glad (1959): ”Arvid Mörne läste dikten, införd i Arbetarbladet, och kom fram till 
mig (på en restaurang) och befanns bitter över att Hindenburg inte benådat. Höll det för en 
skamfläck för gamle Hing.” (Brev till Stig Carlson 29.8.[1959], vol. 3, pag. 551, ÅAB)
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van der Lubbe.

Dina hederliga ögon, din muns
envist
du, min broder
du stolt, biten ihop omkring ditt öde.
Du
som din handlings mening eller —
meningslöst?
som en som ej har något,
en klar gestalt ur dunklen
en heros ur det lidandes
mörker,
du broder med det tysta skrik
ur öron som ej hör,
ditt fotstegs tal mullrar över gåtfullt
trappsteg.

(F 98 / II 102)

Den av både nazister och kommunister så avskydde van der Lubbe äreräddas 
här av Björling som skriver en dikt buren av en inkännande identifikation, vilket 
inte minst understryks av det direkta apostrofiska anropet. Nazisterna gjorde 
allt som stod i deras makt för att leda i bevis att van der Lubbe handlade på 
kommunistpartiets order, medan Komintern drev en synnerligen framgångsrik 
kampanj som gick ut på att nazisterna själva var de verkliga anstiftarna. I 
rättegången friades de åtalade kommunisterna medan van der Lubbe dömdes 
till döden. Världsopinionen lät sig övertygas av Kominterns version medan senare 
forskning i de flesta fall menar att van der Lubbe sannolikt var ensam om att 
planera och genomföra brandattentatet utan någon inblandning från vare sig 
kommunister eller nazister.196 Nu verkar inte fördelningen av skuldbördan ha varit 
det som intresserade Björling i själva dikten. Med utgångspunkt från de många 
rättegångsskildringarna av van der Lubbes kuvade och bisarra uppträdande 
med sänkt huvud, omotiverade skratt och mumlande och enstaviga svar, är det 

196 John Pritchard, Riksdagshusbranden, övers. Harry Bökstedt, Stockholm, 1974; Reichstagsbrand: 
Aufklärung einer historischen Legende, Uwe Backes…, München, 1986. Att Lubbe var ensam 
brandstiftare tycktes oomstritt tills häromåret en bok utkom som åter lanserar nazisterna som 
de verkliga organisatörerna av branden, se: Alexander Bahar & Wilfried Kugel, Der Reichs-
tagsbrand: Wie Geschichte gemacht wird, Berlin, 2001. Boken som bl.a. baserar sig på tidigare ej 
kända dokument har väckt nytt liv i skuldfrågan. Diskussionen går vidare bl.a. på nätet, se: 
Reichstagsbrandforum, 1995-, URL: http://www.zlb.de/projekte/kulturbox-archiv/brand/ 
(2004-03-21)
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uppenbart att poeten velat presentera en helt annan bild.197 Där den närvarande 
världspressen förmedlade bilden av en helt uppgiven ’undermänniska’ ställer 
Björling istället fram en tragisk och ensam okuvlig hjälte: ”Dina hederliga ögon, 
din muns / envist / du, min broder / du stolt, biten ihop omkring ditt öde”. 

Björling skriver här en av sina många porträttdikter, en typ av text som 
genomgående bygger på en mycket stark identifikation med det låga och 
föraktade som likväl framhärdar i att gå sin egen väg. På samma sätt som han 
tidigare skrivit dikter om Södergran och Ekelund och där lyft fram deras heroism, 
diktar han nu om den bespottade van der Lubbe. Björling vägrar (eller undviker) 
konsekvent att betrakta van der Lubbes öde utifrån den politiska horisonten. Att 
överhuvudtaget fråga efter hans motiv förefaller helt ovidkommande: ”Du / som 
din handlings mening eller – meningslöst?”. Poeten försöker upprätta någon form 
av utrymme för den enskilda människan, önskar visa på hennes storhet bortom 
de politiska systemen och de strategiska övervägandena. Den medåtalade och 
sedermera friade kominternagenten Georgi Dimitrovs briljanta utnyttjande av 
den politiska människans främsta vapen: det retoriska talet, stod i en skärande 
kontrast till den nästan autistiskt avskärmade van der Lubbe.198

Man kan utgå från att den omvittnat ’ofullkomlige’ och oartikulerade Björling 
hade betydligt lättare att identifiera sig med van der Lubbe än med den slipade 
politruken Dimitrov. Björlings val av tilltalsordet: ”broder”, stödjer en sådan 
tolkning. Det är inte heller helt otroligt att van der Lubbe väckte slumrande 
minnen från Björlings aktivistiska ungdom där det politiska våldet spred både 

197 Pritchard 1974, s. 126, 147, ger en rad exempel på van der Lubbes uppträdande. Arthur 
Koestler som vid tiden för rättegången var aktiv inom Komintern ger i sina memoarer 
en ytterligt negativ bild av van der Lubbe, som trots författarens uppgörelse med den 
kommunistiska läran fortfarande är starkt färgad av den bild som den ’medvetne’ kommu-
nisten var mån om att vidareföra: ”Van der Lubbe var psykopat och son till en försupen nasare 
i Holland. Han var tjugufyra år och hade försökt sig som murarlärling och kypare och betjänt 
och slutat som luffare. Han var homosexuell, led av en kronisk ögonsjukdom och gick i en 
ständig fruktan för att bli blind. Dessutom var han patologisk lögnare och hade ett patologiskt 
begär att bli omtalad. […] Lubbe var en ryslig uppenbarelse, till hälften människa, till hälften 
djur. Saliven rann över hakan på honom och snoret droppade på golvet. Då och då torkade 
hans försvarsadvokat honom i ansiktet med en pappersservett. Han stod med hängande armar 
och huvudet nersjunket mot bröstet och när han satte sig sjönk huvudet ner mellan knäna som 
på en trasig docka.” (Arthur Koestler, Den osynliga skriften, övers. Nils Holmberg, Stockholm, 
1988, s. 211 f.). I Hufvudstadsbladet som bevakade rättegången dag för dag, kunde man 
under rubriken ”Den stora processen om mordbranden i tyska riksdagshuset har börjat. Van 
der Lubbes förvirrade gestalt behärskade gårdagens förhandlingar. Försvarsadvokaten ansåg 
honom för mindervärdig individ”, bl.a. läsa: ”Han stirrade ned mot golvet och tycktes icke ha 
någon som helst uppfattning om vad som skedde kring honom. […] Efter de första timmarnas 
förhör med van der Lubbe får den objektive åhöraren ett bestämt intryck av att den anklagade 
antingen är psykopat eller en synnerligen raffinerad simulant.” (Hufvudstadsbladet 22.9.1933)

198 För Dimitrovs beundransvärda retoriska förmåga, se Pritchard 1974, s. 136 ff.
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fasa och fascination. Björlings van der Lubbe får något av samma tragiska resning 
som bombkastaren Salvat i Zolas roman Paris. Om Björling kände till att van 
der Lubbe omfattade en mer anarkistisk och individualistisk betonad socialism 
(rådskommunism) vet vi inte.199 Om så vore fallet öppnar sig här ytterligare en 
identifikatorisk minnesbana till hans röda ungdom. För nazisterna var det likgiltigt 
vilken typ av kommunist van der Lubbe var, medan Komintern framhöll att han 
lämnat det holländska kommunistpartiet för att söka samröre med anarkistiska 
och senare nazistiska kretsar. Inte minst uppehöll sig kommunisterna vid van 
der Lubbes påstådda homosexualitet och förbindelse med SA-ledaren Röhm. 
Genom en oerhört skickligt genomförd propagandakampanj i regi av Komintern 
med bl.a. utgivningen av de s.k. ”Bruna böckerna” om riksdagshusbranden och 
nazistterrorn, kom stora delar av allmänheten att uppfatta van der Lubbe som en 
moraliskt förtappad varelse som gick nazisternas ärenden.200 Den homofobiska 
stigmatiseringen av van der Lubbe torde av Björling ha uppfattats annorlunda 
och istället för ökad distansering erbjudit ännu en möjlighet till identifikation. 
Utifrån denna allmänt omfattade och synnerligen negativa bild av van der Lubbe, 
skriver Björling ett lyriskt porträtt som är tecknat från ett helt annat perspektiv, 
byggt på förståelse och igenkännande.

Det är också påfallande hur Björling helt och hållet bygger sin dikt på det 
intryck som utgår från den mestadels stumme van der Lubbes kroppsgestalt. I 
frånvaro av artikulerat tal tar den konkreta kroppen plats. Men det är också 
tydligt att Björling väljer att se något annat, där omvärlden bara såg en 
hopplöst mumlande figur med sänkt huvud och bortvänd blick. Istället talar 
han om ”hederliga ögon” och ”din muns / envist” och ”en klar gestalt ur 
dunklen”. Han noterar att det finns något annat strax under det synliga och 
oartikulerade. Där språket tiger, talar istället kroppen: ”du broder med det 
tysta skrik / ur öron som ej hör, / ditt fotstegs tal mullrar”. Här står vi inför en 
lyrisk äreräddning, en poetisk hagiografi över en människa som berövats det 
mesta av sin mänskliga värdighet. Björling skänker den åter.

*

199 Om van der Lubbes politiska sympatier se Hans Mommsen, ”Van der Lubbes Weg in den 
Reichstag - der ablauf  der Ereignisse”, i Reichstagsbrand, 1986, s. 36 ff.

200 Om Kominterns kampanj se Pritchard 1974, s. 95-121; Koestler s. 214 ff. De bruna böckerna 
översattes även till svenska och finska. I Sverige utkom de på Clartés förlag och hette Bruna 
boken om riksdagbrand och Hitlerterror (1933) och Bruna boken II. Dimitroff  contra Göring (1934). 
Påståendena om van der Lubbes homosexualitet omnämndes även i Hufvudstadsbladets 
rättegångsbevakning (”Lubbes hälsotillstånd undersökt”, Hufvudstadsbladet 23.9.1933).
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Genom årens lopp skulle samtiden sätta sina avtryck i Björlings dikt. Stämningar 
och konkreta motiv från Finland under vinterkrig och fortsättningskrig ingår i 
t.ex. Ohjälpligheten (1943) och O finns en dag (1944). Stundom når dessa dikter en 
hymnisk ton som i den ofta citerade dikten från Ohjälpligheten som börjar: ”Hela 
världen längtar fred / har väntat / och en dag – att leva / hela världen längtar 
längtar” (O 30 / III 126). Men oftare är dikterna mer nedtonade, ett slags sakliga 
och fenomenellt inriktade återgivningar av krigets vardag. Det har säkert att göra 
med att ämnet för Björlings dikt så många gånger är det förnimbara, det som är 
konkret föreliggande här och nu. När kriget når Finland och Helsingfors är det 
därför helt naturligt att det också börjar uppträda i Björlings dikt, som i en text 
från O finns en dag: ”Och är luft ljum i regndagsväder / dimma höljer stad och träd 
kring torget / tyska gossar sjunger / sjunger och marscherar / i regndagsväder 
/ rök och dimma höljer träd och taken / torget ekande av sången” (OF 42 / III 
246). Björling har själv kommenterat detta:

I O finns en dag finns ju tids- och händelseprägel. (Att jag talar 
om ”tyska gossar” marscherande utgör ingen nazibugning, utan 
rent mänsklig syn. Jag var ivrig anhängare av fredsopinionen, 
för vilken själve Mannerheim var symbolen. Men jag bodde i 
Sandviken och såg debarkeringen av en tysk division som tågade 
över torget förbi mitt fönster. Med i hela Europa roffade hästar 
av alla slag.)201

Uttrycket ”mänsklig syn” är viktigt. Björlings diktning var i alldeles ovanligt hög 
grad beroende av det sedda, det han själv erfarit med sina ögon. Efter förstörelsen 
av hans bostad i Brunnsparken bodde Björling under ett par år i ett rum hos 
professor Knut Tallqvist på Sandviksgatan, alldeles vid Sandvikstorget. Över 
detta torg har de tyska soldaterna kommit marscherande och på samma sätt 
som Björling tidigare från sitt Brunnsparksrum spanade ut över Finska viken 
med Långören och Sveaborg satt han nu i sitt fönster vid Sandvikstorget och 
absorberade nya intryck som mer eller mindre omedelbart tog plats i hans diktning. 
’Historien’ eller det som på sikt skulle bli historia i Björlings text uppträder därför 
inte så mycket som historia som en konkret händelse i nuet. De tyska soldaternas 
närvaro i Finland blir inte till föremål för någon politisk reflektion i dikten (vilket 
inte hindrar att Björling kunde ha en bestämd åsikt, vilket brevcitatet klargör) 
utan är en del av den alldeles konkreta och samtida fenomenvärlden. I takt med 

201 Odaterat brevutkast till Gustaf  Öberg, vol. 17 (ÅAB)
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att Björling alltmer renodlar sin dikt mot det åskådligt centrallyriska underordnas 
även det politiska och samhälleliga denna på värdeomdömen tomma form.

Litteraturens och politikens revolutionärer
Även om Björling inte med någon större förkärlek uppsöker det politiska inser 
han samtidigt att det i vissa stunder inte går att undvika, och han är då beredd 
att skriva om det på samma villkor som gäller för hans övriga texter. Vi ska längre 
fram se hur han i samband med att han i sin andra bok Korset och löftet (1925) 
öppnar sin text mot tillvaron i stort också kommer att föra in den samhälleliga 
sfären och framför allt i sina groteskt präglade dikter kastar om maktens hierarkier. 
Denna sett till innehållet och värderingarna utpräglade antiborgerliga diktning 
sker utifrån en medveten anslutning till modernismen som en kollektiv rörelse.

Modernismen eller som den ibland kallas ”litteratur- och konstrevo-
lutionen”, var ju inte bara en estetisk rörelse som ville förändra en äldre tids 
förstelnade former utan hade också i många fall politiska anspråk.202 Vissa av 
modernismens grupperingar stod tidvis under stark påverkan från samtidens 
mer extrema politiska rörelser. Bland dessa konstellationer kan nämnas: de 
italienska futuristerna och fascismen, den tyska expressionismens revolutionära 
vänsteraktivism, Berlindadaismens anarkistiska kommunism och den franska 
surrealismens trotskistiskt inspirerade kommunism.

Den finlandssvenska modernismen sett som helhet uppvisade knappast 
motsvarande politiska profilering. Däremot var dess diktning framvuxen mot 
samma bakgrund som den övriga europeiska modernismen: första världskrigets 
förödande masslakt och politiska oroligheter med den ryska oktoberrevolutionen 
som dramatisk kulmination och inledning till en ny världsordning. I Finlands fall 
ett blodigt och traumatiskt inbördeskrig. Hagar Olsson har flera gånger framhävt 
hur de dramatiska politiska förändringarna var länkade till de nydanande estetiska 
och filosofiska idéerna och hur intensivt livsförhöjande detta verkade på henne.203 
Samtidigt är det viktigt att notera att förmågan att uppfatta dessa ’signaler’ var 
exkluderande, det var inte alla förunnat att förnimma denna ’Zeitgeist’. Det 
tillkom en utvald krets, eller som Hagar Olsson skriver: ”de unga diktarna och 
konstnärerna som redan förkastat de besudlade livsvärdena och bar inom sig den 
inspirerade bilden av en ny mänsklighet, en högre, finare organiserad som var 
medveten om sin bestämmelse.”204 Denna exklusivitet genomsyrar stora delar 

202 Se t.ex. Gunnar Qvarnström, Moderna manifest: litteratur- och konstrevolutionen 1909-1924: en 
introduktion, Stockholm, 1973, s. 19-26.

203 Se t.ex. Hagar Olsson, ”Elmer Diktonius – en modernistisk pionjär”, Samtid och framtid, 4 (1947) 
s. 19 f.; Ediths brev, s. 35 f.

204 Hagar Olsson, Ediths brev, s. 35.
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av det konstnärliga avantgardet. Som självutnämnd representant för det nya 
intar denna rörelse en utpräglad antagonistisk hållning gentemot traditionen. 
Dess opposition var inte så sällan dubbelriktad, både mot de etablerade estetiska 
värderingarna och det borgerliga samhällets ordning.205

Den finlandssvenska modernismens pionjär Edith Södergran har ofta fram-
ställts som politiskt omedveten, alternativt reaktionär.206 Redan i den första 
Södergranmonografin återvänder Gunnar Tideström gång på gång till frågan 
om Södergrans politiska inplacering. Att frågan var känslig och laddad visas 
med all tydlighet av Hagar Olssons kommentarer i Ediths brev, när hon skriver: 

”Att såsom Tideström gör i sin monografi till varje pris vilja intolka en fientlig 
hållning gentemot det revolutionära Ryssland i Ediths ord är en felbedömning 
som kommer sig av att han ser på situationen med sina egna och sin tids ögon 
som är tillbakablickande och inte med hennes som var framåtblickande, framtids-
hungriga.” (s. 36). I monografin Ediths jag formulerar Ebba Witt-Brattström ett 
liknande försvar: ”Med en historiskt grundad läsning framgår med all önskvärd 
tydlighet att hon tillhörde den sista heroiska rörelse i vår tid som med ett närmast 
religiöst färgat patos gick in för att förändra människan utan att förstå betydelsen 
av ett långsiktigt, demokratiskt arbete.”207

Emellertid är det faktiskt inte så att Tideström genomgående och entydigt 
framställer Södergran som anti-bolsjevik, inte heller kan man påstå att hans fram-
ställning saknar historisk kontextualisering. Förvisso ser Tideström det som en 
självklarhet att blotta det faktum att familjen Södergran förlorat sin förmögenhet 
genom den ryska revolutionen också innebär ett uttalat stöd för de krafter som 
verkade för bolsjevikregimens störtande. Men samtidigt kan han skriva: 

Edith Södergrans drömda mål är emellertid inte alls ett åter-
ställande av en borgerlig kultur och samhällsordning; hon är 
samhällsbevarare endast med reservationer och tidsbegränsning: 

”Jag betraktar det gamla samhället som modercellen, som bör 
stödjas till dess individerna resa den nya världen”. Till sin 
anda är hennes nya diktning så långt ifrån konservativ som 
möjligt, den kunde snarare kallas världsrevolutionär, och 
dikter som Framtidens tåg, Samlen icke guld och ädelstenar 
och Rosenaltaret hånar vardagsmänniskornas begränsning 

205 Se Renato Poggioli, The Theory of  the Avant-Garde, transl. Gerald Fitzgerald, New York, 1971 
(1968), s. 30-40; Raymond Williams, ”The Politics of  the Avant-Garde”, i förf:s: The Politics of  
Modernism: Against the New Conformists, London, 1989, s. 48-63.

206 Se t.ex. Salminen 1963, s. 96; Tua Forsström, ”Den heta villan” i: Författare om författare: 24 
finlandssvenska författarporträtt, Stockholm, 1981, s. 120-26.

207 Ebba Witt-Brattström, Ediths jag: Edith Södergran och modernismens födelse, Stockholm, 1997, s. 57.
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i målsättningen och har snarast en antiborgerlig och anti-
materialistisk, därtill en antikristlig tendens.208

Faktiskt är det så att Tideström genomgående diskuterar komplexet Södergran 
och politiken inom ramen för författarinnans historiska samtid. Så gör han 
t.ex. när det gäller hennes antitsaristiska ungdomsdiktning med påpekandet 
att denna upproriska attityd inte behöver innebära ett intresse för de sociala 
frågorna.209 Vad Tideström vill visa på, är hur den estetiska radikaliteten ej 
nödvändigtvis förutsätter en politisk vänsterradikalitet. Hos Olsson och Witt-
Brattström framställs visserligen den politiska dimensionen som underordnad 
den estetiska, men när den kommer till uttryck förutsätts den alltid vara mer eller 
mindre vänsterinriktad. Att Södergran skulle kunna förknippas med borgerliga 
eller högerradikala åsikter avvisas bestämt.210 För den som läser Södergrans brev 
förefaller det emellertid finnas lika mycket eller mer som pekar höger ut. Så 
kan man i breven notera hur intresset för Clarté och Barbusse även innehåller 
uttalade reservationer mot den allför framhävda socialismen.211 Vidare ges den 
steinerska tredelningtanken en utpräglad elitistisk tolkning genom drömmen 
om grundandet av ett högkvarter för de verkligt ”viktiga” människorna, ”d.v.s. 
endast vi [som] ha den övermänskliga djärvhetens anda”.212 Det var en grupp 
vars inriktning skulle bestämmas av Nietzsches övermänniskotanke och aldrig 

”syssla med socialt småplock”.213 Väl känd från breven är också Södergrans ovilja 
att medverka i tidskriften Ultra om ”obehöriga”, d.v.s. kommunistiska tendenser 
fick göra sig gällande.214 

Dylika uttalanden har varit en ständig stötesten för Södergranexegetiken; 
själv menar jag att de bör tas på allvar och inte betraktas som tillfälliga hugskott 
eller estetiskt betingade förlöpningar. Johan Wrede har för sin del betonat att 
man faktiskt bör ta såväl Södergran som Hagar Olsson på orden, men då också 
läsa dessa ord utifrån den historiska samtidens horisont som inte krävde vår tids 
mer artikulerade konkretion för att räknas som politiskt inriktad.215 Tio- och 

208 Gunnar Tideström, Edith Södergran, Stockholm, 1949, s. 175 f.
209 Ibid., s. 37-41.
210 Speciellt gäller detta Witt-Brattström som framhåller det ”röda” som en symbolfärg hos 

Södergran, vilken genomgående kopplas till en revolutionär apokalyps med rötter i rysk 
messianism och bolsjevism. Se Ediths jag, s. 42 f., s 267 f.

211 Edith Södergran, Samlade skrifter 2. Brev, utg. av Agneta Rahikainen, Helsingfors, 1996, s. 160.
212 Ibid., s. 184 f.
213 Ibid., s. 188.
214 Ibid., s. 244.
215 Johan Wrede, ”Illusion-utopi-realism: Edith Södergran, Hagar Olsson och Finland omkring 

1920”, Finsk Tidskrift, 195-196 (1974) s. 273-82.
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tjugotalsmänniskan gjorde inte samma åtskillnad mellan politik och estetik och 
det var på intet sätt uppseendeväckande att diskutera tidens samhällsfrågor utifrån 
ett tämligen svärmiskt och estetiserande perspektiv. Utgår man från att Södergran 
faktiskt menar vad hon säger så framstår hon som en tidstypisk representant för 
en aktivistisk modernism med tydliga elitistiska drag, vars utövare inte bara nöjde 
sig med att skriva dikter utan också ville omsätta sina idéer i praktiken: 

Dock väntar jag den dag då de starka krafter, som känna att 
människan går mot övermänniskan bilda en organism och denna 
grupp enar sig med Clarté och andevetenskapens representanter 
och vad allt ännu kan komma i fråga och bilda mänsklighetens 
kompletta hjärna. Jag är framför allt handlingsmänniska och vill 
taga den starkaste andel i dessa händelser.216

Likafullt är det viktigt att hålla i minnet att för Södergran – i stort sett allt – politik 
såväl som liv, var underordnat konsten, det estetiska perspektivet. Samtidigt var 
det estetiska inte begränsat till de formella greppen, det rymde i sig en hel 
livshållning. Ett av de starkaste uttrycken för denna ideologiska position är den 
uttalade estetiska nihilism som kännetecknar så många av hennes dikter. Det 
kanske mest kända och omdiskuterade exemplet på en sådan dikt är ”Månens 
hemlighet” med sin skildring av hur ”lik skola ligga bland alarna på en underskön 
strand. / Månen skall kasta sitt skönaste ljus på den sällsamma stranden.”217 
Tideström menar att dikten kan sättas i direkt samband med de arkebuseringar 
av röda som skall ha skett i Södergrans alldeles omedelbara omgivning och finner 
dikten skrämmande i ”sin blandning av brutalaste verklighet och romantiskt-
estetiskt avnjutande”.218 Olof  Enckell utgår också från att dikten har konkret 
verklighetsbakgrund men pekar samtidigt på dess potentiella relation till en 
dekadent poetisk tradition som öppnar möjligheterna till en mer uppskattande 
läsning med hänsyn till diktens rent artistiska kvaliteter.219 I en temperamentsfull 
uppgörelse med ’ikonen’ Södergran finner Tua Forsström det omöjligt att 
anamma Enckells dubbelsyn: ”Jag blir äcklad och förbittrad. Här har vi den 

216 Södergran 1996, s. 160. En som också vill ta Södergrans ord på allvar är Peter Luthersson 
som menar att hennes antiborgerliga och potentiellt totalitaristiska ståndpunkt är en tidstypisk 
produkt av modernismens ideologi, se hans Svensk litterär modernism: en stridsstudie, Stockholm, 
2002, s. 253 ff.

217 Södergran 1990, s. 83.
218 Tideström 1949, s. 165.
219 Olof  Enckell, Esteticism och nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik: studier i finlandssvensk modernism (1), 

Helsingfors, 1949 (diss.), s. 79 ff.
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esteticerande attitydens yttersta konsekvenser – som om det fanns ett konstnärligt 
ansvar utan moraliskt ansvar!”220

Ernst Brunner återupptar Enckells linje och diskuterar ”Månens hemlighet” 
som del av en kontinental lyrisk tradition men också dess plats inom Söder-
grans egen ’ikonografi’. Brunner avvisar inte Tideströms betonande av verk-
lighetsbakgrund, men visar samtidigt att det är osäkert huruvida arkebuseringar 
verkligen utfördes och diskuterar om dikten inte lika gärna kan bottna i 
Södergrans fantasier om vad som skulle kunna ha hänt med tanke på de rådande 
förhållandena.221 Witt-Brattström menar att ”Månens hemlighet” tillsammans 
med många andra dikter från Septemberlyran knappast hade kunnat skrivas om inte 
det förhärjande inbördeskriget hade drabbat karelska näset, men att dikterna 
med fördel låter sig läsas utan att man vet något om dessa historiska händelser.222 
Witt-Brattström önskar bryta loss Södergrans diktning från den etablerade 
historiska och biografiska kontexten och istället läsa den utifrån en feministiskt 
färgad messianism med rötter i den ryska kulturen. Även om den södergranska 
texten skulle innehålla segment från den petersburgska kulturen kan jag inte se 
varför den inte också samtidigt kan vara bärare av inbördeskrigets erfarenheter. 
Den lyriska texten kännetecknas av en grundläggande flerstämmighet, och det 
finns så mycket i både själva dikterna och de omgivande breven som pekar mot 
de dramatiska månaderna av förhärjande revolution och inbördeskrig.

Om Hagar Olsson i långa stycken delade Södergrans elitistiska visioner var de 
samtidigt mer praktiskt och realistiskt förankrade och dessutom av en mer entydig 
vänsterinriktning. Ännu under inbördeskriget och tiden närmast därefter var 
Olssons sympatier klart borgerligt vita, men kom under tjugotalet att radikaliseras. 
När hon inför den bredare publiken träder fram som den litterära modernismens 
banérförare, gör hon det med en retorik som delvis är lånad från den politiska 
vänsterns språkbruk och som inte tvekar att skriva samman den södergranska 
fjärranlängtan med arbetarrörelsens utopiska strävan. Så kan hon skriva: ”I en 
eller annan form möter man hos dem alla – de må kallas expressionister eller 
kollektivister eller totalister eller unanimister eller naivister eller mystiker eller 
gudvetvad – drömmen om ’landet som icke är’, visionen av det gyllne riket, som 
’åt alla lycka bär’.”223 Som vi tidigare påpekat var också de kritiska reaktionerna 
på Ny generation inte helt oväntat starkt ideologiskt färgade. Även om Olsson 

220 Forsström 1981, s. 123.
221 Ernst Brunner, Till fots genom solsystemen: en studie i Edith Södergrans expressionism, Stockholm (diss.), 

1985, s. 300-09 samt not 75 s. 358.
222 Witt-Brattström, s. 268.
223 Hagar Olsson, Ny generation, Helsingfors, 1925, s. 14.
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värjde sig mot försöken att måla in henne i det röda hörnet, går det inte bortse 
från att hon under tjugotalet tog starka intryck av de nya politiska och kulturella 
föreställningar som utformades i den unga sovjetstaten.224 Däremot är det svårt att 
se att hennes intresse skulle ha något djupare samband med en önskan att enligt 
vedertaget marxistiskt mönster vilja förändra samhällets produktionsordning. 
För Hagar Olsson förefaller det i första hand vara ett grundläggande behov av 
att vara i takt med tiden, att vara ett språkrör för det nya. Den nya dikten och det 
nya samhället som byggs i Sovjetunionen blir delar av ett och samma uttryck, en 
revolutionerande kraft som i hela sin inriktning är vänd mot framtiden.

I sitt ständiga betonande av det presenta, framstår Olsson som en exemp-
larisk representant för det konstnärliga avantgardets absoluta inriktning på det 
nya. Visserligen har det hävdats att inte heller detta skulle vara något unikt, att 
i själva verket varje tid, varje generation av konstnärer och författare anser sig 
representera något nytt.225 Renato Poggioli som i sin framställning av avantgardets 
teori lyfter fram just det nya som ett av dess grundläggande karakteristika 
erkänner existensen av dylika invändningar men menar samtidigt att ingen 
annan inriktning före modernismen har hävdat nyhetsvärdet med samma 
absoluta emfas och varit så extremt framtidsinriktad, så fokuserad på det ännu 
ej kända.226 Andra modernistforskare som varit inne på liknande tankegångar 
har också påpekat, att även om tidigare perioder har ansett sig stå för det nya 
har de samtidigt åberopat sig på någon form av guldåldersföreställning, en dröm 
om att väcka något förflutet till liv på nytt, till skillnad mot avantgardismens 
ikonoklasm.227 

Hur som helst så kan vi se hur politiken hos Hagar Olsson blir till litteratur, 
lika mycket som litteraturen blir till politik. Detta är en typisk avantgardistisk 
inställning.

Begreppet avantgarde (”förtrupp”) som ursprungligen är en militär term fick 
sin politiska laddning under den franska revolutionen och utvecklades under 

224 Hagar Olssons intresse för den ryska revolutionära kulturen visar sig på allvar under hennes 
Estlandsvistelse hösten 1924, då hon bl.a. läser verk av Lenin, Trotskij och Radek samt skriver 
flera av de artiklar som sedan kom att ingå i Ny generation, se Holmström 1993, s. 85 f. 

225 Så påstår t.ex. Paul de Man i ett försök att ’dekonstruera’ modernismens självförståelse, 
”Literary History and Literary Modernity” i: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of  
Contemporary Criticism, 2. rev. ed., London, 1983, s. 142-65.

226 Poggioli 1971, s. 214 f. En motsvarande argumentering möter vi hos Terry Eagleton, bl.a. 
skriver han: ”Alla historiska epoker är moderna i sina egna ögon men alla genomlever inte 
sin erfarenhet på detta ideologiska sätt. Om modernismen genomlever sin historia som 
egendomligt och påträngande aktuell har den också en känsla att detta aktuella ögonblick på 
något sätt tillhör framtiden, i förhållande till vilken nuet bara är en inriktning.” (Terry Eagleton, 

”Avantgardet, postmodernismen och senkapitalismen”, Zenit, (1987) nr. 1-2, s. 88)
227 Williams 1989, s. 52 f.
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början av artonhundratalet till att även omfatta aspekter av den konstnärliga och 
litterära verksamheten.228 Begreppets militära ursprung har trängts tillbaka men 
lever kvar i det politiska och konstnärliga avantgardets uppfattning om att vara 
en utvald och framtidsinriktad förtrupp som går i bräschen för de nya idéerna. 
Dessa två avantgarden har tidvis marscherat sida vid sida, men även om viljan har 
funnits, har det konstnärliga ofta haft svårt att följa den anbefallda takten.229 

I mångt och mycket framstår Hagar Olsson som en ledare utan armé: tid-
skriften Ultra levde en höst, försöken att introducera Clarté-rörelsen i Finland 
stannade vid en serie aldrig fullföljda initiativ och när den modernistiska gruppe-
ringen åter framträdde i samlad tropp mot slutet av tjugotalet i Quosego, spelade 
hon en ganska nedtonad roll. Den ’Sak’ hon en gång så intensivt kämpade för, 
den litteratur som var vänd mot samhället och människan, skulle för henne 
alltid stå i ett förklarat men också plågsamt ljus. Detta blir mycket tydligt i essän 

”Författarskapets dekadens”, som utifrån fortsättningskrigets horisont blickar 
tillbaka på tjugotalsmodernismens vilja att integrera den politiska utopin med 
det litterära uttrycket, i kontrast till samtidens litteratur som Hagar Olsson finner 
tom och själlös.230 

 Om Hagar Olssons ambitioner att förena dikten med den politiska kampen 
ibland får tycke av skrivbordsmarxism, framstår den unge Diktonius’ dikter och 
aforismer som betydligt mer oförmedlade och direkta. Men naturligtvis låg det ett 
hårt och systematisk arbete bakom denna så övertygande diktning. Som Thomas 
Henrikson har visat var mötet med den estetiskt mycket medvetne socialistledaren 
Otto Ville Kuusinen av oskattbart värde när det gällde att utveckla en dikt som 
var revolutionär både till form och innehåll.231 Även om många kritiker till att 
börja med också inriktade sig på de formella frågorna, var det politiken som blev 
den stora stötestenen när det gällde det kritiska mottagandet av Diktonius dikter. 

228 En koncis och innehållsmättad redogörelse ges av Matei Calinescu, ”’Avant-garde’: Some 
Terminological Considerations”, Yearbook of  comparative and general literature, 23 (1974) s. 67-78. Som 
en mer utbyggd version ”The Idea of  the Avant-Garde” ingår den i förf:s Five Faces of  Modernity: 
Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, rev. ed., Durham, 1987, s. 95-148.

229 Poggioli 1971 (s. 10 ff.) menar att samarbetet mellan de två avantgardena kulminerade under 
pariskommunen 1871 för att dra sin sista suck under naturalismen och symbolismen mot slutet 
av seklet. Med all rätt invänder Calinescu 1974 (s. 72); 1987 (s. 113) mot en sådan absolut 
och alltför tidig separation. Nittonhundratalets många avantgardistiska rörelser, framför allt 
futurismen, dadaismen och surrealismen utvecklades och verkade i mer eller mindre nära 
anslutning till kommunismen och fascismen. I Visions and Blueprints: Avant-garde Culture and Radical 
Politics in Early Twentieth-century Europe, ed. Edward Timms & Peter Collier, Manchester, 1988, 
ges en översikt av dessa mångförgrenade förbindelser.

230 ”Författarskapets dekadens” trycktes först i tidskriften Samtid och Framtid nr. 2 1944 och upptogs 
därefter i samlingen Jag lever, Stockholm, 1948.

231 Thomas Henrikson, Romantik och marxism: estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och Diktonius, 
Staffanstorp, 1971 (diss. Stockholm)
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Hur man än läste gick det inte att blunda för den uttalade solidariteten med 
arbetarklassen och de socialistiska idéerna. Louise Ekelund har kommenterat 
den vånda Olof  Enckell kände inför recenserandet av Stenkol (1927) och hur han 
i sitt bryderi vände sig till brodern Rabbe. Svaret han fick var förmodligen inte 
det han väntat sig:

Du nämnde om att du inte tyckte om socialistdikterna, men fast 
jag inte ingående hunnit titta i boken, hittade jag dock flere fina 
bland dem. Insvep nu inte din kritik i någon borgerlig Husis-aktig 
ton utan håll ärligt fram vad du tycker om och då är jag säker på 
att du bland socialistdikterna skall finna många som du bör kunna 
tycka om. Jag vill ge dig exempel: Marseljäsen är utmärkt, en av de 
finaste dikterna är Den röda dimman. Den stora Flyttningsdagen 
måste verka stark ur röd synpunkt. Det är minsann en annan 
och ärligare ton över den än över det mesta borgerliga kantat-
struntet, med sina idealistiska floskler och sitt tomma prat. […
] Överhuvudtaget ville jag säga om de röda dikterna att de äro och 
vill vara klasskampsdikter och kan bara fullt uppskattas naturligtvis 
av arbetare men de äro absolut inte lika våra borgerliga fest-dikter 
med sin pösande tro på den egna utmärktheten.232

Av Rabbe Enckells brevsvar framgår att han helst vill betrakta socialistdikterna 
utifrån en mer ’objektiv’ position, men att han samtidigt inte finner någon 
anledning att på politiska grunder ta avstånd från dem. I jämförelse med den 
utpräglat borgerliga dikten framhåller han Diktonius arbetardikter som genuina 
och ärliga. Samtidigt får man inte förledas tro att Enckell skulle ha börjat visa 
socialistiska sympatier. Som Ekelund framhållit, måste hans omdöme om Stenkol 
sättas i samband med den frigörelseprocess från det borgerliga samhällets 
fordringar på individen och konsten, som han vid denna tid befann sig i. 
Björling som var ett viktigt incitament för detta uppbrott kunde likafullt inte helt 
dela Rabbe Enckells beundran av Stenkol; samtidigt som han erkänner bokens 
kvaliteter är han ändå tveksam inför dess sociala tendens.233 När Enckell några år 

232 Brev från Rabbe Enckell till Olof  Enckell 10.11.1927 (SLSA 506). Även återgivet i Louise Ekelund, 
Rabbe Enckell: modernism och klassicism under tjugotal och trettital, Stockholm, 1974 (diss.), s. 82.

233 Brev till Rabbe Enckell 10/11.11.1927 (SLSA 748), uppmärksammas av Louise Ekelund 1974, 
s. 83, not 40 s. 344. Som framgår av brev från Diktonius framförde Björling även sina dubier 
vid ett personligt besök: ”Björling var här en afton, och bad att jag för min själs salighets skull 
måtte klippa boken i tu, och kassera senare hälften. Jag sade att skall det kastreras, så klipper 
vi frammen. Överhuvud blottar stenkolets rödaktiga bengalljus pojkarnas konservativa inälvor. 
Men de får ha som de vill, ty jag förstår livets annorlundhet, och högaktar min mammas tro och 
min f.d. pappas konstituionellaarbetarföreningsfosterländskhet.” (Brev från Elmer Diktonius till 
Rabbe Enckell 16.11.1927, SLSA 748, även tryckt i Diktonius 1995, s. 146) Den senare delen 
av Stenkol som Björling var kritisk mot består just av politiska dikter.
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senare sammanfattar sin syn på den finlandssvenska modernismen i inledningen 
till antologin Modärn finlandssvensk lyrik (1934) kan vi notera hur hans entusiasm för 
det socialistiska innehållet har svalnat. I samband med den kanoniseringsprocess 
som en dylik tidig historieskrivning utgör, kan vi se hur den sociala tendensen, 
den politiska laddningen desarmeras och skrivs in i ett allmänt idealistiskt 
sammanhang bortom det ursprungliga klassperspektivet: 

Diktonius socialism ingår i ett naturligt sammanhang med 
hans panteistiska all-livsförälskelse. Bakom det sociala 
ställningstagandet framskymtar städse ett moraliskt-ideellt 
syfte mot en bättre tingens ordning. I den sociala striden, 

”träle-herrekampen” ser han icke främst den materialistiskt-
ekonomiska sidan, utan han tolkar den enligt sin dynamiska 
livsuppfattning som en kamp mellan positivism och negativa 
krafter […]234

Den finlandssvenska tjugotalsmodernismen uppvisar följaktligen ett brett 
spektrum av politiska attityder, alltifrån Södergrans nietzscheanskt präglade kamp 
för ’saken’, Hagar Olssons kollektivistiska livstro, Diktonius klassperspektiv, till 
Rabbe Enckells och Gunnar Björlings mer individualistiska antiborgerlighet.

*

I sitt anammande av den modernistiska estetiken och medvetenheten om 
nödvändigheten att manifestera sig med program och egna tidskrifter 
och antologier, följde gruppen fem unga tätt i spåren på de finlandssvenska 
modernisterna. När det gäller det politiska däremot, upphör det mesta av 
överensstämmelserna. Vi har tidigare nämnt den upprörda förvåning som 
Lundkvist och Asklund visade, när de under sitt Helsingforsbesök sommaren 
1930 fick klart för sig att Björling varit engagerad på den vita sidan under 
inbördeskriget och dessutom ihärdigt försvarade detta ställningstagande. De rödas 
uppror hade i Sverige stötts av det nybildade Socialdemokratiska Vänsterpartiet. 
Och fem unga som samtliga sympatiserade med diverse politiska riktningar till 
vänster om socialdemokratin hade givetvis en helt annan bild av inbördeskriget 
än Björling.235 Så kan vi se hur t.ex. Josef  Kjellgrens reaktion på projektet Quosego 
är starkt ideologiskt färgad. Bara själva valet av termen ”den finska revolutionen” 
för inbördeskriget236 signalerar tydligt hans inriktning:

234 Rabbe Enckell, Inledning till Modärn finlandssvensk lyrik, Helsingfors, 1991 (1934), s. 39 f.
235 Om svenska ställningstaganden till inbördeskriget se Seppo Hentilä, ”Arbetare i revolu-

tionsland: Sveriges arbetarrörelse och det finska inbördeskriget”, Arbetarhistoria, 9 (1985) nr. 3/
35, s. 16-28. För de fem ungas sociala ursprung och politiska profil se Espmark 1964, s. 87 f.
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[…] här skall man alltså få en samlad och skärpt blick över 
vart en ung generation vill komma som växt upp under och 
efter den finska revolutionen, vad de har satt för sociala och 
samhälleliga mål, vilken ställning de unga tar till tidens problem 
och hur de utnyttjar sin konst efter alla programförklaringar och 
stridsartiklar. Men har man satt stora förväntningar på denna 
publikation, får man även uppleva en stor besvikelse.237

Nu var kanske Kjellgren den mest kommunistiskt inriktade av fem unga och inte 
helt oväntat den akademiske marxisten Arnold Ljungdals ’favoritproletär’, men 
synen på att den radikala formen också borde följas av ett vänsterradikalt innehåll 
var han långtifrån ensam om. Någon mer beständig förbrödring mellan den 
politiska vänstern och fem unga uppstod dock aldrig. Nämnde Ljungdal efterlyste 
mot slutet av tjugotalet en mer radikal och socialt medveten litteratur, och 
motsättningarna skärptes ytterligare i början av trettiotalet genom Ture Nermans 
kritiska recension av Harry Martinsons Nomad med efterföljande debatt i Klara 
Folkets hus.238 Men att det överhuvud debatterades så flitigt berodde på att man 
fann frågan värd att ta strid om. Den politiska arbetarrörelsen ställde krav på att 
författarna skulle spegla den sociala kampen. De estetiskt radikala författarna 
upplevde att de hade många och naturliga anknytningspunkter till en socialistisk 
världsuppfattning samtidigt som de ville stå fria vad gällde valet av form och 
ämne för sin dikt. 

I Finland förelåg inte på långa vägar motsvarande situation. Inbördeskrigets 
händelser låg inom den omedelbara horisonten, och alla former av vänsterbetonad 
aktivitet sågs med den största misstänksamhet av det etablerade samhället. Det 
finländska kommunistpartiet kunde inte verka öppet inom Finlands gränser, och 
den vänstergruppering som bröt sig ut från socialdemokratin under beteckningen 
Socialistiska Arbetarepartiet (FSAP) arbetade under stora svårigheter och förbjöds 
slutligen 1925, varefter de hårt trängda vänsterkrafterna samlades kring det 
nyinstiftade Finlands Arbetarpartis Valförbund. Dessa olika vänsterkonstellationer 
hade under hela tjugotalet ett stöd på mellan 10-15 % av väljarkåren.239 Under 
hårt tryck från den alltmer aggressiva Lappo-rörelsen instiftade riksdagen 

236 Vi har tidigare, i samband med Björlings dikt ”1918”, pekat på hur olika 1918 års händelser 
rubricerades beroende på politisk uppfattning. Den finska revolutionen hette för övrigt en skrift som 
Kuusinen utgav i Stockholm 1918.

237 J[osef] Kjellgren, ”Quosego - ny finsk tidskrift: spelar radikal och modern, men saknar klar 
inställning till tidens problem”, Folkets Dagblad Politiken 22.9.1928.

238 Om de hårdnande motsättningarna och de många debatterna se Espmark 1964, s. 97 ff.
239 Svante Ersson, ”Finlands kommunism”, i: Finland: en politisk loggbok, red. Ulf  Lindström & Lauri 

Karvonen, Stockholm, 1987, s. 122.
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slutligen under hösten 1930 de s.k. ”kommunistlagarna”, varvid all kommunistisk 
verksamhet förbjöds.240

Bland de finlandssvenska modernisterna var det i stort sett bara Diktonius 
som – framför allt genom sitt medarbetarskap i Arbetarbladet – verkade inom en 
mer institutionaliserad vänsteroffentlighet. Givetvis kan man inte enbart förklara 
skillnaderna mellan finlandssvenskarna och fem unga utifrån skilda historiska 
förutsättningar och erfarenheter; så har förmodligen klassbakgrunden också 
spelat en roll i sammanhanget. Som påpekats kom alla fem unga från de lägre 
befolkningsskikten, medan samtliga finlandssvenskar utom just Diktonius hade 
en mer borgerlig bakgrund.241 Naturligtvis var det ingen slump att Diktonius 
blev något av ’huspoet’ för flera ur gruppen fem unga. Det var lätt att hitta 
överensstämmelser både vad beträffar den dynamiska formen, viljan att gestalta 
en proletär erfarenhet och det sociala ursprunget. Vad gäller t.ex. Lundkvist 
är det uppenbart vilken betydande roll Diktonius spelade för det successiva 
anammandet av en modernistisk form och attityd, och i en rad artiklar under 
tjugotalets senare del återkommer han gång på gång till Diktonius.242 Insikten om 
att representera något radikalt nytt inom det litterära systemet är helt tydlig i de 
självmedvetna ord som inleder avdelningen ”Svensk modernism” i essäsamlingen 
Atlantvind (1932): 

Det är knappast en tillfällighet att det starkaste och mest levande 
i nutida diktning i så många fall kommit från självlärda män, 
utan studentbetyg på fickan, utan några akademiska studier 
bakom sig. De har varit ursprungliga diktarbegåvningar med 
ett inre behov av att uttrycka sig, att skapa och gestalta, och de 
har gjort det oftast utan hänsyn till traditionella estetiska lagar, 
direkt på konstnärlig instinkt.243

240 Lauri Karvonen & Ulf  Lindström, ”Finlands fascism”, i: Finland: en politisk loggbok, s. 162.
241 Diktonius far var faktor. Sven Willner har i sin undersökning ”Författarna och den sociala 

bakgrunden” i Söner av nederlaget och andra essäer, Ekenäs, 1979, s. 113-52, konstaterat att av de 
84 personer som 1925 var medlemmar av Finlands svenska författareförening (plus ytterligare 
en ej ansluten författare), kom 54 från vad han kallar överklassen, 20 från medelklassen, 5 
från arbetarklassen samt fyra från lantbrukarhem (s. 117 ff.). I egenskap av son till en faktor 
tillhörde Diktonius en kvalificerad minoritet såväl sett till författarkåren i helhet som till hans 
modernistkollegor. Senare undersökningar visar på en viss utjämning även om dominansen från 
över- och medelklassen består, se Lena Långbacka, ”Finlandssvenska författare på det litterära 
fältet: om författarkåren 1920-1990”, i Lena Långbacka & Benita Alanne, Finlandssvenskt 
författarskap: kåren och villkoren: två undersökningar, Åbo, 1991, s. [1]-75.

242 Se Espmark 1964, s. 28 f. för en diskussion av Lundkvists tidiga Diktoniusreception.
243 Artur Lundkvist, Atlantvind, Stockholm, 1932, s. 191.
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I den nya kanon som Lundkvist här mycket medvetet söker introducera, har 
Diktonius en alldeles självklar plats: ”en ny diktarprofil: en samtidigt elementär 
och social människa med trots och hat, bett och raseri” (s. 207). Några liknande 
kollektivistiska manifest baserade på en gemensam proletär klassbakgrund kunde 
inte Diktonius skriva – det fanns det inget socialt och institutionellt underlag för. 

Vad jag här velat visa är att den finlandssvenska modernismen inbegripet 
Björling självklart inte utspelar sig i ett politiskt tomrum, men dess sociala, 
ideologiska och politiska förutsättningar var radikalt annorlunda än de rikssvenska 
efterföljarnas.



III. Tiden före debuten

1. Melankoli och symbolism. I spåren av Levertin

EXAKT NÄR GUNNAR Björling börjar skriva poesi låter sig inte avgöras med 
någon precis bestämdhet. Som framgått stod hans första tryckta dikter att läsa i 
tidningen Arbetaren hösten 1906, men om han redan då skrev dikt regelbundet 
vet vi inte. Som bekant förstördes större delen av Björlings papper vid de ryska 
bombningarna över Helsingfors i februari 1944. Bland dessa papper fanns med 
all säkerhet en mängd manuskript från tiden långt före debuten. Tiden efter 
bombningen ägnade Björling åt att leta i ruinhögarna efter manuskript som 
var möjliga att rädda. Dessa s.k. ”askaspapper” (sotsvedda, ibland fortfarande 
rykande pappersbuntar) för han sen hem till sin tillfälliga bostad på Sandviksgatan. 
Här tar ett dechiffrerings- och restaureringsarbete vid, där Björling under stor 
möda försöker tyda de halvt förbrända arken.1 Den mindre mängd manuskript, 
daterade före den 27 februari 1944, som återfinns i Björlingsamlingen i Åbo är 
med all sannolikhet avskrifter från dessa ”askaspapper” eller upptecknade ur 
minnet.

Björling skrev in sig vid universitetet hösten 1905 men började bedriva 
allvarligare studier först höstterminen 1906. Han skall då bl.a. ha gått på Edvard 
Westermarcks föreläsningar i etik.2 Under starkt inflytande från dennes tankar 
om moralen som ett socialt och historiskt relativt fenomen ägnar sig den unge 
Björling de följande åren åt ett intensivt studium i samtida filosofi, där just frågan 
om moralen, samvetet och det etiskt riktiga sättet att leva står i fokus. I den enda 
kända brevväxlingen från denna period – breven till Jaakko Päivärinta – är det 
just dessa frågor som dominerar. Så kan det heta i ett brev från december 1909:

1 I ett brev till Fritz Mayer beskriver Björling sina mödor: ”En halvannan vecka senare grävde jag 
upp förkolnade, en del ännu glödande pappersbuntar. Det inträffade att jag nödgades i min nya 
bostad föra dem under vattenkranen, emedan de svett golvet. Samt vid uppgrävningen placera 
tegelstenar på dem. Papperen gick sönder mellan fingrarna, hade krympt ihop, och endast 
maskinskrivna små ting kunde – med tillhjälp av minnet samt förstoringsglas osv. – nån gång 
rekonstrueras.” (Brev till Fritz Mayer 16.3.1950, UUB)

2 Gamby 1993, s. 20.
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Hvarje stund har sin moraliska fordran. Inte blott på hvad men 
på sätt, sinnelag! På art! – nämnde Westermarck. Inte från hans 
sida skönheten, utan valet af  hemväg, ena l. andra gatan, början 
med ena l. andra foten o.s.v. Besynnerligt! För mig allt detta en 
lätt insedd moralisk betydelse. En moraliskt förkrympt: inskränkt 
l. förstelnad, hur bär han sig åt? För armen, handen, foten, hur, 
hvilken? – Och på hemväg, alltid har vägen ur ästetisk l. ngn. 
synpunkt betydelse, utvisande min moralitet.3

Exemplet kan förefalla idiosynkratiskt i överkant, men i sin extrema fokusering på 
det moraliska valets överhöghet är det signifikativt för Björlings idévärld under 
dessa år. Det handlade om att nå fram till den enskilda människan bortom de 
stora tankesystemen, ett slags vagt formulerad (men samtidigt tidstypisk) livstro:

För mig äro mänskorna intressantare än deras läror om män-
skan. Ur dessa läror vill jag möta mänskan, lifvet. […] Blif  
filosofilektor och professor, blif  aldrig en vis man, ty du måste 
då alltid för dig tillstå din okunnighet om lifvet och om filosofin, 
som du inte lärt utantill i de detaljer, som kunde ge dig plats 
inom samhället – som vis man, den vise man samhället behöfver. 

– O lif, hvad vill du, när skall jag veta det?4

Vilken plats och vilken betydelse det litterära skapandet intog under denna 
livsfilosofiska fas är vanskligt att uttala sig om. Emellertid är det inte ovanligt att 
Björling bifogar eller avslutar sina brev till Päivärinta med prov på sina dikter. 
Visserligen är det riktigt som Anders Olsson framhåller att dessa dikter ofta 
är försedda med förringande reservationer5, men det behöver inte betyda att 
Björling innerst inne ansett dem vara skräp. Så pass mycket trodde han ändå på 
sin förmåga, att han på våren 1913 översände ett manus till tidskriften Nya Argus. 
Det enda som är bevarat åt eftervärlden är följebrevet som lyder:6

Helsingfors den 26 april 1913

Ärade Red.

Lämnar härmed till Redaktionens granskning en del manuskript 
i tanke att möjligen någon del befinnes värd att införas i argus. 

3 Brev till Jaakko Päivärinta 13.12.1909, vol. 16 (ÅAB)
4 Ibid.
5 Anders Olsson 1995a, not 4, s. 334 f.
6 Samling Gunnar Castrén (SLSA 735.1)
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– Får samtidigt göra uppmärksam på min krävda anonymitet 
(tecknade R. F. G.)

Högaktningsfullt Gunnar Björling
Östra Brunnsparken 10

Möjligen kan man i Björlings begäran om anonymitet se en tvekan att fullt ut stå 
för sina litterära alster. I ännu ett brev ställt till Nya Argus daterat ”Den 10 april” 
men som saknar uppgift om år, önskar Björling i samband med några inskickade 
dikter träda fram under pseudonymen ”Bror Karlsson”.7 Björlings försök att 
närma sig den litterära offentligheten rönte dock ingen framgång. Dikterna kom 
i retur.8

Annars var Björling angelägen om att framhålla 1916 som den egentliga 
startpunkten för sitt författarskap.9 Intressant att notera är att 1916 är det år som 
brukar räknas som den finlandssvenska modernismens födelseår. Då debuterar 
såväl Edith Södergran som Hagar Olsson. Man kan få intrycket av att Björling 
ägnar sig åt en ’dubbel bokföring’. Om han å ena sidan (för att markera sitt 
behov av självständighet) gärna betonar att debuten Vilande dag föga hade att göra 
med modernismen, vill han å andra sidan genom att ange 1916 som det år då 
han börjar skriva mer experimenterande, ändå peka på sin tidiga valfrändskap 
med just modernismen. Oavsett om tidsuppgiften är korrekt eller (medvetet eller 
omedvetet) konstruerad, så skiljer sig denna diktning radikalt från den han tidigare 
presterat. Han arbetar sig nu fram mot en mer aforistiskt förtätad prosadikt och 
mot de djärvt utformade drömsynerna på prosa, de s.k. ”bizarrerierna”. 

*

Förutom de dikter som förekommer i breven till Päivärinta finns det i Björling-
samlingen ett trettiotal handskrivna dikter från tiden kring 1910.10 Förutom egna 

7 Ibid.
8 ”Tidigt skickade jag en dikt till Argus. Den kom tillbaka, det var Castrén som svarade att den 

var intressant, han tyckte om enkelheten i formgivningen; dock inte riktigt mogen att publiceras. 
Ja, enkelhet i formgivningen – det var min strävan.” (M. R. [Mats Rying], ”Samtal med Gunnar 
Björling”, Röster i radio, 19 (1952) nr 11, s. 4). Detta är mig veterligt enda gången Björling har 
nämnt dessa tilltänkta Argusdikter. Castréns svarsbrev är ej bevarat. 

9 Jfr. Olsson 1995a, not 4, s. 335.
10 Vol. 88 (ÅAB). Dessa dikter ingick inte från början i Björlings litterära kvarlåtenskap utan 

överlämnades 1992 av en person som önskar vara anonym. Tre av dikterna är daterade: ”1908”, 
”dec. 1909” och ”30.IX - 10”. De övriga dikterna får antas vara tillkomna eller nedskrivna vid 
ungefär samma tid. Antagandet stärks av att flera av dessa dikter även förekommer i den tidiga 
brevkorrespondensen med Jakko Päivärinta från 1909-10. Dikterna är skrivna med svart bläck, 
på svagt rutat, något gulaktigt papper.
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dikter förekommer översättningar av den österrikiske diktaren Nikolaus Lenau 
och den finska författarinnan L. Onerva.11 Lenau, vars rykte sedan dess har 
bleknat, var som mest inflytelserik under senare delen av 1800-talet men räknades 
ännu vid denna tid som ”den mest intresseväckande personligheten i tysk lyrik 
efter Goethes död”.12 Genom vänskapen med C. A. Hagberg hade Lenau stiftat 
bekantskap med de svenska folksägnerna, vilka återkommer som motiv i flera av 
hans dikter. Viktor Rydberg och Gustaf  Fröding hörde till de svenska poeter som 
tog intryck av Lenau och även bidrog med egna tolkningar av dennes dikter.13 
Den av Björling djupt beundrade Vilhelm Ekelund framhåller i Antikt ideal (1909) 
Lenau som en av de sista riktigt stora poeterna innan verskonsten förföll till 

”nips”.14 Den österrikiske poeten var för honom en tidig följeslagare som han 
skulle återkomma till i sina följande aforistiska essäböcker. Första gången han 
nämns i Ekelunds skrifter är i diktsamlingen Melodier i skymning (1902) där dikten 

”Klart lyser du för mig” inleds med ett Lenaucitat.15

Björling började läsa Ekelund kring 1907.16 Om han vid tiden för sin Lenau-
översättning 1909 hade läst Melodier i skymning eller Antikt ideal vet vi inte.17 Vad 
vi däremot vet är att just Antikt ideal var en av de böcker som Björling läste med 
stort intresse; framför allt framhåller han avsnittet ”Intermezzo: aforismer till 
lyrikens själsliv” där just omdömet om Lenau förekommer.18 Frågan är bara hur 
mottaglig den unge Björling var för den rikssvenska författarens klassisk-heroiska 

11 Nikolaus Lenau, eg. Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau (1802-50) tog djupa intryck 
av de s.k. schwabiska romantikerna och kom att göra sin främsta insats med de melankoliskt 
färgade diktsamlingarna Gedichte (1832) och Neuere Gedichte (1838). L. Onerva, eg. Hilja Onerva 
Lehtinen-Madetoja (1882-1972), översatte bl.a. fransk symbolistisk dikt vilket återspeglas i 
hennes egen poesi. Umgicks i kretsarna kring Eino Leino vars liv och gärning hon även skildrat 
i en biografi. Skrev även noveller och romaner.

12 Orden är Gösta Montelins i den lilla skriften Lenau i lif  och diktning: en kontur, Stockholm, 1902, s. 
7. Mer än hälften av boken upptas av Montelins tolkningar av Lenaus dikter, däribland dikten 

”Der Seelenkranke” som var just den dikt som Björling valde att översätta. Montelins tolkning 
får väl sägas vara mer verstekniskt lyckad än Björlings som i gengäld varit originalet mer trogen 
vad gäller ordalydelsen. Om Björling känt till Montelins översättning är tveksamt.

13 Se t.ex. Agnes Langensköld, ”Lenau-toner i Viktor Rydbergs diktning”, i dens, Litterära studier, 
Helsingfors, 1923, s. 9-43 och Gustaf  Johnson, Frödings litterära översättningar, Borås: Norma, 1987, 
s. 14 ff.

14 Vilhelm Ekelund, Antikt ideal, Malmö, 1909, s. 80.
15 Vilhelm Ekelund, Melodier i skymning, Stockholm, 1902, s. 90.
16 Om Björlings Ekelundläsning se Anders Olsson 1995a, s. 46 ff.
17 Uppgiften om året för översättningen ges i brev till Stig Carlson daterat ”29/30 nov. natt” (KB), 

trolig årsdatering mitten av 1940-talet.
18 ”Nog råkade jag läsa Vilh. Ekelund i unga år. Dikter, at vilka Dityramberna hamnade på min 

hylla. Med tiden även Valda dikter. De övriga hade jag från bibl. Men det gick nog tider utan 
att jag sysslat med honom. Antikt ideal och aforismsamlingar hade jag. Det var visst en liten bok, 
Intermezzo (?) som jag särskilt uppskattade.” (Odaterat brev till Folke Isaksson, UUB). Björling 
minns här fel, ”Intermezzo” var ingen självständig bok utan ingick som ett avsnitt i Antikt ideal.
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livssyn. Ekelunds Lenauuppfattning är dessutom här blott antydd; en klarare bild 
av den får man i en senare anteckning om ”Antikt ideal” ur Concordia animi (1942) 
där det klassiska och ljusbringande är tydligare framhävt.19 Då låg nog Rydbergs 
och Frödings Lenausyn – med deras betoning av det melankoliska – närmare 
Björlings. Hans översättning ”Den själssjuke” (”Der Seelenkranke”) är ett typiskt 
exempel på detta melankoliska stämningsmåleri: ”Uti mitt hjärtas djup jag bär 
ett sår / jag till min död vill det i tystnad bära. / Jag känner rastlöst djupare det 
tära, / hur livet bräckes med var stund förgår.”20 (”Ich trag’ im Herzen eine tiefe 
Wunde, / Und will sie stumm bis an mein Ende tragen; / Ich fühl’ ihr rastlos 
immer tiefres Nagen, / Und wie das Leben bricht von Stund’ zu Stunde.”21). 
Både till innehåll och form (sonetten) ansluter sig denna Lenaudikt tämligen 
oförmedlat till den unge Björlings inre värld av själsligt förfinad melankoli och 
fördrömd försjunkenhet, såsom den kommer till uttryck i de tidiga breven och 
de egna dikterna.

*

Periodvis kring 1909-10 vistades Björling i och omkring Hyvinge, ett stations-
samhälle ca. fem mil norr om Helsingfors, för att i ostörd lantlig ro ägna sig åt 
sina studier och sitt skrivande: 

Således på Hyvinge, ett nätt litet rum i vindsvåning. Hygglig 
uppgång. Ostörd. Ser med öfverlägsenhet på lifvet nere, och 
utsikt, trefligt. […] Visst är det töcken i skogen, visst ä’ de’ tyst 
och djupt; visst ä’ de meningslöst virrvarr och buller i städerna, 
rörelse, men inte verkligt lif, lif  som det skulle. Och jag älskar 
lifvet.22

Till denna tid skulle Björling återvända långt senare i några brev till Folke 
Isaksson:

En gång hade jag hamnat i ett byhotell, just den natten mitt hem 
i världen. Läste just utkomna Hjärtats oro, just de ensamma 
sidorna. I den byn förblev jag, var ensam, skidade, läste etik, 
skrev – sonetter samt en bit: ”Ord ur tystnan spanar jag”. […] 
Den där ”dikten” från våren 1910 lydde vill jag minnas:

19 Vilhelm Ekelund, Concordia animi, Hälsingborg, 1942, s. 127 f. För en redogörelse av de olika 
Lenaunedslagen i Ekelunds skrifter se Algot Werin, Vilhelm Ekelund 1880-1908, Lund, 1960, 
s. 116-18, 127-29 samt passim.

20 Äldre handskrivna dikter av Gunnar Björling, vol. 88 (ÅAB)
21 Nikolaus Lenau, Werke in Einem Band, Hamburg, 1966, s. 136.
22 Brev till Jaakko Päivärinta 13.12.1909, vol. 16 (ÅAB)
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Ord ur tystnan spanar jag
osagt ord att stilla vinnas — nej, jag orkar inte med det där, inte 
just nu. Men det säjer väl tillräckligt om att jag var kommen till 
min omöjlighet. Jag översatte också Lenaus Der Seelenkranke. 
(En sonett.)23

I ett annat brev är Björlings bild av denna vistelse betydligt oförsonligare:

Och hur jag satt i mitt snöiga landskap, en idiot, med alla mina 
frågor, mina böcker, mina dåliga dikter plus mina misärer. 
Jag har haft en begåvning för – misärer. Och ändå, hur trist 
och grått än, och så litet av s.k. ungdom, det var ändå just en 
ungdomstid. En misslyckad ung mans tid.24

Jag tror nu inte att dessa kommentar behöver tolkas som en förkastelsedom över 
den tidiga diktningen. Björling hade en genuint barnslig kärlek till sina egna 
ord. Både Lenaudikten25 och ”Ord ur tystnan spanar jag” tillhör de dikter som 
Björling ofta återvänder till när han skall ge exempel på sin tidiga diktning. Så 
sker t. ex. i brev till Stig Carlson.26 Dikten dateras där till 1909 och lyder: ”Ord 
ur tystnan spanar jag / osagt ord att stilla vinnas / ord kring vilket själen tvinnas 
/ långsamt, ljudlöst dag för dag // ord som är mitt väsens lag / ord att ur dess 
inre spinnas / ord att än i lycka minnas / när jag lyss det är för svag”.

Intressant att notera är att Björling redan här är inriktad på att i sin dikt söka 
sig mot tystnaden. Sett i förhållande till de övriga bevarade dikterna är dock 
denna metapoetiska tendens ett undantag. De flesta andra dikterna är betydligt 
mer ’genomskinliga’ i förhållande till sitt uttryck, mer att betrakta som spontana 
emotioner i bunden form. Det är påfallande hur ofta dikterna ansluter sig till 
det tonläge och innehåll som dominerar breven till Jaakko Päivärinta. Där talas 
gång på gång om nödvändigheten av att träda i förbindelse med ”lifvet”, med 

”själslifvet”, med den andres ”själ”. En typisk vändning kan vara: ”Du, jag har 
tänkt mäj däj som en själ, en medsjäl (hvad är själ?) du vet det!”27 I ett annat brev, 

23 Odaterat brevutkast till Folke Isaksson, vol. 16 (ÅAB)
24 Brev till Folke Isaksson 7.12.1950, återgivet i: Folke Isaksson, ”Brev från Gunnar Björling”, BLM, 

42 (1973), s. 4.
25 Även i en egen sen dikt kunde han använda sig av Lenau som en tidsmarkör för en svunnen tid, 

så sker i Ord och att ej annat från 1945: ”mitt hjärtas frid / de dödas tal är mig / är en gammal tid 
/ Lenau-frid” (OO 94 / III 408). Ännu ett diktareko kan här förnimmas. Jag tänker på raden 

”mitt hjärtas frid” som kan föra tankarna till Ivar Conradson och dennes diktsamling Hjärtats frid, 
den blödande (1907). Om Björling och Conradson, se min uppsats ”Gunnar Björlings andra eros” 
(1993), s. 96 f.

26 Brev till Stig Carlson ”29/30 nov. natt” (KB). Året för brevet är förmodligen kring mitten av 
1940-talet. 

27 Brev till Jaakko Päivärinta 13.12.1909, vol. 16 (ÅAB)
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från våren 1910 meddelar Björling: ”jag skriver till en mänska”.28 Orden kunde 
även stå som motto för de dikter som är bifogade dessa brev. Ty de är påfallande 
ofta riktade till ett du, om än inte av lika utpräglad sinnlig natur som i den senare 
erosdiktningen. I breven kunde emellertid Björling i enstaka stunder av uppdrivet 
känsloläge vara mer oförblommerad. Våren 1910 heter det: ”jag ville kyssa och 
omfamna denna mänska, förlåt mitt uttryck: skulle jag hålla dem inne, när de 
komma fram ur själens och vårens alla väckta sinnen.” Björling kommer så fram 
till sin dikt, ”En dikt till dig”:

Vän, viska blott ville helt tyst
för min själ jag ett namn,
det är likt ej vidrörd en byst
för var längtan en hamn.

Vän, äga jag ville din själ,
jag vill leva i dig.
Vad är mkg allt ve väl och

väl?
Blott du lever i mig.29

Denna längtan efter ett förbehållslöst uppgående i en annan (”jag vill leva i dig”) 
återkommer gång på gång i hans senare tryckta eroslyrik. Men den kan också hos 
den unge Björling ta sig mer skrämmande uttryck, framställas som en rädsla för 
dubbleringar av det egna jaget, eller som ångest för den alltför nära beröringen, 
den alltför dristiga blicken: 

En gång jag i mitt eget öga såg, 
och jag vardt skrämd och vildt förfärad,
jag såg, jag sökte, var en själ i själ,
men i mitt öga nu en annan låg.

Det var en man jag kände, kom ihåg,
jag älskat, fruktat, en man jag anat vän,
dock än ej trädt mig mot i lifvets spel,
som nu mitt öga i hans öga såg.30

Jag nämnde tidigare att ordet ”själ” är ett av de vanligast förekommande orden 
i dessa tidiga dikter. Det kan vara intressant att notera att den unge Björling i 
mycket liten utsträckning är någon ”själsöversättare” i den meningen att han 

28 Brev till Jaakko Päivärinta 11.5.1910, vol. 16 (ÅAB)
29 Ibid. Förekommer även i häftet med de handskrivna dikterna under titeln ”En människa”.
30 Dikt från odaterat brev till Jaakko Päivärinta, förmodligen kring 1910, vol. 16 (ÅAB)
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försöker koppla samman det inre själslandskapet med det yttre naturlandskapet.31 
Strängt taget finns det inget yttre landskap i de flesta av dessa dikter, utan allt är 
ett inre själslandskap, vilket bidrar till känslan av instängdhet och oförmågan att 
etablera förbindelser med andra subjekt. De ansatser till ett närmande mot något 
utanför jagets slutna sfär som ändå förekommer får ett tämligen abstrakt drag, 
då kontexten, den värld där duet vistas, förblir outsagd, aldrig gestaltas. Själens 
ensamhet, alternativt själens sammansmältande med en annan själ anförs direkt, 
utan några symboliska omskrivningar eller kontextuella scenerier: ”Ja, här är min 
själ och din själ, / här inför alla själar och oss, / och vi kasta snart, själ intill själ, 
/ ifrån själarnas tross redan loss.”32 

I några sonetter där Björling försöker sig på att skriva en mer utstofferad dikt 
med rikare och konstfullare klangbildning kan man ändå skönja en strävan att 
understödja diktens stämning med landskapsmarkörer. En första trevande ansats 
mot en sådan själsöversättning lyder så här: ”I eget samvets bittra långa natt / 
du är fördömd att vandra.”[…] ”Du vet ditt vanvett växer ständigt värre, / till 
enslig strand du flyr, mot himlar skriar: / hvad hör du, hör, nu klippors svar, hör, 
hör!”33

Björlings otryckta ungdomsdiktning är som framgår utpräglat melankolisk. I vilken 
utsträckning denna melankoli lever kvar hos den poet som många år senare träder 
fram inför offentligheten med Vilande dag (1922) och i de följande samlingarna är 
en komplicerad och svårutredd fråga. Anders Olsson lyfter i sin studie Att skriva 
dagen fram den heroiske ljusdiktaren och vill strängt taget inte erkänna några 
melankoliska drag i Björlings dikt. En helt annan ståndpunkt företräds av Mikael 
Enckell, som i en rad psykoanalytiskt präglade arbeten presenterar Björling som 
en diktare vars lyriska språk sägs spegla tillkortakommanden och inre spänningar 
av ångest och melankoli.34

31 Detta är temat för Kjell Espmarks undersökningar Att översätta själen: en huvudlinje i modern poesi: 
från Baudelaire till surrealismen, Stockholm, 1975 och Själen i bild: en huvudlinje i modern svensk poesi, 
Stockholm, 1977.

32 Odaterat brev till Jaakko Päivärinta, förmodligen kring 1910, vol. 16 (ÅAB). Förekommer också 
i häftet med handskrivna dikter, vol. 88 (ÅAB)

33 Odaterat brev till Jaakko Päivärinta, förmodligen kring 1910, vol. XVI (ÅAB). I dikten 
”Mänskan” efter Onerva, förekommer en liknande analogisering mellan inre och yttre landskap: 
”Vad är jag? En stjärnas / blixt i / skaparns evigt djupa / natt, / stoftkornet i världens / verkdag”. 
(Äldre handskrivna dikter av Gunnar Björling, vol. 88 ÅAB)

34 Mikael Enckells perspektiv förändras obetydligt genom åren och jag hänvisar i detta samman-
hang till två tidiga och mer utförliga framställningar: ”Det oomvända anletet” i Det omvända 
anletet, Helsingfors, 1969, s. 93-143 och Över stumhetens gräns, Helsingfors, 1972, s. 5-80.
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Vad gäller Olssons ’anti-melankoliske’ Björling så ställs problemet på sin spets 
i synen på Björlings förhållande till Vilhelm Ekelunds texter.35 ”Ekelunds lyrik 
som i stora stycken är symbolistiskt präglad läses från ett annat håll av Björling”, 
skriver Olsson. ”Han är ingen melankoliker och definitivt ingen symbolist”.36 
Olsson menar att Björling i de avskrifter av Ekelunddikter han gjorde någon gång 
kring 1946, systematiskt skulle ha uteslutit de symbolistiskt melankoliska skikten.37 
Det stämmer inte med mina iakttagelser. Dels finns där avskrifter av partier som 
utan tvekan kan rubriceras som såväl symbolistiska som melankoliska, dels har jag 
svårt att se att Ekelunds dikter i allmänhet bara skulle vara styckevis symbolistiska, 

35 Som Anders Olsson påpekar (s. 46) torde 1907 vara det år då Björling kom i kontakt med 
Ekelunds diktning. Till de uppgifter som Olsson anför kan ytterligare material läggas som pekar 
mot detta årtal: I Björlingarkivet i Åbo, vol. 90 finns ett maskinskrivet manus av Bo Carpelan 
(tillkommet i samband med arbetet på avhandlingen under 50-talet) där han i nära samarbete 
med Björling försöker teckna dennes utveckling. På sidan 6, står att läsa: ”1907 skedde den första 
kontakten med Ekelund via Gunnar Castréns recension av ’In Candidum’ i Nya Argus.” Detta 
är inte helt korrekt eftersom In Candidum utkom redan 1905 och Argus som tidskriften hette innan 
den bytte namn till Nya Argus år 1911 började utges 1908. I sin uppsats ”Vilhelm Ekelund och 
Finland” nämner Algot Werin ”de starkt uppskattande artiklarna om In Candidum av Torsten 
Söderhjelm i Euterpe 1905 och av Gunnar Castrén i Helsingfors Posten samma år” (Algot 
Werin, ”Vilhelm Ekelund och Finland”, i: Festskrift till Olof  Enckell 12. 3. 1970, Helsingfors, 1970, 
s. 67). Det troliga är väl att det är någon av dessa recensioner som avses. En möjlighet är ju att 
Björling läst In Candidum först 1907 och då uppsökt recensioner av denna samling. I ett odaterat 
brevutkast skriver Björling: ”Det var visst 1907 jag kom över hans dikter, det var på den tiden 
jag älskade Levertin.” (Odaterat brevutkast till Folke Isaksson, vol. 16 ÅAB)

36 Anders Olsson 1995a, s. 50.
37 Avskrifterna som finns i Björlingsamlingen i Åbo, vol. 64 ”Dikter av andra personer” omfattar 

ca. 56 handskrivna blad i blyerts, ofta flera dikter per sida, inte så sällan på båda sidor av 
papperet, samt ca 25 maskinskrivna blad och då i regel endast en (1) dikt per blad. Merparten 
av dessa blad är i A 4-format (210 x 297 mm) och har en vattenstämpel i form av en flygande 
svan. (Tillverkare av detta papper har ej varit möjligt att bestämma medan andra vanligt 
förekommande vattenstämplar bland Björlings papper – ”Jyväskylä LINEN BANK”, ”KANGAS” 
[ugglemotiv”], ”Fennia” [lejonmotiv], ”Parchment LINEN BANK” och ”Päijänne” [segelbåtsmotiv] 

– med hjälp av Birgitta af  Forselles vid Centrallaboratorium i Esbo har kunnat knytas till det 
finländska pappersbruket Kangas. Dessa typer av vattenstämplar förekom under 1940- och 50-
talen. 

 Under de flesta Ekelundavskrifterna finns en hänvisning av typen ”I, s. 162”, ”II, 16”, ”V.E. I, 
160” osv. Dessa utgör hänvisningar till urvalsvolymerna Vilhelm Ekelunds Dikter I-III som utkom 
1921. I ett dessvärre odaterat brev skriver Björling: ”Hans dikter, de senaste fyra saml., läste 
jag 1908. Och just nu har jag läst de tre banden.” (Odaterat brev till okänd mottagare (”vägar. 
En litterär”], vol. 17 ÅAB). I ett brev till Sverre Evensen från 2.4.1946, vol. 16 (ÅAB) skriver 
Björling att han nyligen läst Ekelunds ungdomsdiktning. Detta brev är skrivet på ett papper av 
samma sort som Ekelundavskrifterna: samma format, samma vattenstämpel. (En genomgång av 
kapslarna med de daterade diktmanuskripten ger vid handen att papper med svanen börjar dyka 
upp någon gång i oktober 1945 för att sen vara som mest frekvent under år 1946.) På baksidan 
till ett blad (vattenstämpel Svanen) med maskinavskrift av Ekelunddikten ”En gång jag mötte 
dig” från samlingen Elegier, återfinner vi längst upp till höger med maskinskrift: ”Helsingfors 
den 23 mars 1946” och en rad längre ned till vänster: ”Tilli” [i:et överstruket], troligen början 
till ett brev. Alla dessa faktorer sammantagna gör det högst sannolikt att Ekelundavskrifterna 
är tillkomna kring 1946.
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dels är det inte omedelbart givet hur man skall betrakta Björlings uteslutningar. 
Till de exempel som Olsson ger på vad han anser vara en uteslutning av det 
melankoliska och symbolistiska är det fullt möjligt att ge en rad motexempel. Så 
citerar Björling dikten ”Sorg” från Melodier i skymning (1902) i sin helhet. Den ger 
ett utmärkt exempel på en melankoliskt besjälad natur: ”De ödsliga strändernas 
kullar / mörkna mot tungsint natt, / ur grå och regntung skymning / lyser en 
rännil matt. // En gråt, en tonlös snyftning, / som darrar över hav – / och trött 
och famlande sjunker / den ljudlöst i sin grav”. Sant är förvisso som Olsson 
påpekar att Björling i sina avskrifter gärna tar fasta på det ljusdränkta och 
transcenderande som finns i Ekelunds dikter, men dessa passager är samtidigt 
organiskt förbundna med själens såriga svårmod och anvisar ingen absolut väg 
bort från det melankoliska utan utgör mer ett slags bön eller besvärjelse. Som i 
följande passage från Dikten ”Morgonrodnaden” ur Dithyramber i aftonglans (1906) 
som Björling skrivit av både för hand och i maskinutskrift: ”O svala ljus som tyst 
gått fram, / o tysta – / droppa, droppa milt / i själens sår! / O dag, mitt hjärta / 
välsigna du! / Förjaga / vad sönderriva, vad förstöra traktar / i själens skumma 
hus. / O morgonrodnad, lär du mig / en ny visa – / väck i mig en ny ande. / 
Mig förläna: / dagg, / guldglans sval. // […] O att du kunde i en själ utbrista / 
som morgonrodnad sval!”

Om man tar del av Björlings uttalanden om Ekelund finner man heller inget 
avståndstagande från symbolisten Ekelund. Den återkommande invändningen är 
att han anser Ekelund vara alltför ”intellektualistisk”.38 Samtidigt kom Ekelund 
att visa på den fria versens möjligheter, en djärvare syntax jämte ett sensualistiskt 
och melankoliskt stämningsmåleri som kan antas ha appellerat mycket starkt till 
den sökande författarnovisen. Vid sidan av Levertin verkar Ekelund ha varit den 
poet som kom att betyda mest för den unge Björlings lyriska utveckling. 

Harold Bloom talar om hur den poetiske lärjungen, efeben, återföds som poet 
i katastrofens sken. Mötet med den starka poetens – föregångarens – röst blir 
en omskakande händelse som efter den första tidens bejakelse följs av ett uttalat 
förnekande: ”Initial love for the precursor’s poetry is transformed rapidly enough 
into revisionary strife, without which individuation is not possible.”39 Ändå 

38 ”V.E. tar för intellektuellt på saken.” (Brev till Fritz Mayer 3.2.1951, UUB); ”Som en förlust 
har jag ansett det att Ekelund så tidigt upphörde med det rent lyriska, men antagit att det 
hos honom låg någonting intellektualistiskt-medelbart vilket efter den rena ungdomstiden lät 
reflexionen vinna överhand.” (Brev till Gustaf-Otto Adelborg 17.12.1952, vol. 16, ÅAB); ”T.o.m. 
den unge Ekelund hade ett litet stänk av intellektualistisk (jag säger inte intellektuell) bespegling 
och sentimentalitet, en prägling av sekelskiftet och Levertin, månntro Rydberg. Just därför (bl.a. 
just därför) tror jag han övergett poesien.” (Odaterat brevutkast till Ragnar Bengtsson, vol. 16, 
ÅAB) 

39 Harold Bloom, A Map of  Misreading, New York, 1975, s. 10.
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kommer efeben i sin diktning att gång på gång genom olika retoriska strategier 
återupprepa detta första möte. Minnet av en sådan drabbande läsning lever kvar 
som en ’primalscen’ i efterföljarens texter.40 

Det är med en viss motvillighet som Björling i sin brevväxling med Ekelund-
kännaren Carl-Erik af  Geijerstam ger sig in i en diskussion om sin Ekelundläsning. 
När Geijerstam apropå några jämförelser med Ekelund frågade om Björling hade 
Atticism-humanism svarade han bl.a.: ”Jag har nog Atticism-humanism. Ehuru ej så 
mycket studerat den.”41 Vidare finner Björling Ekelund vara alltför ”metodisk”, 
besatt av en intellektuell fullständighetsiver som han själv känner sig främmande 
inför. ”När jag orkar” skriver han i brevet till Geijerstam, ”skall jag läsa Ekelund”. 
På det hela taget verkar Björling föredra den tidige Ekelund, lyrikern framför den 
sene, aforistiske tankeutmejslaren. I ett till Fritz Mayer förklarar han den sene 
Ekelund vara ”gubbaktig a la gammal läkarebok”.42

Att påminnas om sin tidiga ungdomsläsning av Ekelund var ofta förenat 
med starka känslor. Enligt vad han meddelat Carpelan kom Ekelunds tidiga 
diktsamlingar att för alltid vara ”smärtsamt välbekanta” för honom.43 Vidare, i 
ett brev till Folke Isaksson läser vi: ”Men för mig är denna utomordentliga dikt ett 
gift. Likasom gudlighet.”44 Vissa rader ur Ekelunds dikning förefaller ha bevarats 
i Björlings minne med en extra strålglans: ”Men jag har nog gått mina egna vägar, 
och tidtals under åratals åratal inte läst honom. Ett ord minns jag dock särskilt: att 
det smärtar att se sin egen hand. Det har i över 40 år hållit sig i minnet.”45

Björlings aversion mot läsningen av andras böcker verkar bara ha tilltagit med 
åren. Rabbe Enckell har skildrat hur det föreföll som om Björling mot slutet 
egentligen bara läste sig själv. Enckell menar att Björling ”fann ett universum 
och ett universum kan inte kompletteras”.46 I detta avseende är den sene Björling 
ett exempel på en ”stark poet” i Harold Blooms betydelse: ”poets, by the time 
they have grown strong, do not read the poetry of  X, for really strong poets can 
read only themselves.”47 Björlings intensiva sysslande under de sista åren med de 
egna urvalsvolymerna kan förstås som ännu ett uttryck för den mogne poetens 

40 Ibid, s. 41-62 (”The primal scene of  instruction”).
41 Brev till Carl-Erik af  Geijerstam 26.1.1950 (UUB)
42 Brev till Fritz Mayer från Gunnar Björling 10.4.1951 (UUB)
43 Carpelan, 1960, s. 76.
44 Folke Isaksson 1973, s. 8.
45 Odaterat brevutkast till Folke Isaksson, vol. 16 (ÅAB). Dikten heter ”Åh det finns stunder” från 

Dithyramber i aftonglans (1906), och är ännu ett exempel på Ekelunds melankoliska symbolism. 
Första strofen återfinns bland Björlings Ekelundavskrifter: ”Åh det finns stunder, då så ensam / 
sig själen känner, att det smärtar / att se sin egen hand.”

46 Rabbe Enckell, Tapetdörren, Stockholm, 1968, s. 43.
47 Harold Bloom, The Anxiety of  Influence: A Theory of  Poetry, New York, 1973, s. 19.



TIDEN FÖRE DEBUTEN116 • MELANKOLI OCH SYMBOLISM • 117

konstnärliga ’självtillräcklighet’. Det var inte alla som uppskattade detta drag hos 
Björling. Den yngre författarkollegan Kurt Sanmark som lärde känna Björling på 
50-talet har berättat hur han efter en tid blev alltmer irriterad över Björlings vana 
att i tid och otid plocka fram tidningsurklipp med omnämnanden av sina böcker: 

”Ett par år senare har min respekt för Björlings person betydligt avtagit. Jag 
antecknar efter ett besök, att jag nuförtiden har honom upp i halsen. Han sitter 
bara och skryter oförsynt om sig själv. Plockar fram alla de hyllningsartiklar han 
fått i Sverige med anledning av sin 70-årsdag och ’pöser av förnöjdsamhet’.”48 
I några handskrivna, ej publicerade anteckningar av Tito Colliander är det 
liknande minnesbilder som ställs fram:

För Björling existerade ingenting annat än Björling. […] På 
den tiden var det tröttsamt att sitta med Björling. Han talade 
sakta, nästan viskande, och uteslutande om sig själv och sina 
besvärligheter att finna namn. [Personer som var beredda att 
skriva under hans växlar, min anm.] Eller om de recensioner 
som han alltid bar i fickan. Ville man byta samtalsämne var det 
helt fåfängt. Han hörde på kanske högst två minuter, sedan fann 
han hastigt en anledning att återvända till ämnet Björling.49

Trots sin ’självtillräcklighet’ är förhållandet till Ekelund det som Björling bär med 
sig längst och aldrig verkar kunna släppa. Och som Anders Olsson påpekar är 
det två perioder som uppvisar en alldeles speciell intensitet: den tidiga från 1907/
08 då Björling läser Ekelunds fyra sista diktsamlingar och några år senare ger sig 
i kast med de första aforism- och essäsamlingarna samt mitten av fyrtiotalet då 
avskrifterna kommer till.50

Frågan man måste ställa sig är varför Björling gjorde dessa avskrifter, varför 
skriva av dem för hand, dikt efter dikt? Hade han bara böckerna till låns, eller 

48 Kurt Sanmark, Rottrådar, Helsingfors, 1990, s. 135.
49 Tito Colliander, ”Om Björling”, Tito Collianders samling (SLSA 866)
50 Anders Olsson 1995a, s. 48. Några brev där dessa läsningar nämns: ”Ekelunds dikter, ja, de! 

Och särskilt de tidigare aforismsamlingarna. Ett litet häfte hette visst Båge och lyra, likasom väl 
någon senare stor bok.” (Brev till Stig Carlson 3/4.9.1945, KB); ”Hans senare tids arbeten har 
jag ej så mycket läst. Hans dikter, de senaste fyra saml., läste jag 1908. Och just nu har jag läst de 
tre banden. Något av det bästa i lyrik. Trots en prägel av att de är från sekelskiftet, Levertins tid, 
jagkoncentrationens och bespeglingens tid. O. dyl.” (Odaterat brevutkast till okänd mottagare 
[“vägar. En litterär”], vol. 17 ÅAB); ”Jag har de här dagarna läst Vilhelm Ekelund, diktaren. 
Storartad, och tillgänglig. En diktare! Men nån gång skulle jag strukit någon rad – han var 
ung som poet, och det har gått många tider sedan dess. – Inte finns det diktare jag läser såsom 
honom. (Har ändå ej läst honom på årtionden, ej synnerligt, – ej dikterna. Som jag en gång 
älskade.) Jag har numera även kritik. Men beundran. Jag menar kanske: man skriver ej i den 
meningen subjektivt, ej numera.” (Brev till Stig Carlson 14.6.1946, KB)
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var Björlings inlevelse i Ekelunds diktning så total att han var tvungen att 
bokstavligen skriva sig igenom hans produktion, att fysiskt känna dessa en gång 
så betydelsefulla dikter växa fram genom den egna handen och pennan?

Jag tror att man kan betrakta Björlings Ekelund-avskrifter som en parallell-
aktivitet till hans ”askas”-avskrifter, som han ägnade sig åt efter bombningen i 
februari 1944. För honom som sparade praktiskt taget varje minsta papperslapp 
med anteckningar och vars egentliga liv var skrivandet, blev förintelsen av hans 
manuskript givetvis en personlig och konstnärlig katastrof  av traumatiska mått.51 
Ekelund var kanske så viktig, att hans dikter blivit en del av efterföljarens poetiska 
universum. På samma sätt som Björling några år tidigare rekonstruerat sin äldre 
diktning, skriver han nu av Ekelunds dikter. Skriver sig igenom, lever sig igenom 
sin ungdoms dyrkade poesi. Kanske var det också ett försök att lämna Ekelund 
bakom sig, för att själv kunna gå vidare. Som Björling skriver i brevet till Stig 
Carlson från juni 1946, där han berättar att han åter läser Ekelund: ”Så det var 
Ekelund. Eller – jag vill bli färdig med honom. Om jag får tid. Och kraft. Men 
vi får se vad det blir.”52 Genom att än en gång återuppleva, skriva sig igenom 
sin ungdoms poetiska ’urscen’ skulle kanske minnet av dessa dikter te sig mindre 
smärtsamma. Det egna arbetet som Björling här talar om var med all sannolikhet 
de dikter som sedan kom att ingå i samlingen Luft och är ljus (1946), och som 
innehåller en lång diktsvit med ljusindränkt eroslyrik i Ekelunds anda.

*

Vad gäller Björlings förhållande till symbolismen återkommer vi till det i 
samband med kapitlet om Vilande dag ”En ton bortom orden”, men om man 
tittar på Björlings poetiska praktik är det ingen tvekan om att t.ex. det synestetiska 
(symbolismens centrala trop) intar en mycket viktig ställning genom hela hans 
författarskap. Faktum är att Björlings egentliga författarskap inleds med en 
synestesi, i Vilande dags första dikt heter det: ”Där vinkar en blomma, där vinkar 
och lockar / ett doft mot mitt öga.” (VD 9 / I 17) Blommans doft blir ett med 
stjälkens vajande, en doft som inte förnims av näsan utan av ögat. Andra exempel 
från debuten: ”bleknande doft” (VD 12 / I 20); ”ögat talar” (VD 58 / I 66); 

51 Om denna katastrof  och därmed sammanhängande ”askasdiktning” och brevkorrespondens 
har Carl-Johan Malmberg skrivit en intressant uppsats: ”’Hus störtat in. Du, bygg det förnyades 
hand!’: Gunnar Björling och katastrofen”, Lyrikvännen, 40 (1993) s. 257-62.

52 Brev till Stig Carlson 14.6.1946 (KB). I ett annat brev några månader tidigare möter vi 
samma önskan att gå vidare med det egna: ”Själv har jag på sistone läst Vilhelm Ekelunds 
ungdomsdiktning, och nu borde jag syssla med mitt eget arbete.” (Brev till Sverre Evensen 
2.4.1946, vol. 16, ÅAB)
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”famntag är ditt öga” (VD 70 / I: 78); ”doftande tystnad” (VD 77 / I 85); ”ditt 
öga sjunger” (VD 78 / I 86). Det är förmodligen ingen tillfällighet att ögat så ofta 
återkommer i dessa korsande sinneskonstellationer. Det sedda, världen som den 
framträder inför våra ögon, innan vi spaltar upp den i intellektuella reflektioner 
och kombinerar dessa sinnesdata med våra tidigare minnen och erfarenheter, 
är av en oerhörd central betydelse för Björling. Gång på gång återvänder hans 
dikt till världen såsom den ’första’ gången trädde fram inför våra ögon. Det 
är dock viktigt att notera att det inte handlar om någon ’ren framställning’ 
(”pure representation”) i den mening som Geoffrey Hartman beskriver i The 
Unmediated Vision (1954), dvs. en litterär återgivning där ögat hela tiden är det 
främsta och egentligen enda adekvata sinnesorganet.53 Förvisso är Björlings 
strävan densamma som de poeter Hartman studerar: att återge en ’oförmedlad 
vision’, där kroppen och dess sinnen är den direkta förmedlaren utan att Gud 
eller någon annan transcendent kraft är inblandad. Och visst är ögat det främsta 
sinnesorganet även för honom, men det är långt ifrån det enda. Världen är inte 
bara sedd hos Björling, den är också något som kan luktas, smakas, kännas och 
höras. Ibland uppträder dessa sinnesupplevelser var och en för sig – men inte så 
sällan i kombination med varandra. Vi möter hos Björling texter där värld och 
medvetande är så tätt sammantvinnade att de svårligen går att skilja åt.

Nu är begreppet ’symbolism’ en inte helt okomplicerad term. Alltför ofta 
ser man framställningar där det aldrig tydligt klargörs om det är den historiska 
betydelsen som avses – den grupp av franska författare kring 1885 som kallade 
sig eller blev kallade för ’symbolister’ – eller om meningen är att man främst 
skall förstå det som en stilistisk-världsåskådningsmässig term – en mjuk, musikaliskt 
strukturerad vers som arbetar med starkt enhetsskapande element: bilder, 
symboler, synestesier som alla siktar mot det transcendenta, eller snarare önskar 
bygga denna översinnliga värld i dikten. Anders Olsson förefaller avse denna 
senare postsymbolistiska traditionslinje som fortsatt att leva och verka långt in 
på nittonhundratalet. Han noterar Bernt Olssons iakttagelse om ett eventuellt 
Verlaine-inflytande förmedlat via Ekelund när det gäller den tidige Björlings 
strävan mot en ”ordlös sång”, mot en dikt där ”tonen” och ”sången” ersätter det 
mer lexikaliska språket, men vill för sin del inte se detta som något uttryck för 
symbolism.54 Ty hos Björling finner man ingen svårmodig versmusik och ingen 

53 Geoffrey Hartman, The Unmediated Vision: an Interpretation of  Wordsworth, Hopkins, Rilke, and Valéry, 
New Haven, 1954, s. 127-55 (”Pure representation”).

54 Anders Olsson 1995a, s. 50. Bernt Olsson gör sin koppling till Ekelund och Verlaine i uppsatsen 
”Du går de ord: Gunnar Björling och ordet”, Artes, 30 (1983), nr. 4, s. 8. I sin slutgiltiga form 
(endast smärre tillägg) ingår denna uppsats i boken Vid språkets gränser: svenska 1900-talslyriker och 
frågan om ordens förmåga, Lund, 1995. Eftersom boken ej förelåg i tryck när Anders Olssons studie 
utarbetades, sker här hänvisningar till Artesuppsatsen.
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korrespondens mellan landskap och själ, menar Anders Olsson. När det gäller 
avsaknaden av själsöversättning hos Björling hänvisar han åter till Bernt Olsson. 
Frågan är bara om denne verkligen avsett en sådan mer generell karakteristik.55 

Här är inte platsen att teckna den björlingska själsöversättningens historik, men 
som tidigare framgått finns det en vacklan hos den unge Björling när det gäller 
själsliga analogiseringar. I Vilande dag möter vi en rad parallella framställningar 
av natur och själ: ”Luft och hav, en klippa, vita segel. Brisen lätt, / i spegling på 
kvällen. / Dröjer jag på stranden. Fartyg går och kom- / mer, kommer och går. 
Och jag går och kommer, i min / dörr och tanke.” (VD 21 / I 29); ”Över björkar 
den tonar, en dag! Över hav står / i morgonen längtan. Ändlös är sorgen, ej mager 
/ och bitter och kall. / Och ej kan en glömma den dagen! Sorgtyngda / tankar 
vill jag sjunga: / o löfte och tystnad!” (VD 53 / I 61) Någon gång konfronteras vi 
med ett kraftigare tonfall där det uppdrivna känsloläget får till följd att det inre 
själslandskapet och den yttre topografin knyts tätare till varandra: ”Bölja som 
rullar! Vanvett, ett jubel! Vi är intet, / i hav blott den bölja. Hav är vi, ändlöst, ett 
väl- / digt.” (VD 33 / I 41) Vi står här på tröskeln till det mer expressionistiska 
uttryck som Björling skulle anamma i och med sin andra samling Korset och löftet 
(1925). Än så länge opererar dock Björling med symbolismens dubbelsyn av 
geografi och emotion och skulle göra så fortsatt framöver, utom under den mer 
expressionistiska och dadaistiska perioden under senare hälften av tjugotalet, då 
det mer handlar om en ren projektion av känslan utan att denna återkopplas till 
ett realistiskt urskiljbart naturlandskap.56

Att Björlings intensiva läsning av Ekelund och Levertin inte skulle ha spelat 
någon roll för hans utveckling av symbolistiskt färgade analogiseringar och syn-
estesier förefaller knappast troligt. Hos den Hans Larsson som skrev Intuition 
(1892) och Poesiens logik (1899) (djupt beundrade och begrundade av den unge 
Björling) intar just synestesin en framträdande plats.57 I Intuition anförs framför 

55 Se Bernt Olsson 1983, s. 10.
56 Distinktionen mellan symbolismens och expressionismens olika sätt att genomföra själs-

översättningen är en av grundlinjerna i Espmarks studier Att översätta själen (1975) och Själen i bild 
(1977). Till skillnad mot Espmark som behandlar Björling blott i förbigående (1977: s. 215-16) 
och endast utifrån Quosegodiktningen, så menar jag att Björling, sett till hela sin produktion 
(och då också inbegripet hans otryckta ungdomsdiktning) även står under betydande påverkan 
från symbolismens metod för själsöversättning.

57 Just Intuition var den skrift som introducerade Björling i Larssons tänkande: ”Hans Larsson 
blev jag bekant […] med 1904. När jag såg Intuition i ett boklådsfönster. Det blev Stunder och 
meditationer, Poesiens logik och vad då fanns utgivet: Viljans frihet, Psykologi. T.o.m. avhandl. 
om Kant fann jag i ett antikvariat, men den blev aldrig vidare läst. Undra på det.” (vol 17 ”Brev 
och brevutkast”. Folder: ”Brevutkast till okända mottagare, daterade, kronologiskt ordnade [18/
19.11.1944], ÅAB). Jfr. Anders Olsson 1995a, s. 344 not. 158.
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allt det estetiska sanningsvärde, den syntetiserande funktion som ett dylikt grepp 
medför, medan Poesiens logik ger en mer utförlig och systematisk utredning.58

Poeten Oscar Levertin kom att gå i skola hos de franska symbolisterna och 
det är först när han uttalar sitt intresse för dem mot slutet av 1880-talet, som den 
synestetiska metaforen börjar uppträda i hans lyrik.59 Bland samtidens svenska 
poeter använde sig även Ola Hansson och Heidenstam av detta grepp, men 
knappast någon gjorde det med större frenesi än just Levertin, framför allt i 
Legender och visor (1891).60 

Levertin är den författare som flitigast åberopas i breven till Päivärinta från 
1909-10. Men även under senare delen av tiotalet framhöll Björling dennes 
stora betydelse. I en tidigare åberopad intervju beskriver Olof  Enckell hur 
han som ung skolpojke någon gång kring 1916 introducerades i den svenska 
nittiotalsdiktningen, framför allt Fröding och Levertin, av den dåvarande 
lärarauskultanten Gunnar Björling.61 

I den trånsjuka och melankoliska drivhusatmosfär där den unge Björling 
vistades, var Oscar Levertin ett passande och samtidigt tidstypiskt poetiskt 
identifikationsobjekt. En rad skalder som debuterade under 00-talet stod under 
starkt inflytande av Levertin: Sven Lidman, Bertil Malmberg, Sigurd Agrell, 
Gösta Adrian-Nilsson m.fl.62 Också flera av sekelskiftets finlandssvenska skalder 
tog starka intryck av Levertin, framför allt gäller detta Jacob Tegengren och Bertel 
Gripenberg.63 Vad som framför allt drog alla dessa poeter (inklusive Björling) 
till Levertins dikter var den sensualistiska och för sin tid djärva kärlekspoesin. 
Ett brev till Päivärinta från augusti 1910 avslutas med en rad utdrag ur olika 
Levertindikter som alla är exempel på denna typ av kärlekslyrik.64 Från dikten 

”En dag” (Nya dikter, 1894) har Björling valt att återge raderna: ”Blott bröst mot 
bröst man mening ser i allt, / och kyssar tyda gåtan för hvarandra. Att älska, 

58 ”Diktaren kan – och detta är från teknisk synpunkt hemligheten af  hans konst – i ett ord, en 
utförd bild, en lycklig sammanställning gripa tillsammans en mängd föreställningar, hvilka vi 
annars nog kunna taga en för en, men så, att när vi fatta den ena, den andra glider undan, och 
det därför är ett sammanhang mellan föreställningarna som vi märka sväfvar för oss och liksom i 
en sekund håller på att gå upp för oss, men som vi förgäfves bemöda oss att fasthålla. Det är detta 
sammanhang, denna idé kunna vi säga, som konstnären griper i flykten och håller kvar. Tanken 
är hos honom finare och snabbare än hos andra.” (Hans Larsson, Intuition: några ord om diktning 
och vetenskap, 2. uppl., Stockholm, 1904, s. 16). Jfr. även Poesiens logik, Lund, 1899, s. 111-120.

59 Se Carl Fehrman, Levertins lyrik, Lund, 1945, (diss.), s. 397.
60 Ibid., s. 398.
61 Intervju om Gunnar Björling med Olof  Enckell, vol. 87 (ÅAB). Björling inte bara talade om sin 

älskade Levertin utan skänkte även Levertins samlade dikter till Olof  Enckell.
62 Se Björn Julén, Hjärtats landslykt: en Levertin-studie, Stockholm, 1961, (diss.), s. 13.
63 Ibid. s. 12; Magnus Björkenheim, Bertel Gripenbergs ungdomsdiktning, Stockholm, 1950, s. 131-36.
64 Brev till Jaakko Päivärinta 2.8.1910, vol. 16 (ÅAB)
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brinna! Utom det är kallt / som sten och tomt som bjällerklang det andra.” 
Uttrycket ”bröst mot bröst” återkommer för övrigt långt senare i en Björlingdikt 
från Solgrönt (1933), i den inledande erossviten där det heter: ”Att tro att mänska 
mun och läppar / att tro att / att bröst mot bröst och hela världen!” (S 10 / I 
546) Ifall det rör sig om en medveten allusion eller ifall ordalydelsen är slumpartat 
framvuxen utifrån den gemensamma inriktningen på kärleksakten, som de båda 
dikterna uppvisar, låter sig knappast avgöras.

Men att vissa dikter och enstaka rader hade en alldeles speciell lyskraft för 
Björling och bevarades fotografiskt i hans minne, har vi tidigare sett prov på i 
samband med hans tidiga Ekelundläsning. Från den långa, delvis idébaserade 
dikten ”Sång före natten” (Nya dikter) har Björling valt att skriva av från det parti 
som är mer fokuserat på den sinnliga kärleken: ”Jag har din hand i min, din blick 
i min, / och hvart hjärtas slag mitt hjärta följer, / och dock min själ ej trängta 
kan dit in, / där du ditt väsens hemlighet fördöljer.” Levertin tangerar här en 
problematik som intensivt synes ha sysselsatt den unge Björling: den upplevda 
konflikten mellan den sensuella, rent sinnliga kärleken och den som är av mer 
själslig, andlig natur. Den fullkomliga kärleken, som den framstår i Björlings 
otryckta ungdomsdikter, skulle i sin tur förena dessa sidor. Vad gäller själva 
den poetiska gestaltningen av en sådan strävan, är det påfallande att även det 
själsliga erotiseras, förlänas sinnliga, för att inte säga penetrerande markörer. Vi 
har tidigare mött formuleringar som ”Vän, äga jag ville din själ, / jag vill leva i 
dig” och i en annan dikt heter det: ”djupt i din själ vill jag leka / mitt, starkt och 
blott skönare drömma, / när varmt mig din känsla vill / smeka / och livsfullhet 
strålande strömma”65 

I brevet till Päivärinta med de många Levertindikterna nämner också Björling 
att Per Hallström i en novell skall ha skrivit om ”genomträngandet av, uppgåendet 
i en annans själ”, en ytterligare indikation på betydelsen av detta komplex för 
Björling och samtidigt en markering av dess flitiga förekomst bland sekelskiftsfö
rfattarna.66 I såväl brevformuleringar som i dikterna framstår den unge Björling 
som en trogen arvtagare av denna erotiserande diskurs som på svensk botten först 
hade utvecklats av Ola Hansson i brytningsskedet mellan åttio- och nittiotalet. I 
ett brev till Päivärinta talar Björling t.ex. om ”brefvets persondoft”, en mycket 
tidstypisk formulering i sin inriktning på det olfaktiva och dess förbindelser med 
det själfulla och artegna.67 Så hade t.ex. Ola Hansson redan på 1880-talet i 

65 Äldre handskrivna dikter av Gunnar Björling, vol. 88 (ÅAB)
66 Brev till Jaakko Päivärinta 2.8.1910, vol. 16 (ÅAB)
67 Odaterat brev till Jaakko Päivärinta, men förmodligen skrivet nån gång kring 1910, vol. 16 

(ÅAB)
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en brevväxling med Axel Lundegård talat om diktarna och ”den egendomliga 
doften i deras produktion, det som är framsprunget af  deras individualitet och 
som pekar tillbaka på denna”.68 Hos nittiotalisterna och inte minst hos Levertin 
är inslaget av olika doftförnimmelser mycket märkbart.69 Tidigare har vi också 
sett exempel på hur just luktsinnet förekommer i olika synestetiska konstellationer 
genom Björlings Vilande dag.

Överhuvud kretsar mycket av Björlings tidiga otryckta lyrik kring den klyfta 
som föreligger mellan ideal och verklighet. Den kontakt med ”livet”, med andra 

”själar” som hans brev talar så mycket om, förblir av allt att döma en dröm, något 
som förläggs till diktens imaginära världar snarare än till verkligheten. Även om 
den unge Björling inte håller sig med någon uttalad poetik, är det uppenbart att 
hans dikt uttrycker en längtan efter enhet men samtidigt kämpar med svårigheten 
att uppnå detta tillstånd: ”Jag lefva ville, måste, mer och mer, / jag lifvets, lyckans 
väsen efterletat, / dock illusion och fåvitsko allt hetat, / min strid och sträfvan 
syns blott än jag ser.”70 I en annan sonett från samma manuskriptblad lyder den 
besvärjande sextetten:

Vi få ej kärleksstunden med dess flamma,
vi intet få, om ej för höga branden,
den alla våra lustars lust skall amma.

Gif  lust, gif  lust, den närer själen, anden!
Ur lustjakt ej den högsta lust vill stamma,
vår lust är lifvets höjd, se, där är stranden!

Här försöker Björling skriva samman den sinnliga lusten med själens behov: ”Gif  
lust, gif  lust, den närer själen, anden!” Att upprätthålla ett sådant perspektiv i 
dikten är givetvis lättare än i den epistolära sakprosan. Medvetandet om denna 
spricka mellan dröm och verklighet kännetecknar mycket av den symbolistiska 
och postsymbolistiska poesin, som samtidigt i en restaurerande poetisk akt söker 
foga samman denna glipa.71 Däremot är det svårt att se att den unge Björling på 
ett mer intellektuellt och systematiskt plan skulle ha tillägnat sig symbolismens 
förhöjda medvetande om de formella greppens avgörande betydelse för att 

68 Ingvar Holm, Ola Hansson: en studie i åttiotalsromantik, Lund, 1957, (diss.), s. 87.
69 Se Staffan Björck, ”Diktens dofter”, i förf:s Karl XII:s stövlar: notiser om dikt och annat, Stockholm, 

1954, s. 196, samt Fehrman 1945, s. 396 ff.
70 Odaterat brev till Jaakko Päivärinta, men förmodligen skrivet nån gång kring 1910, vol. 16 

(ÅAB)
71 Om symbolismens krismedvetande, se Bo Hakon Jørgensen, Symbolismen – eller jegets orfiske 

forklaring, Odense, 1993, s. 51 ff.
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skapa en estetisk enhet som ersättning för den empiriska splittringen. Därmed 
inte sagt att han helt skulle ha saknat formella insikter och färdigheter. Snarare 
handlade det om att vinna en form, att nå fram till ett bärande uttryck, än om 
något ekvilibristiskt utnyttjande av den poetiska teknikens samfällda möjligheter. 
Faktum är att detta kan sägas karakterisera även den mer etablerade Björling; 
någon färdig diktare blev han aldrig och ville heller inte bli. Vad den unge 
Björling kan ha lärt av Levertin, var att skriva en på de akustiskt-musikaliska 
effekterna inriktad poesi.72 Så prövade han t.ex. följande rader: ”Vän, äga jag 
ville din själ, / jag vill leva i dig. / Vad är mig allt ve väl och väl? / Blott du lever 
i mig”73 Här finns såväl allitterationer – ”Vän, ”ville, ”vill”, ”Vad”, ”ve” och ”väl” 

– som assonanser – ”själ” och ”väl”. Vidare arbetar Björling i likhet med Levertin 
med refrängartade omtagningar i stil med: ”Det är koral, det är rop […] Det är 
röster, är rop”74; ”Söka, söka mig ej vila ger […] Söka gör mig trött, ej glad. […
] Söka, söka jag behöver ro […] Söka mig ej lycka har. / Söka, söka längtan kär 
en vän”.75 

Däremot förekommer ännu inte sammansättningar av ord, s.k. komposita, 
som längre fram skulle bli ett så framträdande drag i Björlings lyrik och som 
även kännetecknade Levertin och hela nittiotalets diktning.76 Överhuvud fyller 
de levertinska stilmedlen (allitteration, assonans, symbolfärger, synestesier, 
sammansättningar) en syntetiserande funktion: de skapar en ökad koncentration 
och täthet åt det poetiska uttrycket.77 Även om den unge Björlings stilistiska 
register inte är lika brett som Levertins, ser vi hos honom en liknande strävan 
till syntetisering i bruket av den fonetiska sammanflätningen, men också av 
anaforerna, omtagningarna och rimmen. En annan fråga är hur Björling läste 
Levertin, vilka kvaliteter i hans dikt som han fäste sig vid? Det vet vi nu inte så 

72 För de viktigaste levertinska stildragen, se Fehrman 1945, avsnittet ”Språk, stil, komposition” 
s. 382-415. 

73 Äldre handskrivna dikter av Gunnar Björling, vol. 88 (ÅAB)
74 Odaterat brev till Jaakko Päivärinta, troligen kring 1910, vol. 16 (ÅAB)
75 Brev till Jaakko Päivärinta 3.2.1910, vol. 16 (ÅAB)
76 Anders Olsson 1995a (s. 162-68) diskuterar Björlings sammansättningar. Bl.a. vill han relatera 

det till Stiernhielm och barocken, och det är ju riktigt att ett sådant drag finns inom denna 
diktning. Däremot är det väl högst tveksamt att Björling skulle ha inspirerats av denna epok. 
Om Björling fått impulsen från något bestämt håll måste det nog sökas längre fram, och när 
Olsson för fram Ekelunds namn (s. 165) och pekar på att Björling i sina avskrifter har streckat 
för dennes sammansättningar har vi att göra med en betydligt troligare influens. Rent allmänt 
är det just hos Ekelund och de något tidigare nittiotalisterna som de ursprungliga källorna för 
Björlings poetiska konst måste sökas. Olsson anför också Levertins uttryck ”solblå vinter” som 
ett exempel på de ”komplikationskomposita” som också är kännetecknande för Björlings dikt. 
Solgrönt är ju för övrigt ett exempel på en boktitel enligt detta mönster. För sammansättningarna 
hos Levertin och nittiotalsdiktningen, se Fehrman 1945, s. 403 f.

77 Fehrman 1945, s. 405.
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mycket om. Men man kan förmoda att Björling, sin vana trogen, lika mycket 
tog fasta på diktens rent innehållsliga aspekter som dess formella. I ett brev till 
Stig Carlson skriver han: ”Levertin tilltalade mig, då jag mer såg till innehållet 
än formen”.78 Helt likgiltig för den levertinska lyrikens estetiska kvaliteter kan 
ändå knappast den unge Björling ha varit. De efterföljande poetiska namn han 
nämner i brevet till Stig Carlson (”Fröding, Karlfeldt, Ekelund”) följer logiskt ur 
Levertin om man ser till den estetiska, stilistiska utvecklingen mer än vad gäller 
den tankemässiga kontinuiteten, som inte alls är lika given. Intressant att notera, 
är att Levertin liksom Björling aldrig riktigt förmådde behärska de språkliga 
uttrycksmedlen. Det är en av paradoxerna med Levertin, att samtidigt som han 
beundrades för sin stil så kritiserades han mycket hårt för vad man ansåg vara 
rena språkfel.79 Hos en yngre generation upplevde man däremot dessa språkliga 
anomalier som en estetisk tillgång. Den avvikande språkbehandlingen bidrog till 
att profilera Levertins lyrik gentemot samtidens mer konventionella diktion.80 
Mycket tidstypisk var Bertil Malmbergs reaktion inför sin fars invändningar mot 
språkliga orimligheter hos den beundrade förebilden: ”Levertin var suverän och 
måste alltid ha rätt – också mot Dalins ordbok.”81 Det är förmodligen ingen 
slump att två av Björlings tidigaste och mest dyrkade förebilder – Oscar Levertin 
och Vilhelm Ekelund – båda var utpräglade språkförnyare.

2. Björling som sonettdiktare

På samma sätt som Björling skrev en hyllningsdikt till Ekelund (publicerad 
i tidskriften Ultra nr. 4 1922 och senare i debuten Vilande dag) så skriver han 
omkring 1910 en sonett tillägnad Levertin:

Till mästaren:
Oscar Levertin.

Du djupa vän och mina tankars broder,
i nattlig tystnad du är hos mig än,
och den är du och du i lifvet den
och namnlös är den väg, dit vänds ert roder.

78 Odaterat brev till Stig Carlson (KB), trolig datering mitten av 1940-talet.
79 Se Fehrman 1945, s.389 ff.
80 Fehrman 1945 för fram ett sådant resonemang, s. 393.
81 Bertil Malmberg, Ett stycke väg: memoarer, Stockholm, 1950, s. 88.
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Långt borta flyta, strömma lifvets floder,
här i min ensamhet jag glömt den ren
och minns blott dag till dag och vän till vän
och milda minnens varma bleka stoder.

Du, hvad jag vet, jag ser ett stilla ljus
och tiders ro i tystnaden, som hvilar
i natt i kärlek öfver stängda hus.

Jag ser det, när min tanke fjärran ilar,
jag med min själ en ann i samklang
i dagens id – när kvällen finner, tyst förbrinner.82 

Uppenbarligen är det någon form av åskådningsmässig gemenskap som Björ-
ling vill lyfta fram: ”mina tankars broder”; här finns den levertinska melan-
kolin: minnet av de livsförhöjande ögonblicken när verklig kontakt med en 
annan kunnat ske. Men vi kan också se hur Björling rent tekniskt verkar i sin 
mästares anda genom att systematiskt arbeta med starkt enhetsskapande element. 
Framförallt medelst fonetisk sammanflätning i form ett rikt inslag av ä- och i-
assonanser, samt en genomgående anaforisk uppbyggnad av versen. Däremot 
kan man knappast koppla samman sonett-formen med Levertin. I tryck föreligger 
endast en sonett av Levertin, dikten ”Alrunan” publicerad postumt i samlingen 
Sista dikter (1907).83 

Björling har själv aldrig uttalat sig om varför han började skriva sonetter. 
Men från och med romantiken hade sonetten genomgått något av en renäs-
sans.84 Bland diktare som Björling med säkerhet läste och som i någon större 

82 Odataterat brev till Jaakko Päivärinta, vol. 16 (ÅAB), trolig datering kring 1909. Långt senare 
drar sig Björling till minnes sin hyllningsdikt och citerar den något felaktigt: ”En gång var man 
ung, ack så gammal, avdankad, tyckte man. En sonett till Levertin (1909) började: Du tystna 
vän och mina tankars broder.” (Brev till Stig Carlsson, daterat ”29/30 nov. natt” (KB), trolig 
årsdatering mitten av 1940-talet).

83 Däremot skrev Levertin i sin ungdom ett antal sonetter, men dessa har aldrig publicerats, se 
Werner Söderhjelm, Oscar Levertin: en minnesteckning. Senare delen: författarskap, Stockholm, 1917, 
s. 7. Därför blir Erik Gambys skildring av hur Björling i sin ungdom ”skrev sonetter […] som 
hade inspirerats av den beundrade Oscar Levertin” (Björlingstudier, s. 21), ett något oegentligt 
påstående. Det övertas senare av Anders Olsson: ”Björling försökte skriva sonetter kring 1910 i 
Levertins efterföljd.” (Att skriva dagen, s. 58).

84 Sonetten är en diktform som består av fjorton rader, vanligen uppdelad i fyra strofer. Två 
fyrradingar (kvadernarer) benämnd oktav och två treradingar (terzetter) som kallas sextett. 
Rimflätningen kan variera, men den vanligaste vad gäller oktaven är ABBA/ABBA eller ABAB/
ABAB och i sextetten är CDC/DCD eller CDE/CDE de mest frekventa, men en mängd andra 
varianter förekommer också. Rent retoriskt föreligger ofta en viss spänning mellan oktetten 
och sextetten. Oktetten kan t.ex. ge någon form av exposition som sedan sextetten reflekterar 
över. Inte så sällan innehåller den avslutande terzetten en sentens. Sonetten utvecklades av 
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utsträckning skrev sonetter fanns Ekelund, Tavaststjerna och Gripenberg.85 Vi 
har också sett att han valde att översätta en sonett av Lenau. Det svenska språkets 
kanske främste sonettversifikatör Carl Snoilsky fanns visserligen representerad 
i hans föräldrahem men det är tveksamt om Björling läst honom med något 
intresse.86 Ekelund som vid sidan av den fria versen laborerade med en rad 
olika versformer, publicerade sina första sonetter i Melodier i skymning (1902) 
och fortsatte att bruka denna form i de två följande samlingarna Elegier (1903) 
och In Candidum (1905).87 Tavaststjerna gav sig i kast med sonettdiktningen först 
mot slutet av sin bana. Hans sista diktbok Laureatus (1897) innehåller två sviter 
med sonetter under rubrikerna ”Sonetter till Diana” och ”Små sonetter”. Erik 
Kihlman betonar dessa sonetters betydelse för utvecklingen av en sonettgenre 

sicilianaren Giacomo da Lentini (ca 1200-1250) och spred sig därefter till resten av Italien, där så 
småningom Dante och Petrarca skulle bidra till dess popularitet och stora spridning över resten 
av den europeiska kontinenten. I Sverige introduceras sonetten under 1600-talet för att sedan 
nästan helt försvinna under det klassicerande 1700-talet. Med romantiken och dess intresse för 
olika versformer följer även ett intresse för sonetten bland diktare som Stagnelius och Atterbom. 
Med Snoilsky inträder den svenska sonetten i ett modernare skede, påverkad av den franska 
parnassdiktningen. Ännu mera modern för att inte säga mondän blir sonetten med Baudelaire, 
som inte bara kommer att utgöra ett stilistisk föredöme utan lika mycket mutar in sonetten som 
ett versifikatorisk utsagefält för det dekadenta. Bland svenska författare som för en tid kom att 
skriva sonetter i dennes anda kan nämnas: Emil Kléen, Sigurd Agrell, Sven Lidman, Sigfrid 
Siwertz och i Finland Bertel Gripenberg.

85 I ett odaterat brev till Stig Carlson (KB), som innehåller en komprimerad uppräkning av 
Björlings litterära bildningsgång förekommer samtliga dessa namn: ”Under skoltid följer 
Rydberg, åttitalet, och forts. Levertin tilltalade mig, då jag mer såg till innehållet än formen. 
Fröding, Karlfeldt, Ekelund, Larssons På vandring (några sidor i den). – Våra egna utom de 
gamle, Tavaststjerna, Gripenberg, Procopé, Mörne”.

86 I ett daterat brevutkast till okänd 28/29.10.1945 vol. 17 (ÅAB) skriver Björling: ”I mitt hem 
som ej var litterärt fanns B. E. Malmström, Nicander, Lidner, brevid Tegner förstås, ja, och 
Snoilsky.” Annars var Snoilsky högt värderad i det svenska Finland, både under sin livstid och 
senare. Tavaststjerna betygar honom sin vördnad och bland efterföljande poeter tog Procopé, 
Gripenberg och Zilliacus djupt intryck av hans sonettkonst. Även Rabbe Enckell sade sig älska 
Snoilskys Italiendikter och sonetter. Om Snoilsky och Finland, se: Henry Olsson, Carl Snoilsky, 
Stockholm, 1981, s. 21 f.

87 I volymen med efterlämnade Ekelunddikter Hjärtats vaggvisor (1970) förekommer ytterligare två 
sonetter varav den ena (s. 35) i sin ursprungliga fattning var införd i Illustrerad Svensk Tidskrift 
1901. I ”Till lyrikens psykologi” från Svenska Dagbladet 21.6.1908, omtryckt i Tyska utsikter (1913) 
hyllar Ekelund sonetten: ”Ingen lyrisk versform – med undantag af  det klassiska odet – kräfver 
en så eldig och behärskad koncentration som sonetten. Sonetten är en stelnad dithyramb. När 
Michelangelo grep till pennan, diktade han sonetter – i en marmorstil, som ingen öfverträffat. 
När Shakespeares hjärta dignade under en alltför kvalfull last, formade han sonetter, i hvilka det 
susar en låga af  Eros, som bär evighet i sin andning. […] Själfva sonettens byggnad är som en 
symbol öfver den skapande kraftens triumf  och seger. Sonettens rätta anda är segerkänslan och 
viljans kraftmedvetna harmoni.” Några år senare, när Ekelund tog avstånd från det lyriska, var 
hans känslor inför sonetten givetvis något annorlunda, och i Antikt ideal (1909) skriver han: ”Den 

’estetiska formen’ är alla medelmåttors styrka. Men en vers av Strindberg är mer formfulländad 
än alla världens sonetter.” (s. 66)
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inom den finlandssvenska lyriken.88 Det var en tradition som skulle utvecklas till 
det ekvilibristiska av Bertel Gripenberg. Hans debut Dikter (1903) innehåller två 
sonetter varav den ena typiskt nog för Gripenbergs utpräglade formmedvetenhet 
är en metasonett, som prisar dess förmåga lyfta fram det bästa hos poeten: 

Sonett.

Vid dina läppar mina blickar hängde,
till andlös väntan du mitt sinne tvang.
Som strängars skälfvan till mitt öra trängde
din stämmas drömlikt fjärranborna klang.

I konstfull lek med säker hand du mängde
dröm, verklighet och alltings sammanhang.
Du slog mot muren, som mitt hjärta stängde
från diktens morgonland, och se, den sprang!

Den brast, den föll och skimrande visioner
jag stråla såg i drömblå clair-obscur
från evigt obekanta regioner.

Och mig, den armaste bland lazzaroner,
du gaf  den vilja, som mot solen styr,
du gaf  min åtrå ord, min tanke toner!89 

Den följande samlingen Vida vägar (1904) rymmer en handfull sonetter medan 
den verkliga utvidgningen sker i Gallergrinden (1905) där sonetterna upptar 
knappt hälften av utrymmet, för att till sist kulminera i den helt genomförda 
sonettsamlingen Svarta sonetter (1908). Att den unge Björling kände sig dragen 
till sonettformen framstår som helt naturligt, det var något av en diktgenre på 
modet.90 Däremot var sonettens ställning bland samtidens litteraturkritiker på 
intet sätt odiskutabel. Inte så sällan uppfattade man sonetten som ett artificiellt 
utanverk, ett yttre ramverk med förutbestämda rimflätningar som hotade att 
förkväva den autentiska dikten vilken istället borde växa fram helt spontant 

88 Erik Kihlman, Karl August Tavaststjernas diktning, Helsingfors, 1926, s. 353.
89 Bertel Gripenberg, Dikter, Helsingfors, 1903, s. 92 f.
90 Även den f.d. socialisten och sedermera ”dagdrivaren” Ture Janson skulle några år senare 

presentera ett mindre antal sonetter i sin diktsamling Mitt Helsingfors (1913). Sonetten visar 
sig vara en mycket lämplig form för att återge den speciella blandning av resignation och 
förnöjsamhet som var flanörens adelsmärke: ”Så återstår att bli en käck flanör, / som är 
tillfreds med detta utanför, / att axla kappan och att gå åstad // till kvällens mänskoström på 
promenaden. / En sällsam tjusning skänker Esplanaden / en ensam främling i sin egen stad.” 
(s. 55) 
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likt en planta. I denna organiska diktuppfattning som fortfarande var i högsta 
grad livskraftig blir sonetten till någonting främmande, till ett alltför retoriskt 
konststycke som hotar att dra uppmärksamheten från det inre till det yttre. 
Oberoende av varandra reagerar Werner Söderhjelm och Ruth Hedvall mycket 
likartat på österbottningen Joel Runds debut Ödemark (1912), då båda menar att 
sonetten ej bör användas i samband med naturlyrik.91 Däremot kan man notera 
att de har helt olika uppfattningar om denna versforms fordringar. Söderhjelm 
menar att sonetten passar dilettanten ovanligt bra då den är så lätt att lära 
sig, medan Hedvall tvärtom betonar dess komplexitet: ”Helt säkert innebär 
sonettdiktningen en utmärkt träning för vinnande av formell säkerhet. Det är 
ju så svårt att skriva sonetter.”92 Just i de höga krav som sonetten ställer på sin 
utövare ligger dess stora värde, menar Hedvall: [Sonetten] ”tyckes för närvarande 
vara synnerligen omhuldad av unga svenska diktare i Sverige men ännu mera i 
Finland. I ett avseende är detta nog ett glädjande tecken; det vittnar om allvar i 
de konstnärliga strävandena, vittnar tillika om den höga formkultur, som fordras 
av svensk dikt i detta nu.” 

Sonettens formmedvetenhet framgår också av dess självreflexivitet, vilket 
Hedvall uppmärksammar genom att återge några av de mer kända svenska 
metasonetterna. Hon menar sig också ur dessa metasonetter kunna utläsa ett 

”drag av reservation” och ger exempel från Gripenberg samt framhåller speciellt 
Snoilskys ”Noli me tangere” som ett slags modelltext för en sådan hållning. Och 
det är här Hedvalls reservationer tar vid: ”Men denna sordin över tonen, som kan 
ge dikten ett sådant behag, utgör självfallet också en begränsning. Sonetten verkar 
reserverad, emedan den har en väsentligen intellektuell karaktär. […] Men när 
hänförelse, känslobetonade stämningar ha stängts in i sonettformen, då verkar 
den som ett fängelse.” Och det är just det som gör den så olämplig för naturlyrik, 
närmare bestämt den dikt som vill förmedla något utöver den rena deskriptionen, 
menar Hedvall. Mot slutet glider hon över i en något besynnerlig folkpsykologisk 
framställning, där hon framhåller rytmen som det verkligt betydelsefulla inslaget 
i den svenska poesin medan rimmet (som t.ex. sonetten bygger på ) har sin natur-
liga hemvist i Sydeuropa. Ställvis sjunker Hedvall ned i en germanskt mumlande 

91 ”Men den [sonetten] har för dock för mycket av ciselerat småarbete och teknisk lek för att rätt 
passa till ram kring starka vildmarksstämningar och mystiska skymningslandskap eller skogsbilder 
med örnar svävande i skyarnas höjder.” (Werner Söderhjelm, ”En debyterande lyriker”, Nya 
Argus, 5 (1912), s. 176). ”Och en naturdikt i sonettform berör i de flesta fall nästan som en 
stilvidrighet.” (Ruth Hedvall, ”Sonetten”, Nya Argus, 5 (1912), s. 185. Att Hedvall formulerat sig 
oberoende av Söderhjelm framgår av den not som redaktionen bifogat Hedvalls uppsats där det 
framgår att hennes bidrag inlämnats före publiceringen av Söderhjelms recension. 

92 Söderhjelm 1912, s. 176; Hedvall 1912, s. 185.
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språkmystik som kan föra tankarna till det spekulativa dunkel som Heidegger långt 
senare skulle prestera: ”Det är icke någon lust att mästra som framkallat dessa 
reflexioner, det har endast varit en alldeles individuell känsla av obehag att se en 
versform, som förefaller att vara och att förbli i grunden främmande för vårt språk, 
alltför hårt binda germanskt flyktiga och ogripbara stämningar.”93 Hur som helst 
så visar Hedvalls ingående konfrontation med sonetten som lyrisk genre, vilken 
betydande ställning den åtnjöt (inte minst i den finlandssvenska litteraturen) under 
början av 1910-talet, det decennium då Björling tog sina första stapplande steg på 
poetbanan och sökte efter språkliga matriser att skriva in sin subjektivitet i.

Intressant är att Björling långt senare, under sin mest uttalade modernistiska 
fas, skulle återvända till sonetten, men då under mer eller mindre ironiska 
markeringar. Så sker första gången i Quosego som innehåller en sonett samt i 
de följande samlingarna Kiri-ra! (2 sonetter) och Solgrönt (10 sonetter). I första 
numret av Quosego (1928) inleds avdelningen med Björlingtexter av tre rimmade 
dikter under rubriken ”DIKT”, varav den tredje är en sonett.94 Björling förefaller 
här medvetet ha velat kontrastera ett äldre uttryck mot ett nyare, tradition 
mot modernism, på så vis att han i den äldre diktens former skrivit in den nya 
tidens friare diskursivitet: ”Och tusen stjärnor ser jag sig inslinka / där jag i 
trots och raseri går fram, / jag pressar hårt mot vind, från stam till stam, / jag 
ser ljus härold högst i skogen vinka.” (Q 68 / I 315 f.) I ett brev till Carl-Erik 
af  Geijerstam framgår det att Björling skrivit dessa dikter delvis som ett svar på 
Gripenbergs modernistparodi Den hemliga glöden.95 Om Gripenberg hade använt 
sig av den nya diktens fria vers för att angripa densamma, så kan vi se hur 
Björling med sina sonetter pekar ut den traditionella diktens begränsningar och 
genom valet av versform går i poetiskt svaromål med det svenska Finlands store 
sonettmakare. Men liksom Gripenberg i efterhand uppgav att han även haft ett 
allvarligt syfte och nått fram till vissa positiva resultat genom sin prövning av de 
fria formerna, så utgör Björlings sonetter ingalunda någon entydig förkastelse av 
den poetiska traditionens uttryck.96

93 Ibid., s. 186.
94 Anders Olsson har i sin utgåva av Björlings Skrifter varit mån om att återge Björlings texter 

utifrån originaltrycken vad gäller uppställning och grafisk interpunktion. Desto olyckligare är 
att avsteg gjorts från denna princip vad gäller Quosego-materialet, vilket bl.a. fått till följd att 
Björlings sonett blivit ombruten efter den inledande kvadernarens två första rader. 

95 ”Sidan 68 i Quosego kan väl vara skriven med allvar, men i medvetande om att jag gett mig 
in på något som ej var mitt (eftersom Gripenberg skrivit Åke Erikssons modernism).” (Brev till 
Carl-Erik af  Geijerstam 16.1.1946, UUB)

96 För alla turer kring Den hemliga glöden se Johan Wrede, ”Den hemliga glöden: an Episode in the 
History of  the Reception of  Finland-Swedish Modernism” i: Facets of  European Modernism: Essays 
in honour of  James McFarlane presented to him on his 65th birthday 12 december 1985, ed. Janet Garton, 
Norwich, 1985, s. 257-74.
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Mellan ”DIKT” och det stora sjoket med den ”nya” diktningen ”4711 UNIVERSA-
LISTISK DADA-INDIVIDUALISM” återfinns prosatexten ”UNIVERSALISM” som kretsar just 
kring begreppet ”dikt” och vad det kan tänkas innebära. Denna teoretiserande 
text bildar ett slags övergång, en brygga mellan de mer traditionella dikterna med 
sin rimflätning och sina bestämda strofformer och den fria modernistiska versen 
som sedan följer. Säkert är det ingen slump att texten inleds med ordet ”Dikt” som 
var rubrik för de inledande texterna: ”Dikt är en form för livet, utlöst harmoni 
ur ett givet livsmaterial eller ett livsintryck som uttryckes.” (Q 69 / I 317) Denna 
kiastiska understrykning av den nära relationen mellan liv och dikt, är mycket 
typiskt björlingsk i sin inriktning på att i själva formen demonstrera utsagans 
ämne. Men det intressanta för vår diskussion är den fortsatta framställningens 
avvisande av en essentialistisk diktuppfattning, att vissa noga definierade former 
bäst förmår bära fram vissa innehåll: 

Men vi kan inte utgå från en gång för alla given skön form 
för livsmaterialet. […] Vi brottas med materialet. Det är inte 
avslutat. Vi söker livets, materialets förlösning, alla ting ropar 
genom oss, även de som inte är i vårt medvetande. Det är ej 
en tanke, avslutad och fullkomlig, som söker uttryck i en skön 
form. Det är själva tankens brottning, det som är i och under 
tankarna, det är tingen och alla ting bakom dem, livsmaterialet, 
uttryckt i vår förnimmelse, vi bör återge i estetiskt skapande. (Q 
69 / I 317 f.)

Viktigt att notera är att Björling väljer att kommentera den äldre diktningen 
med en dikt och inte med ett polemiskt prosainlägg. Till skillnad mot sina 
modernistkollegor skrev dessutom Björling aldrig programartiklar som var uttalat 
polemiska visavi den äldre traditionen. Snarare var de inriktade på att föra fram 
själva saken. 

I samma nummer av Quosego uttrycker Rabbe Enckell liknande tankar om det 
nära sambandet mellan form och innehåll men kan samtidigt inte avhålla sig från 
att sätta sin uppfattning i kontrast till den tidigare traditionen: 

För min personliga del kan jag inte finna annat än att det är 
en brist hos den äldre dikten, att den ger motivet så stort rum. 
Den älskar för mycket det rent romantiska eller realistiska 
staffaget. […] Vår etiska och estetiska känslighet har till den 
grad stegrats, att den inte kan känna sig tillfreds med ett alltför 
grovt bildspråk.97

97 Rabbe Enckell, ”Om den rena poesien”, Quosego, 1928, s. 11 f. Trots stora olikheter i övrigt, var 
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Trots sin anslutning till den modernistiska dikten var Björling föga intresserad 
av sådana explicita markeringar gentemot den äldre traditionen. Istället kunde 
han som i Kiri-ra! (1930) visa på den äldre diktens begränsningar inom ramen för 
dess eget uttryck: 

Jag diktar och jag biktar en sonett
till skaldernas vanära och min puff,
och alla ropar, klagar, skriar: bluff !
och söker många brister i mitt sätt.

Jag klär mig som en löjtnant eller sprätt
och tar uppå mig öronlapp och muff,
marscherar stolt som kungar ur min ruff
och lyfter hatten sirligt eller lätt.

Jag vill, jag skall betvinga skönhetsvärlden
och simma i oändlighet på färden,
allt göms i denna fjortonpuderask.

Jag vet ej tvivel, ej en sökt reson,
jag har mitt skepp, går trygg som frälsnings

hjon.
– Jag söker dig mitt sista rim – patrask! 

(K 84 / I 510)

I denna sonett ifrågasätts versformens autenticitet redan i inledningsradens 
paronomasi: ”Jag diktar och jag biktar en sonett”, där den fonetiska ekviva-
lensen mellan ”diktar” och ”biktar” bidrar till att minska avståndet mellan 
två inte alltid förenliga begrepp. En dikts sanningsvärde kan alltid ifrågasättas 
(”lögn och förbannad dikt”), medan bikten förutsätts vara en akt i den rena och 
oförfalskade sanningens namn. Den andra kvadernaren kan betraktas som en 
allegorisk omskrivning av inledningsstrofen, kompositionen av en sonett likställs 
med påklädningen av en prålig uniform eller sprättens extravaganta utstyrsel. 
Sonettens rimflätning och den uppseendeväckande klädedräkten blir till ett 
och samma uttryck för fixeringen vid den eleganta ytan som döljer ett tomt 

detta en ton som ursprungligen hade instiftas av den alltid lika stridbara Hagar Olsson. Den 
viktiga essäsamlingen Ny generation (1925) som kodifierade modernismens centrala teser inleds 
med uppsatsen ”Dikten och illusionen”, som signifikativt nog öppnar med en polemisk fanfar: 

”Den aristokratiska efterklangen, som nittiotalet på konstlad väg lyckliggjort dikten med, hade 
skapat en isolering som närmast liknade döden.” (s. 7)
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inre. I den sista strofen går Björling till rätta med sonettens rimmaskineri och 
avslutar dikten med ordet ”patrask”, ett uppenbart ironiskt nödrim som återgår 
på det inte mindre satiriska ”fjortonpuderask” i den föregående terzetten, som 
förmodligen syftar på sonettens fjortonradiga uppbyggnad. Uppenbarligen 
betraktar Björling sonetten som något bepudrat, som något instängt och 
artificiellt budoiraktigt. 

Björling skriver här en metasonett, något av en subgenre med sin egen speciella 
tradition. Vanligast är den typ av metasonett som besjunger sin egen förträfflighet, 
i stil med Gripenbergs ovan citerade dikt. Men det finns också en tradition av 
subversiva metasonetter, kända svenska exempel är t.ex. Tegnérs ”Fläskkorfven” 
och Frödings ”Karikatyriska sonetter”. Det allmänna sambandet Björling-
Tegnér är förmodligen mycket svagt; visserligen skall Björling som skolelev ha 
erhållit Tegnérs skrifter som premie, men något spår av trägen Tegnérläsning 
står inte att finna hos honom.98 Vad gäller Fröding kan man knappast heller där 
tala om något reellt inflytande, däremot vet vi att han tillhörde de poeter som 
Björling läste med stor behållning i sin ungdom.99 Men i just fallet sonettdiktaren 
Fröding kan det vara intressant att veta att Björling läste samlingen Efterskörd 
när den kom ut 1910.100 I denna samling kunde han ta del av ”Karikatyriska 
sonetter” som här för första gången publicerades i bokform.101 Frödings tillfogade 
kommentarer visar att hans urspungliga syfte varit ”att låta nycken föra pennan 
till sonetter för att utröna, om sonetten verkligen dugde till annat än parodier på 
svenska, vilket jag misstänkte icke vara fallet.” Under skrivandet av de satiriska 
sonetterna hade Fröding emellertid fått i sin hand ”en alldeles utmärkt och osökt 
klingande sonett Av C. D. af  Wirsén”, vilken tillsammans med minnet av andra 
sonetter av Snoilsky fick Fröding att revidera sin ursprungliga negativa syn 
och erkänna ”att sonetten kan brukas på svenska även utan karikatyr.”102 Om 
nu den unge sonettdiktaren Björling läste dessa sidor, var det nog mer sådana 
kommentarer han tog fasta på, än själva sonetterna med rader som: ”Mig lyster 
leka litet med sonetter, / än ståtliga som Venus på sin snäcka, / än vekliga, att 
veka minnen väcka / af  Tanagras förtjusande koketter”103 För den unge Björling 

98 I den komprimerade redogörelsen av tidiga läsupplevelser i antologin En dikt dröjer kvar: ett 
poesiurval av trettiofyra författare, red. Lars Forssell, Stockholm, 1957, s. 31, nämner Björling att 
han erhöll Tegnérs skrifter som skolpremie 1902.

99 Se det tidigare åberopade brevet till Stig Carlson, not 157. Fröding nämns också bland de tidiga 
läsupplevelserna i Bo Carpelans maskinskrivna manuskript, tillkommet någon gång under 1950-
talet i arbetet på avhandlingen, vol. 90 (ÅAB) 

100 Brev till Jaakko Päivärinta 27.12.1910, vol. XVI (ÅAB)
101 I anmärkningen i Samlade skrifter. Del 7, Stockholm, 1921, s. 256, framgår att de dessförinnan 

var införda i tidskriften Strix 12.5.1909.
102 Gustaf  Fröding, Efterskörd I. Vers, Stockholm 1910, s. 92.
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var sonettdiktandet blodigt allvar, en form för intim själsutgjutelse. Där diktade 
han sin innersta längtan: 

I dimma långt, när glömt din viljas mål
uttröttad du och jäktad ensam irrar
och mot ditt öga tomheten blott stirrar,
för eld som brann dig möter falnadt kol,

du fruktlöst letar efter en idol,
hvars namn ej ren likt sprucket bläckjärn klirrar,
ett ord till stöd, som ej din själ förvirrar,
men bjuder dig till alltets lägersmål.

ack hör du susa, brusa vindar, vågor
och ser allt djupare i mörkret in,
skall slockna också dina sista frågor,

en mäktig starkhet sveper om ditt sinn:
du går din väg väl sluten mer än förr,
dock helt för lifvet öppen står din dörr.104 

Dikten beskriver den unge Björlings sökande efter ett bärande språk, efter ett 
uttryck som är ett med hans strävan. Tämligen oförmedlat framställer han 
behovet av en konkret förebild men också de komplikationer som följer av detta: 

”du fruktlöst letar efter en idol, / hvars namn ej ren likt sprucket bläckjärn klirrar, 
/ ett ord till stöd, som ej din själ förvirrar”. I dessa rader kan vi ana en del av den 
ambivalens som Björling kände inför den litterära traditionen, å ena sidan det 
påtagliga behovet av förebilder, av stöd hos föregångarna, å andra sidan känslan 
av det ovärdiga att blicka bakåt, att ikläda sig en annans uttryck som dessutom 
kanske inte ens längre är bärare av någon autenticitet, utan klirrar ”likt sprucket 
bläckjärn”. Ändå utmynnar inte denna dikt – vilket annars är vanligt hos den 
unge Björling – i melankolins nedåtspiral, i det slutna rummets förlamande 
ensamhet. Istället anges en möjlig utväg, en inbrytande känsla av inre styrka 
och aning om livets inneboende möjligheter: ”en mäktig starkhet sveper om ditt 
sinn: / du går din väg väl sluten mer än förr, / dock helt för lifvet öppen står din 
dörr”.

Men när modernisten Björling återvänder till sonetten får syftet inte enbart 
förstås som entydigt ironiskt och avståndstagande. Den första av de båda 
sonetterna från Kiri-ra! uttrycker det självmedvetna trotset, den vilja att utsätta 

103 Ibid. s. 87.
104 Odaterat brev till Jaakko Päivärinta, troligen kring 1910, vol. 16 (ÅAB)
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sig för smärtan för att nå fram till det egna, som varit ett med Björlings diktning 
sedan Korset och löftet: : 

Det nya året, skall det lyckan bringa
åt den som varje år bar oro, hopp
och varje stund med kval i dagens lopp
och ängslan att sitt öde ej betvinga.

Jag ser en väg och snön och varje flinga,
jag vet ej när jag hunnit årens topp,
jag kvävs i själen, mördas i min kropp,
jag går mot dag som skall i sår mig stinga.

Jag lutar huvudet där skam mig spikat,
jag dricker vin som ingen efterfikat,
jag är det tarvliga, ni slår ihjäl.

Jag är det ärliga, och ej försoning,
och kamp jag vann, ej mänskornas för-

skoning,
min ro är ormens gadd tätt vid min häl.

(K 83 / I 509)

Att dikten är stöpt i sonettens form innebär inte att det som dikten försöker säga 
ej skall tas på allvar. I den följande samlingen Solgrönt (1933) återvänder Björling 
en sista gång till sin ungdoms omhuldade diktform. Det sker i bokens avslutande 
avdelning som består av tio sonetter (s. 109-18) av både mer allvarsamt och 
ironiskt innehåll. Dessa dikter avfattades – om vi får tro Björling själv – redan 
1926105 och skall enligt Carpelan ha skrivits i anslutning till Bertel Gripenbergs 
modernistdrift Den hemliga glöden.106 Om Gripenberg använde den fria versen 
för att driva med densamma, så skrev Björling i bunden form för att peka på 

105 Brev till Fritz Mayer 11.5.1950 (UUB)
106 Carpelan 1960, s. 172. Carpelan påpekar också att ”genom Gripenberg blev ju sonetten i 

början av vårt århundrade en passepartout för den Publikuppburna Poeten och naturligtvis ett 
slags symbol för den ornamentala dikt modernismen vände sig emot.” (s. 172) Detta hindrar 
inte att Björling i sin ungdom uppriktigt kan ha beundrat just Gripenbergs sonetter som var 
oklanderligt formfulländade och därmed en eggande förebild. Paradoxalt nog är de senare 
sonetterna från 20-talet mer Gripenbergtrogna om man ser till rimflätningen. Den absolut 
dominanta rimställningen för terzetterna hos Gripenberg är CCD/EED. Enligt Bo Almqvist, 

”Om rimflätning och rimord i svenska sonetter”, Nysvenska studier, 33 (1953), s. 32, är detta 
ett mönster som Gripenberg kan ha övertagit från Snoilsky som i sin tur hade ärvt det av de 
franska parnassdiktarna. Bland sonetterna i Gallergrinden är det bara ett fåtal som inte har 
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den traditionella diktens begränsningar. Adressaten må ha varit Gripenberg 
eller ej, klart är i varje fall att dessa sonetter för Björlings egen del utgör ett slags 
avsked till en länge älskad och upprätthållen versform. I de två första sonetterna 
nämns ”Opris”, som var den restaurang där modernisterna hade för vana att 
samlas för att umgås och smida subversiva planer. Att Björling skriver in detta av 
modernistisk potential laddade namn i den traditionella sonetten, måste betraktas 
som ett medvetet försök till undergrävande mullvadsarbete: den nya tidens 
markörer smugglas in i den gamla tidens former. Det skall emellertid påpekas att 
restaurang Opris givetvis inte hade ett sådant generellt symbolvärde, utan det är 
något som växer fram ur Björlings egen poetiska mytologi.107 I den numrerade 
sviten ”4711 Universalistisk dada-individualism” i Quosego förekommer Opris 
vid tre tillfällen. I nr. 36 heter det: ”Var dag Opris / 2 till 4 / finns det inte 
andra skälvningar / i min hatt? / Var dag / Opris 2 till 4 / varje tid i mänska.” 
(Q 81 / I 338) Dikt nr. 37 är daterad ”Opris, 3. I. – 28”, och att det inte var en 
engångsföreteelse att Björling skrev dikter på denna lokal framgår t.ex. av ett brev 
till Rabbe Enckell från hösten 1927: ”Ett kvasidiktalster skrev jag i natt på Opris. 
Med stenografisk förkortning för grannarnas skull.”108 Den första dikten i Solgrönts 
sonettsvit inleds med följande kvadernarer:

Det finns en dikt, jag har den hört och sett
om sommaren det förra årets dagar,
en liten kvist från Opris’ gröna hagar
en liten tät och ljuv och trång bukett

så där kanhända mest min dröms skelett
och minnet av jasmin, av hopp som jagar,
av ljus som lyst, av ljus som ingen lagar,
en ynklig, grå och stel och tom sonett.

(S 109 / I 645)

denna rimflätning, medan samtliga dikter i Svarta sonetter är rimmade enligt detta mönster. Om 
man tittar på Björlings tidiga otryckta sonetter så är det bara någon enstaka som har denna 
rimflätning, i övrigt uppvisar de stor variation vad gäller rimmen. Vad gäller Björlings sonetter 
i Quosego, Kiri-ra! och Solgrönt så är det sex som har rimflätningen CCD/EED medan de övriga 
uppvisar en rad olika varianter. CCD/EED är alltså det enda signifikanta terzettmönstret och 
skulle kunna tyda på ett inflytande från Gripenberg, medvetet eller ej skall jag låta vara osagt.

107 Frågan inställer sig då om dessa ”Opris-sonetter” kan vara skrivna redan 1926, eftersom Björling 
och övriga Quosegokamrater började frekventera denna lokal först någon gång kring 1927. 
Björlings datering är dessutom något svävande eftersom han skriver: ”Beslöt slutligen att tillfoga 
sonetterna (skrivna år 1926, vill jag minnas).” (Brev till Fritz Mayer 11.5.1950, UUB) Klart är 
i varje fall att sonetterna är tillkomna under Björlings mest outrerade modernistperiod.

108 Brev till Rabbe Enckell 2.10.1927 (SLSA 748)
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Som framgår är detta en metasonett, som inleds med att i ett nostalgiskt 
sommarsken teckna minnet av denna ljuva dikt. Talet om dikten som en ”bukett” 
kan också leda tankarna till konventionen att sammanställa s.k. sonettkransar (en 
svit bestående av femton sonetter där den sista upprepar inledningsraderna i de 
föregående fjorton) eller som ett svagt eko av den blomtyngda gren som hänger 
över sonettens grind i Gripenbergs berömda metasonett ”Gallergrinden” från 
diktsamlingen med samma namn.109 Hur som helst, så kan vi se hur den andra 
kvadernaren presenterar ett motsatt perspektiv där den sköna buketten förvandlas 
till ”min dröms skelett”, ”en ynklig, grå och stel och tom sonett”. 

På det hela taget är Solgrönt en samling som på ett ganska vildsint sätt blandar 
extatisk bejakelse av tidens modernitet: ”Jag vill leva i stad som den är / med W. 
C., elektriskt ljus, gashäll / och städade gator” (S 92 / I 628) med tung melankoli: 

”Evig är nattens kyla och kalla vågors andning, / dödens lövlösa ris och det 
slocknades träd.” (S 13 / I 549) Den melankoliska stämningen är också det 
som dominerar de flesta av Solgrönts sonetter, en något dämpad och nedskruvad 
melankoli som aldrig tillåts löpa ut i det okontrollerade eller ångestfulla. I sin 
fokusering på det melankoliska (här handlar det inte om någon ironisk distans) 
griper dessa sena sonetter därmed tillbaka på Björlings tidiga sonettförsök från 
tiden omkring 1910. Det melankoliska till trots kan man ändå uppleva hur 
sonettens lagbundna struktur motverkar ett alltför desperat uttryck och lägger ett 
harmoniserande mönster över det emotionella uttrycket. Dikten ”Opris” öppnar 
med en försonande dödsdans av rytmisk karaktär: ”En dag likt tusen dagar går 
förbi, / ett par vid par som svänger sig i dans, / det är som ro i detta döda fanns, 
/ ett något, dödochlivet, melodi.” (S 110 / I 646) Genom att tala om den ro som 
finns i det döda, och att rent bokstavligt skriva samman två oförenliga motsatser 

– ”dödochlivet” – och koppla denna sammansättning till dans och musik avvisas 
det döda som ren negation. I sonettsvitens näst sista dikt ”Sonett!” ställs vi åter 
inför metaperspektivet, och här är det uppenbart att vi har att göra med ett farväl 
till sonetten som diktform. Med all säkerhet är diktens placering medveten, i och 
med att den därigenom får en tydligare epilogkaraktär. Den följs som vi strax 
skall se av ytterligare en sonett, formellt uppbruten, som markerar det definitiva 
avskedet och inledandet av något radikalt nytt. Som vi noterat inleddes dessutom 
hela sviten av en metasonett, vilket än mer talar för en uttänkt komposition:

109 ”En guldsmidd grind, som hejdar vandrarns färd / sonetten är, men öfver muren hänger / en 
blomtyngd gren och genom grinden tränger / ett fjärran sus ifrån en fjärran värld.” (Bertel 
Gripenberg, Gallergrinden, Helsingfors, 1905, s. 3)
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SONETT!

Du var för länge längesen mig kär,
jag ville dig min törst, min trängtan giva,
du var ett block att fullt med runor skriva
om ett ej uppnått som min själ begär.

Du var en marmorbyst, och stens misär
och hjälp att jag mitt eget hus kan riva
och alla helvetsmakterna fördriva.
Du var mig formens stav och kärt besvär. —

Du binder mig, du tvingar tankes rum,
du bräcker hjärna, hämmar livets gång
och gör mig mitt i granna orden stum.

Du vet, du vill ett ord, ett ljud och sång,
men jag blir mer beträngd och mera dum,
och jord blir fast och hel, men den blir vrång.

(S 117 / I 653)

Björling lyfter här fram sonettens nedsänkthet i tiden med talet om ”runor” 
och ”marmorbyst”, dess evighetsperspektiv, men också dess stränga form som 
ställer speciella krav på sin utövare: att rista runor på stenblock förutsätter 
hantverksskicklighet och precision (inga felskrivningar är tillåtna). Det regelverk 
som sonettristaren har att hålla sig till är uppfordrande men ger efter avslutat 
värv en känsla av tillfredsställelse: ”Du var mig formens stav och kärt besvär”. I 
de följande terzetterna kontrasteras (enligt en vanligt förekommande uppbyggnad 
av sonetten) detta åt traditionen offrande perspektiv med en mer kritisk hållning 
där formen blir till en hämmande tvångströja: ”Du binder mig, du tvingar tankes 
rum, / du bräcker hjärna, hämmar livets gång / och gör mig mitt i granna 
orden stum.” Så kan vi se hur Björling i sin strävan att skriva en anti-sonett, en 
sonett riktad mot sonetten som form, samtidigt faller tillbaka på dess retoriska 
reglemente som föreskriver en antitetisk skiktning mellan oktaven och sextetten 
och där själva vändningen, en s.k. volta, helst skall ske mellan åttonde och nionde 
versraden.110 

110 Om begreppet ”volta” i sonetten, se Lars Burman, Den svenska stormaktstidens sonett, Uppsala, 
1990, (diss.), s. 20, som inledningsvis ger en komprimerad men sakrik framställning av sonettens 
historik och retorik.
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Framhållandet av hur sonettens reglerade form verkar hämmande på den 
rent intellektuella förmågan (”du tvingar tankes rum […] jag blir mer beträngd 
och mera dum”) är något som redan svitens inledningssonett formulerar: ”en 
undanflykt att icke tankar möta” (S 109 / I 645). Ett något annorlunda grepp 
möter vi i den avslutande dikten som istället för att vara ett avskedstagande till 
sonetten vill peka ut något nytt : 

Jag söker ett befriat i min tungas ljud,
förkrosselses oordning och den höjd
som går ur söndrig själ och kamp med gud.

Jag vill ett enkelt, stort, ett allttillhopa,
och jag vill stridens samlarsöndring ropa,
och regellöst den enda regelns bud.

Det skall vina ur sobel och flamma rubiner,
det skall komma i virvlande prakt,
när solskenen faller och dödens ur skiner
i förbländande gnistkatarakt.
Det skall brusa med snirklar och kurra och gömma
och kasta fram avgrundens schakt
och allt i en urkittels häxkokning tömma
och trampa med mördarklack takt.

(S 118 / I 654)

Notabelt är här att Björling skriver ett slags inverterad sonett, med sextetten placerad 
före oktaven, där f.ö. blankrad saknas mellan kvadernarerna och där avståndet 
mellan sextetten och oktetten är extra stort, som för att konkret markera poesins 
väg mot nya former. Diktens rimflätning följer inte heller några vedertagna 
sonettkonventioner. Om man trots omkastningen räknar rimmen med början 
från oktetten blir mönstet följande: ABAB/CBCB/DED/FFD. Den längtan efter andra 
former som dikten uttrycker: ”Jag vill ett enkelt stort, ett alltihopa”, ”det skall 
komma i virvlande prakt”, är inskriven i textens form: en sonett som är på väg 
att lösa upp sig själv. Det är en dikt som bejakar själva söndringen (”förkrosselses 
oordning”) i den fasta förvissningen att denna skall leda fram till en annan och 
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sannare ordning, en nyordning som är inskriven i olika paradoxala konstruktioner 
som t.ex. ett komplikationskompositum som ”samlarsöndring” eller uttrycket 

”regellöst den enda regelns bud”. Diktens modus av förhoppning och viljande är 
dessutom framhävt av den utpräglat anaforiska konstruktionen: ”Jag vill”; ”Det 
skall”, samt den ständigt återkommande och ’inhamrande’ kopulan ”och”. 

Åter skall det framhävas att dessa Björling sista sonetter på intet sätt är några 
tillfälliga skämtdikter utan konstfullt konstruerade kommentarer till ett poetiskt 
uttryckssätt som han till sist funnit sig tvungen att lämna. Han har själv framhållit 
denna avslutande sonetts programkaraktär: ”De uttrycker min mening, ock de, 
men vill snarast visa på att varför ej försöka sig på denna form; men ock att är 
inte min egen form den riktiga? De sista 8 raderna är t.o.m. en parodiskt avsedd 
efterbildning av det berömda värsmakeriet. Raderna därovan är i mitt tycke en 
god förklaring av mitt ”program”.111

Att samtiden inte alltid hade så lätt att mer koncist placera Björling på den 
litterära kartan och förstå den medvetna blandningen av nytt och gammalt i 
hans poesi, visar sig bl.a. i Gunnar Mascoll Silfverstolpes recension av Solgrönt, 
som var införd i Stockholmstidningen den 12 februari 1934. För traditionalisten 
Silfverstolpe står det klart att Björling är modernist, ja han vill rent av betrakta 
honom som surrealist. Även om Solgrönts många långa och böljande rader kan 
påminna om surrealismen och förekomsten av ett Breton-citat stärker intrycket av 
en sådan påverkan, har vi nog när det gäller Silfverstolpes klassifikatoriska stämpel 
att göra med en för tiden representativ kritikerreaktion, där man i pejorativt 
syfte satte likhetstecken mellan modernism och surrealism (det senare var helt 
enkelt ett mer negativt laddat begrepp och därför tacksamt att tillgripa). Under 
trettioalets första år var den surrealistiska litteraturen och konsten högaktuell i 
den svenska debatten och diskuterades livligt både i dagspressen och i nystartade 
tidskrifter som Fronten, Kontakt, Spektrum och Karavan.112

Silfverstolpe läser Björling utifrån den etablerade traditionens förväntnings-
horisont.113 Det innebär emellertid inte att han skulle vara döv för de nya signaler 
som texten innehåller.114 Snarare är väl Silfverstolpe en smula ’lomhörd’ (i den 

111 Brev till Fritz Mayer 11.5.1950 (UUB)
112 En detaljrik framställning ges i Ingemar Moberg, Surrealismen i Sverige: insteg och mottagande 1925-

1939, Lic.avh. Stockholms universitet 1970, s. 128 ff.
113 Med förväntningshorisont avser jag (i Jauß’ efterföljd) den uppsättning estetiska och sociala 

förväntningar som samtiden uppvisar inför ett litterärt verk vid en given tidpunkt, se Hans 
Robert Jauß’ receptionsestetiska klassiker ”Literaturgeschichte als Provokation der Literatur-
wissenschaft” i förf:s Literaturgeschichte als Provokation, 4. aufl., Frankfurt a. M., 1974, s. 144-207.

114 ”Eine literarisches Werk, auch wenn es neu erscheint, präsentiert sich nicht als absolute 
Neuheit in einem informatorischen Vakuum, sondern prädisponiert sein Publikum durch 
Ankündigungen, offene und versteckte Signale, vertraute Merkmale oder implizite Hinweise 
für eine ganz bestimmte Weise der Rezeption.” (ibid., s. 175)
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meningen att han väljer att höra det han vill höra), dvs. han har inte helt kunnat 
undgå att ta del av den aktuella debatten om surrealismen (bl.a. hänvisar han i sin 
recension till Ekelöfs BLM-artikel (1934:1) ”Från dadaism till surrealism”) men 
finner samtidigt ingen anledning att revidera sina estetiska ideal. För honom blir 
surrealismen modernismen som hyperbol och Björling en av dess mest extrema 
och följaktligen mest obegripliga representanter. Silfverstolpe kan från sin 
traditionella position se hur den estetiska horisonten har börjat röra på sig, hur 
tecknen på en förestående ’horisontförvandling’ blir allt tydligare, och kan därför 
inte avfärda Björling helt och hållet.115 Istället tillgriper han en vanlig kritisk gest 
som går ut på att förringa ett författarskap genom att påtala dess fåtaliga publik; 
redan rubriken på hans anmälan (”Romantik för invigda”) signalerar en sådan 
taktik. Desto mer förundrad blir Silfverstolpe när detta utpräglat modernistiska 
verk visar sig rymma några alster som påminner om traditionell dikt: ”Björling 
skriver naturligtvis mestadels fri vers men av någon egendomlig nyck har han tagit 
sig för att producera ett antal sonetter – de underligheter som här förekomma 
synes mig dock snarare föreskriva sig från enkel, banal rimnöd än från någon vilja 
att kasta ett surrealistiskt ljus över raderna.”116 Silfverstolpe vet uppenbarligen inte 
vilken fot han skall stå på: att i en och samma diktsamling blanda både gamla och 
nya former framstår enbart som förbryllande. Med Jauß skulle vi kunna säga att 
det inte existerar någon förväntningshorisont som på en och samma gång förmår 
omfatta såväl tradition som förnyelse, speciellt inte vid denna tid då man stred 
om vem som skulle ha tolkningsföreträde. Silfverstolpes estetiska och normativa 
ambivalens är mycket tydlig. Bara det faktum att ’surrealisten’ Björling gett sig i 
kast med sonetten framstår närmast som något skandalöst. Så mycket står dock 
klart för honom, att dessa sonetter inte låter sig läsas utifrån några konventionella 
kriterier. Problemet är bara vilka kriterier som gäller. Naturligtvis måste det vara 
något ’underligt’ med dessa dikter. Det förefaller som om Silfverstolpe försökt att 
tolka dessa avvikelser eller ”underligheter” utifrån vad han uppfattar vara den 
surrealistiska poetiken, men slutligen stannat för att det helt enkelt handlar om 
vanlig traditionell dikt, dock en dålig sådan eftersom författaren uppenbarligen 
inte behärskar det poetiska hantverket. Silverstolpes grundinställning låter sig 
inte misstolkas: vare sig Björling skriver surrealistisk eller traditionell poesi så blir 
resultatet dåligt och obegripligt.

115 ”Horizontwandlung” är Jauß’ beteckning för den process som inträder då ett litterärt verk 
bryter med den vedertagna normen och i en serie interaktioner med sina läsare successivt 
skapar förutsättningar för en alltmera nyanserad tillägnelse, se ibid., s. 177 ff.

116 Gunnar M. Silfverstolpe, ”Romantik för invigda”, Stockholmstidningen 12.2.1934.
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3. ”Drömmen som konstnär”. Om Björlings bizarrerier

 Som tidigare påpekats utgör år 1916 en brytpunkt vad gäller Björlings litterära 
utveckling, åtminstone om man får tro hans egna upprepade påståenden. Hans 
nya inriktning är förbunden med uppgivandet av den bundna versen, något som 
upplevdes som djupt befriande: ”1916, när min nya litterära självskolning och 
förberedelse tog sin [x] långsamma (med hänsyn till resultatet,) början, hade jag 
funnit att jag ej skulle, ej kunde skriva dikt dvs. värs. Äntligen!”117

Åter är det på sin plats att påpeka att skrivandet före 1916 inte tillmättes mindre 
betydelse, det skedde endast inom ramarna för en tradition som Björling aldrig 
riktigt behärskade men inte desto mindre beundrade, vilket inte minst hans 
utdragna avskedstagande till sonetten visar. 

Perioden mellan 1916 och debuten 1922 kännetecknas också av ett utvidgat 
genrebruk. I och med att Björling lämnade den bundna versen, gav han sig också 
i kast med andra uttrycksformer som prosadikten och aforismen: 

Jag arbetade långt före Vilande dags utkommande, genomgick 
sentimentalare utläggningsstadier, utformade ett slags prosalyrik, 
började odla fri vers också. De korta aforismerna fick form rätt 
tidigt, med en rytm och en tillspetsning, och alltid med saksyn i 
ögnasikte. (MSL 31 / V 173)

Det är också under denna tid som Björling började arbeta på de de s.k. ”bizar-
rerierna”, ett slags nedtecknade drömsyner i förtätad prosaform som först långt 
senare kom att publiceras i tidskriften Quoesego 1928.118 Intresset för drömmar 
var något som han bevarade livet ut. Så berättar Carl-Erik af  Geijerstam om ett 
besök hos vännen och kollegan sommaren 1959 och hur de då talat om drömmar: 
Björling berättade hur han förr haft som vana att ha papper och penna till hands 
vid nattduksbordet för att i ännu halvvaket tillstånd kunna fånga de annars så 
flyktiga drömmarna. Han nämnde också en återkommande skräckdröm som 
gick tillbaka på hans tid vid kadettskolan i Fredrikshamn.119 Ett annat dokument 
berättar om hur Björling menade sig ha utbildat en teknik för att medvetet 

117 Brev till Stig Carlson, daterat ”29/30 nov. natt” (KB), trolig årsdatering mitten av 1940-talet.
118 Uppgiften om den tidiga tillkomsten ges bl.a. av Bengt Holmqvist, ”Inledning till Björling”, 

Prisma, 1949, nr. 5. s. 32 och Carpelan 1960, s. 16. Både synes stödja sig på ej redovisade 
muntliga eller skriftliga uppgifter från Björling själv.

119 Carl-Erik af  Geijerstam, Röster i drömmen och andra essäer, Stockholm, 1996, s. 39.
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kunna fortsätta drömma i ett slags halvvaket tillstånd när han fann drömmen 
intressant.120 

Den stora energi som Björling lägger ner för att fixera sina egna drömmar får 
dock inte tolkas som något utslag av irrationalitet. Drömmarna är för honom en 
kunskapskälla värd att tas på allvar och noga undersökas, men de är inga dunkla 
rapporter från en gudomlig sfär utan står i direkt förbindelse med drömmaren 
själv och dennes upplysta dagstillvaro. ”Min tes om att föreställningar i det vakna, 
om än i vansinniga kombinationer, spelar en roll för drömmar, är klar”, skriver 
han i ett brev.121 I samma dokument förklarar han också att själva incitamentet 
till en dröm kan vara av en rent extern art: ”Och så sättes räckan i gång av gu’ 
vet vilka rent fysiska förnimmelser av köld, tryck, vadhelst.” I sin uppfattning att 
drömmarna orsakas av yttre stimuli är Björling en typisk representant för sin 
tid – också Sigmund Freud utgick från ett sådant kausalitetstänkande. Senare 
drömforskning har mer kommit att betona hjärnan som ett slutet system där 
yttre sinnesintryck till stora delar blockeras för att sömmen och drömmandet ska 
kunna fortgå ostört.122

Hand i hand med intresset för de egna drömmarna gick intresset för andra 
författares försök att använda sig av drömmar. I ett trebladigt maskinskrivet 
manus, hållet i tredje person men skrivet av Björling själv, meddelas att hans tidiga 
drömprosa skulle vara tillkommen ”under intryck av Edgar Allan Poe” och påbörjad 
redan 1913.123 Årtalet 1913 återkommer i ett odaterat brev till Stig Carlson, 
men annars torde 1916 vara den vanligast förekommande tidsangivelsen.124 
Det intressanta i sammanhanget är referensen till Poe. Det är en uppgift som 
preciseras av Carpelan i det av Björling sanktionerade maskinskrivna förarbetet till 
avhandlingen: ”Första impulsen hade Edgar Allan Poe givit genom den inmurade 
katten.”125 Då Björling inte behärskade engelska får man anta att han läst Poe i 
någon förekommande svensk översättning.126 Det bortvända och drömlikt visionära 
kom tidigt att bli ett standardinslag i de många Poe-presentationerna. En av de 
tidigaste och mer betydelsefulla Poe-uppsatserna på svenska var signerad Johan 

120 Odaterat brevutkast till okänd mottagare [”Det var i drömmen”], vol. 17 (ÅAB) 
121 Ibid.
122 Se J. Allan Hobson, The Dreaming Brain, New York, 1988, s. 44 ff.; 206 f.; A. Alvarez, Natt: en 

undersökning av nattlivet, det nattliga språket, sömnen och drömmarna, övers. Thomas Andersson, Lund, 
1995, s. 130; 164 ff. 

123 ”GB – Självbiografiskt” i kapsel Biographica, vol. 71 (ÅAB)
124 Odaterat brev till Stig Carlson (KB)
125 Maskinskrivet manus av Bo Carpelan, behandlande Björling tiden före Vilande dag med Björlings 

egna bifogade kommentarer, vol. 90 (ÅAB)
126 Novellen ”Den svarta katten” ingår i Poe-urvalet Valda noveller som utkom på Seligmanns förlag 

i Stockholm 1882 och har sedan återgivits i en rad andra sammanhang. Bl.a. var den införd i 
ungsocialisternas tidskrift Brand nr 7 1905, en publikation som Björling var bekant med.
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Mortensen och innehöll formuleringar som: ”Han var en man som helt lefde i sin 
egen kropps växlande sensationer och sin själs drömmar – yttervärlden existerade 
ej för honom. […] För honom var livet en dröm och drömmarna realiteter, och 
själv var han en drömmare, en mystiker, en visionär.”127 

Tillsammans med andra influenser nämns vidare Poe i ett brev till Stig 
Carlson:

Samtidigt som jag arbetat mig fram till Vil. dag (1916-22) 
skrev jag bl.a. ner en mängd drömmar till självkännedom och 
även med litterärt syfte. Jag hade upptäckt att Poe måste ha 
betjenat sig av drömmar. Senare läste jag Vetterlunds uppsats 

”Drömmen som konstnär. F.ö. har väl Lafcadio Hearn och Fiona 
Macleod arbetat på den linjen. Långt senare, på tjugotalet läste 
jag Dostojevskis Inkvisitorsdröm.128

Björlings lista över drömlitteratur har här utökats med Fredrik Vetterlund 
och de engelskspråkiga författarna Lafcadio Hearn och Fiona Macleod 
samt Dostojevskij. Den korta essän ”Drömmen som konstnär” är upptagen 
i Vetterlunds Studier och dikter från 1901 som i enlighet med titeln innehåller 
såväl essäistik som poesi. Drömmen och drömmandet var något som ständigt 
debatterades tiden kring sekelskiftet. Detta ämne är numera starkt förknippat 
med Sigmund Freuds namn, men så var knappast fallet vid denna tid. Freuds 
Traumdeutung var trots det strategiska tryckåret 1900 ännu ett så gott som okänt 
verk.129 Även om Björling väljer att publicera sin drömprosa först på tjugotalet, 
på tröskeln till den surrealistiska konstrevolutionen med dess förbindelser 
till Freuds psykoanalytiska teorier, måste bizarreriernas äldsta rötter snarare 
sökas i sekelskiftets symbolistiska drömestetik. En viktig källskrift för många av 
sekelskiftets ’drömdiktare’ var t.ex. Carl du Prels Philosophie der Mystik (1885; sv. 
övers. 1890: Det dolda själslifvet eller mystikens filosofi ) som lyfte fram drömmen eller 

”somnambulismen” som ett högre kunskapsorgan varigenom människan trädde 
i förbindelse med det omedvetna. Ola Hansson, som vid sidan av Strindberg 
var den svenska litteraturens viktigaste förkämpe för en symbolistiskt färgad 
drömestetik studerade du Prel med stort intresse.130 Även mindre ’överhettade’ 

127 Johan Mortensen, Likt och olikt: studier och kritiker, Stockholm, 1908, s. 18. Essän om Poe var 
ursprungligen införd i Svensk tidskrift 1894.

128 Brev till Stig Carlsson ”29/30 nov. natt” (KB), trolig årsdatering mitten av 1940-talet. 
129 Egentligen utgavs Traumdeutung i november 1899 men titelsidan angav 1900 som utgivningsår. 

Under de sex första åren såldes endast 351 exemplar och en andra upplaga trycktes först 1909. 
(Se Peter Gay, Freud, övers. Margareta Edgardh, Stockholm, 1990, s. 21)

130 En ingående redogörelse lämnas av Ingvar Holm 1957, s. 78-85 samt passim.
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(och av Björling lästa) författare som Vilhelm Ekelund och Hans Larsson skulle 
komma att använda sig av drömmaterial i sin diktning.131 Inget tyder emellertid 
på att Björling särskilt skulle ha uppmärksammat detta i sin läsning.

Vetterlund förbigår i sin uppsats sådana vanliga frågor som varför vi drömmer 
eller vad drömmar kan betyda, och inriktar sig i stället på analogin mellan 
drömmen och den konstnärliga aktiviteten. Speciellt vill han framhålla drömmens 
bildskapande och symboliserande förmåga, hur den i kraft av sin syntetisering 
är besläktad med konstens allra djärvaste verk. Drömmen är ett spontant uttryck 
för en alldeles oförfalskad autenticitet, menar Vetterlund, en förmedlare av 
äkthet som blott få konstverk når fram till. Drömmen blev ett estetiskt ideal för 
romantikens författare som ”försökte sätta drömmens poesi på papperet”.132 
Känslan av det ogripbara och det oändliga är något som romantiken delar 
med drömmen. För Vetterlund råder det ingen tvekan om var drömmen har 
sin estetiska hemvist: ”drömmen är själf  som konstnär närmast romantiker och 
symbolist.”133 

Fiona Macleod (pseud. för William Sharp) och Lafcadio Hearn – som Björ-
ling nämner i brevet till Stig Carlson – försökte kanske inte så mycket ”sätta 
drömmens poesi på papperet” som att skriva om drömmar. Författarna förenades i 
sitt intresse för folksagan – i Macleods fall den keltiska och i Hearns den japanska 

– och uppehöll sig gärna vid det övernaturliga och drömlika. Båda utkom i 
svenska översättningar av finlandssvenskan Karin Hirn under en period i början 
av 1900-talet, och speciellt Hearns exotiska berättelser från det fjärran östern 
var uppskattade och del av en allmän österländsk kulturströmning åren kring 
1900.134 Hearn var också den som visade det största intresset för drömmen, som 
mest explicit sker detta i den tredje delen av samlingen Exotica med undertiteln 
Spöken och drömmar från Japan. Hans syn på drömmar skiljer sig rätt mycket från 
Vetterlunds som tog fasta på det estetiskt produktiva. Hos Hearn är det drömmen 
som skräckupplevelse, mardrömmen, som står i centrum. Den skräck som vi erfar 
i drömmen är betydligt intensivare än den verkliga rädslan, påpekar han: ”Men 

131 Om drömmen hos Ekelund respektive Larsson, se: Eva-Britta Ståhl, Vilhelm Ekelunds estetiska 
mysticism: en studie i hans lyrik 1900-1906, Uppsala (diss.), 1984, s. 74-117, samt Reidar Ekner, 
Hans Larsson om poesi: en analys av hans estetik, Stockholm (diss.), 1962, s. 288 ff.

132 Fredrik Vetterlund, Studier och dikter, Stockholm, 1901, s. 141.
133 Ibid.
134 Karin Hirn översatte av Hearn Exotica: noveller och studier från Japan som utkom i tre delar 

åren 1901 till 1904 samt Natalika (1905) som samlade olika österländska legender och sagor. 
Under 10-talet följde så hennes Macleod-översättningar Vind och våg: keltiska sägner (1910) och 
Syndätaren och andra keltiska sägner (1915). Gunnar Björling var inte den ende av de finlandssvenska 
modernisterna som var bekant med Lafcadio Hearn. Hagar Olsson läste henne, se Olof  
Enckell, Den unga Hagar Olsson: studier i finlandssvensk modernism (II), Helsingfors, 1949, s. 38, 90. 
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äfven sådan vi erfara denna känsla i våra drömmar, är den ojämförligt mycket 
starkare än någon fullt medveten skräck. Det finns ingen fruktan som är så djup 
och likväl så obestämd – ingen som är så outsäglig.”135 Att Björlings drömmar 
under bizarreri-perioden inte alltid var av det behagliga slaget framkommer i ett 
brevutkast från mitten av fyrtiotalet: ”I drömmen levde jag så våldsamt att det 
blev mig en skräck. Jag var nämligen alltid utvakad, utpinad”.136 En del av dessa 
skräckstämningar går igen i bizarreri-texterna – vi återkommer till detta.

Den fjärde ’dröminspiratören’ Fjodor Dostojevskij inträder långt senare, under 
tjugotalet, och avser romanen Bröderna Karamazov som kom i svensk översättning 
av Ellen Rydelius 1918. Däremot är Björlings referens till ”Dostojevskis 
Inkvisitorsdröm” något oklar. Han kan knappast ha avsett Ivans berättelse om 
Storinkvisitorn som i legendens form beskriver hur Kristus återvänder till jorden 
för att finna att han endast stör den ordning som Kyrkan (i sitt självintresse) 
har inrättat åt sig. Troligare är att Björling syftar på elfte bokens nionde kapitel 

”Fan. Ivan Karamasovs mardröm”, som beskriver hur Ivan (samme person som 
berättade legenden om Storinkvisitorn) får besök av djävulen, men hur han 
värjer sig och envist hävdar att denne enbart är en hallucination, en produkt 
av hans egen sjuka hjärna: de ord som kommer från djävulens läppar är hans 
egna gudsförnekande tankar. Genom djärva dialektiska resonemang försöker 
Djävulen få Ivan att tro på hans faktiska existens, övertyga honom att han inte 
är en hallucination. I Ivans mardröm (om det nu är en dröm) kommer djävulen 
även in på ämnet drömmar:

Hör på: i drömmen, särskilt när man har maran, du förstår, 
när magen är i olag eller något i den vägen, ser människan 
ibland så konstnärliga drömbilder, en så sammansatt och 
realistisk verklighet, sådana händelser eller en hel värld av 
händelser, hopknutna av en sådan intrig, med sådana oväntade 
detaljer, alltifrån era högsta uppenbarelser ned till den sista 
knappen i skjortbröstet, att, jag svär dig, Leo Tolstoj icke kunde 
författa något liknande, och ändå äro de som drömma sådant 
mången gång icke alls författare utan fullkomligt medelmåttiga 
människor: tjänstemän, kåsörer, präster… Här föreligger 
verkligen ett helt problem: en minister erkände till och med själv 
för mig, att alla hans bästa idéer komma till honom, när han 
sover. Nå, så är det nu också. Jag är visserligen en hallucination, 
men precis som under marritt säger jag originella saker, som 

135 Lafcadio Hearn, Exotica. Tredje samlingen: spöken och drömmar från Japan, övers. Karin Hirn, 
Stockholm, 1904, s. 165.

136 Brev till Stig Carlson 3.3.1946, vol. 3 (ÅAB)
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hittills aldrig fallit dig in, så att det är visst icke dina tankar 
jag upprepar, och ändå är jag bara din mara och ingenting 
annat.137

I denna drömpassage sammanstrålar de tankar om drömmen som den högsta 
konstnären, som Björling tidigare tagit del av hos Vetterlund, med den intensivt 
upplevda mardrömmen som hade en så påtaglig resonans i hans eget drömliv 
och som Hearn gärna uppehöll sig vid. Dostojevskijs roll verkar ha varit att han 
åter satte fingret på det som var av så central betydelse när det gällde Björlings 
förhållande till drömmar: deras konstnärliga suggestibilitet och emotionella 
laddning, deras förmåga att uppväcka och uppvisa känslor eller tankar som varit 
dolda för det medvetna jaget.

Även om Björling själv inte nämner något om surrealismen i samband med sina 
bizarrerier kan det ändå vara frestande att spana i den riktningen. Till att börja 
kan man konstatera att då han inte behärskade franska, var hans möjligheter att 
ta del av denna nya ism ganska begränsade. 

Det stora genombrottet för ’surrealismen på svenska’ sker först i början 
på trettiotalet med översättningar och genomarbetade introduktioner samt 
surrealistiskt influerade texter av framför allt Ekelöf  och Lundkvist. Vad som 
finns dessförinnan är spridda omnämnanden och kortare introduktioner. Sett 
i relation till Björling måste det intressantaste bidraget ändå vara Gunnar 
Castréns artikel ”Ett litterärt manifest” i Nya Argus nr 15 1925, som presenterar 
Bretons surrealistiska manifest från 1924. Castréns bidrag torde vara en av de 
första svenskspråkiga presentationerna av denna sedermera så berömda traktat 
och är så vitt jag kan se inte tidigare uppmärksammat av forskningen. Att 
Björling med all sannolikhet tagit del av Castréns presentation framgår av att 
han i Solgrönt helt ordagrant återger hans översättning av Bretons ord om ”le 
merveilleux”: ”Det underbara är alltid skönt, det finnes icke något annat skönt 
än det underbara.”138 

Castrén nämner vidare Freuds inflytande på surrealismen och hur drömmen, 
enligt Breton, skall uppgå i en sorts öververklighet, en ”surréalité”.139 Som en 
kuriositet kan också nämnas att han vid två tillfällen tillgriper uttrycket ”bizarr” för 
att karakterisera vissa av surrealismens litterära arbeten. Vad gäller Bretoncitatet 
från Solgrönt så utkom denna bok först 1933, men samtidigt vet vi att Björling fram 

137 Fjodor Dostojevskij, Bröderna Karamasov III, övers. Ellen Rydelius, Stockholm, 1918, s. 196 f.
138 Gunnar Castrén, ”Ett litterärt manifest”, Nya Argus, 18 (1925), s. 178. Gunnar Björling, S 65 / 

I 601.
139 Castrén 1925, s. 178.
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till den ödesdigra bomben i februari 1944 – då hans väldiga manuskriptsamling 
gick upp i rök – hade för vana att gräva djupt i pappershögarna när han skulle 
sammanställa sina samlingar. De flesta av hans böcker före 1944 består därför 
nästan alltid av en blandning av gammalt och nytt. Att så är fallet även med 
Solgrönt framgår av diverse brev.140 Att Björling uppmärksammat surrealismen 
redan under denna tid framgår också av artikeln ”Råhet” som var införd i nr 4 
av Quosego där det bl.a. heter ”Vi känner dem, unanimism, totalism, surreslism 
[sic] o.s.v. De betonar mänsklighet, illusion (jag kom aldrig underfund med vad 
det innebär, möjligen livstro, omedelbarhet, hjärtat), gåta, det ej-begränsade. 
De driver sitt spel med djävlar, spöken, fanstyg. Det kallas surrealistisk metod.” 
(Q 193 / I 420) Samtidigt markerar Björling ett visst avståndstagande från en 
alltför prononcerad antiintellektualism. Surrealismens automatiska skrift är 
uppenbarligen inget för honom: ”Skjuter över målet gör den genom att inte ha 
förstått, att tankekritik är en nödvändig bas för allt livsbyggande, oberoende av 
intellektualisters åsnighet (mot dem är udden riktad) och genom sin motsats mot 
naturalismen.” (Q 193 / I 420) Även om surrealismen knappast spelat någon 
större roll för den rent formella utformningen av bizarrerierna (som dessutom går 
tillbaka till 1913/16 fast det är oklart i vilken utsträckning de blivit överarbetade 
i efterhand), så kan surrealismens betoning av drömmen som kraftkälla för det 
litterära skapandet ha stärkt Björling i tron på värdet av dessa egensinniga och 
från hans övriga produktion så skarpt avvikande texter.

Drömmens språk
När det gäller den form som Björling valde att återge sina drömupplevelser i: 
prosa, kan man fråga sig varför han inte valde poesin, som trots allt var hans 
huvudsakliga uttrycksform? En möjlig förklaring skulle kunna vara att Björlings 
ambition till största delen varit rent dokumentarisk: strävan har varit att ur minnet 
teckna ner egna drömmar, och då har den mer diskursiva och förment konstlösa 
prosan framstått som den form vilken bäst svarat mot drömmens narrativa 

140 ”I Quosego införde jag rätt ensidigt valda ting, vad som just då passade i våra stycken. Jag 
hade aldrig en överblick över vad allt jag skrivit. Därför kom det senare in i alla senare böcker 
någon avdelning härrörande från årtionena [sic] förut, och bland aforismerna kom ofta något 
som förut råkat direkt underkännas. (T.ex. redan vid redaktionen av Vil. dag.) Men eljest var 
det saker ur de aldrig genomsedda papperen. – Quosego blev ju en något ensidig bild av vad 
jag vid den tiden skrev, t.ex. troligen mycket av Solgrönt m.m. Samt nu uppbrunna ting.” (Brev 
till Stig Carlsson 29/30.11, KB, trolig årsdatering mitten av 40-talet) I ett odaterat brevutkast 
[1960] till okänd adressat [”vet något”], vol. 17 (ÅAB) så nämner Björling att samtidigt som han 
skrev dikt nr. 2 i sviten ”4711 universalistisk dada-individualism” som publicerades i Quosego nr 
1 1927 så ”skrev jag saker i Solgrönt m.m.” (Brev till Stig Carlsson 29/30.11 förm. mitten av 
40-talet, KB)
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förlopp. Faktum är att Björlings bizarrerier har just den koncentrerade och 
lakoniska uppbyggnad som enligt Freud kännetecknar alla återgivningar av 
drömmar i förhållande till de underliggande, latenta drömtankarna: ”Det som 
först uppenbarar sig då man jämför dröminnehåll och drömtanke är att ett 
storartat förtätningsarbete utförts. Drömmen är knapp, fattig, lakonisk i förhållande 
till drömtankarnas omfång och rikedom. Drömmen fyller en halv sida när den 
skrivs ned. Analysen som utvecklar drömtankarna behöver sex-, åtta-, tolvdubbelt 
utrymme.”141 Hos Freud är aldrig drömmen i sig åtkomlig utan endast berättelsen 
om drömmen med alla sina inbyggda censurmekanismer. Oavsett huruvida man 
är beredd att skriva under på en sådan ’skiktad’ drömteori, är det frapperande 
hur väl Björlings lakoniska och abrupta drömprosa låter sig beskrivas som ett rent 
språkligt förtätningsarbete.

Vid sidan av ambitionen att återge drömmen så troget som möjligt kan man 
anta att Björling samtidigt såg de konstnärliga möjligheterna i drömmarnas irreala 
kombinationer, att han likt Vetterlund betraktade ”drömmen som konstnär”. I det 
sökande efter nya uttryckssätt som han iscensatte under senare delen av tiotalet 
blev upptäckten av de egna drömmarnas estetiska potential uppenbarligen en 
viktig och frigörande faktor. Detta är nog väsentligt rent allmänt, när det gäller 
konstnärers och författares intressen för drömmar. Även den rationalistiske Freud 
uppmärksammade hur drömarbetets retoriska maskineri skapade bilder av stark 
estetisk konkretion. Så är t.ex. fallet med förskjutningen, den censurinstans som styr 
det laddade och betydelsefulla mot det indifferenta och perifera: ”Förskjutningen 
går i regel i den riktningen, att ett färglöst och abstrakt uttryck hos drömtanken 
ersättes med ett åskådligt och konkret.”142 Drömarbetet behöver, menar Freud, 
konkreta bilder för att inte stanna av. I sökandet efter ord som samtidigt är 
konkreta och rika på konnotationer föreligger en överensstämmelse med diktarens 
arbete, hävdar Freud.143

Hur väsentligt sambandet mellan drömmen och det konstnärliga skapandet 
var för Freud, framgår inte minst av att han från och med fjärde upplagan 
av Traumdeutung (1914) lät infoga två uppsatser av Otto Rank varav den ena 
behandlade ”Traum und Dichtung”. Då Landquists översättning utkom på 
Bonniers förlag 1927 var också Ranks uppsatser medtagna. Samma år utkom för 
övrigt första delen av Olle Holmbergs litteraturpsykologiska verk Inbillningens värld, 
där drömmens affinitet med litteraturen genomgående framhävs.

141 Sigmund Freud, Samlade skrifter II Drömtydning, övers. John Landquist; språkgranskning Cecilia 
Sjöholm, Stockholm, 1996, s. 273.

142 Ibid, s. 181.
143 Ibid, s. 182.



TIDEN FÖRE DEBUTEN148 • ”DRÖMMEN SOM KONSTNÄ R”. OM BJÖRLINGS BIZARRERIER • 149

När Björling blickade tillbaka på sitt författarskap (vilket han gjorde allt oftare 
från slutet av fyrtiotalet och framåt) är det slående hur ofta han lyfte fram just 
bizarrerierna. I ”Min skrift – lyrik?” (1947) framhåller han hur de bidragit till att 
frigöra den poetiska metaforiken i Korset och löftet (1925): ”Bildspråket influerades 
av upplevelsen samt av nedskrivna drömbisarrerier” (MSL 32 / V 174). Ett 
brevutkast turnerar samma tankegång: ”så var det min egen pressade tillvaro 
som drev mig från ett första försök hos en timid kammarsittare att formulera 
tanke och stämning (vil. dag) till ett mera verklighetsbetonat i K.o.l. Som jag 
nämnt, påverkade mina mardrömmar vilka jag som ett experiment skrivit ned, 
min stil.”144

 Det är tydligt att bizarrerierna representerade något speciellt för Björling. I ett 
brev till Jaakko Päivärinta från juni 1925 skriver han: ”Bizarrerierna skall säkert 
bli en lyckligt galen bok”.145

Annars kan man nog säga att Björling saknade en mer omedelbar gestalt-
skapande förmåga. Hans lyrik är i regel inte av narrativ karaktär och återgår 
nästan uteslutande på egna erfarna sinnesförnimmelser. Hans prosa är inte heller 
den speciellt berättande, utan snarare intellektuellt reflekterande. En prosatext 
från Fågel badar snart i vattnen (1934) behandlar just det vanskliga i att skriva en 
narrativ prosa: ”Det är mycket svårt att skriva en novell. Vad skulle man skriva 
om? En handling? Men mänskorna handlar inte. Eller är det handling, när de 
sköter sina sysslor? […] Nej jag vet inte vad som är en novell. Mänskorna dör och 
lever, det blir inte roman och novell, det är inte ens dikt.” (F 61 / II 65) Generellt 
gäller för Björling att det skrivna måste stå i någon form av relation till det levda. 
Novellen är alltför mycket av en estetisk konstruktion för att kunna bli isomorf  
med människorna och det liv de lever: ”De springer och har drifter och gör 
konster, men inte är det en novell. Novell, det är form. Men inte är det en form 
på mänskorna.” (F 61 / II 65) Det enda giltiga ämnet för en novell, enligt Björling, 
kan bara vara berättelsen om hur vi blir till, själva vardandet. ”Det finnes bara 
en novell, om hur vi blir till, men den har liv och ’gud’ till föremål, dem har 
vi inte sett. De kan inte ses, de är bara till. Det är detta som är föremål för en 
novell – hur vi blir till!” (F 62 / II 66) Genom sin slutna form förvanskar novellen 
verkligheten, den levda tillvaron: ”En novell kan inte avslutas. Det som är avslutat 
är inte en novell, det vore gud, skeendet som – inte skedde!” (F 62 / II 66) 

144 Odaterat brevutast till okänd adressat [”Såsom du ser av det ovanstående”], vol. 17 (ÅAB)
145 Brev till Jaakko Pävärinta 18.6.1925 (ÅAB). Drygt ett år tidigare hade Björling skrivit: ”Av 

bizarrerierna väntar jag likaså framgång.” (Brev till Jaakko Päivärinta 24.3.1924, vol. 16, 
ÅAB)
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Däremot tror jag att det vore fel att läsa denna text som en generell förkastelse-
dom över prosan som framställningsform. Visserligen kommer den att ta allt 
mindre utrymme i Björlings böcker. Men vid denna tid, 1934, utgör prosan 
både kvantitativt och kvalitativt ett viktig och omistligt inslag i hans produktion 

– och skulle så göra en bra bit framöver. Snarare är det den berättande prosan, 
romanen eller novellen, som han vänder sig emot. Någon större konsument av 
fiktion var heller aldrig Björling. I ett brev till ungdomsvännen Alarik Roos från 
oktober 1953 skriver han bl.a.: ”Jag har ej sinne för stora visdomar, och dramer 
finns det så mycket av i varje stund, att jag har en viss svårighet med sådana på 
bio (som jag ej besöker), teater (som jag ej besöker), och i romaner och annan 
uppdiktning eller renodling. Förlåt mina överdriva påståenden, men för mig är 
lyrik=drama=roman också=liv.”146 

Uppenbarligen var det så för Björling att lyriken både som läsupplevelse 
och eget skapande var direkt länkad till livet; att gå via andra, mer påtagligt 
berättande genrer var alltför omständligt och kanske också en väg som ledde 
vilse. Om nu lyriken alltid var framvuxen ur de egna sinnesförnimmelserna, i 
snittet mellan kropp och värld, var även bizarrerierna en produkt av det genuint 
självupplevda: de egna drömmarna. De prosaverk som Björling arbetade på 
under senare delen av tiotalet förefaller alla ha haft denna utgångspunkt i den 
egna individualiteten. I handskriften ”GB – Självbiografiskt” minns han hur 
han 1915 påbörjade en självbiografisk utvecklingsroman med titeln Livets brand. 
Det handlade om att uttrycka ’livet’, den ambition som från allra första början 
plågade och sporrade honom i sökandet efter ett adekvat uttryck. ”GB hade aldrig 
sluppit behovet att söka sig ett eget livsuttryck i dikt, ehuru försöken stannat i det 
privata.”147 Och häri låg också svårigheten, i upplevelsen av hur dessa ’livstexter’ 
inte förmådde överskrida det privata. Säkert är det ingen tillfällighet att det enda 
av de verk från dessa år som Björling valde att publicera (om än ett urval) var just 

”bizarrerierna”. Att de var utformade enligt drömmens figurala förskjutningar och 
förtätningar, utan att det ens var framhävt att det rörde sig om drömmar och än 
mindre om de egna drömmarna, gjorde att de i likhet med lyriken framstod som 
distanserade från sin upphovsman, från det alltför privata. Det primära var ändå 
att bizarrerierna i sin fokusering på drömmarnas irrationella och oförutsägbara 
förlopp upprättade ett nytt språkligt territorium som också kom lyriken till del.

 Kopplingen mellan det omedvetna och den konstnärliga konkretionen 
framhålls av Björling i den estetiska utredning (”Randanmärkning”) som 
omedelbart föregår hans Quosegobizarrerier, där det alldeles mot slutet heter: 

146 Brev till Alarik Roos 3.10.1953 (KB)
147 ”GB – Självbiografiskt” i kapsel Biographica, vol. 71 (ÅAB)
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”Ur det undermedvetnas schakt grep vi konkretionens bildkraft, själens vridningar, 
det endas brottning, sinnelagets handlingar, blommornas grönt.” (Q 154 / I 395) 
Säkert är det ingen slump att denna passage om det undermedvetna ligger i så 
nära anslutning till den bisarra drömprosan. Vi har tidigare sett andra exempel 
på hur Björlings programtexter korresponderar med de mer rent litterära 
texterna. På samma sätt som prosatexten ”Universalism” bildade en brygga 
mellan dikten ”Dikt” och diktsviten ”4711 Universalistisk dada-individualism” 
i Quosegos första nummer, så pekar de avslutande orden i ”Randanmärkning” 
framåt mot de följande bizarrerierna. Som nästan alltid i Björlings texter är 
den teoretiska utläggningen direkt kopplad till den estetiska praktiken: det ena 
förutsätter det andra.

Freuds tendens att betrakta drömmen som ett språk har givetvis uppmärk-
sammats av eftervärldens många lingvistiskt och textuellt orienterade teori-
bildningar. En av förgrundsfigurerna inom den s.k. ”lingvistiska vändningen” av 
filosofin, Ludwig Wittgenstein, har i ett samtal från 1943 med Rush Rhees – som 
kretsade kring Freud – bl. a. yttrat:

Det tycks finnas något hos drömbilderna som har en viss likhet 
med tecknen i ett språk. Som en rad av tecken på papper eller 
i sanden kan ha. De skulle kunna vara ett tecken som vi inte 
kände igen som ett konventionellt tecken i något för oss bekant 
alfabet, och ändå skulle vi ha en stark känsla av att det är ett 
språk av något slag: att de betyder någonting.148

När Roman Jakobson i Saussures efterföljd talar om ”språkets tvåfaldiga 
karaktär”, och om hur uppbyggandet av det mänskliga talet utgår från en 
selektion av språkliga element och en kombination av dessa element till en 
högre grad av komplexitet, hänvisar han bl.a. till Freuds Drömtydning. Selektionen 
(valet av ord) är baserad på likhet och motsvaras – menar Jakobson – av Freuds 

”identifiering och symbolism”, medan kombinationen av orden är baserad på 
närhet och har sin freudianska motsvarighet i den metonymiska förskjutningen 
och den synekdokiska förtätningen.149 

Det vid sidan av Jakobson kanske mest kända exemplet på den lingvistiska 
utvecklingen av Freuds drömteorier är förmodligen Jacques Lacans uppsats 

”L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud” (1957). Lacan 
var bekant med Jakobsons arbete men väljer att lägga ett något annorlunda 

148 Ludwig Wittgenstein, Föreläsningar och samtal om estetik, psykoanalys och religion, utgivna av Cyril 
Barret; övers. Hans Neijbert, Stockholm, 1968, s. 77.

149 Roman Jakobson, Poetik och lingvistik, Stockholm, 1974, s. 137.
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tropologiskt raster över den freudianska begreppsapparaten. Förtätningen 
kommer hos Lacan att likställas med metaforen medan förskjutningen betraktas 
som en metonymisk process.150 Då Lacan några år tidigare i sitt föredrag vid den 
psykoanalytiska kongressen i Rom 1953 (”Fonction et champ de la parole et du 
langage en psychanalyse”) hade kommenterat den rika uppsättning av troper och 
figurer som skulle känneteckna drömarbetet, så räknades metonymin tillsammans 
med bl.a. metaforen till förtätningen.151 ”L’instance de la lettre…” innehåller 
många ekon av det tidigare Rom-talet men omplaceringen av metonymin sker 
utan kommentarer; Lacan har inte precis gjort sig känd för något mer rigoröst 
umgänge med de vetenskapliga begreppen. Det avgörande för min del är dock 
inte att bestämma om t.ex. metonymin bäst beskrives som en förtätning eller 
förskjutning (även om jag skulle vilja hålla en slant på förskjutningen) utan fastmer 
det faktum att Freuds analytiska modeller av drömmen så pass naturligt låter sig 
läsas i termer av språk och retoriska figurer. Freud systematiserade och utvecklade 
det som många skönlitterära författare på ett mer intuitivt och direkt plan länge 
känt till och fascinerats av: drömmen som språk, drömmen som retorisk katalog.

Freud på ’finlandssvenska’
Vad gäller Björling är det tveksamt om han vid tiden för konceptionen av 
bizarrerierna (1913/16) haft kännedom om Freud. I hans egna kommentarer 
till bizarrerierna förekommer aldrig Freuds namn eller någon som helst 
anspelning på dennes teorier. Överhuvudtaget har jag bara funnit ett enda 
explicit uttalande om Freud hos Björling. I ett odaterat brev till Stig Carlson 
skriver han: ”Freud har jag rätt litet sysslat med, eller ej alls, men inte undgått att 
ha läst en del av arbetena i den genren under årens lopp”152. Uttalandet tyder 
inte på något djupare eller mer varaktigt förhållande till Freud, men rymmer 
ändå ett erkännande av den freudianska teorins rent allmänna förekomst och 
inflytande. Freuds tankar blev från och med tjugotalet och framåt del av en 
allmänt omkringsvävande ’Zeitgeist’ som i stort sett var omöjlig att undgå och 
som påverkade ’alla’. För att ha ’kännedom’ om Freud behövde man varken ha 
legat på analysandsoffan eller bläddrat i Freuds skrifter (än mindre verkligen ha 
läst dem). Det räckte med att ha lyssnat till surret av alla röster som talade om 
oidipuskomplexet, det omedvetna, det bortträngda etc.153 ”Lite varstans – inte 

150 Jacques Lacan, Écrits: Spegelstadiet och andra skrifter, Stockholm, 1989, s. 207.
151 Ibid, s. 96.
152 Odaterat brev till Stig Carlson (KB), trolig datering mitten av 1940-talet.
153 Jag antyder här en fundamental problematik vad gäller studiet av idéhistorisk påverkan. Likafullt 

vill jag hävda att Freud tillhör den exklusiva skara tänkare vars inflytande på intet sätt begränsas 
av det egna verkets gränser. Georg Lukács har i sitt studium av den tyska irrationalismens 
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minst i Sverige – påträffar man nuförtiden dessa överpsykoanalytiserade kretsar, 
vilkas sällskaplighet huvudsakligen synes bestå i att på kusligt detektivmaner 
’avslöja’ varandra och upptäcka varandras ’komplex’”, skriver Hagar Olsson 1932 
i en kritisk uppgörelse med den psykoanalytiska rörelsen.154 Den psykoanalytiska 
jargong som Hagar Olsson (utan explicit angiven adressat) reagerade emot fick 
sin mest avancerade utformning i den gruppering kring Clarté som i början av 
trettiotalet bröt sig loss för att starta tidskrifts- och förlagsprojektet Spektrum.155 

Trots Olssons beska kritik kan man på ett tidigt stadium notera ett allt större 
intresse för psykoanalysen bland finlandssvenska författare och intellektuella. 
Allt oftare förekommer det psykoanalytisk litteratur bland de boknyheter som 
Akademiska bokhandeln annonserar i varje nummer av kulturtidskriften Nya 
Argus, och i oktobernumret 1912 bidrar Gustaf  Mattsson med en entusiastisk 
anmälan av Freuds Zur Psychopathologie des Alltagsleben.156 Den första monografin 
över Freuds tänkande kom några år senare, 1918, då Rolf  Lagerborg utgav sin 
skrift Om psykoanalysen och vad den vill avslöja om konst och konstnärer. Förutom en 
allmän introduktion av Freud ägnar Lagerborg ett relativt stort utrymme åt att 
diskutera Freuds teorier om det konstnärliga skapandet, ett område som han 
själv sedan länge var intresserad av. Till sambandet mellan konst och psykologi 
skulle Lagerborg återvända ett otal gånger, inte minst i sina många artiklar i Nya 
Argus under tjugotalet, där även Hans Ruin medverkade med bidrag i samma 
ämnessfär. Mot slutet av decenniet sammanställde Ruin dessa uppsatser till boken 
Själens försvarsproblem (1929), där också Freud fått lämna bidrag till genomlysningen 
av människans dunkla själsliv.

Några egentliga anhängare av Freud och hans skola är däremot varken 
Lagerborg eller Ruin; i deras ögon representerar psykoanalysen bara en 
av många inriktningar i det stora utbudet av psykologiska teorier. Ett mera 
entydigt entusiastiskt inlägg står Sven Stolpe för i sin Nya Argus-artikel från 1926, 

”Psykoanalys och litteraturhistoria”. Stolpe vill propagera för psykoanalysens stora 
värde som ett nytt och förfinat tolkningsinstrument av den moderna litteraturens 

tradition framhävt motsvarande fenomen vad gäller Nietzsche: ”Först och främst behöver man 
ingalunda ha läst en filosof  för att bli påverkad av honom världsåskådningsmässigt, ibland till 
och med på ett avgörande sätt. Det finns sekundärlitteratur, det finns artiklar i tidskrifter och 
tidningar, radioföredrag och mycket annat. Där sprids innehållet i många världsåskådningar, 
ofta uttunnat eller förvanskat, men ofta med det väsentliga förenklat på ett träffsäkert sätt.” 
(Georg Lukács, Förnuftets banemän: från Nietzsche till Hitler, övers. Bernt Kennerström, Lund, 1985, 
s. 8)

154 Hagar Olsson, ”Den psykoanalytiska ’väckelsen’”, Fronten, 2 (1932) nr. 12, s. 8.
155 Om denna rörelse från Marx till Freud och psykoanalysens inträde i kulturlivet, se Franz 

Luttenberger, Freud i Sverige, Stockholm, 1989, s. 344 ff.
156 Gustaf  Mattsson, ”Förgätandets psykologi”, Nya Argus, 5 (1912) s. 176-78.
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komplexiteter. Psykoanalysen verkar, menar Stolpe, på åtminstone två fronter, 
dels som en metod att tolka det litterära verket, dels som ett direkt inflytande på 
litteraturen och dess nya former: ”Faktum är icke desto mindre, att han [Freud] 
genom läran om drömmen och det undermedvetna brutit väg för en allt annat 
än förnuftsmässig och deterministisk litteratur, som hör till tidens intressantaste 
tecken.”157

Någon motsvarighet till de psykoanalytiska kretsarna kring Clarté och Spektrum 
uppstod aldrig i Finland. Däremot var Cid Erik Tallqvist, Quosego-redaktör 
och modernismens enmanspropagandacentral, en hängiven Freudbeundrare. 
På samma sätt som han ryckte ut till Björlings försvar när denne angreps, så 
reagerade han omedelbart på kritik riktad mot psykoanalysens grundare. När 
Hans Ruin i artikeln ”Psykologi och modernism” i Nya Argus nr 11 1929 talar om 
hur det moderna dramat var influerat av psykoanalysens människouppfattning, 
menade Tallqvist att Ruin alltför mycket betonat det splittrade och ofullgångna. 
Psykoanalysens ”grundläggare och främste målsman Freud” visade snarare på 
möjligheterna till förnyelse och restauration, hävdade Tallqvist: ”Vad innebär 
det om inte just ett hävdande av själslivets enhetlighet, att Freud strävar att 
visa hurusom vi t. o. m. i våra drömmar, dessa skenbara nonsensbildningar 
i vår sovande eller halvvakna ’själ’, bevara personligt sammanhang och 
’mening’?”158

Annars var det mest bland vännerna som Tallqvist spred sin psykoanalytiska 
förkunnelse.159 Diktonius berättar i ett brev från juli 1929 om Tallqvists nya 
passion: ”Helsingforsnyheter? Ja: foxterriern Cid har kommit, pimplat sin pappas 
/usla/ likörer och verkar snällare än förr. Specialitet f.n.: tydande av ekivåka 
drömmar. Nämligen alla drömmar blir e-våka, då han via Freud tyder dem.”160 
Uppenbarligen var det Freuds drömteorier som påverkade Tallqvist djupast, och 

157 Sven Stolpe, ”Psykoanalys och litteraturhistoria”, Nya Argus, 19 (1926) s. 138.
158 Cid Erik Tallqvist, ”’Andens’ liv och Guds rike”, Nya Argus, 22 (1929) s. 158
159 Korta notiser om Tallqvist som ’privatfreudian’ ges av Olof  Enckell 1971, s. XXVII samt 

Mikael Enckell, – dess ljus lyse!: en biografisk studie över Rabbe Enckell 1937-1950, Helsingfors, 1991, 
s. 86. I den nekrolog som Rabbe Enckell skrev i samband med Tallqvists död framhålles 
även denna insats: ”Dessutom var han en pionjär för Sigmund Freud och psykoanalysen 
och stridde entusiastiskt för utbredningen av den själskunskap, som ännu under tjugotalet 
möttes med misstro och konventionella gensagor.” (Rabbe Enckell, ”Cid Erik Tallqvist död”, 
Hufvudstadsbladet 23.4.1967)

160 Diktonius 1995, s. 172. Det får antas att Diktonius som i alla sammanhang värjde sig mot det 
alltför intimt personliga såg med skepsis på psykoanalysens idéer. Under rubriken ”Tidsenlig 
dikt” skriver han i Stark men mörk (1930): ”Upp själ, / att nedkasta dityramber! / Ned hjärta, 
att uppkasta / känslosvall! / Lura, mellangärde / att inflika det undermedvetna! / Genom 
relativitetslärans / kallfingrade såll med er, / Psykoanalys, biologfuskeri / och övrigt 
jagsnapperi!” (s. 23)
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han förefaller att bland sina vänner ha verkat som ett slags lekmannaanalytiker 
och nedtecknat deras drömmar som han försökt tolka enligt freudianska 
modeller.161 Om även Björling hörde till den skara som utsattes för Tallqvists 
drömexegetik har jag ej kunnat belägga. Men då de var nära vänner och delade 
intresse för drömlivet är det inte omöjligt att så har skett. Åtminstone måste de 
på ett eller annat sätt ha berört Freuds drömanalyser. Mikael Enckell menar att 
Björlings Quosego-rader ”Skriv vackert, skriv fult lev dö – psykoanalys undgår du 
inte” (Q 92 / I 357) hänsyftar på bl.a. Tallqvists trägna drömanalyser.162 Oavsett 
adressat så understryker dessa ord liksom formuleringen i brevet till Stig Carlson 
om hur han ”inte undgått” att läsa en del psykoanalytiska arbeten, Björlings 
upplevelse av psykoanalysen som ett slags ’över-teori’ omöjlig att undkomma, hans 
uppfattning av hur den moderna människans liv eller rättare sagt tolkningen 
därav ohjälpligt är förbunden med Freuds doktriner. 

Björling som ’dårdiktare’
Björlings rader från Quosego kan gärna tillskrivas en generell syftning, men flera 
kritiker placerade faktiskt honom själv på den psykoanalytiska divanen. Första 
gången detta sker på allvar är med den samling som föregick Quosego, Korset och 
löftet från 1925. I en stort uppslagen artikel i Hufvudstadsbladet, ”En ropandes 
röst”, hade Rolf  Lagerborg skrivit: ”En psykiatriker skulle helt visst ha sin fröjd 
av likheten mellan vad Björling undfår i rusigt extatiska stunder och schizofrena 
dårars divagationer.”163 Även Hagar Olsson gick på samma linje i sin recension 

”Dikt, mystik och dadaistisk rebus” i Svenska Pressen 16.5.1925. Liksom Lagerborg 
är hon både starkt kritisk och uppskattande och delar även dennes invändningar 
mot vad som uppfattas som en rebusartad ord- och bildbesatthet av näst intill 
patologisk art. Så inleder hon sin recension:

För en specialforskare i psykoanalys bör Björlings nya bok Korset 
och löftet vara en guldgruva. Här kunna jämförelser göras i det 
oändliga, analyser i mentalitet verkställas, symboler utfunderas. 
Det hela är en präktig ekvation av normalt och abnormt, där 

161 Mikael Enckell 1991 (s. 86) uppmärksammar den något ironiska skildring av den ivrigt 
antecknande och analyserande Tallqvist som ges av Rabbe Enckell i prosaboken Landskapet 
med den dubbla skuggan (1933), där Tallqvist går under benämningen ”Interpretor”.

162 Mikael Enckell 1991, s. 86. I ett brev från Mikael Enckell till mig (”Helsingfors den 14 febr. 
1997”) framgår det tydligare att det snarare handlar om ett antagande än ett absolut påstående: 

”Och jag har uppfattat Björlings ’Psykoanalys undgår du inte’ som bl.a. uttryck för Tallqvists 
välkänt litet monomana sätt att ’dela’ sina intressen med sina vänner och den irritation denna 
uppfylldhet kunde väcka hos dem.”

163 Rolf  Lagerborg, ”En ropandes röst”, Hufvudstadsbladet 18.5.1925.
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uppletandet av det gyllene obekanta bör kunna sporra en 
psykoanalytiker till underverk av skarpsinnighet.164

Även om det finns en stänk av ironi hos både Olsson och Lagerborg, anknyter 
de till en i samtiden vanlig uppfattning om den intima kopplingen mellan 
modernism och sinnessjukdom.165 

Ställd inför tiotalets avantgardistiska anstormningar fann skriftställaren och 
överläkaren vid Stockholms hospital Bror Gadelius tiden mogen att höja ett 
varningens finger. Enligt Gadelius har de olika patologiska fenomenen inte bara 
sina direkta motsvarigheter inom de modernistiska ismerna utan dessutom sin 
mest förstående publik bland de sinnessjuka: ”Det fragmentariska sönderfallet 
hos paralytikern disponerar till futurism, schizofrenien till expressionism o. s. v., 
och vissa av kulturell trötthet och överproduktion inspirerade konstideal torde 
bäst uppskattas av den sinnessjuke.”166 Något tidigare i en liten skrift publicerad 
ett år in på det nya seklet, Om fantasi, där underrubriken till titeluppsatsen 
lyder ”Till frågan om sambandet mellan geni och sinnessjukdom”, jämförs 
mentalpatienternas förvirrade tal med symbolismens poesi och poetik. I Gadelius 
ögon har parnasspoeten Théodore de Banvilles idéer om versen som blott välljud, 
rim och ”mångrimmade ordlekar (calembours)” sin patologiska motsvarighet bland 
hospitalets klientel.167 En konst vars praktik kan studeras hos den själsligt sjuke måste 
givetvis vara en i grunden osund inriktning, menar Gadelius. Att skriva en vers som 
endast struktureras av rim och rytm och suggestiva färgord må vara acceptabelt så 
länge det sker på lek och rubriceras som skämtvers, men om det verkligen görs på 
fullt allvar är det illa ställt med den stackars skalden. Det är då inte längre konst, 
framhåller Gadelius, utan symptom: ”symptom af  den asteniska konfusion, i hvilken 
de difusa skaldeanlagen slutligen utmynna” (s. 18). Dylika degenerationstendenser 

164 Hagar Olsson, ”Dikt, mystik och dadaistisk rebus”, Svenska Pressen 16.5.1925. Denna recension 
återfinns även i urvalsvolymen Tidiga fanfarer och annan dagskritik (1953), men då åtminstone de 
tidiga artiklarna har visat sig vara stilistiskt friserade (uppdaterad grammatik och utbyte av 
enstaka ord) citerar jag från originalkällan. 

165 Dessa resonemang kan i sin tur sägas gå tillbaka till sekelskiftets mycket livliga debatt kring 
sambandet mellan genialitet, konstnärlig kreativitet och galenskap med den viktiga skillnaden 
att modernistmotståndarna enbart såg något negativt i en sådan koppling. Fixgestalten framför 
andra i sekelskiftets diskussioner var Nietzsche och hans patologi. Ett tidstypiskt exempel är 
Poul Bjerres skrift Det geniala vansinnet: en studie till Nietzsches minne (1903) som vill visa hur 
sinnessjukdomen frigör filosofens verkligt djupa skaparkraft. För en skildring av dessa teorier 
och då speciellt Bjerres bidrag, se Jan Bärmark & Ingemar Nilsson, Poul Bjerre: ”människosonen”, 
Stockholm, 1983, s. 118-28. 

166 Bror Gadelius, ”Om sinnessjukdom, diktning och skapande konst”, Ord och Bild, 24 (1915), 
s. 357. De tankar som här utvecklas skulle senare ligga till grund för den mer omfattande 
framställningen i monografin Skapande fantasi och sjuka skalder (1927)

167 Bror Gadelius, Om fantasi: tvenne uppsatser, Lund, 1901, s. 13.
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finner han hos Poe, Baudelaire samt Gustaf  Uddgren och dennes skandalomsusade 
diktsamling Balders återkomst (1895), vars ”färglyrik” (koloristiska synestesier) betraktas 
som ett psykologiskt fenomen av mindre friskt slag.

Till de märkligaste inslagen i Gadelius’ Om fantasi hör hans fallbeskrivningar 
av olika patienters språkliga uppträdande. En kvinna ägnar sig åt ”grafomanisk 
massproduktion” och såväl hennes tal som skrift formar sig ”till de förunderligaste 
bizarrerier” (s. 14). I förbigående kan vi här notera at Gadelius använder sig 
av uttrycket ”bizarrerier” för att karakterisera den sjuka kvinnans förunderliga 
språk. Enligt SAOB har ordet bisarreri (el. bizarreri) ofta använts ”i fråga om 
litterär l. konstnärlig personlighet l. riktning” som avviker från det normala.168 
Hos Gadelius är ordet pejorativt färgat, medan det hos Björling snarare har en 
bejakande och provokativ klang.169 Det är ingen tvekan om att överläkaren anser 
detta upplösta språk vara sjukt, men samtidigt ådagalägger han en motvillig 
fascination inför dess språkliga frenesi och fantastik. Den reella galenskapens 
språk förefaller vara mindre hotande än det estetiskt simulerade ’dårspråket’, 
då det tydligare kan återkopplas till en konkret och individuell livshistoria: ”En 
liflig och begåvad personlighets skiftande mosaik, som fallit sönder genom 
de sammanhållande krafternas, den mentala synergiens, förlamning” (s. 16). 
Hos den friska människan kan liknande tillstånd uppnås endast i drömmen, 
menar Gadelius, ”ty drömmen är fantasiens urtyp, den är äfven den asteniska 
förvirringens fysiologiska motsvarighet” (s. 16).

Hur denna ’asteniska förvirring’ artikuleras i den sjukes tal visar Gadelius i en 
återgivning av en schizofren kvinnas halsbrytande monologer:

Tror professorn att Nils X. tycker det är roligt, då man kittlar 
Gertrud på magen? Jag har tyckt om doktor Å. i smyg, men, då 
han friade till mig, spydde jag upp en mun full rödbetor i pottan, 
och det verkade afkylande. Det är mycket bättre att äta sig mätt 
på morgonen med inspektor Andersson än att svälta med tio 
fruntimmer på middagen. Pastor S. snusade upp Eva R:s tänder. 
Jag menar att Eva R:s tänder äro lika ’räliga’ som kapten B:s 
smörsås. […] (s. 21)

168 Ordbok öfver svenska språket, utg. av Svenska Akademien, Bd. 4, Lund, 1916, sp. 2748.
169 I Skrifter står det felaktigt ”Bizzareri” (I 396), i stället för det korrekta ”Bizarreri” (Q 155) som 

också är den stavning Björling vanligen använder sig av i brev och andra omnämnanden av 
dessa texter. Att ordet ”bisarreri/bizarreri” var en mer eller mindre inarbetad genrebeteckning 
i Björlings samtid och kulturella närmiljö framgår bl.a. av de texter som signaturen ”Don 
Ramido” publicerade i Studentbladet nr 12 1920 under rubriken ”Bisarreri”. Liksom Björling 
betonar dessa texter drömmens bisarra och artegna logik, men stilen är mer studentikost 
kåserisk och diskursiv än i Björlings modernistiska konststycken.
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Dessa ”oförenliga tankar som mötas och karambolera med hvarandra” (s. 21-
22), som Gadelius så träffande uttrycker det (föreställningen om hur det ena 
tankesekvensen stöter iväg talet i en ny riktning enligt biljardklotsprincipen), 
skapar ett språkligt mönster som går igen i den moderna litteraturens uppbrutna 
former. Björlings svit av bizarrerier inleds med följande stycke:

Konver sat ion.

Små rötäggen de liknar sin mamma. Nu krälar de, fyra, över 
plyschmattan. Dräglar de? Pumporna, och kalven. Kaffet och 
pigan. Hur var det – kalven och ärterna? Ja, kalven infångad, 
och biten i svansen. Och käring, med kalvsvans, – hon ljusnar 

– ja, kära du, jag förstår. Gud! och små rötäggen – bräckt 
pumpa.

(Q 155 / I 396)

Vad som kännetecknar både den schizofrena kvinnans tal och Björlings text är 
en viss brist på referentialitet, en upplevelse av hur språket skakat sig loss från 
fenomenvärlden för att leva sitt eget liv utan krav på en realistisk och åskådlig 
återgivning av det faktiska händelseförloppet. Språket blir till en skärm som 
skymmer den bakomliggande ’verkligheten’, eller snarare en lins eller ett 
objektiv som förvrider de ursprungliga proportionerna och formerna. Orden 
får ett fonetiskt och materiellt egenvärde, mer eller mindre frikopplade från den 
semantiska sfären. Den amerikanske psykologen Louis A. Sass, som studerat 
sambandet eller snarare affiniteten mellan mentala störningar och modernismen, 
talar om det schizofrena språkets ’glossomani’: ”the flow of  speech will be 
channeled largely by acoustic qualities, or by irrelevant semantic connotations 
of  one’s words.”170 Det rör sig om en språklig autonomisering, som Sass menar 
även utmärker modernismens förhållande till språket.171 

Hos den sjuka kvinnan kretsar talet hela tiden kring olika fysiologiskt förstärkta 
föreställningar om mat och intagandet eller utstötandet av densamma, medan 
Björling iscensätter diverse egensinniga och svårvisualiserade kopplingar mellan 
människa och djur. Den fascination för ordens sonora kvaliteter som Sass omtalar, 
och som även Gadelius omnämner som typiskt för det psykotiska språket, är bara 
mer systematiskt framträdande i Björlings text. Bland de tendenser till en mer 
koncentrerad fonocentrering, som också förekommer i den psykotiska kvinnans 

170 Louise A. Sass, Madness and Modernism : Insanity in the Light of  Modern Art, Literature, and Thought, 
New York, 1992, s. 178.

171 Ibid, s. 184.
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monolog (”bättre att äta sig mätt”; ”Pastor S. snusar upp Eva R:s [Ärrs] tänder”), 
är det väl endast i det senare fallet som vi möter en fonetisk kombination av 
mer bisarr art. I Björlings text noterar vi omedelbart det påfallande inslaget av 
fonetiska sammanflätningar. Så har vi framför allt de många ä-assonanserna: 
rötäggen, krälar, dräglar, käring, kära (som också allittererar: käring, kära), rötäggen, 
bräckt och k-allitterationerna: Konversation, krälar, kalven, kaffet, kalvsvans. Vad 
som också utmärker texten är upprepningarna och parallelliseringarna: ”små 
rötäggen”, ”kalven” samt korta parataktiska satser som utgör kombinationer 
av mänsklig eller djurisk varelse och något ät- eller drickbart: ”Pumporna, och 
kalven. Kaffet och pigan” (som dessutom bygger på kiastiskt omkastade p- och 
k-allitterationer); ”Hur var det – kalven och ärterna”. Dessa varianter av en 
invariant överordning ger åt texten ett mönster av studsande karambolbollar, 
enligt Gadelius tankefigur. Orden förefaller växa fram ur varandra som fonetiska 
och begreppsliga ekvivalenter snarare än för att skapa någon mer omedelbart 
urskiljbar ’mening’. Naturligtvis är inte Björlings text avsedd att läsas som en 
psykotisk konversation, men i sin svävande referens och fonetiska materialitet 
kommer den att dela en räcka stilistiska och figurala kombinationer med den 
psykotiska diskursen. Dylika överensstämmelser var sådant som Gadelius och 
hans likar gärna drog fram, när man skulle karakterisera den litteratur som 
befann sig i den estetiska frontlinjen.

 
I egenskap av pionjär och djärv nydanare var Edith Södergran den av de 
finlandssvenska modernisterna som drabbades hårdast av denna patologiskt 
inriktade konstsyn. Redan vid debuten ifrågasattes hennes mentala hälsa, och 
t.ex. en tidning behandlade hennes bok under rubriken ”Dårdikter”. Ändå var 
detta inget mot den avsky som skulle möta hennes nästa samling Septemberlyran. 
Den som var mest aktiv vad gällde det psykiatriska diagnostiserandet var den 
kände modernistätaren ”Jumbo” (pseud. för Gustaf  Johansson), som antydde 
att den rätta platsen för Södergran vore Lappvikens sjukhus (ett mentalsjukhus i 
Helsingfors) samt att hennes fall diskuterades i stans läkarkretsar.172

Att Hagar Olsson som var så viktig för introduktionen av modernismen i 
Finland intar en så kritisk hållning till Björlings författarskap kan tyckas som en 
oförklarlig omsvängning, men det fanns från början hos henne en inriktning mot 
det profetiskt visionära, en strävan att se litteraturen som underordnad ’saken’, 

172 Se Tideström 1949, s. 208 ff. för en redogörelse av denna reception. Utmålandet av Södergran 
och andra finlandssvenska modernister som ’dårdiktare’ följer ett mönster (som nyligen 
har tecknats av Ulf  Olsson) där litteraturkritiken fyller en regulativ funktion och där vissa 
diskursvarianter därför måste avvisas. Se vidare Ulf  Olsson, Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och 
vetenskapen, Stockholm/Stehag, 2002, s. 11 ff.
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som ett redskap för ett högre och ädlare syfte. Vi har tidigare noterat hur hennes 
variant av livstro skilde sig från de flesta andra modernisters. Successivt kan man 
se hur hon flyttar över sitt engagemang för modernismen till mer samhälleliga 
rörelser som Clarté och Fogelstadkretsen.173 I ett sådant perspektiv blir hennes 
reservationer mot Björling mer förståeliga. För henne framstår han som en 
representant för modernismens formalistiska sida, dess intresse för estetiskt spel 
och lek långt bortom tidens kollektivistiska och aktivistiska rörelser. Inför Björlings 
tredje samling Kiri-ra! (1930) verkar hennes tålamod helt ha brustit, och hon far 
ut i en våldsam uppgörelse:

Att utge en samling som Kiri-ra! är helt enkelt ofog, ingenting 
annat. Och ett mycket tråkigt ofog. Allt det där om trutens 
inälvor, mitt hjärtas gräslök och ditt leendes skjortknapp 
chockerar oss inte längre, det tråkar ut oss. Vi ha dårpsykologin 
ända upp i halsen! Gunnar Björling är offer för ett grandiost 
självbedrägeri, då han tror att han är ”en ny bacill”. En ny bacill 
borde väl vara virulent. Björlings stelnade manér är tyvärr så 
sterilt bacillfritt som möjligt: Ett fånigt dödskallegrin.174

Åter kan vi ser hur Olsson griper tillbaka på dårstämpeln, men samtidigt är 
det uppenbart att hon – liksom Lagerborg – är något mer sofistikerad i sitt 
handhavande av den psykopatologiska begreppsapparaten än sina föregångare. 
Till skillnad mot ”Jumbo” och hans likar påstår de aldrig att eftersom dikterna 
framstår som en dåres lallande, måste diktaren vara av samma skrot och korn. 
Hos Olsson och Lagerborg är det texten som uppvisar psykopatologiska fenomen 
utan att dess upphovsman nödvändigtvis behöver dela dessa symptom. I sin 
kritik av Korset och löftet talar Olsson om Björlings dikt som ”en rebus eller en 
korsordgåta”, om den ”outhärdliga språkliga förkonstlingen”, ”den förvridna 
satsbildningen” osv. men hävdar aldrig att Björling själsliv skulle vara ”förvridet” 
eller ”förkonstlat”. Samtidigt är det svårt att tro att Hagar Olsson skulle ha varit 

173 För denna utveckling se Holmström 1993, s. 165 ff. 
174 Hagar Olsson, ”Osnillen och halvsnillen”, Svenska Pressen 10.1.1931. Björlings följande fyra 

diktsamlingar förblev oanmälda i Svenska Pressen där Olsson var förstarecensent. Björling var 
övertygad att om att det var ett medvetet förtigande från Olssons sida: ”Och kulturkritikern 
Hagar som svarade för kritiken i Sv. Pr., när fyra böcker av mig blev orecenserade! (Men 
naturligtvis kan hon påstå att det var den ansvarige redaktörens skuld, eller ock min egen (för 
att Cid bestritt hennes kapacitet att recensera mig, när hon fann två-tre begripliga rader – och 
då behövde hon ej göra något, även om hon fått boken från red! Och det var solklart, att jag 
stod bakom Cids polemik!) Och sedan silar hon mygg. Och skäller på unkenheter i vår kultur, 
och på redaktionernas ’censur’. När de ej publicerar varje hutlöshet av henne. – Tro ej alltid 
den som skriker värst! Solen har sina fläckar.” (Brev till Stig Carlson 26/27.2.1947 KB)
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omedveten om effekten av ett så pass genomgående analogiserande mellan det 
själsligt sjuka och Björlings dikt. Hon var en polemiskt slagkraftig kritiker och 
fullt införstådd i hur den ’vanlige läsaren’ i de flesta fall satte likhetstecken mellan 
författaren och verket. Just så tolkade Cid Erik Tallqvist Hagar Olssons motiv 
efter hennes ännu mera nedgörande recension av Kiri-ra! Tallqvist menar att 
Olsson utpekat författaren som dåre, inte för att det skulle vara hennes ärliga 
uppfattning utan för att syftet varit att offentligt skymfa Björling.175 Hagar 
Olsson var mån om att korrigera detta påstående i sitt svar: ”Att Björling skulle 
vara ’rubbad i hjärnan’ har jag naturligtvis aldrig påstått, däremot har jag antytt 
att han ofta skriver galenskaper”176 [min kursiv]. Trots en ställvis väl så raljant 
framställning är Lagerborg ännu tydligare på denna punkt och markerar vid flera 
tillfällen att det är i texten och inte hos författaren som tokigheterna återfinns: 

”Efterskriften i Korset och Löftet skingrar varje bekymmer för huru det står till 
med författarens själshälsa. Man finner att det endast är skaldeyra, som dikterat 
aforismernas krumsprång.”177

Debatten mellan Hagar Olsson och Tallqvist skulle emellertid få sin fortsättning 
i skämtpressen, då Marie Louise von Schantz i den finlandssvenska satirtidningen 
Garm publicerar det dramatiserade kåseriet ”Hara-kiri-ra. Dramatisk komedi 
i 1 akt”, ett flagrant och olustigt exempel på hur allmänheten just uppfattade 
Björling som en veritabel dårdiktare. Under pseudonymen ”Den moderna 
Skalden” uppträder Björling iförd narrkåpa ivrigt försvarad av sin drabant ”El 
Cid, modernistisk lakej-apostel”. Att von Schantz betraktar Björlings verk som 
tomma bjällror och honom själv som smått nipprig råder det ingen tvekan om. 
Förkrossad faller skalden på knä framför den värjeförsedda ”Kritikern” och 
utropar: ”Obarmhärtiga! Ditt hov är hela världen. Du har makten. Kunde du 
icke unnat en liten privatdillare, hans lilla hov av dumbommar och efterblivne?”178 
Detta är bara ett av många exempel på hur ’dår-toposen’ oförmedlat vandrar 
över till populärpressen för att bekräfta den ’bildade’ allmänhetens estetiska 
fördomar. Ännu in på fyrtiotalet kunde en psykiatriker anse att Björlings avvikande 
språkbehandling tydde på en genomliden men huvudsakligen läkt schizofreni.179

175 Cid Erik Tallqvist, ”Fallet Björling”, Svenska Pressen 19.1.1931.
176 Svenska Pressen 19.1.1931.
177 Lagerborg 1925.
178 Marie Louise von Schantz, ”Hara-kiri-ra. Dramatisk komedi i 1 akt”, Garm, 8 (1931) nr 4, s. 8.
179 Mikael Enckell 1972, s. 77. I ett brev till mig har Mikael Enckell gett några fler detaljer kring 

detta famösa yttrande. Omdömet var inte av någon offentlig karaktär utan framställdes av den 
kände Helsingforspsykiatrikern Eric Rothström när denne träffade Oscar Parland i början av 
1940-talet. ”Oscar var närmast en smula road av Rothströms synpunkt som inte nödvändigtvis 
tedde sig så illvillig när den fälldes som den kan låta idag” (Brev från Mikael Enckell till 
avhandlingsförfattaren 26.5.1997).
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Om Södergran, Diktonius och Enckell så småningom alltmer började erkännas 
som fullvärdiga diktare skulle det dröja innan Björling upptogs i den mer 
respektabla parnassen. Därtill var hans diktning och socialt deklasserade existens 
alltför udda. Att den läsande borgaren hade vissa problem med förståelsen för 
Björling är kanske inte så underligt, men att andra samtida författare som 
verkligen inte heller tillhörde publikgunstlingarna visade en så ringa förståelse 
kan däremot förefalla mera anmärkningsvärt. Den av Björling så högt beundrade 
Vilhelm Ekelund avfärdade honom med epitetet ”den finske dåren”180, medan 
Gunnar Ekelöf  efter att ha träffat Björling i Helsingfors sommaren 1935 skriver 
i ett brev till Knut Jaensson och Tora Dahl: ”Björling verkade inte osympatisk, 
snarare ganska ensam, men det är naturligtvis något fel i huvudet på karn”.181 
Det skulle ta lång tid innan denna dårstämpel bleknade bort från såväl Björlings 
diktning som person.

Oavsett hur det förhåller sig med Björlings eventuella förhållande till Freud torde 
hans känslor inför psykoanalysen och andra psykologiska teorier ha varit något 
blandade. Samtidigt som han försöker integrera det irrationella och omedvetna 
med sin konst, får han erfara hur detta inslag vänds emot honom och betraktas 
som ytligt effektsökeri eller som tecken på mental ohälsa. Den potential som fanns 
i de nya psykologiska teorierna kunde vändas mot konstnären för att peka på hans 
eller hennes otillräknelighet och bristande normalitet.

Att skriva drömmen
Om det råder en viss osäkerhet angående Björlings eventuella Freudläsning, så 
studerade han bevisligen dennes något kätterske lärjunge Wilhelm Stekel. Så 
berättar Diktonius i ett brev till Rabbe Enckell från juni 1927 hur ”Björling är 
besatt av samma drömmar som jag. Han har skaffat sig Stekels ’Die Sprache des 
Traumen’, och grunnar nu på de geometriska fantasigrupperingarnas virulenta 
hospitalkoefficients dynamiska inverkan på körtelhormonernas poesiextrakt.”182 
Själv hade Diktonius året dessförinnan, under sin andra Parissejour, skrivit om 

180 Carl-Erik af  Geijerstam, ”Gunnar Björling och Vilhelm Ekelund”, Historiska och litteraturhistoriska 
studier, 64 (1989), s. 137.

181 Gunnar Ekelöf, Brev 1916-1968, Stockholm, 1989, s. 59. Ekelöf  förhöll sig länge tämligen 
reserverad inför Björlings diktning. Om Solgrönt hade han året före sitt Helsingforsbesök t.ex. 
skrivit: ”Han har varit en mästare i att renodla meningslöshetens drog och koncentrerar den i 
små piller, som säkert bara en eller annan litterär narkotiker varit härdad att tåla utan förargelse. 

” (Gunnar Ekelöf, ”Två finländare”, BLM, 3 (1934) nr. 4 s. 76). Förhållandet Ekelöf-Björling 
visar med all tydlighet att en avantgardist nödvändigtvis inte behöver visa förståelse för en 
annan avantgardists konstnärliga projekt, än mindre respektera honom som person.

182 Diktonius 1995, s. 131. 
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Stekel i Arbetarbladet.183 Om Björling kände till dessa artiklar, eller om Diktonius 
gjort honom uppmärksam på Stekels bok vid sin hemkomst våren 1927, eller 
om han sökt sig till Stekel på egen hand, låter sig inte avgöras. Klart är i varje 
fall att Stekels bok – som kom i en tredje upplaga 1927 – var något av en bok på 
modet. 

Freuds förhållande till Stekel var som så ofta när det gällde hans kollegor av 
problematisk natur, och hans omnämnanden av honom i Traumdeutung uttrycker 
ganska tydligt denna ambivalens. Samtidigt som Freud ger sitt erkännande åt 
Stekels symboltolkningar, som han kallar ”skarpsinniga”, reserverar han sig mot 
vad han anser vara en alltför dogmatisk hantering av drömmens symbolspråk. 
Hos Stekel förvandlas den unika och från fall till fall föränderliga drömsymbolen 
till något en gång för alla bestämt och fastslaget, menar Freud.184 I Freuds ögon 
blir Stekel en sen efterföljare till den s.k. ”dechiffreringsmetoden”, enligt vilken 
drömmen betraktas som ett chiffersystem där varje tecken får sin bestämda lösning. 

”Symboltolkningen hade i århundraden varit stöttepelaren i drömböckerna och 
skulle bli en populär sällskapslek bland amatörer som lekte psykoanalys på 1920-
talet”, skriver Peter Gay i sin Freud-biografi.185 Om den Stekelläsande Björling 
var en sådan tidstypisk psykoanalytisk ”amatör” skall jag låta vara osagt, och vi 
vet inte heller vad han fick ut av sin läsning. I jämförelse med Freud är Stekel 
en långt mindre sofistikerad tänkare, men hans bok innehåller en mängd 
fascinerande drömskildringar med vidhängande ’vilda’ analyser som i varje fall 
inte utmärks av brist på fantasi.

Hur som helst så är Stekels val av titel: Die Sprache des Traumes, signifikativ för 
Freuds och hans efterföljares syn på drömmen som ett språk, fullt möjligt att läsa 
och tolka. Samtidigt kan vi se hur skillnaden i graden av hermeneutisk aktivitet 
står inskriven i de bägge psykoanalytikernas boktitlar. Hos Stekel presenterar sig 
drömmen mer omedelbart som ett diskursivt språk (Die Sprache des Traumes); 
till skillnad mot läraren och mästaren menar han att det mesta av drömmens 
’hemligheter’ är åtkomliga redan i den manifesta drömmen.186 Hos Freud är det 

183 Elmer Diktonius, ”Modern drömtydning”, Arbetarbladet 9.6.1926 & 16.6.1926.
184 Freud 1996a, s. 336. Privat kunde Freud uttrycka sig mer oförblommerat om Stekel och i brev 

kalla honom för ”fräck lögnare” och ett ”svin”. En definitiv brytning kom till stånd i samband 
med att Stekel fråntogs uppgiften att redigera Zentralblatt für Psychoanalyse i november 1912. (Se 
Gay 1990, s. 232; 250 f.)

185 Gay 1990, s. 132.
186 ”Hier zweigen meine Forschungen von Freud ab. Freud legt das größte Gewicht auf  das 

Material, das hinter der manifesten Traumfassade aufgestapelt ist. Ich habe mich bemüht, 
nachzuweisen, daß der manifeste Trauminhalt uns schon das Wichtigste von Inhalt, von den 
latenten Traumgedänken verrät.” (Wilhelm Stekel, Die Sprache des Traumes: eine Darstellung der 
Symbolik und Deutung des Traumes in ihren Beziehungen zur kranken und gesunden Seele für Ärzte und 
Psychologen, 2., verbesserte Aufl., München, 1922, s. 13)
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tydningen, tolkningen (Traumdeutung) som är satt i fokus: den manifesta drömmen är 
aldrig vad den ger sig ut för att vara. Bortom alla förskjutningar och förtätningar 
kan de vaga konturerna av den latenta drömmen anas, men för att nå dit krävs 
det ett tålmodigt och energiskt tolkningsarbete. 

*

Björlings bizarrerier är så gott som genomgående hållna i första person singularis, 
och av totalt sjutton texter börjar fem med ordet ”Jag”: ”Jag gick hemåt”, ”Jag 
kom till mitt rum”, ”Jag skulle gå iland”, ”Jag vill krypa”, ”Jag blir ensam”. Detta 
är naturligtvis ingen tillfällighet. Såväl den riktiga drömmen som den skrivna, 
litterära drömmen uppehåller sig företrädesvis vid det egna jaget.187 Som Freud 
påpekat är drömmar alltid ”absolut egoistiska”.188 Att Björling var medveten om 
att ’laddningen’ eller ’kärnan’ i hans drömprosa låg i själva utsagepositionen, i 
det medvetna valet av den subjektiva utgångspunkten, framgår då han i ingressen 
till Quosego-bizarrerierna skriver: ”tendens är i personligstyrkan och skribentens 
sätt att se.” (Q 155 / I 396)

Det rum som detta drömjag rör sig i är på något undantag när stadens rum. 
Visserligen förekommer endast en konkret lokalangivelse (”Esplanaden”), men 
bakom textens gator, parker, kajer och balsalar skymtar det dåtida Helsingfors. 
I dessa prosatexter är Björling i ännu högre grad än i lyriken en utpräglad 
stadsskildrare. 

Till det som Björling sörjde allra mest efter brandbomben i februari 1944 
hörde det övriga opublicerade bizarrerimaterialet som gick förlorat, enligt 
uppgift ”en hel bok”.189 Bland hans efterlämnade handskrifter finns det en 
samling med arton blad som uppenbarligen är ett försök att rekonstruera en 
del av dessa texter. I likhet med de publicerade bizarrerierna dominerar de 
subjektiva jagförnimmelserna. Att dessa drömupplevelser utspelar sig i en stad 
och att staden heter Helsingfors råder det heller ingen tvekan om, eftersom gator 
och platser ofta är namngivna: ”Det var gudstjenst, jag var uppe på läktaren. I 
Nikolai kyrkan.” (130000/2); ”Det var i Brunnsparken.” (130000/3); ”De stod på 
en pråm i Norra hamnen.” (130000/6); ”Det var på Senatstorget.” (130000/7); 

”Jag går på Elisabetsgatan, det är utanför ryska prästgården.” (130000/9)

187 Laurence Porter, ”Real Dreams, Literary Dreams, and the Fantastic in Literature”, i: The Dream 
in the Text: Essays on Literature and Language, ed. Carol Schreier Rupprecht, Albany, 1993, s. 38.

188 Freud 1996a, s. 308.
189 Brev till Fritz Mayer 16.3.1950 (UUB)
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Det har ibland hävdats att Björling systematiskt strök allt i sina texter som 
hänförde sig till hans privata jag och konkreta livsrum.190 Att det i dessa opubli-
cerade bizarrerier – till skillnad mot de tryckta – förekommer så många konkreta 
platsnamn, skulle kunna styrka en sådan uppfattning. Men vi vet inte hur de 
skulle ha sett ut om de publicerats, och vi saknar även utkast till det tryckta 
Quosegomaterialet. För övrigt delar jag inte uppfattningen att Björling i så hög 
utsträckning skulle ha strukit rader och passager av mer personlig karaktär. I själva 
verket ligger de flesta bevarade utkast relativt nära den tryckta dikten. Tendensen 
till generalisering och sovring finns redan i de första utkasten, innan Björling 
sätter pennan till papperet. Han var ingen självutlämnande poet; däremot var 
de egna subjektiva förnimmelserna ett absolut villkor för konceptionen av hans 
texter. Vad sedan gäller de konkreta platsangivelserna är de inte alls så ovanliga 
i Björlings tryckta texter som det ibland har påståtts.

I själva verket innehåller drömtexterna från Quosego just den blandning av 
subjektivitet och generell syftning som är så typisk för Björling. Ingenstans sägs 
det uttalat att det handlar om nedtecknade drömmar, det har Björling meddelat 
först långt i efterhand. ”Intet påstå, blott uppleva” som det heter i den korta 
ingressen. Det drömartade ligger på det implicita planet. Genom de bisarra 
händelseförloppen, vilka är återberättade som något i sammanhanget helt naturligt, 
kommer läsarens associationer att osökt gå till de egna drömmarna. Bland Björlings 
drömfiguranter kan nämnas: små barn utan mage och bröstkorg, ett barn i en korg 
som förvandlas till en mask i mull, en vän som är död sedan tre år och kommer 
på besök, en samling kor som mjölkas vid kajkanten, en man och en kvinna som 
ägnar sig åt erotiska lekar samtidigt som de svävar omkring i taket, en man som är 
död och sovande på en och samma gång, en grupp vålnader kring ett bord och två 
huvudlösa dockor som är levande. Björling har med Strindbergs bekanta ord ”sökt 
härma drömmens osammanhängande men skenbart logiska form”.191 

Som vi tidigare påpekat har Björling i sin prosa aldrig varit någon episk 
berättare, och hans drömskildringar utgör inget undantag. Till skillnad mot lyriken 
försöker bizarrerierna visserligen berätta en historia, men det är likafullt ett starkt 
koncentrerat förlopp vi ställs inför. Att förse sin text med olika ’inramningar’ eller 
markörer för att understryka det drömartade är Björling främmande. Därför 
möter vi hos honom t.ex. inget plötsligt inbrytande mörker med dramatiskt 
månsken eller mystiskt viskande röster.192 Ett sådant mer melodramatiskt inslag 

190 Så påstår t.ex. Gamby 1974, s. 5 f. och Torsten Ekbom i Molnbyggen, Stockholm, 1980, s. 131.
191 August Strindberg, Samlade skrifter, 36, utg. John Landquist, Stockholm, 1916, s. 215. Citatet 

återfins i den ”Erinran” som inleder Ett drömspel (1902)
192 Porter 1990, s. 38 f., diskuterar denna typ av traditionella drömmarkörer.
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skulle inte bara framstå som oförenligt med Björlings nyktert och sakligt återgivna 
drömskildringar utan också bryta mot själva dessa berättelsers grundkonstruktion. 
Dylika drömmarkörer är ditsatta för att markera övergången från vakenhet till dröm, 
från medvetet till omedvetet. Men i Björlings bizarrerier har denna förvandling 
redan skett: han ställer oss inför drömmen i sig. Här finns inget utanför eller 
innanför, inget före eller efter. Textens gränser, dess början och slut är lika med 
drömmens gränser. På samma sätt som drömmen inte har några förtexter, prologer 
eller långa glidande inledningar kastar oss Björlings drömtexter huvudstupa in i ett 
skeende. Så gott som samtliga bizarrerier börjar in medias res: ”Jag gick hemåt”, 

”Han satt hos den sjuka”, ”Det är på gatan” etc. Motsvarande gäller textens slut: i 
samma stund som drömmens bilder slocknar så upphör Björlings text tvärt. 

Hur mycket bearbetade Björlings bizarrerier är i förhållande till de urspungliga 
drömnedteckningarna låter sig inte avgöras, men det förefaller som om hans 
strävan har varit att i så stor utsträckning som möjligt förbli trogen drömmens 
faktiska förlopp utan några utbroderande tillägg eller tillrättalägganden. Denna 
korrespondens mellan text och dröm antyds dessutom i den korta ingressen till 
bizarrerierna: ”Dessa ordting är till innehållet begränsade som upplevelsen” (Q 155 
/ I 396). Den dokumentariska ambitionen förmedlas också av textens avhuggna och 
rapportliknande karaktär, en drömrapport som är hållen i en saklig ton utan någon 
högre grad av emotiv infärgning. I korta relationssatser av utpräglad parataktiskt art 
(sats fogas till sats utan någon underordning) stiger denna renskrapade drömvärld 
fram: ”Vi är inne i balsalen. De kommer in, busarna. Vill telefonera.” (Q 158 / I 
401); ”Det är på gatan. En man hejdar mig. Han är gammal, med yvigt skägg.” (Q 
158 / I 402) Mycket sällan eller aldrig växlar texten om till det inre känslolivet. Fokus 
ligger visserligen hos ett jag, ett enskilt subjekt, men dess fulla uppmärksamhet är 
riktad mot det yttre, mot andra människor och skeenden.

Denna fokusering på det yttre blir kanske som mest verkningsfull i de texter som 
skildrar ett för de uppträdande protagonisterna strikt logiskt handlingsförlopp, men 
som för läsaren (eller den nyss uppvaknade drömmaren) framstår som helt bisarrt:

Jag kom till mitt rum. Jag fick ej upp dörren till vestibulen för 
höga träställningar. Lyckades slutligen och varsnade, att min 
dörr var förspjälad och övermålad.

– Skall ni stänga min dörr?
– Ja, den skall stängas, och när jag säger det, så kom inte och säg
något, det är jag som bestämmer, sade målaren.
Och jag fann, att det var naturligt, liksom alltid när någon 
bestämmer.

(Q 156 / I 399)
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Inte helt oväntat är döden ett återkommande motiv i Björlings drömbizarrerier. 
För det mesta är det kopplat till intensiva känslor av ångest och obehag, men 
någon enstaka gång kan det ges en mindre ominös gestaltning: ”Han kom in 
kiknande av skratt. Jag blev störd, men bad lugnt om förlåtelse, att jag ej kommit 
ihåg hans födelsedag – det var ju också tre år efter hans död. Han märkte, att jag 
besvärades och blev tyst, sorgsen, och gick.” (Q 157 / I 399) Än en gång ställs 
vi inför ett exempel på drömmens logiska acceptans av det till synes oförenliga. 
Den döde träder in i rummet under skratt och drar sig diskret tillbaka när han 
märker att hans närvaro uppfattas som besvärande. En extra ironisk dimension 
läggs till texten, då det förblir oklart om det är vännens oväntade återkomst från 
de döda eller det faktum att jaget har glömt hans födelsedag som är orsaken till 
dennes obehag. 

Uppträdandet av döda i drömmar som vore de levande vill Freud sätta i 
samband med den starkt utvecklade känsloambivalens som behärskar dröm-
marens förhållande till den döde. ”Mycket ofta behandlas den döde i sådana 
drömmar först som levande och sedan får man plötsligt veta att han är död, men 
i drömmens fortsättning lever han likafullt vidare.”193 

I de opublicerade bizarrerierna talas det vid ett par tillfällen om en död vän, 
men här är tonläget ett helt annat, skuldbemängt och ångestfyllt: ”Det var min 
vän, han var död. Och det var min väns bror. Jag kan inte yppa. Vad att säga? Han 
är död, och vad? Hans död är min skuld? Jag – och jag vill resa bort, långt, och 
vara för alltid. – Han var död, han är död. Och jag skall resa bort. […] Jag skall 
inte tala, aldrig tala med någon, ej tala med en människa.” (130000/7)194 Jag vill 
inte påstå att texterna skulle syfta på samma person (om de överhuvudtaget har 
någon konkret biografisk bakgrund) utan bara peka på det komplex av förtigande, 
självrannsakan och flyktimpulser som kännetecknar jagets reaktioner på de dödas 
uppträdande i dessa texter. Den brist på yttre dramatik som kännetecknar flera av 
’dödstexterna’ står i direkt korrespondens till en stark inre dramatik.

Om de ’drömlogiska’ texterna utgör den ena huvudkategorin i bizarrerierna 
så utgörs den andra av mardrömmarna. För det mesta är de uppbyggda som 
en serie av händelser, som oförmedlat länkas till varandra utan att någon yttre 
eller inre förklaring ges: ”Men se där, Fransiska! Hon är upptagen. Jag vill bara 
hälsa. Och vi går in i ett museum, nej, skoaffär. – Judar! säger hon, och de 
arbetar alla. I ett har hon en barnkorg, de har bett henne hålla den.” (Q 156 

193 Freud 1996a, s. 396.
194 Björling återvänder till denna situation i ytterligare en text som även bygger på snarlika formu-

leringar: ”Han är död. Jag har dödat. Han? Varför? Han är död. Jag skall dölja det. Har rest 
bort, är i främmande land.” […] (130000/11)
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/ I 397). Redan från början etableras här en osäkerhet, en smygande känsla av 
instabilitet (det som först antas vara ett museum visar sig vara en skoaffär) och 
av oförmåga att kontrollera det förlopp som man befinner sig i: ”I ett har hon 
en barnkorg”. Detta okontrollerbara tillstånd skruvas snabbt upp i och med att 
textens jag dras in i handlingen: ”Hon räcker mig barnkorgen. Jag går med 
den. Den skvalpar mer och mer, och skvalpar ut. Jag måste trycka ungen ned i 
korgen.” Händelseförloppet antar en alltmera besynnerlig karaktär, det börjar 
skvalpa ur korgen som vore den fylld med vatten eller någon annan vätska. 
Dramatiken förstärks också av de retoriska upprepningarna ”skvalpar”, ”mer 
och mer”. Så följer fortsättningen: ”Men den är bäddad i mull. Mullen rinner 
ut.” Hela förloppet genomgår nu en kraftig förskjutning: korgen är full med 

”mull”, vilket får det tidigare skvalpandet att framstå som obegripligt. Och ett 
barn – själva sinnebilden för livet – är ”bäddad i mull”, som om det inte längre 
låg i en korg utan i en likkista, som om det redan börjat lösas upp och återgått 
till jord. ”Jag öser allt tillbaka, det är bara litet mull och en metmask. Jag bär 
det i handen. Mullen rinner bort, masken är ohygglig, klibbig och klämd. Jag 
släpper allt ned på golvet. Deras barn!” Den ökade dramatiken accentueras av 
en stegrad fonocentrering: ”mull”, ”metmask”, ”klibbig och klämd”. Här görs 
också ett avsteg från den neutrala framställningen mot ett mer expressivt modus: 
jagets känslomässiga reaktioner färgar av sig på återgivningen av sinnesintrycken. 
Normalt sett upplever vi knappast en metmask – hur fet och slingrande den än 
är – som ”ohygglig”. Björlings bruk av detta epitet får nog snarare förstås utifrån 
den psykiska dubbelexponering som här etablerats. Visserligen förvandlas barnet 
till en mask, men ’bakom’ denna slingrande och klibbiga uppenbarelse anar vi 
hela tiden det ursprungliga barnet, och i textens slutord talas det åter explicit om 

”Deras barn”. Att det är just en ”metmask” förstärker också känslan av skräck 
– vi känner ju alla till en metmasks ändamål och slutliga öde. Den tilltagande 
ångestkänslan i denna text bygger på att jaget kastas in ett skeende bortom dess 
kontroll. Metamorfosen till mask sker först när textens jag övertar ansvaret för 
barnet och på så vis görs ’ansvarigt’ för detta. I en outhärdlig känsla av skuld 
och skräck kastar jaget ifrån sig korgen med masken/barnet. Den sista korta 
meningen verkar som en veritabel pisksnärt: ”Deras barn!”

Upplevelsen av instabilitet, hur orden och händelserna länkas till varandra 
bortom jagets kontroll är ett centralt inslag i dessa mardrömsskildringar. Den 
text som omedelbart följer på skildringen av det förvandlade barnet varierar 
detta tema:
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Om han drunknat?
Han var simmare. Och han syntes ej. Ett tu, ett tu, ett —.
Jag går ned i bottnen. Han ligger där. Jag drar upp honom.
Jag stjälper vattnet ur.
Men huvudet är av. Jag ser, att skjortan är öppen. Luften går ej in

i lungan. Jag knäpper fast skjortan, Men knappen vid halsen är
söndrig. Min gamla knapp. Och jag lagar den. Och börjar med 
armvridning.

Men nu far knappen. Och den är jag. Mitt huvud skiljes, jag andas 
ihjäl. Inte kan ett huvud andas. Nej, sakta, sakta! Knappen! eller jag 
kväves. Stilla, — knappen, knappen!

(Q 156 / I 398)

Denna text böjer av i en mer bisarr bana först efter det att jaget drar upp sim-
maren på land. Formuleringen ”Jag stjälper vattnet ur” klingar en aning underligt. 
För hur stjälper man vattnet ur en människa? Ordvalet aktualiserar snarare det 
passiva tinget än det mänskligt levande. Inte helt oväntat meddelas därnäst att 

”huvudet är av”. Konstaterandet att ”skjortan är öppen” framstår däremot enbart 
som förbryllande och ovidkommande men får sin förklaring av nästföljande 
mening om hur ”Luften går ej in i lungan”. Enligt den på drömmens villkor här 
etablerade logiken förstår vi att eftersom skjortan är öppen i halsen så får den 
drunknade ingen luft. Det hela kompliceras ytterligare av att den knapp som 
jaget försöker laga. När den far iväg blir den plötsligt identisk med jaget: ”den 
är jag”. Och eftersom knappen (som är jaget) lossnar, så tappar det samtidigt 
huvudet (på samma sätt som den drunknade förlorat sitt huvud). I en parodoxal 
formulering förklaras att jaget ”andas ihjäl” istället för att kvävas. Vi förstår att 
knappen/huvudet måste tillbaka på sin plats; annars kommer jaget att gå samma 
hemska öde till mötes som den drunknade. Dessa säregna förblandningar (två 
eller flera personer fogas samman till en, oförenliga ting eller företeelser länkas 
till varandra etc.) är något som de flesta känner igen ifrån sina egna drömmar 
och som naturligtvis även Freud har uppmärksammat.195 Den freudianskt 
sinnade drömuttolkaren skulle säkert också kunna läsa in en kastrationsfantasi i 
de upprepade huvudlossningssekvenserna.196

195 Freud 1996a, s. 309 ff.
196 ”Till symbolisk framställning av kastrering använder drömarbetet skallighet, hårklippning, tand-

lossning och halshuggning.” (Freud 1996a, s. 335) Den bakomliggande inspiratören till dylika 
mer ’vilda’ symboltolkningar var Stekel, vilket Freud påpekar några sidor dessförinnan (s. 330 
ff.), där han också uttrycker sin ambivalens inför dennes djärva kategoriseringar. Om Freud 
ofta kritiseras för en överdriven betoning av det sexuella, gäller detta i än högre grad Stekel. 
Där Freud uttrycker sig tillspetsat för att sedan utveckla och försvara sina teser, stannar Stekel 
oftast vid sina påståenden utan att leda dessa i bevis genom några diskursiva utredningar.
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Liksom de övriga bizarrerierna består texten av korta parataktiska meningar, 
som ofta bygger på upprepade grammatiska konstruktioner och verbala 
omtagningar. Tonläget är sakligt registrerande, som om skeendet vore sett utifrån. 
Den stegrade dramatiken mot slutet antyds blott genom dubbleringar av ord och 
en hopning av utropstecken.

Några av bizarrerierna har dock en mer utpräglad litterär karaktär med en 
mer elaborerad språkbehandling. Emellertid tar även dessa texter sin början i en 
specifik platsangivelse eller situationsbestämning. ”Jag blir ensam i huset” kan 
en av dessa mer utarbetade mardrömsskildringar börja. Sedan följer: ”Jag ropar 
åt Stina som försvinner ned för trapporna med en bricka: bliv ni, här! – Ja. – 
Var hon sedan blir. Ett spöke är hon med.” (Q 159 / I 403) Därefter kommer 
en beskrivning av hur jaget sätter sig ned vid bordet, men han är inte ensam 
utan omgiven av spöken. Han vill ropa åt dem att försvinna men vågar inte 
öppna munnen. Med en häftig handrörelse befaller han dem att lämna bordet 
och ”Skräckslagna går de”. Men segern över dessa skrämmande väsen tycks 
endast vara tillfällig. ”Men dessa spöken, hjärnspöken, och denna ensamhet 
med dem som inte är! Där vid fönstret är något gömt, under gardinen, fastän 
jag inte lagt märke till det.” Uttrycket ”hjärnspöken” tyder på att jaget (i likhet 
med Ivan Karamasov inför djävulen) försöker övertyga sig om att dessa varelser 
bara är produkter av den egna överhettade fantasin, men strax dyker ett nytt 
skrämmande fenomen upp, något som är gömt bakom gardinen. 

Jag rycker undan gardinen. Det är en mannekäng utan huvud. 
De andra skrattar och gör miner, hm, är inte även de utan 
huvud? Mannekängen sträcker fram handen. Och jag fattar 
den. Räcker handen, till det döda, är jag förlorad? den släpper 
inte taget. Och nu är de två, utan huvud, och jag kämpar med 
dem i en brottning. Deras armar är av järn.

(Q 159 / I 404)

Jaget finner sig stå inför en huvudlös mannekäng; spökena som inte försvunnit 
utan dragit sig undan till den bortre delen av rummet är också de utan huvud. 
Vi ställs hela tiden inför dessa paralleller och dubbleringar (inte ett utan flera 
spöken, inte en huvudlös utan flera, inte bara en docka utan två). Mannekängen 
sträcker fram handen och visar sig vara levande. I likhet med spökena är dockan 
levande och död på en och samma gång. Det skrämmande i kontakten med 
denna ’levande’ docka understryks av den mer neutrala formen ”det”. Björling 
skriver: ”Räcker handen till det döda” och inte ”den döda”, som för att lyfta fram 
dödens indifferens gentemot den mänskliga individualiteten. Att i en berättelse 
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introducera dockor som blir levande är ett vanligt grepp för att framkalla känslor 
av fasa och skräck. När Freud i en berömd uppsats diskuterar det kusliga (”das 
Unheimliche”), pekar han på hur en tidigare forskare (E. Jentsch) just betonat 
detta faktum: ”Som ett mycket bra fall har Jentsch tagit ’tvivel huruvida ett väsen 
som förefaller att vara levande verkligen är vid liv, eller omvänt huruvida ett 
livlöst föremål inte faktiskt är vid liv’; och han hänvisar i detta sammanhang till 
det intryck som vaxfigurer, konstfärdigt gjorda dockor och automater gör.”197 

Den levande dockan var ett omtyckt motiv framför allt under romantiken 
och återkommer ett flertal gånger i E. T. A. Hoffmanns berättelser. Exemplet 
med dockan som får liv är ett ganska komplext fenomen. Fascinationen med 
en naturtrogen docka ligger mycket i att något artificiellt och icke-levande kan 
komma så nära den levande människan. Men genom att dockan samtidigt inte är 
levande kan den påminna om en död och därmed inge lätt obehag. Om däremot 
detta döda plötsligt får liv överträdes en definitiv gräns och fascinationen eller 
obehaget övergår i panisk skräck, ty hur levande och rörlig en docka än kan te sig 
kommer den att behålla en rest av det mekaniska eller konstgjorda och utstråla 
känslan av en levande död. I jämförelse med spökena som tillhör en mer specifikt 
avgränsad sfär bidrar den levande mannekängen i Björlings text till en stegrad 
skräckstämning i sin ambivalens mellan det levande och döda, det biologiska 
och mekaniska. Förekomsten av den levande dockan gör också att berättelsen 
får en mer litterär prägel men behöver nödvändigtvis inte innebära att den blir 
mindre trolig som en faktisk drömåtergivning. Även drömmen kan ’litterariseras’ 
i den meningen att den drömmande tar intryck av det lästa och införlivar dessa 
textualiserade erfarenheter med sin egen inre värld. Huruvida Björling läst 
Hoffmann eller någon annan skildring av fenomenet med den levande dockan 
är inte känt men är samtidigt inte avgörande. Det intressanta är den funktion 
som dockan får i texten, att den bidrar till accentueringen av det kusliga som 
Freud talar om. Annars kan tankarna gå till Drottningens Juvelsmycke av Almqvist, 
som innehåller en skildring av hur hertig Karl rusar fram mot vad han tror vara 
Tintomara men istället finner sig famnad av en mekanisk mannekäng: 

han for med öppna armar rakt fram emot den stående figuren 
med silkesnätet, och omfamnade den ytterst häftigt. Han kom 
därvid att med handen röra trycket i maskinens rygg; i ett huj 
slog bilden sina armar om honom, och även dess ben flögo fram, 
omfattande honom likt en stark kräftklo.

197 Sigmund Freud, ”Det kusliga” [övers. Daniel Birnbaum], Kris, nr. 49-50 (1996), s. 6.
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”Huuu – iskallt!”
Med detta anskri föll den inkomne till golvet, och la mannequine, 
ur vars dubbla stålfjäders-famntag han omöjligt kunde hjälpa 
sig, föll med detsamma till golvet.198

Scenerna är inte direkt ekvivalenta. Hos Almqvist handlar det om hur en man 
som förväntar sig möta en varm och blodfull kvinna istället infångas av en 
iskall docka. Det levande visar sig vara något dött medan det hos Björling är 
det omvända, något dött visar sig vara levande. Men samtidigt bygger de på en 
liknande figur: den plötsliga omkastningen mellan två irreversibla motsatser och 
den känsla av kuslighet detta ger upphov till. I bägge fallen beskrivs också hur en 
person befinner sig i en våldsam kamp för att befria sig från en dockas bokstavligt 
järnhårda och kalla grepp. I båda texterna används dessutom benämningen 

”mannekäng”/”mannequine”.
Jag har tidigare påpekat att bizarrerierna aldrig skriver läsaren på näsan att vi 

har att göra med just en dröm. Denna text utgör dock ett undantag från denna 
regel. När jaget finner sig kopplad i mannekängens järnhårda grepp tillgriper det 
en vanlig räddningsstrategi hos den drömmande:

Jag söker blott en räddning: ”detta är en dröm!” Jag brottas 
inte, jag ligger ju i utdragssoffan och jag ser här inne i det ljusa 
rummet en vän. Det är dager, och, ja, utdragssoffan i matsalen, 
eller är det i mitt rum? Jag vill se klart, jag vill vakna, men 
järnhänderna griper sitt tag. Åter gnuggar jag ögonen: jag 
ligger i salssoffan, och där står min vän, men – jag faller. En 
sista kraftansträngning: dö, eller – vakna! Hur kan jag inte 
vakna? Jag skådar klart, och ändå – järnhänderna! Jag har ej 
legat i utdragssoffan och min vän var inte där, och jag vet det. 
Jag ligger på golvet i mitt rum.

(Q 159 / I 404)

Stekel behandlar i kapitlet ”Der Traum im Traume” detta fenomen, som 
han främst ser som ett bevis på hur det medvetna även förmår gripa in i det 
omedvetnas domäner: ”Es ist, als ob die Macht des Bewußtseins noch nicht 
gänzlich dem furchtbaren Dämon des Unbewußten Verfallen wäre. Das 
Bewußsein sieht gleichsam wie ein kühler Beobachter dem beängstigenden, 
wirren Verlaufe der Ereignisse zu und greift im entscheidenden Moment ein.”199 

198 Carl Jonas Love Almqvist, Samlade skrifter, under redaktion av Fredrik Böök, D. 6, utg. av Olle 
Holmberg, Stockholm, 1921, s. 324.

199 Stekel 1922, s. 148.
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Också Freud betraktar ’drömmen i drömmen’ som ett medvetet försök att styra 
bort tankarna från det alltför laddade och ångestfulla.200 Hur som helst, ser vi hur 
Björlings drömjag gör desperata försök att återvända till den vakna tillvaron utan 
att omedelbart lyckas. Skräcken och drömmen håller honom i sitt grepp, och först 
efter en längre kamp kan han vakna upp på golvet i sitt rum.

Bizarrerierna som prosadikt
Det är påfallande i vilken utsträckning som bizarrerierna skiljer sig från 
Björlings övriga prosa. I första hand avser jag då inte genreväxlingen från 
sakprosa (företrädesvis estetiska och filosofiska utredningar eller traktater) till 
en berättande prosa. Nej, det som frapperar mest är den avvikande stilen. Det 
språkliga maskineriet i bizarrerierna är nästintill genomskinligt. Våra ögon glider 
snabbt över dessa korta meningar (oftast endast tre, fyra ord) utan att reflektera 
över hur de är skrivna. Komplexiteten ligger inte på det språkliga planet utan i 
det som språket refererar till, den räcka av alltmer osannolika händelser som 
adderas till varandra.

Björlings övriga prosa ser i regel helt annorlunda ut. Redan till sitt ämne är den 
länkad till en annan sfär: den abstrakta tankens domäner. Men också rent stilistiskt 
visar den upp ett helt annat ansikte: en ganska svårforcerad framställning med 
dragning år det asyndetiska (utelämning av bindeord) och komplext hypotaktiska 
(växling mellan huvudsats och ett antal bisatser). I uppsatsen ”Randanmärkning” 
som omedelbart föregår bizarrerierna kan det låta så här:

Om vi betonat det ej-begränsade i de fenomenella livs-
sammanhangen samt kunskapens art av praktiskt, om ock 
med egna undantagslösa teoretiska imperativer karakteriserat, 
orienteringsmedel i tillvaron; om vi velat bryta den 
intellektualistiska uppfattning, som i stöd av förment absoluta 
intuitivt funna kunskapssanningar – vid vilkas uppställande 
ofta kunskapspåstående och värdeupplevelse hopblandas och 
förväxlas – sökt bygga ett fast system, i det man utgått från 
obegrundade och osanna grundpåståenden; och likaså velat 
bryta en självförnöjd förståndsmässighet, som trott på sina 
speciella uppfattningar av sanning och mänskliga värden som 
något obetingat eller åtm. praktiskt slutgiltigt. Om vi mot 
dessa välordningens ståndpunkter framhållit tillvarons icke-
begränsning, icke-förnuftsenlighet; om vi framhållit förvirringen, 
livets nöd och rikedom, det gåtfulla, framför allt det icke-färdiga 

200 Freud 1996a, s. 446.
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samt velat visa på människas rättighet samt uppgift att söka rätt 
på det som är förnuftigt enligt människa, samt det som kan 
anses värdefullt eller nödvändigt för den mänskliga individen. 

(Q 152 / I 391)

Ett sådant skrivsätt skulle i längden bli outhärdligt (och Björling kommer 
ibland bra nära det oläsbara) om det inte i denna kompakta och tungfotade 
seminarieprosa vore infogat små lyriska sekvenser, som för en stund bryter den 
abstrakta monotonin och får språket att böja av i en helt annan bana. När Björling 
i ”Randanmärkning” skriver: ”Står ej gloria över jorden? Med sin massa trycker 
jorden oss, på fina trådar bjuder den sina skiftande innehåll, och i vårt eget väsen 
bor obegränsningens nyckelknippa” (Q 153 / I 394), presenterar han en sådan 
kompletterande poetisk bild som i några sammanpressade rader försöker säga 
ungefär vad det föregående långa citatet siktade mot: hur förutsättningen för att 
kunna öppna sig för världens mångfald är nedlagd i den enskilda människan.

Det faktum att Björlings bizarrerier så radikalt skiljer sig från hans övriga 
prosa och att de bidragit till frigörandet av hans lyriska bildspråk gör att man 
gärna dröjer en extra stund vid deras genretillhörighet. Själv har Björling varit 
återhållsam när det gäller att genrebestämma sina bizarrerier. Det förefaller som 
om han velat betrakta dem som dokumentarisk drömåtergivning snarare än 
medvetet bearbetade konstverk. Till sin rent yttre form liknar de prosa och i ett 
brev till Stig Carlson kallar han dem också för ”prosabizarrerier”.201 

Två av de i Quosego publicerade bizarrerierna är emellertid uppställda som lyrik 
med varierad radlängd och ojämn höger- och vänstermarginal.202 Utan att vara 
alltför spekulativ vill jag mena att denna typografiska ’avvikelse’ visualiserar deras 
generiska ’mellanstatus’. Lika väl som att kalla dem för prosa vore prosadikt en 
möjlig rubricering.203 

Visserligen är prosadikten en notoriskt svårdefinierad litteraturtyp, något 
av en ’bastard’ i genrernas reglerade universum. Redan beteckningen prosadikt 
(retoriskt sett ett oxymoron) visar på komplikationen. Genrens analytiker har 
också valt att lägga betoningen lite olika och antingen framhållit det ’lyriska’ eller 
det ’prosaiska’. De flesta tycks ändå vara överens om att texten till det yttre skall 
vara uppställd som prosa, att den skall vara relativt kort och koncentrerad till sin 

201 Brev till Stig Carlson 10.3.1944 (KB).
202 Det gäller text 2 och 3 (Q 155). I Skrifter I (s. 396-97), där Quosego-materialet är ombrutet, 

framgår inte detta med samma tydlighet.
203 Liksom i förbigående skriver Carpelan: ”De 17 prosadikterna i ’Situation’” (Carpelan 1960 s. 

123) utan att vidare reflektera över denna genreinplacering.
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framställning samt vara försedd med typiskt ’lyriska’ grepp som förhöjd sonoritet, 
rytmisk strukturering, metaforer, retoriska figurer och troper, även om dessa inslag 
kan vara mer eller mindre accentuerade.204 

Jag har tidigare framhållit hypotesen om hur Björlings trohet mot den ur-
sprungliga drömupplevelsen styrt honom mot den mer neutrala prosan. Om 
man nu inte bara tittar på hur prosadikten är skriven utan studerar dess ämne 
är det påfallande vilken central plats som drömskildringen intar. I förordet till 
det verk som har kommit att utgöra den paradigmatiska utgångspunkten för 
all senare prosadiktning, Baudelaires Petits poèmes en prose (Le Spleen de Paris) från 
1869, heter det: ”Vem av oss har inte någon gång gripen av ambition drömt om 
detta underverk: en prosa som är poetisk, musikalisk utan rytm och rim, mjuk 
eller kantig nog att passa ihop med själens lyriska rörelser, medvetandets språng 
och drömmens böljegång?”205 Flera av Baudelaires prosadikter förmedlar 
också en drömartad atmosfär eller gestaltar direkta drömmar. Scenen för dessa 
drömmar på prosadikt är inte oväsentlig: den moderna storstaden. Det är ett 
faktum som Baudelaire själv pekar ut i förordet: ”Det är främst genom vistelsen 
i väldiga städer, genom de otaliga samband som där korsas med varann, som 
detta efterhängsna ideal föds.”206 Det är en viktig och banbrytande insats som 
Baudelaire utför när han införlivar urbana miljöer och ett mer vardagligt talspråk 
med det lyriska idiomet; den av tradition från det yttre något avskärmade poesin 
korsas med prosans mer robusta och prosaiska värld. 

Under senare decennier har det varit nästintill omöjligt att påpeka sambandet 
mellan urban modernitet och Baudelaire utan att samtidigt (likt en betingad 
reflex) hänvisa till Walter Benjamins Passagearbeten. Utan att förringa Benjamins 

204 Denna koncentrerade och med nödvändighet något generaliserande definition av prosadikten 
har jag syntetiserat utifrån framför allt följande arbeten: Lars-Håkan Svensson & Lasse 
Söderberg, ”I Callots maner : några anteckningar om prosadikten”, Lyrikvännen, 30 (1983) s. 278-
87; Lars Nylander, Prosadikt och modernitet: prosadikt som gränsföreteelse i europeisk litteratur med särskild 
inriktning på Skandinavien 1880-1910, Stockholm/Stehag, 1990 (diss. Umeå); J[ohn] S[imon], 

”Prose Poem”, i: Princeton Encyclopedia of  Poetry and Poetics, ed. Alex Preminger, Enlarged ed., 
Princeton, 1974, s. 664-66. Magnus Eriksson ger i inledningen till sin uppsats ”Tiden i texten: 
om Artur Lundkvists tidiga prosalyrik”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 22 (1993) nr. 4 s. 29-48, 
en komprimerad översikt över olika försök till en genrebestämning av prosadikten. Till sist vill 
jag inte undanhålla läsaren Göran Printz-Påhlsons lakoniska men därför inte mindre sanna 
definition: ”Hur man än vill avgränsa prosadikten från andra genrer, är det en truism av nästan 
magnifik enkelspårighet som först anmäler sig: det är en dikt skriven på prosa.” (”Enkät om 
prosadikten”, Lyrikvännen, 30 (1983), s. 256)

205 Charles Baudelaire, Små prosadikter, övers. Lars Bäckström, Gävle, 1983, s. 9. Johannes Edfelt 
är inne på ett liknande spår när han i ”Enkät om prosadikten” säger: ”Sitt material hämtar 
prosadikten ofta ur drömmens sfär; signalerna från det omedvetnas region bestämmer 
märkvärdigt ofta dess karaktär.” (Lyrikvännen, 30 (1983) s. 255)

206 Baudelaire 1983, s. 10.
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insatser vill jag i detta sammanhang lämna den pavlovska hundgården för att 
istället framhålla den breda tradition av Baudelairereception som Passagearbetena 
är en del av. Benjamin må ha varit en av de mest monomana utforskarna av 
denna urbana semiotik, men fenomenet som sådant hade uppmärksammats av en 
lång rad föregångare. Till de tidigaste exemplen inom det svenska språkområdet 
hör Vilhelm Ekelund (vilken f.ö. 1902 erbjöd Bonniers att översätta Petits poèmes 
en prose), som öppnar sin Baudelaire-essä ”De fattigas blommor” (1909) med 
ett framhålla det fåfängliga i den enskilda människans öde sett i relation till 
storstadens väldiga massor: ”I de stora städerna skärpes människans öga för det 
förgängliga, intiga i tillvarons karaktär. I myllret av febrila, af  arbete och nöjen 
jagade människor är du själf  som en krusning i solskenet öfver en ocean. En dag 
är du borta – och oceanen sorlar och susar till din sista färd, så likgiltig som hade 
alls ingenting händt.”207 

Vad gäller Benjamin skall det också framhållas att han i mycket liten 
utsträckning diskuterar Petits poëmes en prose, utan så gott som uteslutande 
uppmärksammar diktsamlingen Les Fleurs du Mal. Dessutom läser Benjamin 
Baudelaires texter främst som ett uttryck för en mentalitetsförändring utan att 
relatera denna till frågor om form och genrer.

Bortsett från avdelningen ”Tableaux Parisiens” i Les Fleurs du Mal, är storstaden 
som arena för denna nya form av varseblivning betydligt mer framhävd i 
prosadikterna. Med all säkerhet är det ingen slump att denna utvidgning av det 
lyriska sker medelst en ’ny’ genre: en legering av prosa och poesi som skulle bli 
en viktig utgångspunkt för Rimbauds och Mallarmés mer uppbrutna prosapoem. 
Det är snarare genom prosadikten än den lyriska kortdikten som en modernistisk 
poesi växer fram i Frankrike. 

Inom nyare ’postmarxism’, där man betraktar valet av form och genre som 
inte bara estetiskt utan också ideologiskt betingat har man uppmärksammat 
prosadikten.208 Man har sett det franska prosapoemet som ett svar på det 
ointresse som den expanderande borgarklassen visat det specifikt lyriska (ett 
försök att locka tillbaka läsarna) och som en ’kontradiskurs’ till den framväxande 
tidningsprosan, som i likhet med prosadikten var inriktad på att i komprimerad 
form spegla det moderna livets snabba växlingar. Genom att förbinda lyrikens 
ensamma och isolerade subjekt med en mer artikulerad samhällelig kontext 

207 Vilhelm Ekelund, Böcker och vandringar, Malmö, 1910, s. 49.
208 Richard Terdiman, Discourse/Counter-Discourse: the Theory and Practice of  Symbolic Resistance in 

Nineteenth-Century France, Ithaca, 1985; Jonathan Monroe, A Poverty of  Objects: the Prose Poem and 
Politics of  Genre, Ithaca, 1987. Lars Nylander tar i sin Prosadikt och modernitet upp detta perspektiv 
i sin Baudelaireläsning, s. 153 ff.



TIDEN FÖRE DEBUTEN176 • ”DRÖMMEN SOM KONSTNÄ R”. OM BJÖRLINGS BIZARRERIER • 177

uppstår en ny diskursivitet som förmår rymma både det poetiska och prosaiska, 
på en och samma gång spegla sin samtid och teckna en motbild till denna.

Den svenska prosadikten tar form på 1880-talet med Strindberg och Ola 
Hansson. Hos Hansson spelade fortfarande traditionen från Turgenjevs Senilia en 
betydande roll, och först en bit in på nästa sekel – med Vilhelm Ekelund och Pär 
Lagerkvist – möter vi en svensk prosadikt som i sin inriktning på det ’moderna’ 
är otvetydigt Baudelaireinspirerad och dessutom betydligt mer konstnärligt 
övertygande.209

Någon rak linje från Baudelaire till Björling är knappast möjlig att dra, även 
om den senare alluderar på föregångarens prosadikt ”Berusa dig” i sin debut 
Vilande dag (1922): ”’Berusa er – med dygd!’ att armod står för- / klarat!” (VD 
55 / I 63). Om man vill se ett samband är det i så fall snarare indirekt förmedlat 
via Ekelund och Lagerkvist. Faktum är att Ekelund inleder sitt författarskap med 
en prosadikt, ”Mars-vår” i debuten Vårbris (1900) som innehåller ytterligare tre 
prosadikter, varav en dessutom är en drömskildring. Men en mer nyskapande och 
pregnant prosadiktning skulle han ge prov på först i Böcker och vandringar (1910). 

Björling kommer i sin brevkorrespondens ofta in på ämnet Ekelund, men han 
kommenterar sällan eller aldrig enskilda texter, ej heller uppehåller han sig vid 
någon genrediskussion förutom att han givetvis noterar Ekelunds prononcerade 
avskedstagande från det lyriska med prosaboken Antikt ideal (1909). I valet mellan 
lyrikern och essäisten/aforistikern Ekelund föredrar Björling den tidigare, men 
menar samtidigt att det hos lyrikern hela tiden funnits ett mer intellektualistiskt 
drag som slutligen fört honom mot prosan och tankeaforismen: ”Som en förlust 
har jag ansett det att Ekelund så tidigt upphörde med det rent lyriska, men 
antagit att det hos honom låg någonting intellektualistiskt-medelbart vilket 
efter den rena ungdomstiden lät reflexionen vinna överhand.”210 Om Björling 

209 Om Ekelund, se Nylander 1990, s. 390-428. Lagerkvists tidiga prosadiktning behandlas av Urpu-
Liisa Karahka, ”’Stiliserade stämningar’ – om Pär Lagerkvists prosapoem och prosaskisser 
1913-1914”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 14 (1985) nr 3, s. 4-19. Både Nylander och Karahka 
framhåller just moderniteten som ett viktigt kriterium för denna prosadiktning. Ett besvärligt 
gränsfall utgör Hjalmar Söderbergs Historietter som Reidar Ekner velat lansera som prosapoem 
i Baudelaires efterföljd (En sällsam gemenskap: Baudelaire Söderberg Obstfelder Rilke : litteraturhistoriska 
essäer, Stockholm, 1967, s. 16-47). Att Söderberg kunde sin Baudelaire och att dennes Petits 
poèmes en prose kan ha varit en av flera inspirationskällor till hans sparsmakade prosaminiatyrer 
står helt klart, däremot är det tveksamt om man kan rubricera dem som prosadikter. Även när 
Söderberg skriver som mest koncentrerat är han ändå hela tiden inriktad på att berätta en 
historia. Anekdoten saknas visserligen inte heller hos Baudelaire men skeendet glider ofta över 
till det mer stillastående, till spatiala beskrivningar och själslig introspektion. Antagligen är det 
ingen slump att Söderberg blir som mest lyriskt förtätad (och kommer som närmast Baudelaire) 
i några drömskildringar, t.ex. ”Spleen” och ”Mardröm”.

210 Brev till Gustaf-Otto Adelborg 17.12.1952, vol. 16 (ÅAB)
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räknade Ekelunds sena prosadikter till detta lyriska skede låter sig inte avgöras 
men att han läst dem framgår av ett brev till Folke Isaksson: ”En utveckling 
mot färgrikare modernitet visade sig i de dikter som ingick i en bok, jag erinrar 
mig ej vilken det var” [Tillskrivet med blyerts inom parentes: ”(Tyska utsikter 
& Böcker och vandringar?)”], ”avser förstås inte ’På havsstranden’ som utkom 
senare.”211 Visserligen innehåller Böcker och vandringar även lyriska dikter, men då 
Björling dessutom nämner Tyska utsikter (1913) vars enda diktinslag består av fyra 
prosadikter, torde han avse just denna genre. Hans beskrivning av dikterna som 
en ”utveckling mot färgrikare modernitet” passar också bättre in på prosadikterna 
och visar samtidigt på en god förståelse av Ekelunds intentioner i sökandet efter 
ett uttryck bortom det sentimentalt lyriska. Tilläggas kan att bland Björlings 
avskrifter av Ekelunddikter förekommer två prosadikter ”Skönhetens strålar” 
och ”Arkadisk morgon” hämtade från det urval av Böcker och vandringar som ingår 
i Vilhelm Ekelunds dikter II.212

Lagerkvist hade tidigt vunnit förståelse för sina konstnärliga strävanden i det 
svenska Finland. Gunnar Castrén uppmärksammade Ordkonst och bildkonst (1913) 
med en livfull och positiv anmälan i Nya Argus 1914, och skulle återkomma 
med recensioner av de närmast följande böckerna.213 Bland de finlandssvenska 
modernisterna spelade Lagerkvist den största rollen för Hagar Olsson, Diktonius 
och Parland, medan Björling och Rabbe Enckell var mer skeptiska och Södergran 
direkt avvisande. Talande för stora delar av sin generation framhåller Olof  Enckell 
i ”Under Damoklessvärdet” (1928) den stora betydelse som Lagerkvist haft: ”De 
två svenska författare, som för denna unga generation kommo att spela en så stor 
roll, voro Vilhelm Ekelund och Pär Lagerkvist. […] Pär Lagerkvist växte upp 
med de unga själva; hans böcker kommo år efter år såsom friska hälsningar från 
Sverige.”214 Uppenbarligen delade inte Björling denna oreserverade entusiasm, 
men att han tidigt läste Lagerkvist framgår av ett aerogram till Stig Carlson från 
november 1951: ”Själv har jag ej alls läst L., ehuru jag 1916 läste hans Ordkonst 
och bildkonst. ’Järn och människor’ föreföll mig ett grand schematiskt (på den 
tiden). ’Den svåra stunden’, 2:a avd., gjorde sig lite groteskt, den långa männ.: en 
man som tydl. satt på en anns axlar!!! Men en märklig föreställning.”215 Ordkonst 

211 Odaterat brev till Folke Isaksson (UUB)
212 I kapseln ”Dikter av andra personer”, vol. 64 (ÅAB) återfinns Björlings Ekelundavskrifter som 

alla baserar sig på det urval Dikter I-III som Ekelund sammanställde för utgivning på Bonniers 
1921.

213 Castréns Lagerkvistuppsatser finns samlade i volymen Humanister och humaniora: tryckt och talat från 
sex decennier, Helsingfors, 1958, s. 340-70.

214 Olof  Enckell 1928, s. 27.
215 Aereogram till Stig Carlson 17.11.1951 (KB).
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och bildkonst framhåller Baudelaires Petits Poèmes en prose som verkligt nyskapande 
och framåtsyftande, men någon bekantskap med Lagerkvists prosadiktning kan 
de övriga nämnda arbetena inte ha gett eftersom de i huvudsak var införda i Motiv 
(1914), Ångest (1916) och Kaos (1919).216 

Däremot är det intressant att Björling uppger att det är just 1916 som han 
läste Ordkonst och bildkonst. Som framgått var 1916 det år då han enligt egen 
ofta upprepad uppgift lämnade den rimmade dikten för att söka sig mot ett 
modernare uttryck. Att då träffa på en skrift som så kraftfullt propagerar för 
konstens och litteraturens nya former borde verka stimulerande och bekräfta 
riktigheten av den inträdda färdriktningen mot en litteratur bortom de etablerade 
mönstren. (Ifall det skulle vara en efterhandskonstruktion, är det helt konsekvent 
att förlägga läsningen av denna modernistiska programskrift till just detta år.) 
Även om Björling kanske inte var beredd att skriva under på alla Lagerkvists teser, 
så visade Ordkonst och bildkonst hur nära det modernistiska uttrycket var förbundet 
med programmet och manifestet, ett mönster som han kände sig en aning kluven 
inför men som han till slut skulle följa med sin programmatiska efterskrift till sin 
andra och i jämförelse med debuten betydligt djärvare bok Korset och löftet (1925). 

Tilläggas kan att Björling i Fågel badar snart i vattnen (1934) i ett avsnitt med 
prosatexter, varav flera uppehåller sig vid konflikten mellan kollektivism och 
individualism i det moderna samhället, infogar en text i Lagerkvists anda: 

Pär Lagerkvist-syn.
Hur staden vaknar, kärror skramlar och mänskorna ilar till 

arbetet? Men vi sitter och vilar våra fötter med vår sko tagen 
av, och allt tyckes så gränslöst och grått när inte solen lyser. – 
vi ser bara det tilltagande myllret, allt rör sig på gatorna och 
räknar sina sorger, – det vackra är inte en dröm, det är att ha en 
boplats med många utsikter och sin egen viljas utsiktstorn som 
en fyrbåk i gathörnen; att flyta som en våg bland vågorna, en 
svart prick bland prickarna, att stå i dessa jublande länder. Och 
vårt öga far upp, vi griper det, ingen såg, med en hand förd en 
millimeter åt sidan. Vi rör oss med mänskornas vanliga steg, allt 
vad vi gör är nödvändigheter, att intet är som hos andra, och 
intet är bara för oss. Och allt är en vanlighet, som det vi gör 
med vår självfallenhet.

(F 76 / II 80)

216 Baudelaires prosadiktning omnämns i Ordkonst och bildkonst: om modärn skönlitteraturs dekadans: om 
den modärna konstens vitalitet, Stockholm, 1913, s. 43.
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Det är inte självklart hur rubriken Pär Lagerkvist-syn skall tolkas. Men vi kan notera 
att Björling väljer att låta denna ’syn’ utspela sig i en stadsmiljö där just relationen 
mellan den enskilde och massan sätts på sin spets. Det förhållningssätt som här 
anvisas är det som Björling oftast intar, en bejakelse av det rörliga och flytande 
utan att jagkänslan för den skull behöver inskränkas: ”det är att ha en boplats 
med många utsikter och sin egen viljas utsiktstorn som en fyrbåk i gathörnen; 
att flyta som en våg bland vågorna, en svart prick bland prickarna”. Jaget 
behåller sin integritet men inser samtidigt att just denna singularitet är något 
som också tillkommer alla andra: ”att intet är som hos andra, och intet är bara 
för oss”. Detta faktum understryks också grammatiskt av att det genomgående 
pronomenet i texten är ett ”vi”: det som gäller för mig gäller för dig. När vi längre 
fram diskuterar Björlings stadsdiktning mer i detalj återkommer vi till relationen 
jaget och massan.

Trots diverse ’trådar’ mellan Björling, Ekelund och Lagerkvist kan man 
knappast hävda någon direkt påverkan från de bägge senare när det gäller utform-
ningen av de enskilda bizarrerierna. Vad det snarare handlar om är att både 
Lagerkvist och Ekelund utpekar möjligheten av att på en och samma gång 
använda sig av olika uttryck och genrer. Den ’sanne’ Ekelund, Lagerkvist och 
Björling är inte inskriven i en specifik form. Naturligtvis tar sig problematiken 
olika uttryck hos var och en av dem. Hos Björling förefaller blandningen (inom en 
och samma bok) vara som mest oförmedlad och beständig. Först med samlingen 
Ohört blott (1948) försvinner de längre prosastyckena från hans böcker. Vad som 
därefter finns kvar av prosa är kortare aforistiska stycken som bara omfattar 
några rader, aforismer som laddas med allt mer ’lyricitet’, och från och med Som 
alla dar (1953) kan man knappast ens längre tala om aforismer. Noga taget blir 
därför Björlings tre sista böcker de enda renodlade originaldiktsamlingar som 
han ger ut. Att däremot hävda att denna sena reduktiva lyrik är det uttryck som 
Björling hela tiden strävat mot, men först nu mot slutet av sin diktarbana uppnått, 
är att på tvivelaktiga grunder tillskriva Björlings författarskap en teleologisk 
utvecklingskurva. I ett sådant perspektiv förvandlas prosan och aforismerna 
till simpla stödkonstruktioner, utan varje självständigt värde, som slutligen kan 
monteras ned när det lyriska bygget är fullbordat och Björlings dikt är stark nog 
att stå för sig själv. Visst uppnår hans diktning så småningom en större stabilitet, 
där förändringarna vad gäller skrivsätt inte är lika dramatiska, men det betyder 
inte att processen har upphört, bara att förändringarna sker inom snävare ramar 
än förut. Att prosan inte enbart har denna stödjande funktion visas, menar jag, 
av att den även tränger in i poesin, som därmed överskrider det traditionellt 
centrallyriska för att träda i förbindelse med den urbana modernitetens mera 
uppluckrade och rörliga mönster. Tjugo- och trettiotalets Björling är mer 
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utpräglat modernistisk (sett som en i tiden förankrad rörelse) än den sene, bl.a. 
just i kraft av det påfallande bruket av olika genrer sida vid sida. Blandningen 
av lyrik, prosa och aforismer är alltså inte bara ett uttryck för en viss trevan och 
osäkerhet utan handlar lika mycket om ett medvetet val, något som är förbundet 
med modernismens strävan efter diskursiv expansion. Vad som också är viktigt 
att framhålla i Björlings fall är att trots att de olika genrerna är placerade i skilda 
avdelningar i böckerna, är de likafullt intimt relaterade till varandra. Vi har t.ex. 
ovan sett hur påtagligt kopplade Björlings programuttalanden i Quosego är till hans 
dikter. Samtidigt kan denna växelverkan känneteckna ett och samma diskursiva 
uttryck. Och det är inte bara lyriken som tar intryck av prosan utan även det 
motsatta gäller. Inte så sällan övergår t.ex. abstrakta filosofiska resonemang till 
passager av stark lyrisk intensitet.

Genom att utforska gränslandet mellan prosa och poesi, medvetet och 
omedvetet, verklighet och dröm, kultur och natur, sak och bild, kommer bizarre-
rierna att utöva ett slags ’underjordiskt’ inflytande på Björlings lyriska språk, 
dess förmåga att alstra bilder bortom det medvetnas kontroll. Strävan mot 
det omedvetna finns för övrigt redan i Vilande dag (1922): ”Stora målmedvetna: 
glömsk och omedveten! Lik- / som kyssar uppå dina läppar drömmar bor 
och / famntag är ditt öga. Längtan står i offerglans: / strålflod ändlös, utan 
namn!” (VD 70 / I 78)217 Däremot kan man knappast säga att Björling öppnar 
fördämningarna till det omedvetna i debutbokens språkliga utformning. Det finns 
en tydligt artikulerad strävan i många av Vilande dags texter mot något bortom, 
mot obegränsningen, mot tystnaden, mot det omedvetna. Men det apostroferade 
låter sig inte lockas fram (än mindre genomtränga den språkliga gestaltningen) 
utan förblir en avlägsen horisontlinje, något aldrig realiserat: ”Tystnad! mot dig 
vi pilar sänder. Och de studsar blott tillbaka. Så det – är.” (VD 89 / I 97)

Med Korset och löftet (1925) sker en dramatisk förändring: Björling uppvisar 
här ett betydligt bredare språkligt och emotionellt register. De subjektiva 
jagförnimmelserna intar en helt annan plats och ges ofta en rent yttre och 
påtagligt konkret för att inte säga påträngande gestaltning: ”Jag är korvmakarsylta 
och slaktares hand, jag / är tandlösa munnar och binnikemask.” (KL 135 / I 237) 
Om Björling i Vilande dag inriktat sig mot det bortomliggande så genomforskar 
han nu det inre jagets skrymslen och vrår, och det han ser är inte alltid så 
behagligt och estetiskt tilltalande. När han talar om hur bizarrerierna bidragit 

217 Carpelan 1960, s. 29 uppmärksammar denna dikt men menar närmast att det omedvetna 
skall ses som en alternativ bild för Björlings obegränsningstanke, vilket jag finner något mer 
tveksamt.
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till att utveckla hans bildspråk handlar det nog om en mer indirekt påverkan, 
där fokuseringen på det drömartade och de irrationella och oförutsägbara 
händelseförloppen alstrade nya verbala kombinationskedjor bortom det mer 
diskursiva språk som präglat Vilande dag.



IV. En ton bortom orden

1. En svårplacerad debut

SOM TIDIGARE VISATS så betraktade de flesta av samtidens kritiker debutanten 
Björling som en modernistisk diktare. Orsaken till denna inplacering hade inte 
bara sin grund i textens formella uppbyggnad, utan berodde också på Björlings 
konkreta och förmodade kopplingar till Ultra-kretsen.

Vilande dag består av fri orimmad vers och bryter därmed med den förhärskande 
och fortfarande livskraftiga traditionen från Mörne-Gripenberg-Procopé, vilken 
fördes vidare av yngre förmågor som Jarl Hemmer och Ragnar Ekelund. 
Södergran (och i Sverige Lagerkvist) hade gjort sina djärva men isolerade 
framstötar flera år tidigare men fått vänta på efterföljare. 1922, det år som 
tidskriften Ultra utkommer och Björling ger ut sin första och Diktonius sin andra 
bok, innebär den finlandssvenska modernismens egentliga institutionalisering.1 
Björling, Diktonius och den året därefter debuterande Rabbe Enckell, flyttade 
fram gränserna för vad som kunde sägas eller rättare sagt, det sätt på vilket det 
kunde sägas.

Den unge Björling hade skrivit en melankoliskt färgad vers som var starkt 
påverkad av Levertin och det svenska nittiotalet. När nu den inte längre 
helt unge poeten träder fram med sin bok Vilande dag är han inte riktigt den-
samme. Södergran och Diktonius har ju framför allt kommit att räknas som 
expressionister, och det är ingen tvekan om att expressionismen är den moder-
nistiska rörelse som haft det överlägset kraftigaste inflytandet på den finlands-
svenska modernismen.2 Men vad gäller Vilande dag kan vi knappast kalla den 
expressionistisk. Visserligen sammanfaller bokens publicering med tiden för flera 
viktiga artiklar och introduktioner av den expressionistiska rörelsen och dess 

1 Johan Wrede, ”Den finlandssvenska modernismens genombrott: en studie i idéernas sociala 
dynamik”, i: Från dagdrivare till feminister: studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur, red.: Sven Linnér, 
Helsingfors, 1986, s. 44, framhåller att först från och med 1922 kan man tala om en modernistisk 
front.

2 Se Romefors 1978 samt Brunner 1985, s. 79-113.
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program, men något sammanfall i sak existerar ej.3 Vilande dag hade vuxit fram 
sedan slutet av tiotalet och utgör endast ett urval av de texter som Björling skrivit 
efter det att han övergav de bundna formerna kring 1916. När han väl beslöt sig 
för att sammanställa detta material till en bok tog han hjälp av Olof  och Rabbe 
Enckell för att vaska fram ett manuskript, som inför publiceringen genomgick 
ytterligare en granskning av Hagar Olsson.4

Men om nu Vilande dag är modernistisk men inte expressionistisk: så vad är den 
då, närmare bestämt? Bo Carpelan har i sitt något fyrkantiga försök att upprätta 
ett klassifikationsschema över Björlings diktning 1922-1933 velat kalla den 

”romantisk-expressiv”, och då inte i första hand syftat på det litteraturhistoriska 
begreppet romantik utan snarare avsett en ”romantisk livskänsla”, samtidigt som 
han i sin framställning om Vilande dag ändå gör en del mer explicita anknytningar 
till romantikens diktning.5 Jag vill inte gå så långt som att hävda att Vilande dag 
i sin helhet skulle ha skrivits i romantikens tecken, men det finns ändå inslag i 
denna modernistiska debut, som pekar bakåt mot romantiken med symbolismen 
som trolig förmedling. Framför allt avser jag då ljussymboliken och det orfiska 
inslaget. Utan att vara exklusivt ’romantiska’ utgjorde de ett viktigt inslag i den 
romantiska poetiken och har på ett helt annat sätt en naturlig hemortsrätt där än 
inom modernismens estetik. Mer om detta längre fram.

Om nu Carpelans försök till bestämning inte fångar hela sanningen, är det 
ändå intressant som ett exempel på ett av många försök att hitta en passande 
etikett att fästa på denna märkligt undanglidande debut. Vi har tidigare sett hur 
svårt samtidens kritiker hade att komma tillrätta med Vilande dag. Det enda man 
i stort sett var överens om, var att boken avvek från den etablerade litteraturens 
mönster och att den hade någonting att göra med modernismen.

2. Utveckling eller förändring?

Hur man nu än vill etikettera Vilande dag är det påfallande i vilken hög grad 
den är uppbyggd kring en serie motsatser, som svårligen låter sig harmoniseras. 

3 Se Wrede 1986, s. 47 ff. och Brunner 1985, s. 91 f. för en exposé över introduktionen av den 
expressionistiska estetiken i det svenska Finland.

4 ”Han hade en väldig packe manuskript när han gav ut sin första bok Vilande dag, och jag minns 
att jag satt med honom dagar och nätter när vi gick igenom det och urvalet.” (Intervju med Olof  
Enckell, vol. 87 ÅAB) I ett brev till Walter Dickson 27.9.1955 (LUB) uppger Björling att även 
brodern Rabbe Enckell hjälpt till. För Hagar Olssons arbete med Björlings manuskript, se Wrede 
1970, s. 150.

5 Carpelan 1960, s. 15 f.
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En av de mest påfallande konflikterna föreligger mellan det som utgör poetens 
redskap orden och dess antites tystnaden. Flera dikter tematiserar lyckan och nöd-
vändigheten av att äga ett bärande språk som förmår återge tillvaron i all dess 
komplexitet, medan andra söker sig mot tystnaden och stumheten. En viktig fråga 
att ställa i sammanhanget, är huruvida denna upptagenhet av tystnaden också 
innebär ett problem, om det är att betrakta som ett nederlag att orden inte alltid 
räcker till? Det är svårt att svara entydigt på den frågan. Sant är att Björling, på 
sikt, skulle komma att utarbeta en rad olika strategier för att uttrycka frånvaron 
och tystnaden, som inte nödvändigtvis utgår från en upplevd oförmåga.6 Men i 
Vilande dag möter vi en diktare som ännu är på jakt efter ett uttryck som bär, en 
diktare som lämnat den traditionella poesins former bakom sig för att söka något 
annat. Som tidigare påpekats når Björling aldrig helt fram, han förblir en sökande. 
Samtidigt är det uppenbart att han var desto mer sökande och osäker i sina första 
samlingar, fram till någonstans strax efter Solgrönt (1933).7 Så långt kännetecknas 
Björlings böcker av ganska tvära och dramatiska kast mellan olika uttrycksformer 
och poetiska tekniker. Därmed inte sagt att rörelsen och förändringen därefter 
skulle ha stannat av, men Björling har ändå vid tiden för Solgrönt nått fram till 
vissa grundformer och tekniker, som sedan mer skulle varieras än i grunden 
förändras.

Jag har i sammanhanget försökt undvika ordet utveckling, eftersom det lätt 
suggererar en föreställning om ackumulerad mognad och kompetens, och vill 
hellre använda det mindre värdeladdade ordet förändring. Helt visst är det så, att 
flertalet av Björlings kommentatorer har värderat den sena lyriken högre, och 
närmast som en självklarhet utgått från att denna utpräglat reduktiva dikt varit 
den form som Björling hela tiden strävat mot. De inledande orden till Torsten 
Ekboms Björlingporträtt i Författarnas litteraturhistoria är mycket typiska:

Gunnar Björling hade en lång väg att gå innan han nådde fram 
till den serena ljuslyriken i de sista diktsamlingarna. Trettinio 
år jag gick i lära. Och du förebrår? Vad vet jag i ords-strömmen? Hela 
hans författarskap, tjugo diktsamlingar från fyra decennier, 

6 Anders Olsson 1995a lyfter fram sådana mer bejakande och positiva aspekter i kap. XII 
”Tystnaden” (s. 294-329).

7 Under årens lopp har en rad Björlinguttolkare försökt att indela Björlings författarskap i olika 
perioder. En sammanfattning ges i Anders Olsson 1995a, s. 169, s. 389 not. 2. Gränserna varierar 
något, men de flesta är överens om att Solgrönt (1933) har en rikare orkestrering än de föregående 
samlingarna, samt att Där jag vet att du (1938) innebär något av ett genombrott för den mer 
reduktiva poesin.
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sammanfattar ett livslångt sökande efter den yttersta enkel-
heten.8

Det kursiverade diktcitatet (hämtat från Solgrönt) förefaller i sammanhanget 
mindre väl valt, då denna dikt i sin helhet gestaltar en skräck för att skriva 
färdigt. Att sätta punkt, att komma till avslutning var i själva verket Björling 
djupt främmande och stod i radikal motsats till det ständigt oavslutade som hela 
hans gärning syftade till. Björlings ord: ”Vad vet jag i ords-strömmen?”, betonar 
snarare frånvaron av någon bestämd och utstakad väg mot den ’fulländade’ 
dikten.9

I de egna kommentarerna till sin diktning är Björling mycket återhållsam vad 
gäller att lyfta fram specifika mål eller strävanden. I en ofta återgiven aforism 
från Ett blyertsstreck (1951) skriver han emellertid: ”Att fullfölja sin inriktning – 
annat hade gjort till en / omening ens liv och strävan” (EB 109 / IV 311). En 
sådan formulering förefaller kanske hävda någon form av målbestämd riktning, 
en vägledande strävan. Men säger den något om diktandet? Inte bokstavligt 
talat, men samtidigt vet vi att liv och dikt var intimt sammanknippade för 
Björling. Den aforism som omedelbart följer på den nyss återgivna lyder: ”Det 
och en vill säga står i samband med livet, och / lika den form, i vilken det 
återges Och står i / samband med ens eget liv (och förmåga)”. Likafullt bryts 
denna harmonisering mellan dikt och liv av Björling själv, då han strax därefter 
skriver: ”Men att ej skriver och som en aldrig avsett att / skriva?”. Dikten är, 
trots den ständigt framhållna förbindelsen med livet, aldrig möjlig att enkelt och 
direkt återföra till någon utomtextlig förlaga. I skrivandet sker förskjutningar 
som aldrig varit avsedda och som inte alltid stämmer med eventuella intentioner. 
Eller som Björling konstaterar på det föregående uppslaget: ”Om än med 
avsikt i mångt – uttrycker sig inte med / idel avsikt” (EB 106 / IV 308). Det 
konstnärliga skapandets oförutsägbarhet är av stor vikt för honom. Det aldrig 
avsedda, misstaget, blir hos Björling till något estetiskt produktivt. Så har han i 
en av samlingens tidigare dikter också skrivit: ”Min hand och har slagit / skall 

8 Torsten Ekbom, ”Tills att är och tystnad: en väg till den sene Björling”, i: Författarnas litteraturhistoria. 
Bok 3, red: Lars Ardelius & Gunnar Rydström, Stockholm, 1978, s. 60. Även Anders Olssons Att 
skriva dagen domineras av uppfattningen om den sena lyriken som höjd- och slutpunkten på en 
tidigt inledd strävan. I en recension av Olssons bok uppmärksammar Per Stam detta faktum och 
framhåller hur ett sådant perspektiv samtidigt kommer i konflikt med synen på Björlings dikt 
som något oavslutat, se Per Stam, ”Anders Olsson: Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska 
värld”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 24 (1995) nr. 3-4, s. 141.

9 I essän ”Björling, handen, skrivandet och döden” (1991), s. 93 f. diskuterar jag denna dikt utifrån 
ett sådant perspektiv.
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slå / fel ord på tangenten / – är ej ord – är det riktiga vägande ena” (EB 19 / 
IV 221). 

Men om det nu trots alla reservationer finns något slag av inriktning i författar-
skapet, hur ser den i så fall ut? Trots att Björling gång på gång lyfter fram det 
estetiskt egenartade, måste vi gå utanför dikten till den allomfattande grund 
som hos honom går under beteckningen livet. I hans kanske viktigaste program-
förklaring ”Min skrift – lyrik?” (1947) ägnas frågan om livet ett betydligt större 
utrymme än dikten, eller rättare sagt, för Björling är de i långa stycken en och 
samma sak. Om dikten är förbunden med något syfte, står det att finna i dess 
relation till livet. Så kan det med en typisk formulering heta: ”Och författarskap 
är livsuttryck, människas uttryck, inte utredning eller förmaningar. Och livet 
växer, det är att se till att det prövar sig och växer.” (MSL 33 / V 175) Och 
lite längre fram: ”Böckerna är ett litterärt format uttryck för ett personligt 
livsinnehåll, ett livs strid och strävan.” (MSL 34 / V 176) Den strävan som 
kännetecknar Björlings liv är alltså inskriven i hans böcker. Vad är då denna 
strävan? Förmodligen obegränsningen. Detta att verkligheten, livet hela tiden 
pekar ut över sina begränsningar, eller rättare består av ett oändligt antal 
begränsningar som poeten har att fixera och överskrida. Det gäller att få skrift 
och liv att sjunga i samma tonart: ”Att uppleva livs blommande stunder och gå 
som på en lina spänd över det ofattliga. Något av denna väg bör väl ljuda i vårt 
stammande på livsoändlighetens första bokstavs begynnelses streck.” (MSL 44 
/ V 184)

Men vad som hela tiden kännetecknar denna Björlings ”strävan” är att den 
aldrig kan realiseras fullt ut. Den tar sikte på ett delmål som pekar bort mot ett 
annat, och så vidare ad infinitum:

Men för oss reser sig i livet mål efter mål. I en allt vidare 
bejakelse av tvång och börda, i vidgad intressesfär och uppgift 
övervinner vi begränsningarna i vårt medvetande eller vår själ; 
men vi ser den alltjämt resa sig på nytt inför oss, tvingande oss 
att gå till ny seger, övervinnelse d. ä. en till sitt innehåll allt vidare 
icke-begränsning i vårt medvetande. Trappsteg efter trappsteg 
omsluter den vår vandring, aldrig vinnes målet. Men livet i sin 
omedelbarhet tar oss i sitt våld, och vi växer med hänsyn till 
medvetandes- eller livsinnehållen. (MSL 30 / V 172)

Trots bristen på ett slutmål som vore möjligt att nå, förefaller Björlings resone-
mang implicera någon form av progression, av ’utveckling’, visserligen inte mot 
någon fulländning, men i bildspråket finns där ändå en klar stigning inskriven 
(”Trappsteg efter trappsteg”) som signalerar en tro på möjligheten av ett utvidgat 
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medvetande. Dylika utredningar – som det finns många av hos Björling – har 
ofta tagits som intäkt för att driva tesen om Björlings utveckling mot en allt 
större fullkomlighet. Så sker t.ex. just hos Torsten Ekbom, som dessutom 
förbinder denna strävan med Spinoza och dennes tankar om hur affekterna skall 
övervinnas genom att tingens verkliga sammanhang inses. Vad Ekbom kallar 

”Desperationen i Korset och löftet” och ”nihilismen i Quosego” blir enligt denne 
björlingska motsvarigheter till Spinozas negativa affekter: ”De är övervunna 
stadier på den långa vägen mot tystnaden.”10 Huruvida denna tankefigur om 
stigandet är något som nödvändigtvis behöver förbindas med Spinoza kan vi 
låta vara osagt, men säkert har Ekbom också haft Björlings dikt om Spinoza från 
Vilande dag i tankarna. Det är en dikt som tar fasta på det trägna arbetet, och 
beskriver Spinozas filosofiska projekt som en konkret tankebyggnad, där det bl.a. 
heter: ”Och tan- / ken reste sten på sten, tills byggnaden stod färdig” […] (VD 32 
/ I 40). Dikten är ett försök att skriva ett porträtt av Spinoza, men många läsare 
har också velat se den som ett porträtt av Björling själv. Det finns nästan alltid ett 
starkt identifikatoriskt drag i Björlings porträttdikter. Intressant i sammanhanget 
är att Bengt Holmqvist börjar sin klassiska ”Inledning till Björling” (1949) med 
att diskutera just denna dikt vars tema, ”att under ständig kamp och med oändligt 
tålamod bygga upp ett längtans tempel”, han anser vara av central betydelse för 
hela Björlings författarskap.11 

Samtidigt påpekar Holmqvist hur denna tendens kommer i konflikt med 
den ännu mer markanta inriktningen mot det ofärdiga, det oavslutade. I 
sammanhanget lyfter han fram en annan dikt från samma samling, som också 
handlar om att bygga ett hus (d.v.s. ett verk), men där byggandet aldrig är menat 
att fullbordas, utan endast inskränker sig till grunden: ”Mitt hus – en grundsten! 
Mina tankar, varje / dag mitt liv – en grundsten lagd, min enda! / Men när taket 
välves, faller jag tillsammans. Ty / det hus har grund, det har ej tinne. Tinnar, 
det / är grunder blott. Den grund: dig vida världen / bär!” (VD 79 / I 87) Att 
lägga taket på plats blir som att tillsluta en likkista. ”Fullbordan är självmord, 
den ödesdigra motsatsen till byggets syftning och byggmästarens natur”, som 
Holmqvist formulerar det. Detta är en mycket väsentlig distinktion, då den tar 
fasta på det kontinuerligt öppna och oavslutade i Björlings verk. Men jag vill också 
framhålla att den borde påverka vår syn på just den tidige Björling: hans trevande 
början var inte inskriven i någon förutbestämd plan som bara kunde ta en enda 
riktning. Eller som Björling själv uttryckt det i ”Min skrift – lyrik?” (1947):

10 Ekbom 1978, s. 63.
11 Holmqvist 1949, s. 28.
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Att skriva är mitt sätt att leva och kämpa för livet. Och i vilken 
form det skall ske, det ser jag – efteråt. Egentligen vet jag 
ingenting och det är mycket enkla ting jag strävar till, eller att 
säga det enkla innehållslösa eller någonting giltigt. Jag står inför 
min första början. (MSL 42 f. / V 182 f.)

Även om Björling alltid skulle stå inför denna första början, befinner han sig i 
Vilande dag vid en alldeles omedelbar och reell början: i den första famlande fasen 
av sitt författarskap. Det är just sökandet och osäkerheten som är så signifikativa 
för Björlings tjugotalssamlingar. Vi möter en diktare som ännu trevar efter ett 
språk som förmår bära det han vill uttrycka. 

Men hur går detta sökande efter ett eget språk ihop med den samtidigt så 
tydligt redovisade misstrogenheten mot orden? Hur kan en författare på jakt 
efter ett språk samtidigt vända sig bort från detsamma? När Björling skriver: 

”Stumma ord och lögner bara är det mesta” (VD 18 / I 26), så vore det sannaste 
uttrycket för en sådan uppfattning att lägga ned pennan för gott och helt uppgå 
i tystnaden. Något sådant verkar också ha förespeglat Björling när han skriver: 

”Oskriven är den dikt som tonar bäst. Giv att / vårt liv den dikten bure – till en 
tystnad!” (VD 25 / I 33)

Samtidigt visar denna aforism på den utomordentliga komplexiteten i 
Björlings uppfattning av tystnaden. Den oskrivna dikten ”tonar”! Det aldrig 
nedskrivna och uttryckta är förbundet med ljud, här närmast någon form av 
musik, vilket förefaller vara en paradox. Hur kan det som inte finns, som aldrig 
är materiellt manifesterat, ändå ge ifrån sig en ton? Och den följande meningen 
– skall den läsas som att livet bär dikten mot tystnaden eller att dikten bär livet? 
Med tanke på hur ofta Björling betonade förbindelsen mellan liv och dikt, är 
det inte förvånande att han väljer en grammatisk konstruktion som håller båda 
möjligheterna öppna. Ändå tror jag i likhet med Bernt Olsson att det är dikten 
som är subjekt och livet som är objekt.12 Aforismen blir på så vis också mer 
sammanhållen, då den börjar med att tala om just dikten. Men hur förhåller det 
sig med den tonande dikten? För att återknyta till Bernt Olsson menar han att 
detta grepp att tala om en ordlös sång hör ihop med en mångförgrenad tradition 
från Verlaine, som Björling kunnat studera hos bland andra Vilhelm Ekelund.13 
Hos Verlaine och hans många efterföljare kan vi se hur misstrogenheten mot 
orden leder till en ökad koncentration på språkets klanger och ljud. Men den 

12 Bernt Olsson 1995, s. 229.
13 Ibid., s. 223, 229.
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tidige Björling kan knappast sägas skriva någon utpräglat eufonisk poesi.14 ’Tonen’ 
är snarare något som omtalas än verkligen frambringas.

”Sångare” 
Frågan är om ord som ”ton” och ”sång” hos Vilande dags diktare överhuvudtaget 
har att göra med den musikaliska dimensionen. Att vara sångare (d.v.s. diktare) 
är för Björling ett förpliktande uppdrag, närmast att vara ett slags försångare som 
visar på den framkomliga vägen för de andra:

Sångare ville jag vara, giva de lidande dag
och giva de glade en längtan. Sångare, tonande
stark genom dagen.

Och intet var ordet, men toner och ljus i mitt 
hjärta!

(VD 11 / I 19)

På ett plan kan dikten sägas fortsätta på det tema som en gång slagits an av 
Strindberg i Dikter på vers och prosa (1883) och dikten ”Sångare!”. Men där 
Strindberg visat upp negativet till den dikt han själv ville skriva (”Sångare! / Hur 
länge viljen I sjunga vaggsång / Och skallra med skallra för unga släktet?”15), 
presenterar Björling dess positiva realisering. 

Även om Walter Dickson något ensidigt betonar Strindbergs betydelse för 
Vilande dag, kan man inte bortse från dennes närvaro i Björlings debutverk.16 
Den är konkret inskriven i bokens allra första början, som inleds av ett motto 
(traditionsenligt placerat på uppslaget efter titelsidan) vilket lyder: ”’O evige! Jag 
släpper ej din hand, din hårda hand, förrn du välsignat’ (AUGUST STRINDBERG.)”. Citatet 
som saknar verkreferens är hämtat från dramat Stora landsvägen (1909) som i sin 
tur återgår på de ord som Jakob yttrar till Herren under sin brottningskamp 
med denne (Första Moseboken 32:26).17 Strindbergcitatet framstår som en aning 

14 Förhållandet skulle småningom bli väsentligt annorlunda och Björlings dikter komma att fyllas 
av en rik skala toner och ljud. Se Carl-Johan Malmberg, ”’Dikts mångtonighet ett aldrig uttänkt’ 

- tankar om ljudet, tonen och lyssnandet hos Gunnar Björling”, i Björlingstudier: föredrag vid Gunnar 
Björling-symposiet den 18-19 maj 1992, utg.: Clas Zilliacus och Michel Ekman, Helsingfors, 1993, 
s. 161-68. 

15 August Strindberg, Samlade verk 15, redigerad och kommenterad av James Spens, Stockholm, 
1995, s. 23.

16 Walter Dickson ägnar hela sitt avsnitt om Vilande dag i sin En livslivets diktare: studier i Gunnar 
Björlingtext, Stockholm, 1956, s. 9-21, åt att diskutera relationen till Strindberg.

17 Se kommentarerna till August Strindberg, Samlade verk 62, redigerad och kommenterad av 
Gunnar Ollén, Stockholm, 1992, s. 279.
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förbryllande. Kontrasten mot bokens inledande paratext, titeln Vilande dag, är 
påfallande. Och de flesta av bokens dikter går mer i linje med titelns tematiska 
inriktning mot det återhållsamma och kontemplativa. I sammanhanget måste 
man givetvis också fråga sig i vilken utsträckning citatet skall tänkas vara länkat 
till sitt verksammanhang, dramat Stora landsvägen, ett vandringsdrama med 
döden som slutstation. Förvisso kan Björling sägas ha följt en konvention när 
han avstår från att attribuera mottot till ett verk, å andra sidan finns det motton 
i andra böcker av Björling som har verkbestämning.18 Dessutom kan knappast 
det aktuella citatet sägas tillhöra de mer ’kända’ och därmed lättidentifierade 
Strindberg-citaten (i stil med ”Det är synd om människorna”). Saken kompliceras 
också av att mottot är något av ett dubbelcitat eftersom Strindbergs ord i sin tur 
är ett bibelcitat. Det mesta talar nog för att Björling i första hand inte syftat på 
dramat Stora landsvägen utan framför allt velat lyfta fram Strindberg själv och själva 
citatets laddning av ett trotsigt och aggressivt sökande efter gudomlig förlossning. 
Även om denna trotsiga attityd inte dominerar Vilande dag, finns den där i vissa 
texter och partier som en motkör och som mest accentuerat i samlingens sista 
dikt ”Abrakadabra!”. 

När det gäller motton skall man dessutom som Genette påpekar, inte under-
skatta själva författarnamnet. Inte så sällan är det namnet som är det väsentliga 
medan själva verksammanhanget eller citatets egentliga innehåll spelar en mindre 
roll.19 Författarnamnet i sig är bärare av ett distinkt symbolvärde som den mindre 
uppburne författaren medvetet använder sig av för att markera sin önskan om 
framtida inplacering och bedömning.20 Inte helt oväntat innehåller den tidige 
Björlings böcker en rik uppsättning paratextuella markörer i form av motton och 
insprängda citat. Dels har det väl att göra med ett större mått av osäkerhet inför 
de egna ordens bärkraft, som ofta finns i inledningen av ett författarskap, dels ett 
uttryck för den kollektiva framtoning som hör samman med dessa tidiga böckers 
mer programmatiska modernism. Att Björlings ’beroende’ av andra diktare med 
tiden minskar och ersätts av en allt större självmedvetenhet antyds av att de böcker 
där inledande epigrafer förekommer för sista gången (Fågel badar…; Men blåser 
Violer…) alla har en och samma upphovsman: Gunnar Björling.21 

18 Genette 1987, s. 141 menar att motto utan verkreferens är det vanligaste. Korset och löftet inleds 
å andra sidan av tre motton, varav två med verkreferens.

19 Genette 1987, s. 148 f.
20 ”L’épigraphe est à elle seule un signal (qui se veut indice) de culture, un mot de passe 

d’intellectualité. En attendant d’hypothétiques comptes rendus dans les gazettes, prix littéraires 
et autres consécrations officielles, elle est un peu, déjà, le sacre de l’écrivain, qui par elle choisit 
ses pairs, et donc sa place au Panthéon.” (Genette 1987, s. 148-49)

21 Förvisso citerar Björling sig själv redan i inledningen till Korset och löftet, men han delar då 
citatutrymme med Södergran och Muhammed!
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För att återvända till den citerade Strindberg så skriver Björling om honom i ett 
annat sammanhang: ”Vad han gett: bild och fantasien, kraft, lidelse, och lidandet; 
omedelbarhet, åskådlighet och intensitet, det ickekonventionella. Mod, härskri, 
uppror. Patos utan gräns.”22 Strindbergs betydelse synes ligga i en ’uppladdning’, 
i en ökad intensifiering av såväl känsloinnehåll som bildspråk, och korresponderar 
rätt väl med det valda citatet. 

I Björlings dikt ”Sångare” kan vi se hur denna Strindbergsfärgade kampattityd 
egentligen bara dominerar dess första hälft. Där finns en dikotomi som även mar-
keras typografiskt genom ny rad och indrag: ”Och intet var ordet, men toner och ljus 
i mitt hjärta!”. Att den förutskickade kamplystnaden kanske inte varit helt ovillkorlig 
antyds också av att sångarrollen mer framställs som en önskan: ”Sångare ville jag 
vara”. Den starkt utåtriktade rörelsen bryts tvärt och vi ställs inför en helt annan 
position, som bortom det faktum att orden ej längre förmår göra tjänst istället pekar 
mot det inre: tonen och ljuset i hjärtat, det symboliska centrumet för individens 
känsloliv. Det är utomordentligt svårt att med någon bestämdhet avgöra denna 
dikts tendens. Trots den oförmedlade vändningen kan man inte påstå att den skulle 
förorda det inre stämningslivet framför den mer utåtvända kampen. Snarare än att 
presentera en syntes låter Björling motsatserna stå sida vid sida i en och samma dikt. 
Som jag tidigare påpekat är detta antitetiska mönster mycket karakteristiskt för hela 
Vilande dag och går också igen i relationen mellan boktitel och motto.

3. Mellan varats och blivandets poesi

Symbolistisk språkkris
I vilken utsträckning symbolismen spelat någon roll för den finlandssvenska 
modernismen är inte helt lätt att avgöra. När Olof  Enckell i sin Södergran-
avhandling tecknar ”Den litterära situationen omkring år 1916” uppehåller 
han sig utförligt vid de symbolistiska och dekadenta strömningarna som via 
kontinenten även hade trängt fram till Finland, och som utgör den bakgrund 
ur vilken Södergrans lyrik växer fram.23 Det är ett intressant perspektiv på den 
finlandssvenska modernismen som senare forskning i sin fokusering på expres-
sionismen tenderat att tappa bort.

22 Citerat från ett odaterat maskinskrivet manus (4 bl.) utan titel som behandlar Strindberg, i 
Björlingsamlingen (ÅAB) vol. 66 ”artikelutkast”. Så vitt jag kunnat finna är manuset opubli-
cerat.

23 Olof  Enckell 1949, s. 23-37.
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Södergrans debutbok Dikter (1916) står under ett tydligt inflytande av sym-
bolismen. Som Tideström och Espmark framhållit, rör det sig då främst om 
greppet att låta naturen vara på en och samma gång ett naturlandskap och ett 
inre själslandskap.24 Boel Hackman menar att även Södergrans (under hennes 
livstid otryckta) ungdomsdiktning visar utpräglade symbolistiska drag, där inte 
bara den tyska traditionen utan även den samtida ryska symbolismen kan ha 
varit en förebild.25 

Men redan i Dikter kan man som Espmark påpekat finna inslag av en expres-
sionistisk själsöversättning, där den rena naturen träder i bakgrunden för att istället 
ersättas av ett mer subjektivt projicerat känsloinnehåll.26 Södergrans resterande 
produktion skulle också helt domineras av denna expressionistiska hållning.

Frågan är emellertid hur pass meningsfullt det är att upprätthålla en absolut 
boskillnad mellan symbolism och expressionism. Förvisso finns det mycket som 
skiljer dem åt. Expressionismen är kantigare och har en hetsigare puls, ett mera 
uppdrivet patetiskt känsloläge och ett mer aforistiskt och fragmentariskt formspråk. 
Men ser man till andra mer övergripande strukturer blir bilden en annan. Kjell 
Espmark har i flera sammanhang framhållit det som trots allt förbinder dessa 
båda strömningar. I sin Lundkvistavhandling skriver han t.ex.: ”Samtidigt utgör 
expressionismen emellertid i mycket en fortsättning av symbolismen, i sökandet 
efter en verklighet bortom sinnenas och i synen på det diktade landskapet som en 
symbol likaväl som i mer specifika grepp som dynamisering av landskapet […]
och sinnesanalogier”.27 

En av flera förklaringar till att reaktionerna blev så pass häftiga på Södergrans 
diktning i Finland skulle kunna sökas i det faktum att det svenska Finland 
aldrig haft någon egen inhemsk symbolistisk diktning.28 Någon motsvarighet 

24 Tideström 1949, s. 112 ff. diskuterar debutens symbolistiska själsöversättning. Espmark 
ansluter sig till hans iakttagelser: ”Tideströms inplacering av diktens metod i ett symbolistiskt 
sammanhang är otvivelaktigt riktig.” (1977, s. 74)

25 Boel Hackman, Jag kan sjunga hur jag vill: tankevärld och konstsyn i Edith södergrans diktning, Helsingfors, 
2000 (diss. Uppsala), s. 66-117. Hackman vill också utifrån nyare forskning inte begränsa 
symbolismen till en serie estetiska kriterier utan också se den som en mentalitetskategori, som 
ett svar på moderniteten.

26 Espmark 1977, s. 75.
27 Espmark 1964, s. 322. Liknande argument återkommer i Att översätta själen (1975) s. 193.
28 En möjlig delförklaring kan vara den som Bengt Holmqvist antyder, att författare på ett 

minoritetsspråk ofta visar prov på en större språklig osäkerhet och hur rädslan för provinsialismer 
resulterar i en viss försiktighet och förkärlek för kända och invanda uttryck, se Bengt Holmqvist, 
Modern finlandssvensk litteratur, Stockholm, 1951, s.21 ff. På finskt håll däremot var intresset 
betydligt större. Författare som Eino Leino, Wolter Kilpi, V. A. Koskenniemi, Otto Manninen 
och L. Onerva skrev åren kring sekelskiftet en litteratur starkt präglad av symbolismen, se 
Irma Rantavaara, ”Symbolism and Finnish Literature”, i: The Symbolist Movement in the Literature 
of  European Languages, ed. Anna Balakian, Budapest, 1982, s. 597 ff. Sin största och mest 
genomgripande betydelse fick annars symbolismen för den finländska bildkonsten.



EN TON BORTOM ORDEN194 • MELLAN VAR ATS OCH BLIVANDETS POESI • 195

till den grupp rikssvenska lyriker – Ekelund, Österling, Agrell, Kléen, Siwertz, 
Lidman – som under några på 00-talet odlade en symbolistisk verskonst upp-
stod aldrig bland finlandssvenskarna. Visserligen hade man i kretsarna kring 
tidskriften Euterpe under 1900-talets första år intresserat sig livligt för den 
franska symbolismen, som presenteras med såväl introducerande artiklar som 
översättningar av bl.a. Baudelaire, Rimbaud och Verlaine.29 Men samtidigt 
är diskrepansen mellan denna kritik och den samtida inhemska litteraturen 
iögonfallande. Något större intresse bland allmänhet eller utövande diktare 
lyckades man aldrig skapa. Utifrån Raymond Williams tidigare introducerade 
begreppsapparat för beskrivning av det kulturella systemets hegemoni, kunde vi 
betrakta denna symbolistiska strömning som en framträngande icke infogad kultur. 

Glappet mellan å ena sidan de egna sekelskiftsskalderna Mörne, Gripenberg, 
Procopé och Tegengren – som alla skrev en mer återhållsam och stram dikt – 
och å den andra Södergrans fria vers och uttalade vilja att upprätta en egen 
’verklighet’ i dikten, upplevdes som alltför stort. Även om t.ex. Gripenberg gjorde 
vad han kunde för att framstå som Finlands Baudelaire, med strofer som: ”På 
sängens lakan skiner solen gladt. / Där, vaknad nyss, en vacker kvinna sträcker / 
sin nakna kropp som intet hölje täcker. / Och härlig glänser hudens hvita skatt”30 

– så spränger aldrig hans dikter realismens ramar eller söker uppnå någon form 
av språklig transcendens; det blir bara platt och pinsamt pubertalt. Gripenberg 
har ännu inte tagit steget från ’realism’ till ’symbolism’.

Denna konflikt mellan realism och symbolism som Gunnar Brandell har 
framhållit som ett konstitutivt drag för nittonhundratalslitteraturen31, gäller i 

29 Olof  Mustelin, Euterpe: tidskriften och kretsen kring den, Helsingfors, 1963, s. 178 ff.
30 Bertel Gripenberg, Vida vägar, Helsingfors, 1904, s. 18.
31 Gunnar Brandell, Svensk litteratur 1900-1950, 2. omarb. o. utv. uppl., Stockholm, 1967, s. 16 f. I 

förordet gör Brandell vissa reservationer mot första upplagan från 1958, då han menar att han 
där presenterade motsättningen mellan symbolism och realism i en alltför tillspetsad form. Själv 
finner jag denna brasklapp något onödig och missvisande, eftersom Brandell även i den andra 
upplagan arbetar med att lyfta fram det dialektiska spelet mellan symbolism och realism. I denna 
senare utgåva är resonemanget också utbyggt med diverse sociologiska kontextualiseringar, vilket 
bidrar till att tydliggöra just dialektiken mellan dessa kategorier. Det handlar inte bara om estetiska 
värden, utan skillnaderna visar sig också i relationen till publiken och i synen på litteraturens 
förhållande till marknaden. Här utmärks symbolismen av ett större avståndstagande och ett 
framhävande av den egna strikt litterära exklusiviteten. Brandell är också en av de få svenska 
litteraturhistoriker som utan reservationer alldeles självklart talar om en svensk symbolism, se 
avsnittet ”Symbolister och dekadenter” s. 105-31. Ett nyare och brett upplagt arbete där den 
svenska symbolismen står i centrum är Johan Lundberg, En evighet i rummets former gjuten: dekadenta 
och symbolistiska inslag i Sven Lidmans, Anders Österlings och Sigfrid Siwertz lyrik 1904-1907, Stockholm/
Stehag, 2000. Lundberg betraktar symbolismen inte bara som en stil utan vill också sätta den i 
samband med upplevelsen av moderniteten. Som ett svar på den splittring och instabilitet som 
följer i spåren av sekularisering, urbanisering etc. utvecklar symbolisterna ett litterärt språk med 
starka enhetsskapande drag, menar Lundberg.
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ovanligt hög grad den finlandssvenska modernismen. Den starka ställning som 
de inhemska sekelskiftesskalderna erövrat hos såväl kritiker som publik, gjorde 
inte minst den senare gruppen sällsynt illa förberedd vad gällde förmågan att ta 
till sig en diktning som inte omedelbart var kongruent med ’verkligheten’. Det 
avståndstagande löje som landsortspressens kåsörer visade inför Södergrans 
debut Dikter (1916) var direkt sprunget ur denna realistiska förväntningshorisont. 
Även om huvudstadens litteratörer bättre förmådde identifiera och artikulera 
den underliggande estetiken och poetiken, innebar detta inte alltid att resultatet 
gillades. Många kritiker kände sig tveksamma inför en litteratur som avlägsnade 
sig alltför långt från det reella. Så kan Ruth Hedvall i sin recension prestera såväl 
en karakteristik av dessa dikters grundläggande symbolistiska poetik som ett 
avståndstagande: 

Den stil, som karakteriserar Edith Södergrans Dikter har 
knappast förut varit representerad i svensk poesi. Det är en 
ganska avancerad futurism – eller närmare bestämt sym-
bolism – som man här gör bekantskap med. Yttervärlden 
existerar blott som symbol och möter oss i dikten vanligen i 
fantastisk omgestaltning, given i stiliserade former och subjektivt 
omdiktade färgvalörer. […] Den orörliga drömstämning, som 
karakteriserar dessa dikter förnimmes ofta såsom en kvalmig 
atmosvär.32

Att kritikernas beredskap för att tolka den modernistiska dikten knappast hade 
nått längre när Björling några år senare debuterade har framgått av tidigare 
kapitel. Också nu hade recensenterna påtagliga problem att genrebestämma 
texterna. Däremot möter man inte längre riktigt samma indignation inför 
det obegripliga – kritikerna redovisar sin oförståelse utan större upprördhet. 
Samtidigt innebär detta inte något erkännande; att vara modernist blir lika med 
att vara obegriplig. Den modernistiske diktaren ställer sig därmed (i recensenternas 
ögon) utanför det offentliga samtalet – den värld där kritikern och läsaren vistas 
– och kan därför avfärdas. ”Man kan tänka sig Gunnar Björling såsom mästaren, 
vilken förklarar sin lära för hängivet lyssnande adepter, men hör man icke 
till deras slutna skara står man hopplöst utanför”, som Henning Söderhjelm 
uttrycker det i sin recension av Vilande dag.33

En möjlig delorsak till att symbolismen aldrig lyckats rota sig inom den 
dominerande kulturen i det svenska Finland kan vara att den – i likhet med 

32 Ruth Hedvall, ”Inhemsk lyrik”, Nya Argus, 10 (1917), s. 56.
33 Henning Söderhjelm 1922.
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dess efterföljare modernismen – inte bara betraktades som ord på papper, utan 
också som ett hot mot det etablerade samhällets normsystem. Om modernisterna 
beskylldes för bolsjevism så angreps Euterpe-gruppen i seklets början för dekadens. 
Ledande företrädare för det etablerade samhället som statsrådet Thiodolf  
Rein och G. G. Rosenqvist, professor i dogmatik och moral, gick ut med stort 
uppslagna artiklar och föredrag, och snart var den förfärliga ”dekadensen” på 
var mans läppar.34 När Gunnar Castrén svarar på kritiken i en artikel i Euterpe 
är han mån om att förklara att debatten egentligen inte alls har något att göra 
med den litterära dekadensen.35 Emellertid får nog detta mer betraktas som en 
undanmanöver för att kunna gå direkt på det som Castrén anser vara kärnan i 
Reins angrepp: den påstådda osunda dyrkan av personligheten. Tvärtom menar 
Castrén att det är samhällets oavvisliga plikt att i största möjliga utsträckning låta 
individen utveckla sig fritt. Överhuvud är Castrén – liksom övriga euterpister – 
motståndare till all typ av normativ etik. Och när han skriver ”att de moraliska 
känslorna äro en produkt af  utvecklingen i likhet med alla våra öfriga känslor 
och att de ha sin rot i de historiska förhållandena” (s. 160), kommer han 
verkligen nära den typ av resonemang som Björling skulle komma att föra i ett 
otal sammanhang.36 Även om Castrén inte vill diskutera dekadensens litterära 
yttringar så var betonandet av det individuella även kännetecknande för den 
diskussion som fördes kring den dekadenta stilens särdrag, där man gärna lyfte 
fram det egenartade och individuella som det mest centrala och värdefulla.37 För 
konservativa människor som statsrådet Rein upplevdes varje avvikelse – vare sig 
det rörde sig om moralfrågor eller lyrik (och som dessutom ofta var kombinerade) 

– som ett hot mot samhällets gemensamma grundvalar. Såväl fria förbindelser 
som en mer fri poesi måste bekämpas. Som Johan Lundberg påpekat utgör den 
symbolistiska och dekadenta sekelslutslitteraturen en startpunkt för en litterär 
tradition som tematiserar värdegemenskapens sammanbrott.38 

*

34 Om denna debatt se Mustelin 1963, s. 317-25.
35 Gunnar Castrén, ”Dekadens och individualism”, Euterpe, 2 (1903) s. 157-61.
36 Så t.ex. i den tidigare diskuterade debatten mellan Björling och Wirtanen våren 1950. Som stöd 

för sin uppfattning åberopar sig Castrén bl.a. på Höffdings Etik, ett arbete som tillsammans 
med Westermarcks filosofi låg till grund även för Björlings moraluppfattning. Om Euterpes 
betydelse för den unge studenten Björling har han skrivit i den tidigare åberopade artikeln 

”’De ej födda’: något om idéströmningar” (1949). I ett brev till Rolf  Lagerborg 25.11.1942 
(Samling Rolf  Lagerborg, ÅAB), berättar Björling att han som skolgosse läste Euterpe på 
universitetsbiblioteket.

37 Om dekadensens individualistiska stilsträvan, se: Calinescu 1987, s. 170.
38 Lundberg 2000, s. 27.
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Trots att den unge Björling läste och beundrade de finlandssvenska sekelskiftes-
skalderna och speciellt sökte efterbilda Gripenbergs sonetter (rent formellt), är 
ändå merparten av hans bevarade dikter från 1909-10 skrivna utifrån Levertins 
och Ekelunds symbolistiska ordkonst. Även om han inte når upp till sina 
rikssvenska förebilders nivå, är det deras rikare orkestrering och koncentration på 
det inre själsliga spelet han eftersträvar snarare än den inhemska lyriktraditionens 
mer karga och realistiskt förankrade uttryck. Den förhöjda språkmedvetenheten 
och det därmed sammanhängande tvivlet på ordens förmåga är också något 
som Björling kunnat finna inom symbolismen och då inte minst hos Ekelund. 
Fast symbolisterna sökte upprätta en egen verklighet i språket, kunde de inte 
undkomma den referens som orden likafullt bar på. Även om de förkastade 
litteraturen som ett mimetiskt projekt, stod de inför ett översättningsproblem: 
hur skulle de till ord kunna överföra den inre världen av själsliga stämningar 
och vaga halvt outsagda förnimmelser av något oerhört och absolut?39 Snarare 
än att komma fram till någon generell lösning väljer de flesta symbolister att 
dramatisera denna problematik i den egna texten, vilket gör att deras verk får en 
utpräglad metapoetisk karaktär.40

Den unge Björlings intresse för denna typ av litteratur förefaller ha gått hand i 
hand med upplevelsen av den egna språkliga otillräckligheten och de höga etiska 
sanningskrav han ställde på orden. I ett brev till Folke Isaksson från december 
1950 berättar han om sin tid i Hyvinge kring 1909-10, en period av intensivt 
läsande och diktskrivande men också en tid av plåga och djupa tvivel: ”Och 
ibland tänker jag på hur jag satt, ensam på jorden, det var på landet, ensam så 
att det pinade mig att öppna munnen när jag besökte butiken, jag ville ej tala, 
plågades av ett ord. Av ord utan mening.”41 Den avslutande formuleringen är 
kanske här den mest centrala: ”ord utan mening”. Björling skulle livet igenom 
ställa stora etiska fordringar på språket: orden måste vara autentiska och sanna, 
svara mot det hans ’hjärta’ ville uttrycka. Om inte så var det bättre att tiga. I 
ett brev till Jaakko Päivärinta från februari 1911 skriver Björling: ”Borde tiga 
och inte göra mäj sentimental. Tala, om jag har något att säga. Alltså tiga livet 
igenom, om jag inte snart nått den stora energin, vars varje ord är en fullmogen 
frukt, ett uttryck för dess inre.”42 Långt senare i Vilande dag kunde han skriva: ”Så 
rädd att i orden bedra, att bedrar en – i / gärning – sitt hjärta!” (VD 50 / I 58) 

39 Om symbolismens språkkris se Ståhl 1984, s. 144 ff.; Laurence M. Porter, The Crisis of  French 
Symbolism, Ithaca, 1990; Bernt Olsson 1995, s. 75-108, 453.

40 Porter 1990 ger många exempel på sådana självdramatiseringar. Han betonar att det inte enbart 
handlar om en störning av den semantiska förbindelsen, utan också om en upplevelse av hur 
orden inte når fram till mottagaren, publiken. Detta gäller särskilt Baudelaire och Rimbaud.

41 Folke Isaksson 1973, s. 4.
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Anders Olsson har pekat på något väsentligt när han betonat Björlings språk som 
mer inriktat på att vara en handling, ett performativt instiftande än blott och bart 
en utsaga.43 Ett sådant synsätt förefaller även ligga under denna formulering om 
hur de bedrägliga orden bara genom att yttras blir till en bedräglig handling. 
Tystnaden är hos Björling inte bara eller ens i första hand ett uttryck för oförmåga 
eller brist, utan också ett tillstånd som åter och åter uppsöks då det är så rent och 
obesudlat. Som vi tidigare sett återkom Björling ofta till en dikt han skrev kring 
1909, vars inledande rader framställer tystnaden som den plats varifrån orden 
skall hämtas: ”Ord ur tystnan spanar jag / osagt ord att stilla vinnas / ord kring 
vilket själen tvinnas / långsamt, ljudlöst dag för dag”.44 Samtidigt är det tveksamt 
i vilken utsträckning denna tystnad är möjlig att nå. Den blir ett slags himmel eller 
paradis, en plats för det oförfalskade och jungfruliga, eller som Björling skriver 
1917: ”Oskuld, en tystnad, ej gripbar.” (VD 87 / I 95)45

Varats och blivandets poesi – två huvudlinjer i symbolismen
Så kan vi i dikt efter dikt genom Vilande dag se hur längtan till vilan i det enkla, i de 
konkreta tingen, i hjärtat, det egna känslolivet, kontrasteras mot en strävan till det 
bortomliggande, till ett större och mer universellt sammanhang. Kanske tjänar 
denna konflikt som ett slags ’motor’ för dikten. Utifrån detta olösliga dilemma 
alstras diktens bilder, eller som Björling skriver: ”Och aldrig fann kvalet en 
himmel, och aldrig / fann längtan en jord. Därför finns dikten.” (VD 90 / I 98)

Dikterna är ofta riktade mot tystnaden, stillheten, eller i någon mer allmän 
och vag mening: något kommande, något strömmande eller kontinuerligt 
rinnande som samtidigt ställs i kontrast till och ibland länkas samman med vilan, 
dagen, stunden. Ständigt återkommer dessa manande formuleringar om det 
kommande: ”det kommer helt stilla om natten”; ”Det kommer en dag”; ”Det 
skall komma, i tysthet din dag” (VD 63 / I 71). Poeten försöker skriva sig fram 
mot själva negationen av sin skrift, tystnaden, en substans som egentligen är 
onåbar: ”Tystnad! mot dig vi pilar sänder. Och de stud- / sar blott tillbaka. Så 
det – är.” (VD 89 / I 97) Det finns en ambition redan i debuten att låta denna 
tystnad ta plats i den egna dikten genom att arbeta med ellipser och syntaktiska 
lakuner. Det var bl.a. dylika stildrag som fick samtiden att betrakta Björling som 
en representant för den modernistiska diktningen. Samtidigt är detta envetna 

42 Brev till Jaakko Päivärinta 26.2.1911, vol. 16 (ÅAB)
43 Anders Olsson 1995a, s. 120 f.
44 Brev till Stig Carlson (KB) daterat ”29/30 nov. natt”. Året för brevet är förmodligen kring mitten 

av 1940-talet. Dikten finns även bland de nedteckningar (mestadels ur minnet) som Björling 
gjorde efter branden 1944, se Björlings daterade manuskript 090000/1, 100000/1 (ÅAB)

45 I ”Min skrift – lyrik” (MSL 31 / V 173) uppger Björling att han skrev denna aforism redan 1917.
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kretsande kring det dunkla och vagt förnimbara (som redan fanns i hans 
opublicerade ungdomsdiktning) något som kan ledas tillbaka till symbolismen 
vars författare med förkärlek använde sig av antydningar och medvetet vaga 
ordräckor för peka på dolda och hemlighetsfulla meningssammanhang.46

Vid sidan av dessa dikter som söker suggerera något som ligger bortom det vi 
kan frammana med vårt språk, och som understundom tvingas erkänna språkets 
tillkortakommanden (”Stumma ord och lögner bara är det mesta”), finns det 
texter som tvärtom visar på en stark tilltro till ordens förmåga att träda i direkt 
förbindelse med världen och alla dess mångahanda aspekter.

Påfallande många av Vilande dags texter befinner sig i denna pendling mellan 
det som språket ännu inte nått fram till (och kanske heller aldrig kommer att göra) 
och den fulla och mättade värld som stiger direkt upp ur diktens ord. Dessa två 
motsatser som Björling här arbetar med påminner om de två huvudlinjer inom 
den post-romantiska poesin, som Paul de Man diskuterade i den tidiga uppsatsen 

”The Double Aspect of  Symbolism”.47 Inledningsvis uppmärksammar de Man 
de problem som omgärdar begreppet symbolism, eftersom det kommit att 
användas i så många betydelser: där den ena (snäva) ytterligheten enbart räknar 
med den lilla gruppen kring Jean Moréas som 1885 skrev sin berömda program- 
och protestartikel riktad mot den då aktuella dekadensen; och den andra (vida) 
ytterligheten som menar att all litteratur är symbolistisk eftersom den använder 
sig av symboler och metaforer. Även om det kan vara sant att all litteratur i en 
mer allmän mening är symbolistisk, innebär det inte att all litteratur varit explicit 
medveten om detta, och ännu mindre har den delat symbolismens insikter om 
det problematiska i detta faktum, betonar de Man. 

de Man markerar att han i sin artikel med symbolism avser den breda språk-
medvetna postromantiska strömning, som startade i Frankrike med Baudelaire 
och som kom att påverka hela den europeiska litteraturen under slutet av 1800-
talet. Denna inflytelserika litteratur var redan från början förbunden med två 
sinsemellan kontradiktoriska hållningar, framhåller de Man. Den ena, negativ 
och skeptisk, frågar sig hela tiden hur litteraturen överhuvud är möjlig när orden 
är så bedrägliga. Den andra är visserligen inte blind för komplikationerna men 

46 Bo Hakon Jørgensen framhåller symbolismens strävan att artikulera det dolda: ”en skjult mening, 
en uåbenbaret verdensorden, som tekstens ord peger på, ja man kan sige, at symbolismen lader sig 
udlede af  sæatningen: den skjulte menings mest virkende sproglige udtryk. Meningen er 
ukendt, skjult, og alligvel skal dette fænomen søge sig et sprogligt udtryk.” (Jørgensen 1993, s. 51)

47 de Mans essä är skriven någon gång mellan 1954-56, men publicerades först i Yale French Studies 
74 (1988). Jag anför och citerar efter boktrycket i Romanticism and Contemporary Criticism: the Gauss 
Seminar and Other Papers, ed. E. S. Burt, Kevin Newmark, Andrzej Warminski, Baltimore, 1993, s. 
147-63. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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tror sig ändå kunna nå fram till ett fulländat språk. Oavsett vilket läger den 
symbolistiska poeten tillhör skriver denne utifrån en rubbning, ett glapp: ”The 
symbolist poet starts from the acute awareness of  an essential separation between 
his own being and the being of  whatever is not himself: the world of  natural 
objects, of  other human beings, society, or God.” (s. 150) Den mest omedelbara 
reaktionen från poetens sida blir att denne försöker använda sig av det poetiska 
språket för att överbrygga denna spricka mellan medvetande och värld. I det 
sammanhanget blir just ordens förmåga att fungera symboliskt speciellt intressant. 
Den språkliga symbolen öppnar sig alldeles ’naturligt’ för en sådan försonande 
funktion, menar de Man:

Something in the structure of  the symbol allows for this, 
since it states the identity between two entities that are nor-
mally experienced as being different. […] In such a meta-
phorical statement, the infinite distance that separates 
object from consciousness is crossed at lightning speed, and 
unity is restored nor merely among the diversity of  natural 
objects but also between the spiritual and material world.” 
(s. 151)

Förlitandet på symbolen för att inom språkets ramar skapa en helare och mer 
sammanhållen värld får sitt kanske tydligaste uttryck hos Baudelaire och hans 
korrespondenslära. Baudelaire trodde, menar de Man, på varats fundamentala 
enhet: en enhet som inte var omedelbart tillgänglig via världen och våra sinnen, 
utan aktiverades i språkets och konstens (och religionens) symboler. Denna 
inriktning kallar de Man för varats poesi (”poetry of  being”).

Den andra linjen: blivandets poesi (”poetry of  becoming”) representeras av 
Mallarmé och intar en mer reflekterande och prövande hållning till de fenome-
nella objekten, närmar sig dem från olika perspektiv och lyfter fram olika aspekter 
utan att därför tro sig kunna upprätta en identitet mellan ord och ting. Denna 
typ av poesi erkänner att det finns ett avstånd mellan medvetande och värld som 
språket aldrig kan överbrygga. Istället för att etablera språkliga symboler som 
skall täta denna glipa använder Mallarmé och hans efterföljare språket för att visa 
på dess sprickor och tomrum. Mallarmé ställer oss inför en värld som befinner sig 
i en kontinuerlig rörelse, en värld där tingen genomgår ständiga förskjutningar 
och transformationer. (s. 157 ff.)

Detta dubbla arv från Baudelaire och Mallarmé: varats poesi och blivandets poesi, 
har varje symbolistisk och postsymbolistisk poet varit tvungen att förhålla sig till. 
Och de flesta har, menar de Man, valt att skriva vidare utifrån Baudelairelinjen: 
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”and the modern poet has often become like one of  the magi, underway toward 
a new epiphany.” (s. 161 f.) 

Det är uppenbart att de Man uppfattar denna position som något av ett själv-
bedrägeri. För de Man är det blivandets poesi som bäst svarar mot den grund-
läggande ontologiska brist som han menar kännetecknar medvetandets relation till 
varat. Även om den sene de Man lämnar detta hegelianskt och fenomenologiskt 
inspirerade förhållningssätt och istället fokuserar på diktens retoriska skikt, så 
tar han ändå med sig detta ’brist’-tänkande: dikten kan aldrig nå fram till den 
’verklighet’ den söker beskriva. Den position som Baudelaire representerar och 
som den tidige de Man om inte försvarar ändå anser möjlig att poetiskt gestalta, 
betraktas av den sene de Man som högst diskutabel. I ”The Double Aspect 
of  Symbolism” framhåller han hur symbolen hos Baudelaire alltid hävdar en 
identitet. Påfallande ofta sker detta genom användningen av konjunktionen 

”comme” (”som”), ”probably the key word of  Baudelaire’s poetry” (s. 159). I en 
betydligt senare uppsats ”Anthropomorphism and Trope in the Lyric” söker de 
Man genom en läsning av den berömda sonetten ”Correspondances” visa att 
inte ens denna så grundläggande konjunktion förmår skapa någon reell identitet. 
Den symbolistiska enhet som dikten vill hävda motsägs av dess egen retoriska 
uppbyggnad, menar de Man och fäster uppmärksamheten på hur detta ”comme” 
mot slutet av sonetten inte längre korsar en sinneserfarenhet med en annan utan 
ligger kvar i samma olfaktiva sfär och därmed bryter den korresponderande 
kedjan. ”Considered from the perspective of  the ’thesis’ of  the symbolist ideology 
of  the text, such a use of  ’comme’ is aberrant. […] Instead of  analogy, we have 
enumeration, and an enumeration which never moves beyond the confines of  
a set of  particulars”.48 Jag finner denna tolkning något ’över-subtil’ och frågar 
mig också vilka växlar man kan dra utifrån ett enda diktexempel för Baudelaires 
poetiska projekt som helhet. Jag vill hävda att de två huvudlinjer som de Man 
skisserar i ”The Double Aspect of  Symbolism” är fortsatt relevant för att beskriva 
den motsättning visavi språket som opererar inom den symbolistiska praktiken.

*

Snarare än att verkligen framställa varats fulla och mättade helhet som något 
realiserat och närvarande, uppehåller sig många av Vilande dags texter kring 
förhoppningar och önskningar därom. Redan bokens första dikts två inledande 
rader ställer oss inför ett sådant förhoppningens scenario: ”Där vinkar en blomma, 

48 Paul de Man, The Rhetoric of  Romanticism, New York, 1984, s. 249 f.
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där vinkar och lockar / ett doft mot mitt öga. Där blinkar ett hopp.” (VD 9 / 
I 17) Efter dessa lockelsens figurer som retar ögat handgripligen både genom sina 
inbjudande rörelser och sina doftsensationer, byter dikten fokus från naturens 
utopi till det voluntaristiska jagets aktiva begär: ”Jag vill stiga till himlarnas bärg, 
jag vill sjunka / i vågen: en dal. Jag är sjungande ton, och i gåta / ler dagen.” 
Sådana tvära kast mellan det skira och drömartade och det egna jagets dynamik 
är mycket karakteristiska för denna boks dikter.

Det epifaniska (det gudomligas plötsliga uppenbarelse) som de Man menade 
utmärkte mycket av ’varats poesi’ är också representerat i Vilande dag.49 Det kan 
se ut som i följande dikt:

I min luft är du kommen: en dallring, en syn!
Ej jag känner ditt rum och ditt namn. Allt är vad
det var. Men du kommer; en ljusning, en svävande
krets är ditt namn.

(VD 10 / I 18)

Det epifaniska tar här bokstavligen plats inför våra ögon under läsningens gång. 
Det gudomliga ikläder sig dock ingen mer materiell substans utan förblir i ett 
immateriellt spiritualistiskt svävande tillstånd: ”en dallring, en syn”. I själva 
verket är det väl så att det heliga förblir heligt – effekten av det heliga förstärks 
– just genom att det inte intar en mer konkret gestalt utan uppträder på detta 
obestämda, men därför inte mindre närvarande sätt. 

Men det epifaniska kan också uppenbaras som en helig kraft i en mer direkt 
fysisk kontakt med människan, som i denna dikt:

Heliga syn, så du föddes, du ordlösa ton på min
panna! Och dag var en tystnad. Och stilla i tin-
gen jag låg.

(VD 11 / I 19)

49 Ordet epifani (grek. epipha’neia, av epiphai’no, ’visa’, ’manifestera’) är ursprungligen en religions-
vetenskaplig term, men har framför allt genom James Joyce fått betydelse som en estetisk term 
för att visa hur vissa ting och händelser i den litterära texten framträder med en intensiv laddning 
av något gudomligt eller heligt. Om epifanin se vidare Roland Lysell, Erik Lindegrens imaginära 
universum, Bodafors, 1983 (diss. Stockholm), s. 444 ff. Holger Lillqvist menar att epifanin är 
ett väsentligt drag i den finlandssvenska lyriska modernismen överhuvud, se Holger Lillqvist, 

”Modernisternas tiotal och tjugotal”, i: Finlands svenska litteraturhistoria 2: 1900-talet, utg. Clas 
Zilliacus; red.: Michel Ekman, Helsingfors, 2000, s. 93. I sin avhandling uppmärksammar 
Lillqvist även det epifaniska hos Björling, se: Avgrund och paradis: studier i den estetiska idealismens 
litterära tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran, Helsingfors, 2001 (diss.), s. 270, 280 f.
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Liksom i föregående dikt har vi att göra med en plötsligt uppenbarad ”syn”, här 
dessutom kompletterad med bestämningen ”Heliga”. Men om den förra var 
mer enhetligt uppbyggd kring synen som något visuellt, är denna upplevelse inte 
lika självklart länkad till ögat, för som det heter: ”så du föddes, du ordlösa ton 
på min panna!”. Snarare än att vara något sett är denna ’syn’ något hört. Och 
frågan är om inte även ett annat sinne, det taktila, finns med i sammanhanget. 
Det talas om tonen ”på min panna”. Hur denna tredje sinnesinstans skall tolkas 
i sammanhanget är inte alldeles lätt att avgöra; men man kan föreställa sig hur 
pannan (huvudet) – med hjärnan därbakom – fungerar som en resonanslåda 
för denna ”ordlösa ton”. Men ordet ”panna” kan i sammanhanget också antas 
markera hur denna heliga syn är en inre syn av en högre andlig natur. Johan 
Lundberg har visat hur det tidiga nittonhundratalets symbolistiska poeter 
påfallande ofta använde sig av ordet ”panna” för att markera en form av högre 
insikt och andlighet.50 Björling skriver ”ordlösa ton” och inte ”ljudlösa ton”, vilket 
skulle kunna ha förefallit mer ekvivalent med diktens fortsättning som talar om 
tystnaden och stillheten. Kanske skall detta ”ordlösa” markera att tonen inte 
representerar något diskursivt intellektuellt utan den ’rena’ intuitionen; det som 
befinner sig närmare det heliga. Den epifani som här gestaltas är överhuvud inte 
av det diskursiva slaget, och den känsla av fullständig enhet med varat som dikten 
mynnar i, nås genom att gå bortom språket och söka sig mot tystnaden och de 
konkreta tingen.

Andra gånger kan det epifaniska ta plats i språket, som därmed erhåller en 
kraft långt utöver den vanliga:

Jag känner din röst, ej jag känner ditt tal; som
ur hjärtat det sprungit, en åder av det som blott
anas. 

Röst ifrån doftande länder; skuggfina syner:
ditt ord. Din sanning: det ropet som går genom 
tingen.

(VD 15 / I 23)

Här ger sig förändringen inte tillkänna som något omedelbart eller utifrån 
kommande: ”Jag känner din röst”. Ändå finns där någonting främmande: ”ej 
jag känner ditt tal”. Rösten är densamma men vad den säger visar sig vara 
annorlunda. Denna känsla av plötslig obekantskap har vi träffat på tidigare i 

50 Lundberg 2000, s. 74 f
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en snarlik formulering: ”Ej jag känner ditt rum och ditt namn” (VD 10 / I 18). 
Denna kända röst med sitt nya tal förklaras vara sprungen ur hjärtat men också 

”en åder av det som blott anas”, vilket tyder på att det inte bara handlar om ett 
plötsligt förtroende, ett intimt tilltal, utan också om något annat och större som 
ligger utanför den enskilda människan. Denna tendens förstärks i diktens andra 
parti som vidgar rösten till att vara något mer än enbart hjärtats utgjutelser: 

”Röst ifrån doftande länder; skuggfina syner: ditt ord”. Bilderna tar fasta på det 
avlägsna och något ogripbara, som ändå förmedlas genom orden. Och åter 
möter vi dessa ”syner”: epifanins markör framför andra. Här dessutom i form 
av en komplikationskomposita: ”skuggfina syner” – på en och samma gång något 
dunkelt och pregnant. Kanske är detta epifaniska språk rent av ’starkare’ än den 
konkreta världens manifestationer, då sanningen är ”det ropet som går genom 
tingen”. I sin tematik ligger denna dikt nära den grupp med orfiska dikter som 
också förekommer i Vilande dag; vi skall återkomma till dem i ett särskilt avsnitt.

Ordet som skapelse eller död
Sökandet efter tingen kan också sättas i samband med den känsla av ett språkets 
syndafall, som många av Björlings tidiga texter ger uttryck för. Det handlar om 
upplevelsen av att orden saknar täckning, att de är på glid från det objekt som 
de ursprungligen var avsedda att beteckna. Djupast under en sådan uppfattning 
ligger den judiskt/kristna föreställningen om hur världen en gång skapats 
genom det gudomliga ordet, men också tanken på Adam som den ursprunglige 
namngivaren – Gud leder fram alla skapelsens djur till Adam för att han skall ge 
dem ett namn – vilket har tolkats som att han delade Skaparens unika insikter och 
kunskaper. Efter syndafallet och utdrivandet ur paradiset ansågs denna språkliga 
urkraft ha gått förlorad. Inom den västerländska tanketraditionen möter vi en 
stor skara filosofer och författare som tänkt och drömt om hur detta adamitiska 
urspråk skall kunna återerövras.51 Björling delade knappast denna dröm, utan för 
honom handlade det närmast om hur han skulle kunna hantera erfarenheten av 
ordens oförmåga. Istället för att förlita sig på orden, lyssnar han in mot tystnaden 
och söker sig mot de konkreta tingen som är möjliga att uppleva omedelbart 
och taktilt, utan språkliga förmedlingar. I den tidigare behandlade dikten som 
inleddes med utropet ”Heliga syn” (VD 11 / I 19) presenteras ett tillstånd av 
djupaste förening; jaget befinner sig i själva tingen, är ett med deras essens. Men 
i andra stunder då det epifaniska inte låter sig kallas fram, utan bara presenteras 
som en längtan, kan vi erfara hur avståndet till tingen ökar:

51 För en sammanfattning av dessa språkliga syndafallsföreställningar och logosspekulationer, se 
Bernt Olsson 1995, s. 32 ff.
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Ton ur det skapande stilla! ej synligas blomma!
du bleknande doft: du, min trånad till detta som
är, är – i tingen!

O aning om det som ej är: är det enda!

(VD 12 / I 20)

Det som poeten här söker, befinner sig som så ofta i det ”stilla”.52 Vi kan se hur 
detta eftersträvansvärda framställes i bilder som är uppbyggda kring det para-
doxala – det som undflyr verbalitet och visualitet och som därför inte kan mani-
festeras inom ramen för en mer konventionell diskurs: en blomma som ej är synlig 
och en aning om det som ej är. Doften låter sig visserligen visualiseras som något 
sett (en synestesi) men är också den av det flyende slaget. I samma stund som 
doften träder fram är den på väg att förflyktigas: ”bleknande doft”. Trots dessa 
ständigt undflyende objekt, fortsätter poeten att tråna efter ”detta som är, är – 
i tingen”. Bortom negationerna finns det ändå något som är. Men där finns också 
något som ”ej är”, eller rättare för att än mer markera dess undflyende natur: ”O 
aning om det som ej är”. Samtidigt fastslås det, med en sista paradox, att detta 
som ej är i själva verket ”är det enda!”. 

Denna genomgående pendelrörelse mellan det som är och inte är, är mycket 
kännetecknande för vad som här ovan utifrån de Mans resonemang kallats 
’blivandets poesi’. Inför Björlings dikt är det lätt att associera till Mallarmés tankar 
om hur själva akten att benämna ett objekt samtidigt utplånar detsamma: ”Jag 
säger: en blomma! och bortom den glömska dit min röst förvisar varje kontur, så, 
som något annat än de kända blomkalkarna, reser sig musikaliskt, själva idén – 

52 I den förra ’ting’-dikten talades det t.ex. om hur ”stilla i tin- / gen jag låg”. Hos Ståhl 1984, 
s. 139, framhålles att man i det antika Grekland prisade stillheten som det tillstånd vari det 
gudomliga uppenbarade sig. För Winckelmann och den tyska nyklassicismen blir den stilla själen 
såväl ett estetiskt som etiskt ideal. Symbolistiska diktare som t.ex. Vilhelm Ekelund använder sig 
ofta av stillhetens figur för att markera framträdandet av det epifaniska. Hos Björling i Vilande 
dag kan vi se hur stillheten tjänar ett liknande syfte. Förutom de nyss anförda, några ytterligare 
exempel (kursiveringarna är mina): ”Och där stillnar i brand och där gudom står fram” (VD 
34 / I 42); ”Är blott stilla / omkring, som vi funnit ett liv” (VD 47 / I 55); ”På allt du ser stilla. 
Lugn är din väg. Starkt / är ditt hjärta” (VD 58 / I 66); ”Förtvivla ej! Kommer! den dag, och 
jag bryter / mig ut som igenom en järnring, eller helt stilla / står fram” (VD 63 / I 71); ”Men i 
fjärran är, glömt, / i sekunderna gömt är – ett hjärta. / Så bleknat och urkramat stilla” (VD 94 
/ I ). I Vilande dag är stillheten ofta sammanvävd med ord som tystnad, dag, stund, vilande etc. Hans 
Larsson – Björlings filosofiske läromästare – tangerar liknande tankegångar i Intuition (1904): 

”Den som finner trollformeln – och konstnären tillkommer det framför andra att hjälpa oss finna 
denna – han viker, när han vill, åt sidan och går liksom genom en osynlig hägnad, och där inne 
bakom, där är det tysta! [...] Endast i det intuitiva lifvets tystnad och ro och stämning är det som 
själen förnimmer skarpt nog för att utforska det fördolda. Endast där lefver hon helt, med alla 
sina krafter i innerlig enhet.” (s. 80 f.)
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och ljuv, den som är frånvarande i alla buketter.”53 Mallarmés tankar får dock 
inte förstås som att de i grunden handlade om att utplåna objektet för att ersätta 
det med tomhet och inget annat. Som framgår av citatet försvinner blomman, 
men något annat träder in i dess ställe: ”själva idén”. Hos en något senare 
författare och kritiker som Maurice Blanchot kan vi se hur dessa tankar via en 
mycket speciell Hegelläsning får en ännu mer extrem utformning. I den märkliga 
essän ”Littérature et le droit à la mort” (”Litteratur och rätten till döden”) utgår 
Blanchot från en passage hos Hegel som diskuterar det tidigare åberopade 
bibelstället om Adam som ger djuren namn. Det Blanchot (i Mallarmés efterföljd) 
vill lyfta fram är det faktum att Hegel betonar hur Adam därmed förnekar djuren 
i deras egenskap av något varande och gör dem till en idé. Och så är det även 
med författarna, hävdar Blanchot. I en passage som medvetet ekar av Mallarmé, 
beskriver han den litterära akten som en dubbel process av förintelse och skapelse. 
För att förkroppsliga något i skriften måste samtidigt objektets utanförskriftliga 
existens förnekas. Säger jag eller skriver ”denna kvinna” förnekar jag också 
hennes existens, hennes konkreta kropp, får henne att framstå som frånvaro. 
Orden ger mig varat men det ger mig det berövat på varat:

Je dis: cette femme. Hölderlin, Mallarmé et, en général, tous 
ceux dont la poésie a pour thème l’essence de la poésie ont vu 
dans l’acte de nommer une merveille inquiétante. Le mot me 
donne ce qu’il signifie, mais d’abord il le supprime. Pour que 
je puisse dire: cette femme, il faut que d’une manière ou d’une 
autre je lui retire sa réalité d’os et de chair, la rende absente et 
l’anéantisse. Le mot me donne l’être, mais il me le donne privé 
d’être.54

Samtidigt påpekar Blanchot, att språket naturligtvis inte dödar någon bokstavligt, 
men att det ändå är bärare av denna negation, denna dödens skugga. Även 
vardagsspråket delar i stor utsträckning denna erfarenhet, fortsätter han. Men 
där finns ändå en skillnad: att kalla katten för ’katt’ är förvisso att göra den till 
en ’icke-katt’, men det innebär inte att jag gör den till en ’hund’ eller ’icke-hund’. 
Vardagsspråket går aldrig lika långt som det litterära språket i sin negation av 
objektet. Det litterära språket har en helt annan medvetenhet om den bräckliga 
och bedrägliga relationen mellan tecken och ting. Man kan säga att det litterära 

53 Stéphane Mallarmé, ”Versens kris”, i: Texter i poetik: från Platon till Nietzsche, i urval av Per Erik 
Ljung och Anders Mortensen, Lund, 1988, s. 254.

54 Maurice Blanchot, La Part du feu, Paris, 1949, s. 325. Sidhänvisning ges i fortsättningen 
i texten.
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språket desperat söker det som vardagsspråket hela tiden tar för givet: att ’katten’ 
verkligen finns. ”Le langage de la littérature est la recherche de ce moment qui 
la précède.” (s. 329) Blanchot presenterar här ett slags längtan tillbaka till Adams 
urspråk. Men det finns ingen möjlighet att komma bortom orden, och hoppet 
kommer därför att förläggas till språkets egen materialitet, det faktum att orden 
också är ett slags ting, det skrivna som något fysiskt. Blanchot talar lyriskt om hur 
allt kring själva orden och skrivakten antar en rent fysisk form: rytmen, tyngden, 
massan, formen, papperet på vilket man skriver, bläcket, boken (s. 330). Språket 
är ett slags andra natur, ett ting, där världen fortsatt kan existera.55

Blanchots slutsatser är som jag påpekat osedvanligt extrema, men samtidigt är 
det ingen tvekan om att han beskriver erfarenheter som många postsymbolistiska 
och modernistiska författare delar, och som kommit att få djupgående kon-
sekvenser för det sätt de valt att skriva på. Björling tillhör dessa författare inför 
vilka språket aldrig kan vara något självklart, men som hela tiden söker ett 
omedelbart uttryck för tingen, utan några skarvar eller glipor. Naturligtvis är 
han medveten om svårigheten att nå ända dit:

Som uppå resa du på tingen ser. Som den där
har i hjärtat hem. Och aldrig glömmer: jag är 
främling, och jag längtar hem.

(VD 76 / I 84) 

Jaget betraktar tingen på avstånd, som vore han på resa. Trots att inget närmare 
sägs faller det sig naturligt att tänka sig någon som sitter på ett tåg (eller 
motsvarande) och betraktar det förbidragande landskapet. I vart fall är resans 
destination knappast dessa ting; snarare är det en resa bort eller förbi dem. Ändå 
är det i tingen som jaget har sin verkliga hemvist, det är där han har sitt hjärta. 
Denna resa bort från tingen är inte en resa mot friheten utan en färd mot ett allt 
större främlingskap. Tingen får närmast status av konkretiserade imperativ: ’Det är 
här du hör hemma!’. Det är omöjligt att betrakta dessa ting intresselöst; de fungerar 
likt ett slags känslomässiga magneter som sliter och drar i betraktaren. Vi förstår att 
detta främlingskap endast kan brytas genom att denne åter närmar sig tingen.

Det finns en möjlig intertext till denna dikt. Vilhelm Ekelund använde sig ofta 
av resan som en bild för en grundläggande existentiell ensamhet och rotlöshet. 
I samlingen Elegier (1903) förekommer en dikt som heter just ”På resa” och som 
beskriver den känsla av övergivenhet som infinner sig när tåget stannar vid en 

55 Hur man hos Björling möter en liknande känsla för skrivandets och ordens rent fysiska kvaliteter 
diskuterar jag i ”Björling, handen, skrivandet och döden” (1991).
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station, en ljus och alldeles stilla vårkväll: ”En stilla stad; / vårafton ljus. / Tåget 
höll. / Det blev så helgstilla, / tyst. / Det var lördagskväll. / Mellan ängar / långt 
långt hän / sträcker sig / blommande fruktträdsallé. / En kyrkklocka ringde. / 
Mitt hjärta, hvar har du / hem?”.56 I Vilande dag skriver Björling en dikt som 
nästan ser ut som ett svar: vårkvällen, den öde stationen, tåget – inget av detta 
finns kvar, men själva situationen är ungefär densamma, denna längtan efter ett 
sammanhang att bottna i, något fastare och beständigare än det flyktiga resandet. 
Man skulle kunna hävda att hela Ekelunds scenario med sin lördagsstilla stad, 
de ringande kyrkklockorna och de bortomliggande ängarna, i Björlings dikt har 
koncentrerats till dessa ting. Den fråga som Ekelund låter dikten avslutas med: 

”Mitt hjärta, hvar har du / hem?”, får hos Björling sitt svar: i tingen!
Men för det mesta förblir dessa ting i fjärran, på oöverstigligt avstånd. Jaget 

eftersträvar en kontakt med det reala, men det viker undan:

Vita ljus som blöder, blomning fager! Vita fana
som mig lyser där jag går! Min längtan! du som
giver sår. Och verklighet: som böjer undan!

Så blekt och matt mitt öga: som en dimma dan-
sande förbi.

(VD 51 / I 59)

Denna längtan känner vi sedan tidigare, men här har den onekligen tilltagit i 
intensitet och framstår nu som rent fysisk plågsam. De vita ljusen som visar vägen 

”blöder”, och av sin längtan får jaget ”sår”. Det är ett mer drastiskt bildspråk 
med dragning åt det expressionistiska än i de flesta dikter ur denna samling, som 
har en betydligt svalare och mer återhållen metaforik. Ögat – annars vanligen 
framställt som det sinnesorgan som verkligen förmår upprätta kontakt med varat 
och får det att lysa i all sin praktfulla glans – är här nästintill slocknat: ”blekt och 
matt”. Det är fråga om en systematisk degradering av de figurer som annars står 
för en ökad verklighetskontakt och förmåga till transcendens. Här är alla sådana 
öppningar blockerade, och dikten slutar med dimman som sveper in – en bild 
som till skillnad mot diktens övriga mer expressionistiska figurer snarare vetter åt 
symbolismen och dess förkärlek för det töckniga och dimomhöljda.57 Bilden av 

56 Vilhelm Ekelund, Elegier, Stockholm, 1903, s. 20. Inte bara i dikterna utan även i prosan 
återkommer Ekelund till denna scen. I hans första prosabok Antikt ideal (1909) kan vi läsa: ”Och 
den ton hans snyftande hjärta gaf  ifrån sig den kvällen, den darrar nu i främlingens hjärta vid 
aftonglansen öfver dessa slätter, och den följer honom genom kvällen och natten, där han sitter 
vid sitt ensamma kupéfönster – upp genom bergen och snön.” (s. 175 f.)

57 Se Lundberg 2000, s. 49 f., för en exemplifiering av symbolismens intresse för dimma och regn.
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den dansande dimman gör att dikten tonar ut i en mer mjuk och mindre sårig 
atmosfär än den som förmedlats av inledningens taktilt vassa bildspråk.

I ytterligare en märklig dikt kan vi följa hur jaget söker en rent handgriplig 
kontakt med varats finalitet:

Kall är min hand: som jag rörde vid varandets
ände, och allting var flutet isär!

Ljus är min själ, fastän kall är min hand. Ljus:
som var fullhet, var tidernas fullbordan — anad!

(VD 74 / I 82)
Dikten är utomordentligt ambivalent och rör sig oförmedlat från det konkreta till 
det abstrakta. Utan några allegoriska eller symboliska omskrivningar förklaras 
handen vara kall eftersom den har rört vid ”varandets ände” där ”allting var flutet 
isär”. Varat håller inte ihop. I diktens andra del byter dikten plötsligt karaktär. 
Detta är inte alls ovanligt hos Björling, och framför allt inte i denna starkt 
dualistiska bok. Ljuset och kraften kommer än en gång inifrån, denna gång inte 
omskrivet via hjärtat utan direkt ur själen. Detta ljus är bärare av ett löfte om en 

”fullhet”, en ”tidernas fullbordan” och så den typiska björlingska bestämningen 
i slutet av satsen: ”anad”, som får meningen att böja av i ytterligare en riktning. 
Triumfen är inte säker, vi kan blott ana den, längta efter den, och kylan i handen 
finns kvar som en påminnelse om varats instabilitet.

Nej, denna dröm om helhet och harmoni kan sällan eller aldrig kallas fram, 
hur gärna än jaget vill eller anstränger sig. Den inställer sig snarare som vi 
tidigare sett helt oförmedlat i form av en epifanisk uppenbarelse eller i mindre 
dramatisk form mitt i vardagens bestyr:

En gång stannar jag vid tröskeln till min dörr
och famnar livet utan ord och önskan. I min själ
är frid, i hjärtat blomma: ändlöst blott, vid trös-
keln till min dörr.

(VD 76 / I 84)

Denna känsla av fullhet kommer mycket plötsligt; den liksom ’överfaller’ jaget när 
det befinner sig stående på tröskeln. En bild som säkert inte är vald av en slump, 
tröskeln är ju en plats som mycket konkret utgör gränsen mellan inne och ute. 
Den innerliga bekantskap och trygghet som kan råda i det egna rummet flyttas 
här över till världen och livet i dess helhet, som motståndslöst låter sig famnas. 
Men frågan är om det inte här ändå föreligger någon form av aktiv handling – 
det är ju jaget som famnar livet och inte tvärtom. Samtidigt är det en handling 
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helt utan överlagda avsikter, tillkommen spontant i ögonblicket: ”utan ord och 
önskan”. Till skillnad från förra dikten finns här inga infogade reservationer: i 
själen råder frid kort och gott. Helheten understryks också av att dikten är gjuten 
i ett stycke. Här finns inte den uppdelning i skilda strofer eller partier medelst 
indrag, som är så vanlig i Vilande dag. Dikten börjar och slutar med tröskeln, 
platsen mellan inne och ute, dess centrala symbol.

Ögats ljus
Påfallande många av Vilande dags dikter av kategorin varats poesi är fokuserade 
kring ögat och dess förvandlande ljuskraft. Några exempel: ”Skimmer som 
guldstoft i människan bor; i vart / öga en konung har rike, och hjärtat bär 
fullbor- / dans himmel.” (VD 11 / I 19); ”Lycka är se och är vara. Se, – låta 
portarna / upp! – vara glad i sitt öga: / att konung en lever!” (VD 23 / I 31); 

”Längtan: mina händer blommar där; under / tunga foten mognar dagen. 
Och mitt öga ser, som / i befriat allt. Och hjärtats strid har tystnat.” (VD 37 
/ I 45) Genom ögat uppenbaras ljuset, det ”skimmer” och den ”glans” som 
förekommer så ofta i Vilande dag och som är så viktiga för att driva melankolin 
och känslan av begränsning på flykten.58 Den trosvisshet som fastslås i dikten 
om att ”i vart öga en konung har rike” får sin mer komplicerade fortsättning i 
följande dikt:

I källarn är konungens värld. I källarn där
stjärnorna brinner!

Lycka är se och är vara. Se, – låta portarna
upp! – vara glad i sitt öga:

att konung en lever!
Och smärtan är ljus och välsignad och mödan

är hopplös och lång; och ej vinkar en lön och den
krona är fjärran, är fjärran.

Det högsta, det stora, det drömda och enda, det
är blott

en hand, den osynliga hand över pannan.

(VD 23 / I 31)

Här är villkoren för att vara en ögats kung väsentligt försämrade. Diktens 
protagonist befinner sig i en källare, en väl inarbetad bild för instängdhet och 
låg status i alla avseenden (ett känt exempel är Dostojevskijs Anteckningar från 

58 Anders Olsson 1995a, ägnar ett helt kapitel ”Ljusordet” (s. 213-37) åt ljuset och dess olika 
bejakande manifestationer i Björlings textvärld.
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källarhålet).59 Men vi kan redan från allra första början se hur denna erkänt degra-
derade position förlänas mer positiva konnotationer: ”I källarn är konungens 
värld. I källarn där / stjärnorna brinner!”. Här handlar det inte om att degradera 
kungen genom att placera honom i källaren utan om att ’höja’ källarvärlden 
genom att visa att denna också är kungens värld. För övrigt rör det sig i första 
hand inte om någon konventionell kung, då dikten alldeles naturligt ansluter 
till den förra dikten som talade om hur ”i vart / öga en konung har rike”. Det 
konungsliga är förbundet med tillgången till den befriande synen. Källaren visar 
sig dessutom inte vara helt mörk, för där brinner stjärnorna. Ljuset kan därmed 
sägas vara etablerat redan från början i denna dikt. Det verkliga ljusgenombrottet 
sker emellertid i efterföljande parti som uppehåller sig vid lyckan att se, och 
formuleringen om att seendet öppnar portarna fungerar här både som en markör 
av hur synen öppnar nya utsikter och av hur den rent konkret öppnar denna 
tillstängda källarvärld. Ögats glädje ligger sedan kvar som en ton dikten igenom, 
även om den uppehåller sig vid tillstånd av smärta och den långa vandringen 
innan befrielsen kommer inom räckhåll. Här kan vi också se hur Björling 
förvandlar ett känt oxymoron, ”ljuv smärta”, genom att använda sig av ögats 
metaforik: ”smärtan är ljus”.

*

I sin extatiska bejakelse av ljusets uppenbarelseformer är Björling en länk i en 
mycket anrik tradition. Hänförelsen över ljuset och dess såväl reella som symbo-
liska kraft kom mycket tidigt att ingå i olika filosofiska och poetiska diskurser. 
En av de mest inflytelserika av dessa tidiga skrifter var Plotinos’ Enneader. Den 
rena idévärlden hos Plotinos badar i ett strålande ljus, men till skillnad från 
läromästaren Platon separerar han inte helt och hållet denna sfär från den 
materiella världen; det strålande ljuset blir snarare själva förutsättningen för att 
liv skall uppstå. I sig är den materiella världen mörk och oformlig, det är ljuset 
som skänker den gestalt och skönhet. Emellertid är den litteraturhistoriska epok vi 
starkast förknippar med ljusdiktningen utan tvekan romantiken. På svensk botten 
var det framför allt Tegnér och Atterbom som var dess främsta representanter. 
Den nya skolans ivrige propagandist Lorenzo Hammarsköld introducerade 
Plotinos på svensk botten med översättningar och kommentarer i tidskriften 

59 I ett brev till Folke Isaksson 11.1.1951 (UUB) nämner Björling att diktens källare också går 
tillbaka till hans eget dåtida källarrum i Brunnsparken: ”Och har GB talat om källarens värld, 
så var det både en ursäkt och en förklaring. […] Och i ens tillbakaträngdhet samt längtan fick 
en del uttryck för stjärna och universum just i sitt lycksaligkära lilla rum […]. (Bodde i det 1915-
1933, flyttade motvilligt till annat, större rum. Ty här hade jag levat.) Min inställning till livet, 
en prick=oändlighet, sökte sina uttryck.”
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Phosphoros, för att året därefter, 1814, utge arbetet Bref  öfver Plotins philosophiska 
lärobyggnad.60 Plotinos’ idéer om det andliga ljuset och dess förbindelser med 
materievärlden kom att utgöra en av grundtankarna i romantikens naturfilosofi. 
Hos Schelling är ljuset den aktiva medan massan är den passiva principen. 
Ljuset som avlande kraft verkar på den moderliga massan, och därur uppstår det 
organiska livet, en enhet av materia och ljus.

I en ytterligt komprimerad uppräkning av tidiga läsupplevelser i antologin En 
dikt dröjer kvar (1957) nämner Björling bland en rad andra författare romantiker 
som Runeberg, Stenbäck, Vitalis, Almqvist och Tegnér.61 De enda av dessa som 
han med någon större regelbundenhet och utförlighet återkommer till i andra 
sammanhang är de båda inhemska romantikerna Stenbäck och Runeberg. När 
Björling skall välja ut en favoritdikt till antologin, väljer han Stenbäcks ”En natt”, 
skriven till minnet av kamraten Östring, som likt en rad andra ungdomsvänner 
var föremål för poetens platonskt homosexuella vänskapskult. Denna tidstypiska 
och väl kända böjelse kan vid sidan av andra sympatier säkert ha spelat en roll för 
Björlings Stenbäckintresse.62 Carpelan vill framför allt lyfta fram romantikerns 
borrande samvetskonflikt och nakna bikt som viktiga för den Björling som 
skrev Vilande dag jämte Korset och löftet och där bedrev en motsvarande idé- och 
viljekamp.63 Det är ett perspektiv som till stora delar bekräftas av de brev till Stig 
Carlson från sommaren 1949, där Björling diskuterar Stenbäck med anledning 
av att Carlson tydligen umgicks med planer på att sammanställa och ge ut ett 
Stenbäckurval. Bl.a. skriver han:

Och så är det Stenbäck. Jag måste nödvändigt läsa hela härvan; 
trots att det gäller tron och frälsningen och just det jag bekämpar, 
så berör det just min sak i så mycket. Denna renodlade tokighet 
och samvetsnöd kan man erkänna utan gudar och odödligheter. 
Hur hjärtanskärt ungdomsgrönt som allvar och sanning är det 
inte! Det är som läste man om sig själv – och avståndet i tid 
gör att man inte behöver resa borst, utan har tid att lämna 
Runebergs humanism och sin egen relativism till efterrätt. 
Att jag förstår Stenbäcks ’icke-begränsning’ i det profetiska 
kravet: jag har ju talat om att vi eller alla är lite aftongoda och 
morgonhungriga på ljuset. Jo, lite sentimentalitet (det är här 

60 En redogörelse för Hammarskölds Plotinos-arbeten lämnas av Albert Nilsson i Svensk romantik: 
den platonska strömningen, Lund, 1916, s. 113-23.

61 En dikt dröjer kvar, 1957, s. 30 f.
62 Jag har tidigare i ”Björlings andra eros” (1993) diskuterat den homosexuellt färgade eroslinjen 

hos Björling, med bl.a. hans stora beundran av Ekelund och Conradson.
63 Carpelan 1960, s. 38.
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ej fråga om hjärtats godhet och med-lidande) i ett par med 
den franska förnekelsen av hjärtats och plikts krav. Och hur 
är det inte med alla dessa hobbyn och samlanden: antikviteter, 
konstverk, och musiceranden poetiseranden och grannlåteriet 
vackerheten nog finns det så mycket att man kunde skrälla 
fram med Korset och löftet. – Ja, i sak min fiende, personligen 
kanhända mig själv – så är Stenbäck. […] Och dikterna! Särskilt 
den utomordentliga ’En natt’. Och ’Brev till min vän’, ’Guds 
barn jag är’ (anförd av mig i K.o.l.)64

Bland de dikter som Björling här nämner återkommer ”En natt”. ”Guds bästa 
barn” citeras i Korset och löftets teoretiska efterskrift ”Vardas kraft: vila” och 
framhålles där som ett exempel på den typ av kristna texter som kan tjäna 
som ”en brygga till det rent mänskliga, – väckelsens storm, livshängivelsens 
omedelbarhet” […] (KL 207 / I 309). Också ”Bref  till min vän”, som måste 
räknas som ett av Stenbäcks verkliga kraftprov, innehåller tydliga inslag av den 
platonska vänskapskulten.65 Men det som verkligen är intressant för oss i detta 
sammanhang är att dikten ger prov på en rik ögon- och ljusmetaforik. Några 
exempel: ”Stiger solen igen upp ur sin nattliga bädd; / Ser sig med glänsande 
öga omkring och nickar ’god morgon’” (s. 55); ”Men för min blick, när jag höjer 
den upp, står morgon och solsken, / Morgon och solsken och lif, leende, hvart jag 
ock ser. / Låt mig glädjas deråt! Som svanen simmar i viken, / Simmar i glädje 
och ljus, fri och lycksalig, min själ” (s. 55); ”Älskade aningar nog glöda alltjemt 
i min barm; / Men det är dock dödt och det lifvande ljuset är borta, / Om vid 
min sida ej står trogen och älskad en vän; / Älskad en vän, som glädes med mig, 
hvars vänliga öga / Blickar med kärlek och fröjd varmt och förtroligt i mitt.” 
(s 56); ”Allt hvad i själen sprider det vårliga skenet och allt hvad / Lifvet förljufvar 
och gör hjertat så fullt och så varmt, / Det är allt poesi, och all ting är grått den 
förutan, / Men såsom solens ljus gjuten den är öfverallt.” (s. 58). Utifrån dessa 
sekvenser kan vi se hur solen slår an en gnista som sedan uppträder i form av 
olika figurationer av värme och ljus, och hur dessa ljusmanifestationer väcker en 

64 Odaterat brev till Stig Carlson (KB). I likhet med de andra ’Stenbäckbreven’ bör det vara skrivet 
någon gång kring juli 1949. 

65 Ett exempel: ”Vill jag med trohetens makt och det fulla förtroendets glädje / Varmt omsluta min 
själs dyrbare älskling och vän, / Trycka hans hand och värma hans bröst och ömt i hans öra / 
Hviska ett darrande ord: tag af  mig, älskade, allt!” (Lars Stenbäck, Dikter och prosa, med inledning 
och kommentarer av Johannes Salminen, Helsingfors, 1974, s. 57) Talet om att ”Varmt omsluta” 
och ”värma hans bröst”, kan också sägas stå i förbindelse med den genomgående ljusmetaforiken, 
se även följande exempel.
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vild och gränslös glädje: själen simmar i ljus; aningarna glöder i barmen; vännens 
blick är varm; hjärtat är varmt; poesin är som solens ljus etc.

Om Stenbäcks eventuella betydelse för Björling har diskuterats mycket litet 
är hans förhållande till Runeberg betydligt mer uppmärksammat. Hans allt mer 
tydliga inriktning på en lapidarisk och strängt tuktad centrallyrik har gjort att 
man gärna velat se en valfrändskap mellan dem. I sin En livslivets diktare genomför 
Dickson en jämförande läsning mellan Runebergs ”Den enda stunden” och en 
dikt från Luft är och ljus som förefaller tyda på ett fall av påverkan, medveten eller 
ej.66 Att det är möjligt att finna reminiscenser av det runebergska tonfallet hos 
Björling är i och för sig inte förvånande. Han tillhörde en generation där kultur- 
och samhällsliv var genomsyrade av fader Runebergs anda och där eleverna i 
skolan drillades i den runebergska innantilläxan.67 Resultatet blev inte oväntat att 
många fick det mycket svårt att upprätta någon form av genuint förhållande till 
lärofaderns texter. När tidskriften Ord och Bild med anledning av 150-årsjubileet av 
Runebergs födelse gick ut med en förfrågan bland finländska författare (däribland 
Björling) för att undersöka hans aktuella betydelse, var det flera författare som 
markerade en viss distans. Och det man framför allt reagerade mot var det 
officiella samhällets överdrivna vördnad och skolans tvångsläsning.68 Men 
även bland dem som var mest kritiska finns det en grupp dikter som man mer 
oreserverat kunnat ta till sig: ”Idyll och epigram”.69 Dessa enkla och avskalade 
dikter med sina novellistiska situationsbilder satte även Björling högt: ”Men vid 
sidan av skolläsningen samt av patriotismens Runeberg upptäcktes i ynglingaåren 

66 Dickson 1956, s. 135-38.
67 Om den nästan gudomliga dyrkan som omgav Runeberg och hans gärning redan under hans 

livstid, se Yrjö Hirn, Runebergskulten, Helsingfors, 1935.
68 ”Finländska skalder om Runeberg”, Ord och Bild, 63 (1954) s. 81-89. Några exempel på de kritiska 

invändningarna: Rabbe Enckell: ”Jag tror det vore till fördel, om man mer resolut än förr lärde 
sig skilja mellan poeten och inpiskaren av nationella dygder. Hur storslagen den senare än i vissa 
ögonblick kan vara, står han dock som paradfigur i vägen för poeten och släpper inte in honom 
till oss.” (s. 84) - Solveig von Schoultz: ”Till den grad hämmande har småstadens kultiska vördnad 
verkat: de dämpade viskningarna vid silverkannan i salongen med palmkrukorna, femte februari 
med brandkårens hornorkester vid graven, fackeltåg och tablåer – är det att undra på att han 
blev till sin egen fjärrskådande staty i Esplanaden, oåtkomlig på sin sockel av tillbedjan. Skolan 
gjorde sitt till.” (s. 88) - Lassi Nummi: ”Där han står i sin esplanad i Helsingfors, skiljer honom den 
höga sockeln alltför mycket från människorna som vandrar förbi: vi vågar inte riktigt bli närmare 
bekanta… Nationalskaldens gloria vill liksom överskugga diktarens evigt gröna lager.” (s. 89)

69 Så skriver t.ex. Solveig von Schoultz: ”Senare, på avstånd från Borgå, fick jag i mina händer 
Idyll och Epigram som underligt nog aldrig tvingats på mig och blev ytterligt förvånad. Plötsligt 
steg statyn ner och förvandlades till en levande och närvarande människa. Här var ju den friska 
stommen innanför det som så länge förefallit mig som utanverk.” (Ibid, s. 88)
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en kär läsning, Idyll och Epigram m. m. Inte en recitationslyrik, utan en dikt i de 
stilla kamrar. En dikt av det stort enkla ojämförbara.”70

I sin avhandling snuddar Carpelan helt kort vid likheten mellan Runebergs 
och Björlings ljuslyrik: ”Runebergs ljuslängtan – som slutligen får en rent idea-
listisk-symbolisk skiftning – och Björlings betonande av ljuset är väsensnära; hos 
Björling får denna kärlek till ljuset i sina mer extatiska ögonblick en symbolisk 
utformning”.71 Däremot kan man knappast hävda att han fullt ut skulle dela 
romantikernas utbyggda ljusmetafysik. Helt klart är att ljuset hos Björling 
mycket ofta förbinds med någon form av emotionell stegring eller transcendent 
genombrott, utan att han för den skull förutsätter att vi skall läsa dikten som 
en allegorisk skildring av hur ljuset ingår sinnlig förening med massan för att 
generera en högre och mer fulländad potens. Den svenska romantikens mest 
klassiska exempel på en sådan dikt torde vara Atterboms Phosphoros-prolog, 
som beskriver hur vårens unge gud, ljuset, firar äktenskap med den nyvaknade 
jorden, samtidigt som denna tilldragelse också inbegriper en skildring av poesins 
uppvaknande till en ny medvetenhet.72 Å andra sidan såg långt ifrån all romantisk 
ljusdiktning ut på det sättet. Inte minst de finländska romantikerna Stenbäck och 
Runeberg skrev en mer direkt och konkret lyrik, där ljuset för det mesta mani-
festeras i form av reala naturfenomen (med vidare symbolisk syftning) och inte 
som allegoriska omskrivningar.

Ett annat namn som i sammanhanget är svårt att förbigå är Vilhelm Ekelund 
vars texter – både lyriken och prosan – ständigt återkommer till ögat och ljuset. I 
ett tidigare sammanhang har jag påpekat hur Björlings mer extatiska ljusdiktning 

– inte minst hans kärleksdiktning – starkt påminner om föregångarens hyllningar 
av ljuset som befriare och förlossare.73 Jag tänker då framför allt på Ekelunds 

70 Ibid., s. 82. En nästan identisk passage återfinns i ett odaterat brevutkast till Fritz Mayer, vol. 16 
(ÅAB). I ett brev till Walter Dickson återkommer Björling till Runeberg: ”Det hände nog när vi 
lämnat skolan och skolläsningsruneberg, att vi upptäckte lyrikern Rrg, eller pärlorna hos honom. 
Och i 40 år har jag mumlat ’Löven gulna / träden klädas av / och novemberdagar mulna / över 
blomstrens grav’. Egentligen har jag ändå inte så mycket befattat mig med Rrg, men har visst 
tyckt att man haft honom omedvetet inom sig. Men säkert har jag väl nån gång tänkt mig honom 
såsom jämförelsepunkt, om jag nu dristat mig till det. Någon efterbildning eller ens hågkomst 
har det ej varit fråga om.” (Brev till Walter Dickson 4/5.10.1950, LUB) Dikten som Björling 
citerar ifrån är ”Höstsång” ur Dikter. Tredje häftet (1843).

71 Carpelan 1960, s. 36. Om ögats och synens framskjutna position hos Runeberg, se Gunnar 
Tideström, ”’Men ögat talte’: en studie i en skalds sätt att skildra blickar”, i Festskrift till Olof  
Enckell 12. 3. 1970, Helsingfors, 1970, s. 37-55. På sidan 48 ff. framhålls just ljusets betydelse och 
dess anknytning till romantikens filosofi, något som Tideström tidigare uppmärksammat i sin 
doktorsavhandling Runeberg som estetiker: litterära och filosofiska idéer i den unge Runebergs författarskap, 
Helsingfors, 1941 (diss., Uppsala), s. 441-44, 453-62.

72 Se vidare Albert Nilsson 1916, s. 140 ff.
73 ”Björlings andra eros” (1993), s. 102 f.
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lyrik som i en helt annan utsträckning lyfter fram ljusets extatiska karaktär, än 
den senare tankeprosan och aforistiken där ljuset fyller en mer själshygienisk och 
restaurerande funktion. I Ekelunds första två samlingar är ljuset företrädesvis 
natur och ingenting annat, men från och med Melodier i skymning (1902) får det en 
mer metafysisk och symbolistisk laddning: ”O skönhet, skönhet! Rusig skälfver / 
min själ i möte dig, en offerlåga / min ande lik upp till dig brinner; / som vågen 
häfver sig och stormar / och i ett saligt ögonblick / vill hela himlens ljusmängd 
famna” […]74. Inte minst bryter ljuset fram i de homoerotiska dikterna: ”Då i 
en lustig flock af  gossar som bada i floden, / se, bland skuggornas midt, af  det 
dröjande ljuset bestrålad, / satt han på strandens vall, nyss stigen ur vågens 
omarmning, / glänsande ännu af  pärlig friskhet, en blomstrande gosse. […] 
skuggadt av skäraste sommarns färg i den glänsande huden, / låret spände sig 
vekt i en linje af  smältande renhet, / men lik marmorn af  glans, af  ljus, af  strålar 
var foten!”75 Dylika ljusdränkta och erotiskt laddade strandscener möter vi även 
hos Björling, och de får sitt kanske mäktigaste uttryck i Luft är och ljus’ (1946) 
tredje avdelning – en diktsvit tillkommen under ungefär samma tidsperiod som 
Björlings Ekelundavskrifter i början av 1946.

Vad gäller Runeberg påpekar Tideström att merparten av hans positiva 
föreställningar om seendet troligen kan återföras på hans intresse för antiken och 
Homeros. Utgångspunkten för detta resonemang är Bruno Snells klassiska Die 
Entdeckung des Geistes där det bl.a. visas att det hos Homeros finns åtminstone tio 
olika verb för det vi kallar att se. Hos de antika grekerna, menar Snell, var det 
för det mesta fråga om ett registrerande seende, olika typer av ”blickande”, som 
inte var förenat med någon självreflektion. Bl.a. antog grekerna att ögat utsände 
ett eget ljus, och det blev speciellt tydligt när ögonen mötte ett i sig glänsande 
eller lysande föremål. För denna typ av seende använde Homeros ett verb som 
ungefär betydde ”se med glädje”.76 Denna ”seendets glädje” är, menar Tideström, 
mycket tydlig hos Runeberg77, och – skulle vi vilja tillägga – även hos Björling. 
Så har vi tidigare diskuterat dikten där passagen ”Lycka är se och är vara. Se, – 

74 Vilhelm Ekelund, Melodier i skymning, Stockholm, 1902, s. 91. 
75 Vilhelm Ekelund, Hafvets stjärna, Stockholm, 1906, s. 43 f. Denna dikt finns för övrigt bland de 

avskrifter av Ekelunddikter som Björling gjorde kring år 1946.
76 Tideström 1970, s. 41; Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes: Studien zur Entstehung des europäischen 

Denkens bei den Griechen, 3. Aufl., Hamburg, 1955, s. 19 f.
77 Tideström 1970, s. 42. Ett av de exempel Tideström anför förekommer i verseposet Kung Fjalar 

(1844): ”Närmre, närmre glänste, hvar stund, hans segel, / Och kring kölar skimrade vågors 
skum. // Glädje sken ur gråa kämpars blickar” (Johan Ludvig Runeberg, Samlade skrifter 3, utg. 
Gunnar Tideström, Stockholm, 1950 (Svenska författare utg. av Svenska Vitterhetssamfundet; 
16), s. 322).



EN TON BORTOM ORDEN216 • MELLAN VAR ATS OCH BLIVANDETS POESI • 217

låta portarna / upp! – vara glad i sitt öga” förekommer. Som mest triumfatorisk 
visavi ögat är nog Björling i följande dikt:

Så sällt är mitt öga! Jag skrattar, ej kan jag,
blott skådande le. Och mitt öga — du signarerop!

— är berusande: allt!
O du bild för mitt öga: I, alla och — allt! O

mitt skrattande öga, mitt grubbel som ser och som
ler — över allt!

O så sällt är mitt öga!

(VD 75 / I 83)

Dikten är en enda lovsång till ögat och dess förvandlande förmåga. Den starka 
hänförelsen understryks av de många utropstecknen, den stammande pulsen 
med sina inskjutna tankstreck och ofullständiga satser, samt den exklamatoriska 
figuren framför andra i poesin: ”O”. Detta ”O” fungerar här knappast som en 
apostrof  – en figur som ytterst förutsätter ett skifte av adressat, ett bortvändande 
från den ursprungligt tilltalade till ett åkallande av någon annan.78 Det starka 
känslotrycket driver fram denna konventionella form ”O” – eller om vi så vill: 
utropet ”O” ’signalerar’ att det handlar om ett högt känsloläge. ”O”:et söker inte 
kalla fram något eller någon som inte fanns redan från första början. Det som 
skapar den översvallande entusiasmen dikten igenom är ögat och de sensationer 
det mottager. Jaget behöver inte tillföras någon kraft utifrån; snarare är känslan 
av kraft så stark att denna måste artikuleras i dessa utrop av sällhet, dessa ”O”:n. 
Douglas J. Kneale som i sin intressanta uppsats om apostrofen betonar att denna 
grekiska term bokstavligen betyder ”bortvändande” och retoriskt innebär att 
poeten vänder sig bort från sin tänkta adressat (vanligen läsaren) för att anropa 
någon annan person eller företeelse, kritiserar Jonathan Culler för att han i sina 
arbeten om apostrofen helt förbigår detta. Emellertid hindrar inte det att Cullers 
observationer rörande den icke-semantiska figuren ”O” är väl så uppslagsrika. 
Culler menar bl.a. att detta ”O” inkarnerar den rena poetiska rösten, som får den 
aktuella dikten att eka av all tidigare poesi:

It is the pure embodiment of  poetic pretension: of  the subject’s 
claim that in his verse he is not merely an empirical poet, a 
writer of  verse, but the embodiment of  poetic tradition and of  

78 Jag diskuterade denna distinktion redan i ”Björlings andra eros” (1993), s. 86. Och jag vill åter 
hänvisa till Douglas J. Kneale, ”Romantic aversions: apostrophe reconsidered”, ELH, 58 (1991) 
s. 141-65.
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the spririt of  poesy. Apostrophe is perhaps always an indirect 
invocation of  the Muse. Devoid of  semantic reference, the O of  
apostrophe refers to other apostrophes and thus to the lineage 
and conventions of  sublime poetry.79

När hänförelsen i den aktuella Björlingdikten blir så stark att språket nästan 
brister kan vi se hur detta flera gånger upprepade ”O” fungerar likt ett relä, som 
länkar den stammande verbaliteten till en poesins höga ton och på så vis skriver 
in dikten i denna sublima tradition. ”O”:et markerar diktens modus. Avsaknaden 
av språklig helhet skall alltså inte ses som något nederlag för språket i sig. Tvärtom 
visar användandet av diktens retoriska instrument för att framhäva hur ögats 
entusiasm inte låter sig översättas till någon konventionell diskursiv framställning, 
att dikten ändå fungerar som dikt. På så sätt framställer denna dikt inte bara ögats 
triumf  utan också poesins triumf. Dessa triumfatoriska tillstånd får sitt kanske 
tydligaste uttryck i de orfiska dikterna som vi nu övergår till att behandla.

4. Det orfiska

Om dikterna i Vilande dag ofta pendlar mellan en längtan till ett fullare språk och 
ett accepterande av språkets tillkortakommanden – en pendling mellan varats 
och blivandets poesi – finns det även en grupp dikter som mer oförbehållsamt 
uttrycker en bejakelsens position. Det kan låta så här:

Så når jag dig, gudarnes språk: de förstumma-
des bikt och dikterisk extas. Så når jag det livet
som jublar och svävar och flyktar och andas. Så
når jag dig, enda: du dag över alla!

(VD 10 / I 18)

Dikten beskriver ett språkligt genombrott, en språklig transcendens med meta-
fysiska förtecken. Ty vad som erövras är inte något egentligt eget språk utan 
ett ”gudarnes språk”. Det är ett språk av mer uppenbart universell karaktär 
än det individuella uttrycket, ett språk som rör sig längs hela skalan från ”de 
förstummades bikt” till ”dikterisk extas”. Det är ett språk som rymmer både 

79 Jonathan Culler, ”Apostrophe”, i förf:s The Pursuit of  Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction, London, 
1981, s. 143.
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tomhet och fullhet, tystnad och sång. Än en gång ställs vi inför den hos Björling 
så ofta framhållna närheten mellan dikt och liv. Det är inte bara språket som tas 
i besittning utan också livet, ett liv som ”jublar och svävar och flyktar och andas”. 
Såväl liv som dikt utspelar sig mot samma fond av gudomlig lyftning. Utan att 
alltför bestämt binda denna dikt till en religiös föreställningsvärld kan vi ändå se 
hur den tangerar eller spelar med föreställningar från den religiösa mystiken. I sin 
bok Poesiens mystik (1935) talar Hans Ruin om mystikens två kungsvägar: i det ena 
fallet sker sökandet efter Gud genom en strävan mot det rika och allomfattande, 
medan det i det andra fallet sker genom att söka sig mot utplåning och stumhet.80 
Det ”gudarnes språk” som jaget här kommer i besittning av innefattar både den 
stumma vittnesbörden (”de förstummades bikt”) och den extatiska utlevelsen 
(”dikterisk extas”) och blir på så vis än mer gudomligt i sin totala räckvidd. 

Dylika drag var redan samtiden lyhörd för, och det första och mest extrema 
exemplet på att betrakta Björling som religiös mystiker var Cid Erik Tallqvists 
artikel ”En inhemsk mystiker” från 1924. Tallqvists uppsats är skriven som 
en reaktion på den orättvisa oförståelse som han anser har drabbat Vilande 
dag. Kritikerna har misslyckats med att förstå Björling eftersom de inte varit 
i besittning av den rätta hermeneutiska nyckeln. ”Saken är den”, skriver 
Tallqvist, ”att Gunnar Björling, likasom Edith Södergran, är en religiös diktare. 
Den ’andliga nyckel’ som fordras, för att man skall kunna förstå ’Vilande dag’ 
är en egen första hands religiös erfarenhet.”81 För dem som inte äger en dylik 
erfarenhet vill Tallqvists artikel vara en hjälp till en sådan insikt. Här är inte 
platsen att utreda Björlings eventuella mystik utan vad som intresserar mig i 
sammanhanget är hur hans sökande efter ett språk förbinds med ett sökande av 
Gud (något som är ännu tydligare i Korset och löftet).82 Björling lutar sig här mot en 
mycket traditionsrik inspirationsestetik med rötter i Bibeln och Platon, och som 
diktare ofta använt sig av.83 

80 Hans Ruin, Poesiens mystik, 2. uppl.; 2. tryck., Stockholm, 1978 (1935), s. 23 f.
81 Cid Erik Tallqvist, ”En inhemsk mystiker”, Finsk tidskrift, 96 (1924) s. 142 f.
82 Ett av de mer intressanta försöken att behandla Björlings mystik görs av Tigerstedt 1939, 

s. 428 ff., som framhåller hur hans ”livsextas” och ”gudsextas” är del av en och samma rörelse 
mot alltings absoluta sammanfall. Gud är inte något som i första hand är, utan något som 
blir. Denne måste uppsökas genom en aktiv och skapande verksamhet. Anders Olsson 1995a, 
s. 33ff., skriver i det stora hela vidare på det tigerstedtska perspektivet och betonar framför 
allt det voluntaristiska draget i Björlings mystik, att den bygger på en aktiv viljeakt. För övrigt 
verkar Björling själv inte ha varit helt obekant med den religiösa mystikens tradition: ”Apropå 
inflytelser, så visst har en i vår tid rent otaliga. Mina vänner fann ju på att tala om ’mystik’! 
Jag hade också tittat litet, helt litet, i Eckhart, Angelus Silesius, Buddha, haft intresse för Jacob 
Böhme, Giordano Bruno (i filosofiens historia). Men inte var det där så mycket.” (Brev till Fritz 
Mayer 4.2.1952, UUB)

83 Om inspirationsestetikens tradition se Carl Fehrman, Diktaren och de skapande ögonblicken, 
Stockholm, 1974, s. 13 f, 174 ff.
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Man brukar tala om en orfisk diktartradition med den sjungande och stränga-
spelande Orfeus som emblematisk förebild. Det orfiska paradigmet kännetecknas 
av sin starkt utvecklade tro på språket och dess förmåga att levandegöra en värld. 
Den orfiske diktaren framstår som en profet, en förmedlande länk mellan den 
högre världen och människornas vardagsvärld. Föreställningarna om Orfeus 
är många men han omtalas särskilt som skald/sångare: en diktare som sjöng 
skapelsens lov och ägde extraordinära insikter. Orfeus betraktades som en andra 
gradens creator direkt underställd de högre makterna. Enligt vissa sägner var 
hans far den trakiske kungen Oiagros, enligt andra källor Apollon. Kalliope, den 
episka poesins musa, var hans mor. 

Orfeusmyten kan sägas bestå av tre huvuddelar: i) Orfeus som gudaingiven 
skald vars sång var så magisk att den förmådde sätta livlösa ting i rörelse och 
tämja de vildaste djur; ii) Orfeus och Eurydike och nedstigandet i dödsriket; iii) 
Orfeus’ sönderslitande.84

Men att nu i en diktsamling 1922, mitt i den modernistiska uppmarschen, 
spela på de orfiska strängarna och tala om den gudomliga inspirationen, var det 
ändå inte en strategi som föll utanför den avantgardistiska ramen? Tilltron till den 
orfiska sångens styrka och benägenheten att anspela på dess förvandlande kraft 
har också växlat under århundradenas gång. Den senaste litterära period som mer 
förbehållslöst bejakade det orfiska var romantiken. Inom den svenska romantiken 
kom det orfiska diktaridealet att redan från början spela en betydande roll. Så 
föreslog Per Elgström att Auroraförbundet skulle konstituera sig under namnet 

”Orfikerna”, och man planerade att inför allmänheten framträda med en samling 
dikter betitlad Orphika. Istället kom flera av dessa texter att publiceras i tidskriften 
Phosphoros, vars titelsida pryddes av den strängaspelande Orfeus.85 Albert Nilsson 
utnämner Stagnelius till ”Orfeus-prästen i den svenska romantiken”86, men frågan 
är om inte den unge Atterbom kan göra honom rangen stridig. I ”Preliminarier 
till en poetik” införd i nämnda Phosphoros skriver Atterbom bl.a.: 

Det är vårt fullkomliga allvar, att inspiration är det enda villkoret 
för konstens skapelser, och det är icke blott en artig fras, eller 
hvad mängden menar med ”poetiskt talesätt”, att denna 

84 Litteraturen om Orfeusmotivet och dess litterära förgreningar är omfattande. Min kompri-
merade framställning stödjer sig på Walter A. Strauss, Descent and Return: the Orphic Theme in 
Modern literature, Cambridge, Mass., 1971, s. 5; Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten: studier i svensk 
40-talslyrik och dess litterära bakgrund, Stockholm, 1977, s. 7 ff; Charles Segal, Orpheus: the Myth of  
the Poet, Baltimore, 1989, s. 1-35.

85 Se Albert Nilsson 1916, s. 405 f.
86 Ibid, s. 406.
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inspiration emanerar från en högre makt, som utkorar vissa 
individer till redskap, utan deras minsta förvållande. […] 
Det förekommer honom då, under det han aftecknar de nya 
behag, dem hans Urania för denna gången låter honom skåda, 
som om en mild symfoni klingade genom hans känslor, och 
lösningsordet för lifvets eviga gåta, för hjertas alla önskningar 
och drömmar, under dessa stilla ackorder plötsligt utsades 
af  obekanta andemakter, men i ett tungomål som tillhör en 
lyckligare verld.87

Under sin studenttid på 1820-talet bedrev den tidigare nämnde Lars Stenbäck 
ett intensivt egenstudium av den tyska romantiken (Herder, Novalis, Friedrich 
Schlegel m.fl.) och skrev då ned i ett bevarat häfte diverse tankar som föddes 
ur denna läsning.88 Bland dessa anteckningar finns det flera exempel på den 
romantiska inspirationsestetiken, som hos Stenbäck fick ytterligare laddning av 
hans starka religiositet. Så kan han skriva:

Den, som tror, att en skald kan sjunga med kallt blod och kall 
öfverläggning, vet ej hvad poesi är.

Poesi är inspiration, en andes utgjutelse; därutaf  dess för-
underliga, dess höga betydelse och dess himmelska kraft.

Det är mig omöjligt att begripa, huru en skald kan vara 
irreligiös.

[…]

Det hör till själva poesins väsende att höja oss närmare gud, 
ja poesin är en faktor till religion, såsom Novalis säger: det 
gudomligas uppenbarelse, som stämmer själen till det goda.89

Som en praktisk demonstration av Atterboms tal om hur inspirationen ”ema-
nerar från en högre makt, som utkorar vissa individer till redskap, utan deras 

87 P. D. A. Atterbom, ”Preliminarier till en poetik”, Phosphoros, 1811, s. 578 f. Uppsatsen är även 
upptryckt (i nystavad version) i Valda skrifter 5, utg. Fredrik Böök, Stockholm, 1928.

88 Eliel Aspelin, Lars Stenbäck, Helsingfors, 1900, s. 35 ff.
89 Lars Stenbäck 1974, s. 181. Dessa ”tankar” som är skrivna 1828 publicerades första gången i 

Aspelins Stenbäckbiografi.
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minsta förvållande”, eller av Stenbäcks ord om hur ”poesi är inspiration, en andes 
utgjutelse” skulle vi kunna läsa Björlings dikt:

Vem gav dig det sällsamma ruset? Det är som
var din ej din röst, – var en sträng, på den an-
darne spelar.

Det är som ej din var den böljande ström, som
ej mänskornas tunga ditt tal.

O så lyckligt berusad, så sällsamt ifrån dig du
är!

(VD 15 / I 23)

Här talas om rus, ett språkligt rus där diktens du är besatt av en högre makt och 
därför inte längre kan hållas ansvarig för sina ord. Rösten är någon annans, knappt 
ens längre tal utan mer sång eller musik: den liknas vid en sträng på vilken ”andarne 
spelar”. (Ett av Orfeus viktigaste attribut var som bekant den strängade lyran). Bland 
det som kännetecknar den orfiska poetiken är den starka tilltron till den mänskliga 
rösten och dess nära och djupt ursprungliga förbindelse med sången och musiken. 
Den poetiska rösten blir hos den orfiske Björling till sång, en ”böljande ström” som 
flödar över alla bräddar i sin språkliga och klangliga rikedom.

Föreställningarna om det besatta skapandet, den ”besatte poeten”, bildar 
en mycket lång och inflytelserik tradition inom den västerländska litteraturen, 
och som så ofta går den tillbaka till den grekiska antiken, närmare bestämt till 
Platon.90 Hos Platon framställs den poetiska inspirationen som en gudomlig 
hänryckning, som något överjordiskt backantiskt. Tagen i besittning av 
sånggudinnorna skapar den enskilde skalden sina dikter i ett tillstånd av poetiskt 
vansinne eller rus.91 Utan denna gudomliga entusiasm föreligger strängt taget 
ingen äkta poesi, menar Platon.92

90 För en utredning av Platons idéer om diktaren se E. N. Tigerstedt, Plato’s Idea of  Poetical Inspiration, 
Helsingfors, 1969 (Commentationes humanarum litterarum; 44:2).

91 ”Ty det är väl ej på grund av konst utan på grund av gudomlig hänryckning som de episka 
skalderna dikta alla dessa härliga sånger. Och på samma sätt är det med de lyriska diktarna. 
Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro också de 
lyriska diktarna från sin sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste komma in under 
harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra. […] Ty skalden är ett lätt, 
vingat och heligt väsen; han kan ej dikta, förrän han blir gudaingiven och från sina sinnen, så att 
förnuftet viker bort; så länge som det är kvar, är ingen i stånd att dikta eller profetera.” (Platon, 
Skrifter 2, övers.: Claes Lindskog, Stockholm, 1921, s. 334-35, dialogen ”Ion”)

92 I ”Faidros” fördömer Sokrates dem som tror att det räcker enbart med habil konstfärdighet: 
”Men de som utan yra nalkas musernas tempel, i tro att det räcker med yrkesskicklighet för 
den som skall bli poet, han förblir en stympare och hans förnumstiga poesi fördunklas av de 
förrycktes sånger.” (Platon, Skrifter 1, övers.: Claes Lindskog, Stockholm, 1920, s. 348)
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Diktaren som profet – arvet från Södergran
Frågan är om den gudomliga inspirationen för Björling mer var ett ”poetiskt 
talesätt”, eller om han kan sägas ha delat Atterboms vältaligt manifesterade tro 
på dess reella och nödvändiga existens? Fanns det fortfarande plats för dessa 
romantiskt-platonska tankar inom det modernistiska paradigmet?

Förvisso hade t.ex. Södergran i Septemberlyran (1918) – lägg märke till bokens 
orfiskt klingande titel – visat att den orfiska inspirationsestetiken på intet sätt var 
död. Det är påfallande i vilken stor utsträckning denna samling är uppbyggd 
kring det orfiska och dess emblem: lyran och sången. Redan den inledande 
anmärkningen låter ana en sådan hållning i formuleringen vad ”innehållet 
vidkommer, låter jag min instinkt bygga upp vad mitt intellekt i avvaktande 
hållning åser.”93 Förutom alla dikter som talar om lyror och lutor, om sångare 
och harpospelare träder Orfeus själv oss till mötes i en dikt som beskriver hans 
speciella förmåga att väcka det döda till liv: ”Jag rör vid lyran. Det går en vind 
över jorden / sakta, högtidligt, i tårar / kyssande skönhetens livlösa, marmorvita 
statyer på / munnen / att de slå upp sina ögon. / Jag är Orfeus. Jag kan sjunga 
hur jag vill.”94 Orfeus framträder här inte bara som språkets imperator utan 
också som en modernistisk bildstormare, som i kraft av sin språkliga omnipotens 
förmår överträda de gränser traditionen upprättat: jag kan sjunga hur jag vill. 

Ett betydande antal dikter från denna samling (förmodligen även ”Orfeus”) är 
tillkomna under ett intensivt inspirerat tillstånd under september månad 1918, 
och såväl boktiteln som dessa dikters modus och tematik firar denna kreativa 
raptus.95 Huruvida Södergran spelat någon roll när Björling utformat sina 
orfiska poem är inte helt lätt att avgöra. Men i jämförelse med sina diktarkollegor 
Diktonius och Enckell är han utan tvekan den som ligger närmast detta profetiska 
tonfall, och som dessutom kan sägas utveckla en egen och mer utbyggd variant.96 

93 Södergran 1990, s. 65. Min kurs.
94 Ibid, s. 82.
95 I ett brev till Hagar Olsson 26.1.1919, skriver Södergran vidare på denna orfiska mytologi: ”Jag 

har blivit omfödd i September, därav ’Septemberlyran’. Jag kände plötsligt med osviklig säkerhet 
att en starkare hand hade fattat min pensel.” (Södergran 1996, s. 94.) Om ’septemberdiktningen’ 
se Tideström 1949, s. 168 f. Den som mest ingående behandlat inspirationens roll i Södergrans 
diktning – dock utifrån ett jungianskt perspektiv, vilket medför att den litteraturhistoriska 
kontexten ägnas ett mindre intresse – är Ulla Evers i avhandlingen Hettan av en Gud: en studie 
i skapandetemat hos Edith Södergran, Göteborg, 1992 (diss.) En mer distinkt litteraturhistorisk 
diskussion av Södergrans orfiska diktning genomförs av Hackman 2000, s. 150-51, 157-59, 173, 
191-93, 230, 234-38. 

96 Anders Olsson 1995a, som framhåller det profetiska hos Björling, skriver bl.a.: ”Björling är en 
starkt bejakande diktare med ett profetiskt anslag. I detta har han kanske bara en motsvarighet 
i den finlandssvenska modernismen, nämligen Edith Södergran.” (s. 73) Holger Lillqvist 2001 
ägnar ett kapitel åt Björlings förhållande till Södergran. Han menar att både Södergran och 
den tidige Björling anknyter till det omnipotenta inslaget i den nyplatonistiska estetiken (s. 
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Om Södergrans profetism är mer enhetligt högstämd, så spelar Björling på en 
bredare skala som innefattar flera simultant verksamma nivåer. ”Det är en lika 
uppskruvad som låg och gycklande profetism”, skriver Anders Olsson.97 När 
Björling däremot själv närmar sig Södergran gör han det på hennes villkor, vilket 
framgår av den porträttdikt som första gången stod att läsa i Ultra nr. 4 1922, på 
samma sida som Södergrans dikter ”Zigenerskan” och ”Hemkomst”: 

Edith Södergran.
Sierska: förtrampad, och i hjärtan
lysande!
Du skänker mod att gå den vägen där är klara

ögons
pilskott,
där är dag att, bristande,
förlösas, –
eviga sekunder!

Du ropade, i gråa dagen
flammande.
Sträckta händer, –
krupen samman, –
intet: ändlöst, ändlöst!

(VD 27 / I 35)

Förutom att ta fasta på det profetiska och heroiska hos Södergran genom 
tilltalsordet ”Sierska”, kan vi se att Björling även försökt följa Raivolaskaldinnans 
lyriskt uppbrutna form.98 Hans övriga porträttdikter som var införda i samma 
nummer av Ultra har – liksom de flesta av texterna i Vilande dag – en mer 
sammanhållen prosadiktform med dragning åt det aforistiska. Porträttdikten av 
Södergran med sin abrupta växling mellan längre och kortare rader, sina djärva 

266), och att Södergran utgjorde ett viktigt mönster för de många dikter från Vilande dag som 
fokuserar det sublima ögonblicket och jagets kontemplativa kraftanspänning (284 ff.) Lillqvists 
arbete innehåller många uppslagsrika resonemang och iakttagelser, men jag ställer mig generellt 
tveksam till den stora och avgörande betydelse han vill tillskriva den estetiska idealismen (arvet 
från Kant-Schiller-Schopenhauer) visavi Södergran och den finlandssvenska modernismen. 
Lillqvist läser genomgående modernisternas texter utifrån denna romantiska tradition utan 
att ta någon större hänsyn till mellanliggande led som t.ex. symbolism och expressionism. 
Dessa strömningar kan förvisso sägas vidareföra delar av romantikens ideal, men på väsentliga 
punkter bryter de också med dessa och står för något kvalitativt nytt. I den närmast följande 
framställningen är det just ett sådant perspektiv jag vill föra fram.

97 Ibid, s. 81.
98 Jfr. Lillqvist 2001, s. 282. Däremot är inte de rent lyriska dikterna fullt så få i Vilande dag som han 

hävdar. Förutom de två Lillqvist nämner finns åtminstone några till.
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radöverklivningar och rytmiserade tankstreck, ligger i linje med den nya diktning 
som hon själv presenterat i sin andra samling Septemberlyran. Därmed menar jag 
inte att Björling direkt skulle ha övertagit denna form av Södergran, även om hon 
säkert spelat en viss roll för hans lyriska orientering. Vad porträttdikten framför 
allt visar, är hans omedelbara förståelse och respekt för Södergrans estetiska 
och visionära egenart, och som han är angelägen att hans dikt skall återspegla. 
Samtidigt ser vi hur Björling laddar dikten med sin egenart. Hans dikt har en 
mer utpräglad aforistisk puls, en mera uppbruten syntax jämfört med Södergrans 
jämnare frasering (ettordsraden förekommer t.ex. nästan aldrig hos henne). Som 
alltid när Björling skriver porträttdikt handlar det om ett möte, där både den port-
rätterade och porträttören finns med i en och samma bild. Om de andra porträtt-
dikterna i Ultra återgick på äldre valfrändskaper som Ekelund, Spinoza och Pascal, 
så förefaller Södergrandikten vara skriven i mer direkt anslutning till Björlings 
första ordentliga Södergranläsning på hösten 1922:

Södergrandikter läste jag ej mera än ett tag i bokhandeln, när 
skränet om Septemberlyran kom, ung. i jan 1918. Tänkte 
blott: man får akta sig! […] Först på hösten -22 råkade jag läsa 
Södergran. När jag läst ett dussin dikter i Sept:l., skrev jag min 
hyllning. Den ingick i Ultra och i Vil.dag. Litterärt hade hon ej 
påverkat många rader i den boken annat än genom föredömet. 
För K.o.l. var hennes inflytande större, hon var ju mästaren. 
Likväl läste jag ej henne så synnerligt och har aldrig s.a.s. kunnat 
henne mer än partiellt. Jag hade min egen långa väg bakom mig, 
Vil. dags tanke och form. Men likväl verkade hon inspirerande, 
i någon mån innehållsligt, och formellt till vågsamm grannhet 
i bildval.99

Södergran har tillsammans med Diktonius haft en viss betydelse för den 
orientering mot ett mer lyriskt och expressivt språk (med djärvare visualiseringar) 
som sker i skiftet mellan Vilande dag och Korset och löftet.100 Och även om Björlings 
brevuttalanden tyder på ett visst behov av distans, råder det knappast någon 

99 Odaterat brev till Stig Carlsson, förmodligen förra delen av 40-talet (KB). Ett brevutkast varierar 
resonemanget om bildens frigörande kraft: ”Säkerligen hade Södergrans exempel sporrat till 
bildradikalism. – Jag hade dock ej synnerligt läst henne, det var visst gudshymnerna och deras 
bildradikalism som gjort intryck på mig. Brokiga iakttagelser läste jag flyktigt – i bokhandeln. 
De föreföll mig inte den tiden så märkliga, inte förstod jag mig nånsin på Napoleonfunderingar.” 
(Odaterat brevutkast till okänd mottagare [”Jag är ej”], vol. 17, ÅAB) Uttrycket om 

”bildradikalism” återkommer nästan ordagrant i ”Min skrift – lyrik?” (1947): ”Säkerligen hade 
även Södergrans exempel sporrat till bildradikalism.” (MSL 32 / V 174)

100 Jfr. Anders Olsson 1995a, s. 69.
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tvekan om den viktiga roll som Södergran spelat för honom i sin egenskap av 
banbryterska för en inhemsk modernistisk dikt.

Redan i samtiden fick Södergran dock något av ikonstatus, och Björlings 
betoning på det transcendenta och profetiska måste i viss utsträckning betraktas 
utifrån denna receptionshorisont. Till skillnad från den kritiker i Dagens Press som i 
samband med fejden kring Septemberlyran undrat huruvida Södergran var ”sierska 
eller svindlerska”, tvekade aldrig Björling om hennes diktnings profetiska status 
och värde.101 I samma nummer av Ultra där han publicerar sin Södergrandikt, 
medverkar Diktonius med en Södergranessä, som redan från början slår fast det 
exotiska och överjordiska hos skaldinnan: ”I ett litet kyffe vid en rysk träkyrka i 
den karelska gränsmarken lever en ung kvinna. Med en liten rödkindad tant som 
är hennes mor, och en svart hund som är hennes vän. Ingen kropp, men ansiktet 
med en mun som ler underbart. Egentligen blott ansikte. Egentligen blott denna 
leende mun. Och ögonen.”102

Mycket snart efter Södergrans död blev också själva hennes jordiska hemvist 
Raivola – som redan under hennes livstid framställdes i ett romantiskt skimmer 
– en sägenomsusad kultplats, som författare och andra beundrare gärna besökte 
för att betyga sin vördnad och ta del av den södergranska ’förtrollningen’. Också 
Björling avlade visit i Raivola, närmare bestämt sommaren 1937.103

Gunnar Tideström har framhållit hur det hos Södergran, trots hennes 
poetiska dristighet och expressiva utspel, finns mycket som samtidigt förbinder 

101 H. F. [Harry Fabritius], ”Fröken Södergran: sierska eller svindlerska?”, Dagens Press 25.1.1919. 
Den starkt antitetiska rubriceringen fångar det samtida mottagandet som i stort sett var 
uppdelat i två motsatta läger. Till de positiva hörde t.ex. Erik Grotenfelt som också lyfte 
fram det profetiska: ”Skalden är en gud, ty inom sin värld är han den skapande guden. 
Och det framgår med full tydlighet, att Edith Södergran ställer konsten mycket högt, högst 
av allt.” (Gt [Erik Grotenfelt], ”En nerskälld bok”, Svenska Tidningen 9.1.1919) Även Rabbe 
Enckell som ofta opponerade sig mot en alltför profetmässig attityd skriver vidare på den 
södergranska transcendenslinjen i en dikt från 1927 med rubriken ”Edith Södergran, 
sierskan” som framställer diktandet som något överjordiskt och bortommänskligt: ”Ur dunkla 
flöden, flöt dikten dig på tungan / ur dunkla berg, djupt ur månars kyla / och stjärneld. / 
Väsensfrämmande solar / glödde dig. / Över ditt anlete / föll gudarnas mask. / Du bar håren 
/ av längesen avdöda andar.” (Allas krönika, 24 (1927) nr. 2, s. 41) För en diskussion av Enckells 
Södergranbild se Louise Ekelund 1974, s. 241 ff., som också uppmärksammar denna aldrig i 
bokform tryckta dikt.

102 Elmer Diktonius, ”Edith Södergran: kritisk hyllning”, Ultra, 1922 nr. 4, s. 52.
103 ”Ja, och så var det Terijoki, och – Raivola. Jag var med Rabbe Enckell och Ralf  Parland och 

ännu en och besökte Södergrans mor, och gick i hennes trädgård, såg hennes vackra hemtrakt. 
Hennes grav är rakt ett steg från hemtrappan. Dold av en husknut, invid vilken hennes hallon 
växer invid nässlor. Annars en utsikt ner mot en insjö, och därinvid en rysk kyrka i träskulptur. 
Rätt vacker, men borde brinna som fnöske. En liten kyrkogård med även några icke-ortodoxas 
gravar. Som t.ex. Södergrans. – Modern vandrade vi med, hon är så blind att det var vi som 
fick lotsa henne och säga om hennes gamla kära träd stod kvar. En sympatisk mänska som hade 
tagit del i dotterns liv och intressen.” (Brev till Kjell Hjern 11.8.1937, GUB)
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henne med en mer romantiskt präglad tradition, förmedlad av symbolismens 
estetiska skönhetskult. Inte minst gäller detta de många dikter som besjunger 
diktargåvan.104 Även om Björling förhåller sig något mer kluven till denna 
orfiska bejakelse, håller han – i likhet med Södergran – portarna öppna mot 
den äldre traditionen i en helt annan utsträckning än övriga finlandssvenska 
modernister under tjugotalets bildstormarepok. Till denna höga uppskattning 
av den inspirerade diktarkraften är också länkat ett komplex av föreställningar, 
där litteratur och religion görs likvärdiga och där författaren blir till en präst 
i konstens heliga tjänst. Inte minst under sekelskiftet utbildas denna ”estetiska 
mysticism” inom företrädesvis den tyskspråkiga postsymbolistiska poesin.105 Som 
bl.a. Eva-Britta Ståhl påpekat odlas dessa ideal framför allt i tidskriften Blätter für 
die Kunst och kretsen kring diktarfursten Stefan George:

Religiösa, kultiska roller aktualiseras först och främst i kretsens 
lyrik, men även i medlemmarnas umgänge odlas vissa 
ceremoniella former och en bestämd moralkodex. I det litterära 
cénaclet står en avgudad diktare, en Maître, i centrum. Arketypen 
är den bibliske Mästaren, omgiven av sin lärjungeskara, men 
även den antike filosofen, i synnerhet Sokrates, ger inspiration 
till detta säregna mästare-lärjungeförhållande.106

Förvisso kallades och kallade sig själv Björling understundom för ”profeten”107, 
men det var knappast förenat med det tunga allvar och totala brist på distans som 
utmärkte George och hans utvalda krets. Till Björlings bostad i Brunnsparken 
letade sig unga och sökande människor för att lyssna till den egensinnige 
’profetens’ ord, och även om han avstod från de flesta profetiska anspråk och 
insignier, fanns det ett omvittnat sokratiskt drag hos honom. Det handlar då (trots 
att Ståhl nämner Sokrates i samband med George) om en erkänt ’låg’ profetroll. 
Snarare än att tala om för lärjungen hur denne skulle tänka och presentera 
färdiga svar och lösningar, gällde det att stimulera förmågan och lusten att tänka 
på egen hand genom att ställa det radikala frågandet och sökandet i centrum.108 
Denna sokratiskt låga linje har säkert också bidragit till att Björlings profetism 
avviker från den huvudlinje som utgår från George och som sedan sprids 
över den europeiska kontinenten och även når Finland, där den förutom hos 

104 Tideström 1949, s. 202 f.
105 Om denna tradition se Eva-Britta Ståhl 1984, avsnittet ”Den utvalde konstnären: idealen och 

verkligheten” s. 118-65.
106 Ibid, s. 123.
107 Se t.ex. Anders Olsson 1995a, s. 80.
108 Mikael Enckell 1988, s. 62 ff. framhåller Björlings sokratiska metod.
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Södergran också kommer till uttryck hos Eino Leino, L. Onerva, Volter Kilpi, 
Hagar Olsson och R. R. Eklund.109 Den tendens som t.ex. finns hos Vilhelm 
Ekelund att förvandla dikten till ett heligt rum – att rädda skönheten genom att 
förse den med sakrala konnotationer – är inte något som lockar Björling. Dikten 
har knappast något egenvärde för honom. För Björling handlar det inte om att 
rädda det heliga genom att bedriva gudstjänst inom dikten eller att rädda dikten 
genom att göra den till predikan. Det avgörande blir snarare att förmedla en 
vision; om det sedan sker på knagglig prosa eller skönt klingande vers är mindre 
viktigt. Det är framför allt i den uttalade viljan att sprida sin ’förkunnelse’ som 
Björlings profetroll ligger. Hans orfiska dikter är därför inte så mycket en lovsång 
över dikten och diktandet som över den profetiska kraften överhuvud. Snarare än 
att vara en poet i profetkappa är han en profet i poetkappa.

Modernismens Orfeus
Modernismen kan knappas sägas följa någon entydig väg vad gäller det orfiska. 
Sant är att den ifrågasätter mycket av en äldre tids metafysiska och idealistiska 
uppfattning av diktarrollen och språket, men samtidigt låter många modernistiska 
diktare den orfiska lyran och sången ljuda på nytt. 1922, samma år som 
Björling debuterar med Vilande dag, överfalls Rainer Maria Rilke av en våldsam 
inspirationsvåg, och inom loppet av några dagar skriver han de dikter som sedan 
kom att ingå i samlingen Sonette an Orpheus (1923). Så kan Rilkes Orfeussonetter 
sägas vara såväl en samling dikter frambringade genom orfiskt betonad inspiration 
som orfiska till själva sitt ärende, i sitt framhävande av språkets förvandlande kraft 
och av sången/dikten som det rena varat (”Gesang ist dasein”).

Förvisso finns det en klart reduktiv tendens, en nedmontering av alla 
metafysiska modeller inom mycket av den modernistiska diktningen, det som 
Ingemar Algulin benämner den ”orfiska reträtten”. Men samtidigt framhåller 
Algulin hur många andra modernister trots sin inriktning på förnyelse – Rilke 
är ett exempel, Södergran ett annat – återupplivar en äldre traditions kosmiska 
och religiösa attribut. ”Vi kan tala om en förnyelse av elevationen som lyriskt 
ideal till form och innehåll, till livsatmosfär och syftning, men i många fall 
kan de formella uttrycken för diktarens status och befogenheter, dvs roller och 
signifikanta attribut, överensstämma med de äldre mönstren från romantiken och 
traditionen dessförinnan.”110

109 Tideström 1949, s. 197 f., diskuterar den ”liturgisk-magiska” George-traditionen och dess 
nedslag på finländsk botten.

110 Algulin 1977, s. 69.
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I sin strävan att nå fram till det förlösande, det transcendenta, kan Björling 
anlita just en sådan äldre traditions metafysiska attribut: ”Säg, blir den dag, och 
är som hörde jag en / röst, och är som räckte mig serafer hand? / Och är som 
stod jag darrande och hörde ord / jag visste mig ej värdig, men jag jublade i tår 
och / löje, och jag såg – i löje och i tår: seraf ! / Säg blir, säg blir den dag?” (VD 
21 / I 29)111 Björling använder sig här av det välkända religiösa och litterära 
väsendet ”seraf ” för att markera denna rösts sakrala anspråk. Enligt den bibliska 
traditionen anses serafer höra till den högre klassen bland änglaskaran och 
bl.a. ha till uppgift att lovsjunga Gud. Inom litteraturen – inte minst inom den 
romantiska epoken – förekommer serafen flitigt som ett orfiskt attribut för att visa 
på diktarens förbindelse med Gud. Men Björling har också kunnat träffa på det 
hos Vilhelm Ekelund som skrivit flera dikter där ordet seraf  förekommer. I dikten 

”Afton på färden” från Hafvets stjärna (1906) framträder i en vision en änglagestalt, 
en ”strålande seraf ” för att skänka det förtvivlade jaget en stunds ”himmelsk 
tröst” (s. 47). I denna samling som innehåller en rad dikter som uttrycker tvivel 
på ordens förmåga blir visionen av serafen desto viktigare, och en annan dikt med 
titeln ”Seraf ” är en regelrätt invokation: ”Upp till ditt hufvud blekt / var kvällens 
tysta timma / min själ sig djupt / tillbedjande vill vända” (s. 55). Just denna dikt 
förekommer för övrigt bland Björlings Ekelundavskrifter.

När Ingemar Algulin i Den orfiska reträtten (1977) helt kort behandlar Björling 
gör han det inte utifrån den av honom själv skisserade orfiska förnyelsen, utan 
väljer enligt känt manér att lyfta fram den sene Björling – den reduktive och 
komprimerade. Inte helt oväntat blir poeten därmed en exponent för just den 
orfiska reträtten. Men med hänsyn till den tidige Björling (och bl.a. ovanstående 
diktexempel) menar jag att bilden blir något annorlunda. Algulin fixerar 
Södergrans och Diktonius alldeles uppenbara plats inom den modernistiska 
strömning – ”vitalism”, futurism”, ”expressionism” etc – som i viss utsträckning 
bryter med en tidigare inledd orfisk reträtt och försöker ”att konstituera en ny, 
mer profant eleverad roll för diktaren som lovsjungare av en ny, intensifierad 
livskänsla och livstro” men samtidigt kan överta en äldre traditions metafysiska 
attribut.112 Att också den tidige Björling är möjlig att infoga i denna gruppering 
noteras aldrig av Algulin, som har fokus inställt på hans senare lyrik.

Bland de orfiska dikterna i Vilande dag hittar vi emellertid också texter som 
onekligen arbetar med en reducerande tematik och därmed får drag av just en 
orfisk reträtt:

111 I porträttdikten av Blaise Pascal talar Björling även om ”en serafisk glans” (VD 32 / I 40).
112 Algulin 1977, s. 68 f., 84.
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Som strängarna dör under handen, du tystnar,
din visa ej ljuder. Ej höres ett fall.

Du sjöng som den är i det stumma, en skugga,
en dröm. Som den visste en tystnad.

(VD 13 / I 21)

I diktens två första rader beskrivs ett retarderande förlopp, allt tystnar och 
avstannar. Det flöde som förekommer i de andra orfiska dikterna är beteck-
nande nog hejdat: ”ej höres ett fall”. De två avslutande raderna för oss så in i det 
inre rum, den bortomtillvaro där diktens du paradoxalt fortsätter att sjunga. En 
sång som befinner sig i det stumma, en sång som mer får tänkas än höras. Än 
en gång är det lätt att återkalla Verlaines Romances sans paroles, ambitionen att 
skriva ’ordlöst’, en poesi som mer är inriktad på musikaliska än strikt semantiska 
principer. Vändningen mot det som ligger bortom den omedelbara sinnevärlden 
markeras också av orden ”skugga” (ett återkommande ord i denna samling) och 

”dröm”. 
Vad gäller modernismens förhållande till orfeusmyten är det påfallande att 

man framför allt tagit fasta på dess bägge senare led: Orfeus misslyckade försök 
att rädda Eurydike från dödsriket och hans tragiska sönderslitande. Men även 
här, i sina mer negativa aspekter, rymmer den ursprungliga myten inslag av en 
paradoxal återkomst. Fast Orfeus dödas och slits i bitar, fortsätter hans avhuggna 
huvud att sjunga och hans lyra att ljuda där de flyter fram på floden Hebros. 
Modernismens Orfeus är bara partiellt förstummad, tystnaden är aldrig total 
utan rymmer en annan form av sång, ett språk som är skuggat av död och 
negation men som ändå visar på konstens förmåga till överlevnad och skapelse 
av nya sammanhang. Tystnaden i sig är aldrig dess mål, menar Walter Strauss: 

The Orphic silence is something else: it is the poetic voice that 
temporarily ceases singing in the face of  Nothingness, only 
to embrace a new gamut that will henceforward ”echo” this 
silence, but in song. In other words, the Orphic, no matter what 
its particular shape in the hands of  different poets, presupposes 
the possibility of  song and the relevance of  poetry to the life of  the 
individual soul and the community.113

Denna orfiskt tragiska insikt om världen som i egentlig mening otillgänglig 
genomsyrar den litterära symbolismen, som i opposition mot naturalismens 

113 Strauss 1971, s. 249.
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verklighetsförankring söker skapa en annan värld i konsten, genom att arbeta 
med språkliga analogier baserade på metaforiska och fonetiska ekvivalenser.114 
Björlings orfiska hållning, pendlande mellan tillförsikt och resignation, står 
snarare i förbindelse med symbolismens krismedvetande än med romantikens 
större tilltro till språkets betecknande förmåga.

Den orfiska berättelsen om uppåtstigandet, nedstigandet och återvändandet är 
ett mönster som debutanten Björling – en diktare som febrilt söker ett bärande 
språk samtidigt som han är medveten om den spricka som hela tiden finns mellan 
orden och världen – naturligt kan ansluta sig till.

I en dikt som rör sig mellan nederlaget och det paradoxala hoppet kan det se 
ut så här:

Jag fann ej glada färders sånger, och ej glam
i egen boning.

Jag fann plågans strängar, brutna: jag fann
tysta sångers skri, fann sånger, ej i ord ut-
sprungna; jag fann darrning av en vinge, bruten.

Mitt liv var att dämma för, var brusa ut. Mitt liv
var vingar brutna, och en vinge som ej vuxit ut.

(VD 43 / I 51)

Dikten är – liksom så ofta hos den tidige Björling – uppbyggd kring en åter-
kommande ordkonstellation, här vad jaget fann eller inte fann, och som en följd 
av detta vad livet var. Genom att i inledningen tala om vad han inte funnit, anger 
diktaren öppet föremålet för sin längtan: ”glada färders sånger” och ”glam i egen 
boning”, glimtar från en tillvaro som omfattar både den aktivt expansiva och den 
tryggt bofasta tillvaron. I presentationen av det förhandenvarande ställs vi sedan 
inför en rad osäkerhetsmoment och språkliga paradoxer: ”plågans strängar” står 
i stark kontrast till det från tidigare dikter orfiskt klingande spelet, men i och 
med att strängarna samtidig förklaras vara ”brutna” råder det osäkerhet om 
detta skall betraktas som en lindring eller som en förstärkning av nederlaget. Det 
paradoxala är kanske som tydligast i nästföljande oxymoron om ”tysta sångers 
skri”; en sång kan förvisso vara tyst eller nästintill tyst men knappast samtidigt ett 

”skri”. Sångerna förklaras därefter ej ha sitt ursprung i orden, och därmed kanske 

114 Symbolismen som en orfisk krisdiktning är en genomgående tes hos Jørgensen 1993. Om 
symbolismens estetik se: György M. Vajda, ”The Structure of  the Symbolist Movement”, i: 
The Symbolist Movement in the Literature of  European Languages, ed. Anna Balakian, Budapest, 1982, 
s. 29-41; Jørgensen 1993, s. 48-68.
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stå närmare den rena musiken: en sång bortom verbaliteten, vilket som bekant 
är ett av de symbolistiskt-modernistiska kännetecknen på det orfiska. Förbunden 
med det orfiska är också elevationen, stigningen uppåt, som här representeras av 
en ”darrning av en vinge” men som strax – enligt det tidigare etablerade mönstret 

– negeras genom det efterföljande ordet ”bruten”. Denna pendling mellan det 
expansiva och det retarderande sammanfattas i diktens sista led, som talar om 
såväl det fördämda som det utbrusande (jfr. den tidigare dikten om ”den böljande 
ström”), både om de brutna vingarna och de ännu ej utvuxna. Vi har att göra 
med en dikt som på en och samma gång ifrågasätter hela det starkt metafysiskt 
färgade orfiska arvet och ändå fortsätter att använda sig av dess attribut. Det är 
en strategi som Björling delar med en rad av modernismens diktare.

5. Björling och de skapande ögonblicken

En fråga som ligger nära till hands beträffande de orfiska dikterna (och även 
Vilande dags allmänna tendens att tematisera sökandet efter ett bärande uttryck) 
är i vilken utsträckning Björling här gestaltar sin egen konkreta upplevelse av 
skrivandet? Något samtida dokument av typen Södergran och hennes ord om 
hur ”en starkare hand hade fattat min pensel”, finns inte när det gäller Vilande 
dag. Överhuvudtaget har Björling varit relativt återhållsam med uttalanden 
om eller beskrivningar av sina arbetsvanor, inte för att han skulle vara speciellt 
hemlighetsfull utan snarare för att hans förhållande till skrivandet förefaller ha 
varit tämligen odramatiskt. Björling inrättade tidigt sitt liv för att ge skrivandet 
största möjliga utrymme. Även om det finns något sökande och trevande över 
hans skrivsätt, och en vaksamhet och misstänksamhet inför ordens anspråk, verkar 
aldrig detta ha påverkat hans lust till att skriva.115 Trots att många av hans tidiga 
böcker var tillkomna under vanskliga yttre och inre omständigheter, fortsatte han 
oförtrutet att skriva vidare: ”Jag är nästan förvånad över mina böckers faktiska 
förtjänstfullhet, med hänsyn till de svåra förhållanden, under vilka de tillkommit. 
Jag har filat så gott jag kunnat, förrän jag velat ge ut dem. Men jag har vid livshot 
måst försöka få dem färdiga, för att leva och för att ha fått någonting ut.”116

115 I ett brev till Folke Isaksson 29.8.1949 skriver Björling: ”Ack det där att alltid skriva. Det fanns 
långa tider när jag skrev alltid, och det var många tiotal kilo jag aldrig hunnit se igenom, föränn 
de brann opp.” (Folke Isaksson, ”Brev från Gunnar Björling”, BLM, 41 (1972) s. 200)

116 Brev till Jaakko Päivärinta 30.9.1925, vol. 16 (ÅAB)
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Att utifrån ett efterlämnat handskriftsmaterial uttala sig om en diktares 
arbetsmetoder är ingalunda fritt från komplikationer. Utseende av handstil (i 
jämförelse med andra handskrivna dokument), förekomst av varianter och skill-
nader dem emellan vad gäller grad och typ av omformning etc., kan ändå ge 
vissa indikationer.117 I Björlings fall kompliceras situationen visserligen av att de 
bevarade diktmanuskripten är från tiden efter branden i februari 1944. Å andra 
sidan finns det inget som tyder på att han drastiskt skulle ha förändrat sitt sätt 
att arbeta.

Björlings efterlämnade manuskript uppgår till ca 30 000 manuskriptblad, 
varav ungefär 3/4 är daterade.118 (Med tanke på hans produktivitet bör den 
samling papper som brann upp i februari 1944 ha varit minst lika stor). Bladen 
är vanligen av helt eller halvt A4-format. Papperet är av enklare kvalitet och för 
det mesta tillverkat av det finländska pappersbruket ”Kangas”. För den notoriskt 
fattige och ständigt skrivande Björling var ett dyrare finpapper uteslutet.

Vanligen skrev Björling under kvällar och nätter i sitt rum i Brunnsparken 
(dagarna ägnade han företrädesvis åt att sköta sina ’affärer’), men då inspirationen 
överföll honom utanför hemmet fick han tillgripa vad som fanns tillhands. I kapsel 

”Biographica” finns det t.ex. några cigarrettaskar av märket ”Klubb 77” med 
Björlings i all hast nedkastade diktrader. Skrivandet ute på lokal tycks dock ha 
varit betydligt vanligare under tjugo- och trettiotalet, varför de väldiga mängder 
papper som förstördes i branden bör ha innehållit betydligt mer av detta udda 
och tillfälliga material.

Bland det första som slår en när man studerar det efterlämnade handskrifts-
materialet, är den mängd varianter och utkast som ligger bakom varje dikt. Upp 
till tio-femton versioner är inte alls ovanligt. De flesta är skrivna på maskin och 
innehåller dessutom ofta tillskrivna eller överkorsade ord, understrykningar, 
streckmarkeringar etc.119 I de flesta fall föreligger det också ett handskrivet manus 
som får antas vara ursprungsversionen. Björlings handstil är inte av det tydliga 
slaget, men här i diktmanuskripten är den än mer utflytande och alltid skriven 
snedställd upp mot högerkanten. Allt tyder på att nedtecknandet har skett under 
stor brådska och i en följd. Vad som är frapperande är hur pass mycket som är 
’färdigt’ redan i denna första version. I regel är det mycket litet som förändras 

117 Se Fehrman 1974, s. 14 ff., för en diskussion och översikt över handskriftsstudiets komplikationer 
utifrån denna aspekt.

118 Dessa daterade manuskript är förtecknade av Michel Ekman i Gunnar Björlings daterade manuskript: 
med hänvisningar till hans tryckta verk, Åbo, 1991 (Skrifter utg. av Åbo Akademis Bibliotek; 19).

119 En uppfattning av hur dessa manuskript ser ut, kan man få genom att studera de ’faksimiler’ 
som är införda i Gunnar Björling, Skrifter V.
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fram till den tryckta dikten. Detta tål att framhävas, eftersom det inte så sällan 
har påståtts motsatsen.

Tämligen vanlig är föreställningen att Björling utgick från en mer vidlyftig 
version, som han sedan strök ned till dess att endast några få ord återstod.120 Visst 
förekommer det att han tar bort ord och i förhållande till ursprungsversionen arbetar 
sig fram mot en mer koncentrerad dikt, men det är långt ifrån det vanligaste.121 Vid 
sidan av enstaka strykningar är frekventa ingrepp diverse grammatiska förändringar 
(”det” kan bli ”ett” etc.), infogningar av helt nya ord eller rader, och typografisk 
förskjutning av rader. De eventuellt nya passagerna kan ibland vara hämtade från 
andra dikter, och på samma sätt kan de sekvenser som lyfts bort komma att ingå i 
andra texter. Ibland kan manuset vara fullt av tillskrivna ändringar, men vanligare 
är att dikten skrivs ned på nytt, även om det bara är något enstaka ord som skiljer 
dem åt. Att dessa versioner har ett och samma datum betyder inte att samtliga skulle 
vara tillkomna vid ett och samma tillfälle. När man tittar närmare på bladen med 
diktvarianter, framgår det att papperssorterna ofta skiljer sig åt; ibland förekommer 
vattenstämplar, ibland inte, och när vattenstämplar finns är de inte sällan av 
varierande slag. Vidare kan svärtan av skrivmaskinsnedslagen variera kraftigt. Allt 
detta sammantaget talar för att samtliga dessa varianter inte kan vara nedskrivna 
på och en och samma gång. I vilken inbördes ordning de olika versionerna står 
i förhållande till varandra låter sig emellertid knappast avgöras. Så vitt man kan 
bedöma återgår det angivna datumet på det ursprungliga koncipieringstillfället, och 
åtminstone den handskrivna versionen bör vara tillkommen vid just detta tillfälle. 
Denna koppling till det unika tillblivelseögonblicket kvarstår även i de tryckta 
böckerna, som ofta är komponerade i längre sviter där dikterna är mer eller mindre 
kronologiskt organiserade.122 Oavsett när de andra versionerna är nedskrivna följer 
de alltså ’urdiktens’ datumangivelse.

Ofta omvittnat är Björlings närmast besatta förhållande till skrivandet, hur han 
nästan ständigt skrev och aldrig kastade något: hans med manuskript belamrade 
Brunnsparkslya, alla sparade papperslappar, högarna med papper på golvet, 

120 En källa till denna mycket spridda uppfattning är Ralf  Parlands underhållande men föga 
trovärdiga artikel ”Gunnar Björling – den sällsamme”, Lyrikvännen, 14 (1967) nr. 5, s. 12-13, om 
hur han tillsammans med Björling sätter sig ned och börjar stryka ’överflödiga’ formuleringar 
och på så vis är med om att skapa Björlings nya reducerade dikt.

121 I sin Diktens födelse: studier i diktares arbetspapper, Stockholm, 1964, s. 107 ff., ger Gerhard Arfweds-
son ett exempel på hur Björling endast har tagit med delar av ett längre utkast i den tryckta 
dikten. Samtidigt påpekas det att alla de övriga Björlingmanuskripten som Arfwedsson haft 
tillgång till ej uppvisar något liknande exempel: ”Samtliga manuskript är, trots den grafiska 
förvirringen, praktiskt taget identiska med motsvarande tryckta dikter. Endast få och små 
ändringar har gjorts” […] (s. 139).

122 Jfr. Anders Olsson 1995a, s. 63 f.
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högarna på skrivbordet, tvättkorgen med alla manuskripten, osv. Inte så sällan 
har dessa föreställningar antagit mytologiska proportioner som ibland spätts på 
ytterligare genom mindre precisa redogörelser för det efterlämnade handskriftsm
aterialet.123 Men om nu Björling inte ständigt skrev nya dikter, var han outtröttligt 
verksam när det gällde att skriva om. Inte helt oväntat är detta något som gäller 
många poeter, även om de ibland hävdat motsatsen. Den romantiske diktaren 
Shelley hyllade i sin berömda traktat ”Defence of  Poetry” det inspirerade 
skapandet och avvisade tanken på att de främsta poetiska raderna skulle kunna 
åstadkommas genom ”arbete och studier” (”labour and study”). Ty ”när kompo-
nerandet tar vid har inspirationen redan börjat avta, och den mest lysande 
poesi som någonsin skänkts världen är troligen bara en blek skugga av Poetens 
ursprungliga ingivelse.”124 Emellertid levde Shelley inte som han lärde (eller som 
tiden tvingade honom att lära). Utifrån det kvarlämnade handskriftsmaterialet 
har senare forskning kunnat visa, att det bakom Shelleys dikter låg ett mödosamt 
och medvetet arbete, där ursprungliga enstaka rader och strofer prövades mot 
varandra, bytte platser, för att efter en mängd varianter fogas samman till den 
definitiva dikten.125 Om det poetiska arbetet rent faktiskt inte skiljer sig så 
mycket åt mellan de olika litterära epokerna utan är just ett arbete, har däremot 
författarnas utsagor om detta arbete filtrerats genom tidens ideologiska och 
estetiska raster. Om romantikens författare mer oförbehållsamt åberopade sig på 
inspirationen och det omedvetna – till skillnad mot de föregående klassicisterna – 
så kom många av det senare artonhundratalets författare att betona det systema-
tiska och intellektuellt medvetna textarbetet.126 

123 Carl-Johan Malmberg som skrivit en mycket intressant och känslig essä om Björlings skapande 
tiden närmast efter bombkatastrofen 1944, är dock något oprecis när han redogör för Björlings 
skrivande: ”Till en början skriver han brev. Men redan tisdagen den 29.2 börjar han arbeta 
med sin diktning. De daterade manuskripten från just den dagen uppgår till ett fyrtiotal, ett 
inte ovanligt antal för Björling under en ’vanlig’ dag.” (Carl-Johan Malmberg 1993a, s. 258). 
Om man studerar handskriftsmaterialet ser man att det i själva verket rör sig om sex olika 
dikter (ett väl så gott pensum) som tillsammans omfattar just ett fyrtiotal varianter. Här liksom 
i övrigt förekommer olika papperssorter, vilket gör det sannolikt att varianterna är tillkomna 
vid olika tidpunkter och inte som Malmberg uppger under en och samma dag. På så vis 
bidrar Malmberg alldeles i onödan till spridandet av de mytologiska föreställningarna om 

”grafomanen” Björling. I rutan ”Redaktionellt” i samma nummer av Lyrikvännen är det just 
denna (illusoriska) skriftaktivitet som redaktören Torbjörn Schmidt väljer att lyfta fram: […] 

”ytterligare två dagar senare skriver han ett fyrtiotal nya dikter” (s. 202).
124 Percy Bysshe Shelley, ”Ett försvar för Poesin”, i: En katedral av färgat glas: Shelley, Byron, Keats och 

deras epok, urval och presentation av Gunnar Harding, Stockholm, 1997, s. 280.
125 Fehrman 1974, s. 17 ff.
126 Denna arbetsestetiks främsta dokument torde vara Edgar Allan Poes ”The Philosophy of  

Composition” (1846). En lång rad diktare – däribland Baudelaire, Mallarmé och Valery – tog 
djupa intryck av denna uppsats och sökte utveckla dess teser i såväl teori som praktik. Se vidare 
Fehrman 1974, s. 81-99.
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Bland nittonhundratalets modernistiska diktare var det många som skulle 
fortsätta att arbeta längs denna linje – T. S. Eliot, Gottfried Benn, Vladimir 
Majakovskij för att blott nämna några – medan den visionärt inspirerade tradi-
tionen framför allt företräddes av expressionismens diktarprofeter. Ännu en 
variant kommer till uttryck hos dadaisterna och deras efterträdare surrealisterna. 
Visserligen åberopar de sig gärna på det omedvetna, men snarare än att in-
vänta inspirationen, försöker de medvetet använda sig av slumpen och det 
icke kontrollerade, och på vis vänder de sig emot all originalitetsestetik. Så kan 
Tristan Tzara i ett dadamanifest från 1920 utfärda ett recept på ”hur man gör 
en dadaistisk dikt” genom att klippa ut ord från en tidning och lägga dem i en 
påse som skakas om, varefter orden plockas upp ett efter ett.127 Det är ett recept 
som upprepas av André Breton i ”Surrealismens manifest” från 1924: ”Man är 
t.o.m. i sin fulla rätt att kalla DIKT det som man får fram genom att så godtyckligt 
som möjligt sammanställa (låt oss respektera syntaxen, om ni så vill) rubriker och 
rubrikfragment ur tidningar”.128 

Björlings tidigare citerade ord hur han ”skall slå / fel ord på tangenten” är 
ett av flera exempel på hur han själv använt sig av en motsvarande slumpestetik. 
Utan att hävda någon bestämd och bindande genetisk koppling, anser jag att 
Björling här och på andra håll bidrar till detta modernistiska ifrågasättande av 
den unika skaparrollen.129

Om man ser till praktiken var Björling med sina ständiga omskrivningar 
en utpräglad representant för ”arbetsestetiken”. Hur förklarar vi då dessa 
orfiska dikter från Vilande dag? Nu behöver det inte råda någon motsättning 
mellan att besjunga inspirationen och att vara en flitigt arbetande poet. Att 
döma av handskrifterna förefaller den första versionen av en Björlingdikt ha 
tillkommit relativt snabbt och i ett svep (i en åtminstone överförd bemärkelse 
inspirerat), därefter har arbetet tagit vid. Utifrån Vilande dags starkt metaspråkliga 
grundmönster gestaltar dessa orfiska dikter drömmen om det totala sammanfallet 
mellan ting och tecken, ett genombrott som så många av texterna strävar mot, 
men så sällan når fram till.

127 Se Tristan Tzara, ”Dada manifest om den svaga kärleken och den bittra kärleken”, i: Moderna 
manifest 1. Futurism och dadaism, red. Gunnar Qvarnström, Stockholm, 1973, s. 110.

128 André Breton, ”Surrealismens manifest”, i: Moderna manifest 2. Surrealism, red. Gunnar 
Qvarnström, Stockholm, 1973, s. 37.

129 Andra exempel på denna modernistiska ’nedmontering’ av det romantiska diktarsubjektet 
kan hämtas från de ryska futuristerna. Hur de bejakade felskrivningar och rena tryckfel och 
betraktade dessa som en språkligt kreativ tillgång, se John J. White, Literary Futurism: Aspects of  
the First Avant garde, Oxford, 1990, s. 35.
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Trots att Björling ofta sökte orden – i den meningen att han gör sökandet 
och trevandet efter ett uttryck till ett med hela sitt skrivsätt – finns det inget som 
tyder på att han skulle ha skrivit långsamt eller under stor möda. Tvärtom verkar 
ordet ha kommit till honom relativt motståndslöst. Å andra sidan förefaller det 
’skapande ögonblicket’ inte ha inneburit någon speciell laddning för honom. 
Snarare är det skrivandet i sig, skrivandet som en oavslutad och ständigt pågående 
process som varit det centrala för Björling, och hans texter innehåller också en 
rik uppsättning metaspråkliga markörer som kretsar kring skrift och skrivande.130 
Under alla omständigheter var han inte obekant med det inspirerade tillståndet. 
I ett brev från slutet av femtiotalet till Per Rydén skriver han:

Det kan vara ett ord som fallit en in på vandringen. Icke 
precis automatism men ibland är väl de strecken uttryck för ett 
omedvetet och försiggående. [---] En bygger inte tankemässigt, 
ehuru tankeprocess kan ligga bakom. Men inte så att en vid 
första raden redan vet vad som kommer att följa. Inte i mina 
frenetiska längre saker ur Solgrönt t.ex. Skrivna på all risk 
vad det än månde bli. Slängda i pappershögen för flera år 
framåt. Dock ej att schematisera. Åtm. en gång, ett par gånger 
minnes jag att jag inte önskat skriva, ej just då, men antecknat 
en rad. Hela vägen ut dikterades rad efter rad för mig, innan 
jag nedskrivit den föregående raden. Men det låg tanke och 
upplevelse bakom.131

Formuleringarna är mycket typiskt björlingska i sin strävan att hela tiden vilja 
tukta det alltför spontanistiska och icke förnuftsbaserade: ”Icke precis automa-
tism”; ”En bygger inte tankemässigt, ehuru tankeprocess kan ligga bakom” etc. 
Björling är villig att erkänna det irrationella, men bara till en viss gräns. I mångt 
och mycket har det att göra med hans hävdande av den egna viljan och dess 
förändrande kraft. Björling hade i detta avseende tagit starka intryck av den 
mycket livaktiga debatt som fördes i början av nittonhundratalet om viljans 
frihet.132 Den går igen – som tidigare framhållits – i hans syn på den religiösa 

130 Om skriftmarkörerna hos Björling, se min essä ”Björling, handen, skrivandet och döden” (1991). 
Om ’grafomanen’ Björling skriver Horace Engdahl i ”Björlings ord fick fåglarna att hålla 
andan”, Dagens Nyheter 13.5.1992.

131 Brev till Per Rydén 15.12.1957, återgivet efter Rydén 1985, s. 18. I ett annat sammanhang 
beskriver Björling hur några dikter från O finns en dag (1944) kom till: ”En gång när jag skulle 
bege mig ut, det var i mars, tvangs jag att låta rinna över papperen sid. 72-84 i en följd, utan 
en avsikt att skriva något, jag stod påklädd.” (Odaterat brevutkast till okänd mottagare [”Jag 
förmodar”], vol. 17, ÅAB)

132 Anders Olsson 1995a, framhåller i avsnittet ”Aktivisten och tänkaren” s. 14-53, det volun-
taristiska draget i Björlings tänkande och dess kopplingar till idéer i tiden.
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mystiken. När Björling skriver en replik på Rolf  Lagerborgs artikel ”Naturmystik 
och narkos”133, så möter vi än en gång denna hänvisning till förnuftet som en 
yttersta grund: 

Jag har fått mig tilldelad karakteristiken mystiker, och har haft 
lika liten anledning till protest mot denna som mot en del andra 
karakteristiker; tvärtom, den synes mig träffa rätt. Däremot har 
jag personligen endast under teoretisk reservation hängivit mig 
åt direkt ”naturmustik” [sic]. Och jag anser ej, att mystiken kan 
ge ett uns av värde ifråga om begreppssommanhang [sic] eller 
ethos, mot vad det nyktra förnuftet ger.134

Samtidigt ser vi hur Björling sin vana trogen bemödar sig om att inte utesluta det 
intuitiva och irrationella. Till denna senare sfär hör dikten. Den står i förbindelse 
med livet och sanningen men är på samma gång bärare av något outtömligt och 
undanglidande, det som befinner sig bortom de diskursiva kategorierna: ”Vi 
borde intressera oss för livet, och vi funne dikten, glåmig och underligt randad. 
Ingen vet var den är, men den lyser som gullboll i solen.” (NN 160 / V 107) Det 
som förenar dikten med mystiken är uppenbarligen att den aldrig restlöst låter sig 
infogas inom förnuftets strikta ramar. Och åter möter vi Björlings förståelse för 
det inspirerade skapandet, som här kommer att stå som en garant för extraordinär 
status: ”Men stundom går pennan sina egna vägar: då är det som bäst. Det är 
visst ’dikt’, eller nåd. Men tål som all ’tunga’ att granskas, av seende ögat. Ej av 
omusikaliska. Lögn avses inte, medvetet.” (NN 160 / V 107) Men i likhet med 
sin läromästare Hans Larsson söker Björling hela tiden förena intresset för det 
intuitiva och mystiska med det rationella och logiska.135 I samma stund som han 

133 Rolf  Lagerborg, ”Naturmystik och narkos”, Finsk tidskrift, 96 (1924) s. 272-93.
134 Gunnar Björling, ’”Naturmystik och narkos’: till Herr Doktor Rolf  Lagerborg”, Studentbladet, 12 

(1924) s. 160. Även i Skrifter V, s. 105. I fortsättningen förkortad NN.
135 Hans Larsson återvänder gång på gång till denna nödvändigt framställda konvergens. I Poesiens 

logik (1899) kommenterar han den tidigare utkomna Intuition (1892) med följande ord: ”Jag tog 
där intuitionen och mystiken i försvar, men därför, att jag i denna, när den är äkta, såg ett finare, 
strängare tillämpande af  logiken. Jag menade, att en finare tillämpad empirisk metod skulle 
föra oss närmare mystiken. Ty ju skarpare vi iakttaga och nyansera – och det tillhör ju en logisk 
metod att göra det – dess mera lämna vi bakom oss de gröfre distinktioner, som alla kunna ta 
på, och komma till sådana, som endast den mera skolade kan uppfatta.” (Hans Larsson 1899, s. 
54) Om hur logik och mystik alltid följs åt i Larssons framställningar diskuteras av Ekner 1962, s. 
196-229 och Gunnar Matti, Det intuitiva livet: Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid, Uppsala, 
1999 (diss.), s. 196-217. Mattis mer idéhistoriskt präglade arbete visar hur Larssons intresse för 
det intuitiva var del av en inflytelserik samtida idéströmning, men också hur hans fasthållande 
av det rationalistiska kom att skilja honom från mycken annan livsfilosofi och tvinga ut honom 
i polemiska kontroverser. Björling intar på motsvarande sätt en både typisk och atypisk position 
vad gäller förhållandet rationalitet-irrationalitet.
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talar om ”tunga” (och därmed anspelar på en religiös kontext) påpekar han hur 
detta besatta tal måste tålas att granskas ”av seende ögat”. I nästa mening svänger 
så pendeln åter från det rationella till det mer intuitiva, när det framhålles hur 
denne granskare ej får tillhöra de omusikaliskas skara och därmed sakna den 
nödvändiga musiska sensibiliteten. Den följande formuleringen om att lögn 

”avses inte, medvetet”, slår in en kil av osäkerhet huruvida någon stabil sanning 
egentligen föreligger.

6. Abrakadabras växelsång

Den dikt i Vilande dag som väckte de starkaste reaktionerna – både negativa och 
positiva – var utan tvekan ”Abrakadabra!”. Den var samlingens överlägset längsta 
dikt och stod placerad allra sist i en egen avdelning:

Abrakadabra!
potta och flaska, dunder och knall, hah-hah-ha!
lus på din aska, tut-tut-tu!
detta är livets sång.
Jubel och gråt, abrakadabra, abrakadabra! –
för ingenting!
Frid är i himlen all,
tut-tut-tu, tral-lal-la! –

Vilar en tystnad; bär
längtan i dagen blom.

*

Sekterna himlar sig,
folken de strider, mänskorna kivas;
tomheten rår, dumheten går:
löje för allvar,
allvar för löje.
Alla de stormar, alla de tänker:
Himlarnas Herre, Du: vet hut!
tänker, och tänker – ej alls.
Och det går – på sin pung, –
på sekund; det går – inte alls.
Jubel och – gråt!
och sen ingenting.
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Men i fjärran är, glömt,
i sekunderna gömt är – ett hjärta.
Så bleknat och urkramat stilla.
Och själ som har brottats och irrat,
allt skräp som ej dagen förvirrat:
allt bittert, fördolt – mot ditt hjärta,
ditt eget! –
ett tvivel, en längtan,
det eviga hopp:
en förtvivlan som – andas.

Abrakadabra, abrakadabra! –
Finns ingen som klappar på,
finns ingen som tigande går:
finns ingen till kampen trår?

Hjärtat bär ljus och i dag är din ande;
båda –
gör tystnad, gör gåta,
vardandes blomma:
ändlöst och ände,
ände och ändlöst,
liv och – mystär.
Men döende är allt förnummet,
vardande står – en förklaring!
I kampen den vilar, din stund.

Så ett hjärta är: i offer.
Punkt till punkt allt vilar i ditt hjärta.
Glädjens dag, i skyar skriven;
luftens dallring, ljusets spegling,
tonvåg i ditt hjärta – varje dag!
Och stundens mening,
gåtan själv din glädje är,
stunderna i ögat blott,
det att du log och grät och – var. –
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Men dagen är dunder och fall,
potta och flaska, jämmer och gråt,
skorv på din hjässa, lus på din aska, hah-hah-ha!
jubel och gråt! abrakadabra, abrakadabra!
– till ingenting!
Frid är i himlen all,
tut-tut-tu, tral-lal-la!
Du bär i längtan gråt.

Seger är stund i ditt hjärta.
Se i ditt öga! Fråga ej mer!
Kämpa och vaka! Bida
din stund! Bär
längtan i dagen blom.

Vilar en tystnad.

(VD 93-96 / I 101-104)

Som framgår bygger dikten genomgående på starka kontraster. Varje enskild 
strof  bildar en innehållslig och formell enhet som står i skarp kontrast till 
den föregående och nästföljande. Varannan strof  har i sin tur en gemensam 
uppsättning stilistiska och tematiska element. Allt enligt schemat: a-b-a1-b1-
a2-b2….Vi har alltså att göra med två huvudtyper av strofer, två separata 
’stroffamiljer’. (Ett avsteg från denna strofindelning görs i diktens senare hälft. På 
den strof  som börjar ”Hjärtat bär ljus”, följer en strof  vars inledning lyder ”Så 
ett hjärta är: i offer”. Varken tematiskt eller formellt skiljer sig dessa strofer åt. 
Blankraderna och den indragna vänstermarginalen tyder ändå på att de skall 
betraktas som två separata strofer, om än hörande till samma ’stroffamilj’). 

I princip skulle man kunna klippa sönder dikten och ställa samman en ny dikt 
av stroffamilj a och en annan av b. Dikten är uppbyggd som en serie fenomenella 
och språkliga antipoder: skrik-tystnad, yttre verklighet-inre verklighet, irreligiositet-
innerlig andlighet, rörlighet-stillhet etc. Rent språkligt sönderfaller dikten i två 
skilda modus. Å ena sidan ett raljerande och smått hädiskt tonfall, kryddat med 
ramsor och onomatopoetiska interjektioner. Å andra sidan ett mer dämpat och 
innerligt tonläge, där språket aldrig tillåts löpa iväg på samma ohejdade och vilda 
sätt.

I stroffamilj a finns en språklig lekfullhet och dristighet som b saknar. Som 
vi tidigare nämnt har Björling medgett att han här inspirerades av Diktonius. 
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Vi möter rytmiska, fonetiska och retoriska omtagningar och transformationer: 
”Abrakadabra”, ”Tut-tut-tu”, ”Jubel och gråt”, ”Alla de stormar, alla de tänker”, 
”Finns ingen som klappar på, / Finns ingen som tigande går”; rent syntaktiskt 
bygger många av dessa fraser på samordning, ett slags uppräkningsteknik: ”potta 
och flaska, dunder och knall”. Vidare återfinner vi kiasmer: ”löje för allvar, / 
allvar för löje”, allitterationer och assonanser: ”Himlarnas herre, Du: vet hut”. 
Typiskt för det lekfulla är de ansatser till ett självgenererande ordflöde som 
förekommer: ”tomheten rår, dumheten går”; ”dunder och knall” - ”dunder och 
fall”, ”potta och flaska” - ”lus på din aska” etc. Påfallande är också de många 
utropsorden – ”abrakadabra!”, ”hah-hah-ha!”, ”tut-tut-tu, tral-lal-la!” – vilka inte 
har samma distinkta semantiska funktion som övriga element men skapar ett ökat 
liv och en häftigare puls i dikten. Tittar man sedan på de företeelser och objekt 
som uppträder i stroffamilj a, finner man att de är av ytterligt vardagligt för att 
inte säga trivialt slag. Ord som ”potta”, ”flaska”, ”skorv” och ”lus” ingick inte 
med någon självklarhet i tidens poetiska vokabulär, och helt säkert upplevdes de 
som synnerligen opassande och frånstötande i dylika sammanhang.

Gör vi ett motsvarande axplock ur stroffamilj b, blir bilden en annan: ”tystnad”, 
”längtan”, ”hjärta”, ”själ”, ”tvivel”, ”blomma”. Det är ord som är inriktade mot 
det inre, på människans sökande efter en högre mening bortom det materiella. 
Av framställningen förstår vi också att dessa begrepp är helt allvarligt menade: de 
förutsätts representera något äkta och autentiskt. Det är ett tonfall och en tematik 
som vi mycket väl känner igen från många tidigare dikter ur denna samling.

Men hur skall vi egentligen läsa ”Abrakadabra!”? I vilken relation står diktens 
två skilda plan till varandra?

Carpelan talar om dikten uppbyggd som en växelsång, samtidigt som 
han betraktar de partier som uttrycker ”hjärtats röst” (stroffamilj b) som de 
i djupast mening väsentliga och värdefulla. Dikten är enligt Carpelan ”den 
sårade idealistens protest mot livets materialisering och representerar den 
moraliska tankelinjen i Björlings debut.”136 Abrakadabra-avsnitten står där 
som ett slags negativa kontraster till det som enligt Carpelan är diktens 
grundförkunnelse: ”människohjärtats kamp och ansvar” (s. 46). För övrigt 
anser han abrakadabra-sekvenserna vara dålig poesi: ”konstnärligt knappast 
övertygande” (s. 46). Dessutom saboterar de dikten som en harmonisk helhet: 

”Schrammelmusikavsnitten sammansmälter knappast heller med de lyriska till ett 
konstnärligt helt” (s. 46 f.). Om det nu är en växelsång, är den i så fall utpräglat 
dissonantisk.

136 Carpelan 1960, s. 47.
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Carpelans problem förefaller vara att han till varje pris måste läsa samman 
dikten till en helhet. När ekvationen trots alla ansträngningar likväl inte går ihop, 
avfärdas dikten som mindre lyckad och den ena delen framhävs på den andras 
bekostnad. Den del som inte passar in förklaras vara ett mindre lyckat experiment, 
ett tillfälligt avsteg från en i övrigt konsekvent och obruten inriktning.

Men om vi nu inte stannar här utan för tankegången vidare, märker vi att 
vi har två skilda modus helt enkelt därför att ingen förmedling är möjlig dem 
emellan. Å ena sidan har vi det yttre livet, fenomenvärlden med sin tingsliga 
fakticitet, representerad av stroffamilj a. Å andra sidan det inre livet med sitt 
sökande efter hjärtats sanna ljus, representerad av stroffamilj b.

Det vore en våldsam överdrift att hävda att denna yttre värld inte skulle 
förekomma i den symbolistiska och förmodernistiska artonhundratalspoesin, 
men i det stora hela måste man nog ändå medge att den mer varit inriktad 
på att återge den inre världen, och ofta när den skildrat den yttre har syftet varit 
att i symbolisk form återge det inre själsliga spelet. Även om den modernistiska 
poesin rent formellt bröt med tidigare estetiska normer och ideal, fortsatte 
den att rikta sitt ljus mot det inre, att belysa den plats som sedan länge varit så 
upplyst. Samtidigt fanns det modernistiska riktningar som inte bara verkade för 
nya former utan också för ny substans och provokation i poesin. Inom det tidiga 
avantgardet är detta drag mycket framträdande och får sitt kanske tydligaste 
uttryck i futurismen som utgör något av en prototyp för de följande modernistiska 
rörelserna.137 I ”Tekniskt manifest för den futuristiska litteraturen” (1912) skriver 
Marinetti: ”Vi skall fritt och obundet genomtränga tingen och de nyckfulla 
motorerna och överraska metallerna, stenarna, trät, osv. i deras andhämtning, 
känslighet och instinkter. Ersätta den kraftlösa människokunskapen med den lyrik 
varav tingen är besatta.”138 

När det gäller Björling kan man inte påstå att han ersätter människan med den 
materiella världen, men det lyriska utforskandet av tingen var något som skulle bli 
mycket viktigt för honom under det följande tjugo- och trettiotalet, och som här 
i ”Abrakadabra” får sitt första distinkta genomslag. Vid sidan (och tillsammans) 
med Henry Parland är han den av de finlandssvenska modernisterna som allra 
tydligast och mest originellt ägnar sig åt denna modernistiska bejakelse av tingens 
fakticitet.

137 Futurismen som ett slags ’modell-modernism’ framhålls av t.ex. Poggioli 1968, s. 68 ff., samt 
genomsyrar i högsta grad Marjorie Perloff ’s The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and 
the Language of  Rupture, Chicago, 1986.

138 F. T. Marinetti, ”Tekniskt manifest för den futuristiska litteraturen”, i: Moderna manifest 1. Futurism 
och dadaism, red. Gunnar Qvarnström, Stockholm, 1973, s. 30.
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Vad Björlings abrakadabra-dikt i huvudsak söker gestalta är den frambrytande 
insikten att det lyriskt introverta idiomet måste utvidgas med den yttre tillvaron 
och dess till synes triviala ting. Samtidigt bryter ett sådant perspektiv drastiskt 
med bokens genomgående tendens: att vara inriktad mot det som ligger bortom 
det omedelbart givna, sökandet efter en befrielsens transcendens. 

Stroffamilj b kan därmed sägas vara diktens huvuddiskurs då den sammanfattar 
boken som helhet, medan stroffamilj a bildar en kontradiskurs, någonting radikalt 
annorlunda både till form och innehåll.

Någon egentlig dialog etableras aldrig mellan de bägge diskurserna. Ändå 
upprättar den växelvisa kompositionen en spänning som hade saknats om dikten 
istället organiserats i två strängt åtskilda textblock. Dikten arbetar således med 
motsättningar, men det skall poängteras: motsättningar som aldrig griper in i 
varandra, motsättningar som befinner sig bortom all dialektisk förmedling. Ändå 
’stör’ kontradiskursen hela tiden vår läsning av huvuddiskursen. Den får oss att se 
med viss distans på dess tal om det bleknande och urkramade hjärtat, om stunden 
och stillheten. Inte så att dessa begrepp töms på all autenticitet. Men detta buller 
och larm från en annan verklighet påminner oss om att det också finns något 
annat som pockar på uppmärksamhet, och som inte kan uteslutas från ens en 
lyriskt fördrömd livsbetraktelse.

Vilande dag består av tre avdelningar: den första och största innehåller 
blandade dikter; den andra kortdikter och aforismer; den tredje en enda dikt: 

”Abrakadabra”. Att Björling väljer att avsluta sin debut med denna dikt och 
placera den i en egen avdelning, tyder på att han tillmätte den extra betydelse. 
Dikten är en epilog men också något av en prolog: den både sammanfattar det 
som varit samt pekar ut något nytt, något i vardande. Till detta nya hör en friare 
språkbehandling och intresset för den yttre världen. Dikten utgör på så vis en 
spång över till den följande samlingen Korset och löftet.



V. ”Den rasande mystikern”

1. Den expressionistiska bakgrunden

DET DJÄRVA FÖRSÖKET att med bokförlaget Daimon och tidskriften Ultra skapa 
en institutionell bas för modernismen inom det finlandssvenska litterära systemet 
hann inte mer än att börja innan det stötte på patrull. Den föga originella orsaken 
var brist på pengar. Envisa rykten har gjort gällande att Daimon skulle ha fått 
ekonomiskt bistånd från politiska vänsterkrafter, men hur det än förhåller sig 
med den saken räckte pengarna bara för en höst.1 Sedan var det modernistiska 
förlagsäventyret oåterkalleligen över. 

Diktonius som tillsammans med Björling hade utkommit med böcker på 
Daimon vände sig, när han återvände till Finland hösten 1923, till Holger Schildts 
förlag, som genast antog hans aforismsamling Brödet och elden.2 Olof  Enckell som 
skildrat Diktonius möte med förlagets litteräre chef  Runar Schildt säger inget 
om anledningen till att han kontaktade just Schildts, men förlaget hade rykte om 
sig att vara ett mer urbant och liberalt alternativ till det traditionellt konservativa 
Söderströms.3 I stort sett alla övriga modernister vid denna tid – Södergran, 
Hagar Olsson, R. R. Eklund, Rabbe Enckell – publicerade sig på Schildts. 

Björling som (enligt egen uppgift) med viss tvekan anslutit sig till det moder-
nistiska lägret, kom istället att ge ut sin andra bok på Söderströms. Vad som 
låg bakom hans val vet vi inte, och om han dessförinnan varit i kontakt med 
Schildts är obekant. Klart är i varje fall att förlaget knappast hyste några större 
förhoppningar om att kunna utvinna något mervärde från den f.d. Daimon-
författaren. I själva verket utformades kontraktet så att författaren skulle stå 
för kostnaderna om boken inte såldes i tillräckligt många exemplar. Som det 
heter med en formulering i avtalet: ”Ifall inkomsterna vid försäljningen ej täcka 

1 Wrede 1970, s. 155 ff. diskuterar dessa uppgifter men ställer sig tveksam.
2 Se Olof  Enckell 1946, s. 169.
3 Om de båda konkurrerande förlagens olika profiler se Rainer Knapas, ”Bokens väg – förlag och 

distribution”, i: Finlands svenska litteraturhistoria 2: 1900-talet, utg. Clas Zilliacus; red.: Michel Ekman, 
Helsingfors, 2000, s. 357.
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produktionskostnaderna, förbinder jag mig att betala det eventuella deficit 
enligt avräkning den 31/12 1925.”4 Mårten Ringbom påpekar i sin historik 
över Finlands svenska författareförening att detta kontrakt var osedvanligt hårt 
även för sin tid. Praxis var ju att det var förläggaren som tog de ekonomiska 
riskerna och inte som här författaren.5 Upplagan var på 700 ex., och under 
de första två åren såldes 224. Förlusten hamnade runt 6000 mark. ”Det har 
inte kunnat klargöras om Björling fick ersätta förlaget denna summa”, som 
Göran Stjernschantz lakoniska sammanfattning lyder.6 Hur som helst så skulle 
upplagorna för modernister som Björling länge ligga på mellan 300-400 ex. De 
finlandssvenska modernisternas mikroskopiska upplagesiffror och obefintliga 
försäljning ger onekligen ett något annorlunda perspektiv på de faktiska villkoren 
för denna exklusiva litteratur än vad de litteraturhistoriska framställningarna 
vanligen förmedlar. I Stjernschantz förlagshistorik ställs vi inför ovedersägliga 
fakta: Rabbe Enckells Vårens cistern (1931) trycktes i 400 ex. och såldes på 5 år 
i 90 ex. medan Iokasta (1939) trycktes i 350 ex. varav 66 såldes! Björlings Det 
oomvända anletet (1939) trycktes i 300 ex. av vilka 157 såldes. Som jämförelse kan 
nämnas att när den etablerade och traditionellt inriktade Jacob Tegengren gav 
ut diktsamlingen Pärlfiskaren (1923) tryckets den i 4.000 ex.7 Inför sådana siffror 
kan man onekligen fråga sig om den finlandssvenska modernismen verkligen har 
funnits eller rättare sagt om den fanns då, under tjugo- och trettiotalet.8

Men i takt med att intresset för Björling kom att öka framför allt i Sverige, 
trycktes också hans böcker i större upplagor. Femtiotalssamlingarna ligger på 
omkring dryga 1000 ex., varav ungefär hälften kom ut som svensk delupplaga på 
Wahlström & Widstrand, medan ca 200 ex. distribuerades till Björlingsamfundets 
medlemmar.9 Men medtanke på det tidiga tjugotalets förhållanden är det föga 
förvånande att Daimonföretaget bara blev en torso. 

4 Kontraktet återges i sin helhet i Mårten Ringbom, Finlands svenska författareförening 1919-1969, 
Borgå, 1969, s. 34.

5 Ibid., s. 33 f.
6 Göran Stjernschantz, Ett förlag och dess författare: Söderström & c:o förlags AB 1891-1991, Helsingfors, 

1991, s. 133.
7 Ibid., s. 139 (Enckell); s. 179 (Björling); s 145 (Tegengren).
8 Michel Ekman har också ställt sig den frågan: ”I själva verket kan man diskutera om idag 

respekterade författare som Björling och Rabbe Enckell alls existerade för sin samtid. I den mån 
de fann förläggare för sina böcker såldes de i några dussin eller hundra exemplar, recenserades 
endast sporadiskt av sina närmaste kollegor och, i fallet Björling, fick pajasens roll i offentligheten.” 
(Michel Ekman, ”Finns det dikt före Södergran?”, i: Eftertankar om Finlands svenska litteraturhistoria 
II, utg. Clas Zilliacus, Åbo, 2001, (Meddelanden. Åbo akademi, Litteraturvetenskapliga institu-
tionen; 27), s. 51.

9 Femtitoalets upplagesiffror hämtade från dokument i Björlingsamlingen (ÅAB) vol. 71 ”Förlags-
kontrakt och redovisning”.
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I expressionismens ’hemland’ Tyskland däremot, växte det fram en rad tid-
skrifter och förlag som alla mer eller mindre uttryckte denna rörelses program 
och idéer. I Finland fanns det inte motsvarande publika, finansiella och 
politiska underlag för att kunna skapa en sådan expressionistisk institution. 
Som John Willett visat gynnades den tyska expressionistiska rörelsen dessutom 
av den politiska tolerans visavi vänstern som till att börja med präglade 
Weimarrepubliken. Trots att expressionismen efter kriget rent konstnärligt var 
på tillbakagång är det först då som den etableras mer institutionellt.10 Det är 
också under denna tid som en rad introduktioner och antologier utges vilka kom 
att spela en stor roll för spridningen av expressionismen även utanför det tyska 
språkområdet. Den mest kända av dessa antologier var utan tvekan Kurt Pinthus’ 
Menschheitsdämmerung (1920) som också uppmärksammades i Finland.11

Därför är det inte så konstigt att det är under denna period som den litterära 
expressionismen på allvar introduceras i Finland. Trots att Finland under kriget 
varit avskuret från import av tyska böcker och då inte kunnat ta del av denna 
nya diktning, fanns det sedan tiotalets början en tydlig tendens till ett allt större 
intresse för det tyska i alla dess former. När de tyska trupperna landsteg i Hangö 
i början av april 1918 och en kort tid därefter mottogs med jubel av delar ur 
Helsingfors befolkning, anade man knappast att vägen därmed även skulle ligga 
öppen för den expressionistiska litteraturen, ett konstnärligt uttryck som ofta 
förknippades med de ’röda’ som man just hade besegrat.

När Harry Blomberg besöker Helsingfors på hösten 1922 slås han av den tyska 
kulturens närvaro: 

Faktum är också, att man godt kan tro sig vara i Berlin eller 
München, då man ser de stora bokhandelsfönstren fyllda av tysk 
litteratur. Den tyska litteraturen blir billig även för finländare. 
Kanske det i någon mån beror på detta enkla faktum, att 
de yngre finländska diktarna synas dragas till de moderna 
midteleuropeiska litterära strömningarna? Den expressionistiska 
nya tyska och österrikiska skaldegenerationen – Werfel, Wolfen-
stein, Goll, Lasker-Schüler, Becher, Hasenclever m. fl. – samt de 
nya ryssarna ha därborta varma anhängare. Det är icke utan 

10 John Willett, Expressionism, London, 1971, s. 132 ff. Se även Hermann Korte, ”Spätexpres-
sionismus und Dadaismus”, i: Hansers Socialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Bd. 8: Literatur der Weimarer Republik 1918-1933, München, 1995, s. 111 f.

11 Diktonius skrev (på finska) om Pinthus’ antologi i Ultra nr. 6, ”In medio noctis”, se vidare 
Romefors 1978, s. 121 f. Erik Ekelund diskuterar boken i ”Expressionstistiska författare”, Nya 
Argus, 15 (1922), s. 28-31. I annons för Akademiska bokhandeln i Nya Argus 16 (1923) nr. 4 
framgår det att Menschheitsdämmerung finns till försäljning.
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att en rikssvensk litterat får en känsla av att de arbeta och sträva 
allvarligare i Finland och att de stå i starkare kontakt med tidens 
problem, än vad fallet är här hemma, där de flesta synas ha 
slagit sig till ro i rökrummens bekväma skinnstolar.12

Innan Ultra hösten 1922 framträder som expressionismens kollektiva representant 
i Finland, hade Hagar Olsson använt sig av sin position som kritiker på Dagens 
Press för att föra fram de nya estetiska idéerna. En viktig artikel är hennes 
anmälan av Herman Bahrs bok Expressionismus (1920) i Dagens Press 24.4.1920. 
Artikelrubriken ”Det expressionistiska seendet och dess inverkan på den 
moderna konsten” anger det som Hagar Olsson uppfattar som expressionismens 
estetiska summa. Dess verk ställer oss inför en ny verklighet, en värld som 
snarare än att vara framsprungen ur ett yttre seende är resultatet av ett inre 
seende. Expressionismen kommer på så vis att radikalt bryta med realismens 
och naturalismens doktriner: ”Detta inre seende är alltså mer än blott ett 
återkallande i minnet eller ett reproducerande av det sinnliga seendet, det är ett 
eget producerande; den inre synen äger en skapande kraft, som skapar en värld 
enligt andra lagar än det sinnliga seendets, en efter vanliga begrepp deformerad 
värld, visionernas värld.”13 Det är denna ’deformerade’ värld som den stora 
publiken skulle ha så svårt att fördra i modernisternas texter. Och det är just en 
sådan inre värld baserad på egensinniga kombinationer och groteska figurer som 
utmärker Björlings andra bok Korset och löftet.

Att expressionismen inte bara var en angelägenhet för modernismens 
anhängare utan även kunde engagera kulturellt intresserade utanför dessa 
ganska trånga cirklar framgår av de två artiklar som den unge akademikern Erik 
Ekelund skrev i tidskriften Nya Argus 1921-22. Till skillnad från modernisternas 

12 Harry Blomberg, ”Hälsingfors just nu: några intryck från en septembertur”, Stockholms Tidningen 
7.10.1922. Blombergs Helsingforsintryck återges av Romefors 1978, s. 33, som emellertid citerar 
från det referat av artikeln som stod att läsa i Arbetarbladet 11.10.1922 under rubriken ”Litteratur: 
Harry Blomberg om sina intryck från det litterära Helsingfors”. Om det rika utbudet av tyska 
böcker tiden före och efter första världskriget se Yrjö Hirn, Akademiska bokhandeln: ett kapitel 
ur Finlands kulturhistoria, Helsingfors, 1943, s 141 ff. Att den expressionistiska litteraturen fann 
sin väg till Finland även före kriget framgår bl.a. av Akademiska bokhandelns annonsering i 
tidskriften Nya Argus. I ”Förteckning över i Akademiska bokhandeln tillgänglig nyare utländsk 
litteratur ” i nr 13 från 1912 upplyses man om att Kandinskys Der Blaue Reiter: Ein Dokument des 
Expressionismus och Über das Geistige in der Kunst finns till försäljning. Den senare var som bekant 
en av expressionismens mest inflytelserika programskrifter. I samband med en Blaue Reiter-
utställning under februari-mars 1914 i Helsingfors utbröt en intensiv debatt om Kandinskys 
estetiska teorier bland finska konstkritiker. Om denna debatt se Romefors 1978, s. 32.

13 Hagar Olsson, ”Det expressionistiska seendet och dess inverkan på den moderna konsten”, 
Dagens Press 24.4.1920. Texten finns även återgiven i urvalsvolymen Tidiga fanfarer (1953).
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artiklar som främst varit inriktade på att föra fram expressionismens estetiska 
program (varit expressionistiska i sig)14, är Ekelunds bidrag mer informativt och 
söker ge en så allsidig och bred presentation som möjligt (utifrån dennes liberalt 
skeptiska förväntningshorisont) av detta förbryllande samtidsfenomen. Till att 
börja med lyfter Ekelund fram expressionismens religiöst extatiska tendens vilket 
han hävdar ”är långt starkare än den rent konstnärliga”.15 När han sedan ändå 
övergår till att behandla dess konstnärliga sida framhåller han expressionismens 
opposition mot impressionismens realism: i stället för att avbilda strävar den efter 
att uttrycka. Liksom i Hagar Olssons presentation av Bahrs bok handlar det om 
det inre seendet, och Ekelund talar om hur expressionismen ”vänder blicken inåt 
mot själslivets och känslans underliga, ännu formlösa kaos”. 

Om man i referaten av expressionismens andlighet och estetik kan skönja 
en viss distans från Ekelunds sida blir hans reservationer tydligare när han 
kommer in på dess politiska dimensioner, det faktum att många av dess diktare 
är ”anhängare av det revolutionära Tyskland”. Någon finländsk motsvarighet 
till den grupp av konstnärer och författare som deltog i spartakistupproret 
och den bayerska rådsrepubliken – och som gestaltade dessa drömmar och 
bittra erfarenheter i sin konst – fanns inte, eftersom Finlands intellektuella i 
de allra flesta fall befann sig på den vita sidan. Till skillnad från många av sina 
tyska kollegor hyser Ekelund ingen förståelse för vänstersidans uppfattning. 
Expressionismens svärmiska vibrato är i Ekelunds öron inte bara estetiskt mindre 
tilltalande utan också i hög grad politiskt dubiöst. Och här handlar det inte enbart 
om att det politiska projiceras på det estetiska i pejorativt syfte utan om en faktiskt 
existerande politisk koppling. När Ekelund citerar från en dikt av Hasenclever, 
som talar om diktaren som en ledare och förkunnare av den nya världsordningen, 
kan han därför inlägga sitt politiska veto: ”Men vilken grellt ohygglig belysning få 
icke dessa ord i rampljuset på tidens stora scen, där kommunismens vandalspöke 
svart och hotande reser sig över tiljorna” (s. 111).

De politiska reservationerna är hos Ekelund på ett mycket tidstypiskt sätt 
sammanvävda med avståndstagandet från expressionismens högstämda patetik 

14 Ett representativt exempel är Diktonius’ ”Expressionistiskt” i Ultra vars inledning lyder: 
”Gnisslande rullar tidens tunga juggernauthjul över oss. Stort trycker hårt slår krafter brottas, 
skrik böner suckar kvidanden får luften att darra. Som jagade av elektriska stötar rusar vi vidare, 
besatta av kramp och yrsel som aldrig förr, klarseende som aldrig förr, med brutalt reala medel 
brytande oss ut mot luftigt sköra ideal, ljugande sökande sanning, beräknande uppoffrande oss, 
förnekande troende.” (Ultra,1922, nr. 7-8, s. 127)

15 E. E-d. [Erik Ekelund], ”Den tyska expressionistiska diktningen”, Nya Argus, 14 (1921), s. 109. 
Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten. Denna åt religiositeten vettande diktning utgjorde 
en av huvudlinjerna inom expressionismen och benämnes vanligen messianisk expressionism, se 
Silvio Vietta & Hans-Georg Kemper, Expressionismus, 5., verb. Aufl., München, 1994, s. 186-94.
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och upptagenhet av det inre känslolivet. Det är tydligt att han föredrar en mer 
objektiverad konst, en konst som söker sig mot det gemensamma yttre istället för 
det alltför idiosynkratiska inre: ”den yttre verklighet, som i sin sinnliga skönhet 
skänker konstnären den estetiska bilden för känslouttrycket”16. Ekelund har 
förstått att konsten handlar om själsöversättning men är inte beredd att följa 
expressionismen i dess kapande av förtöjningarna till det åskådliga yttre, dess rena 

”projektion av det våldsamma inre på en vit duk”, för att tala med Espmark.17 
Expressionismens form eller snarare brist på form gör att den blir lika kaotisk och 
oartikulerad som den enskildes vildvuxna känslor, menar Ekelund: 

Förvisso äro vi dock bundna av den verklighet, där vi leva, och 
vi kunna icke förstå det absolut individuella föreställningsliv, de 
associationskomplexer, som expressionisten kastar fram för vår 
blick i sitt diktverk likt ett darrande nervknippe, därför att två 
människor säkerligen aldrig ha alldeles samma föreställningar 
och associationer som en annan. Deras konst blir sålunda intet 
uttryck alls ur betraktarens synpunkt.18

Här är det också möjligt att skönja att det för Ekelund är så mycket mer som står 
på spel än det rent estetiska. Det tycks handla om en allmän misstro mot ett alltför 
direkt och ocensurerat känsloliv, en uttalad misstänksamhet mot kaos överhuvud 
som även – vilken den samtida utvecklingen föreföll visa – kunde leda till ytterligt 
svåra och oöverblickbara politiska följder. Expressionismen, psykoanalysen, 
kommunismen – i Ekelunds ögon var de läror som lämnade fältet fritt för det 
extrema och okontrollerade, de destruktiva krafterna. Johan Wrede sammanfattar 
Ekelunds och hans samtida kollegors position mycket väl när han menar att de 
var uppfostrade i en utpräglat rationalistisk och intellektualistisk tradition: ”Det 
gjorde dem misstänksamma mot det emotionella livet. Inbördeskrigets excesser i 
våld och terror var för dem en lektion i dess faror. Nu värjde de sig mot en konst 
som tycktes ge den subjektiva känslan alltför fritt spelrum.”19

Denna politiska faktor finns hela tiden med i receptionen av den finlands-
svenska modernismen, och vi har tidigare framhållit hur framför allt Hagar 
Olsson och Diktonius kritiserades för att bedriva socialistisk propaganda. När 
Olsson utkom med sin essäsamling Ny generation (1925) tillhörde nämnde Ekelund 

16 Erik Ekelund 1922, s. 31.
17 Espmark 1977, s. 16. 
18 Erik Ekelund 1922, s. 31.
19 Wrede 1986, s. 49 f. I Sven Willners studie av kritikern och litteraturhistorikern Erik Kihlman 

(Willner 1974, s. 98-134) som verkade under samma tid, tecknas bilden av motsvarande skeptiska 
rationalism och utpräglade anti-modernism.
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den grupp kritiker som var kritisk till bokens politiska tendens. Ett genomgående 
drag i Olssons bok, menade Ekelund, var betoningen av kollektivet, massan 
och förringandet av det enskilda jaget. Även om Olssons förkunnelse enligt 
Ekelund är av otvetydig socialistisk karaktär, vill han samtidigt framhålla hur den 
antiindividualistiska linjen alls inte bara omfattas av vänsterkrafter utan även 
utmärker många konservativa rörelser och idéer i tiden:

[…] i opposition mot individualismen mötas författare till-
hörande de mest olika politiska meningsriktningar, från de 
ultrakonservativa till de rött socialistiska. Det överindividuella, 
som för de socialistiska diktarna är den sociala utopin om det 
kommande lyckoriket, det är – för att taga några exempel ur 
det konservativa lägret – rasen för en Maurice Barrès, det är 
det borgerliga samhället för en Charles Maurras och en Harald 
Nielsen.20

Ekelunds beredvillighet att läsa modernismen ideologiskt (vilket han inte var 
ensam om i samtiden) är intressant och skall inte nödvändigtvis betraktas som 
ett försök att komma åt sina meningsmotståndare genom att framställa dem i 
politiskt tveksam dager. I själva verket handlar det om att Ekelund verkligen tar 
modernismen på allvar. För honom är den inte bara eller ens i första hand en 
fråga om stil och estetik utan något mycket större: en världsåskådning, en ideologi, 
en anvisning om ett annat sätt att leva.21 Ekelund ser där en vision av ett samhälle 
där kollektiva lösningar prioriteras framför individen, en internationalism som 
vill riva ned gränserna mellan folken och nationerna, ett tänkande som baseras 
på utopiska förhoppningar ”om socialismens tusenårsrike”. För en borgerlig 
intellektuell som framför allt på basis av händelserna under inbördeskriget 
misstrodde alla försök att söka radikalt politiska lösningar, var det därför omöjligt 
att sluta upp bakom en rörelse som modernismen, oavsett om den framträdde 
under röda eller svarta fanor (eller just därför). I sitt avståndstagande frilägger 
Ekelund samtidigt ett av det litterära avantgardets kanske mest framträdande 
drag och som skiljer det från den mindre extrema modernismen: dess strävan att 
förena konst och liv, att upphäva själva den litterära och konstnärliga institutionen 
för att åstadkomma en ny radikal syntes.22 En konst med sådana anspråk 

20 E. Ed. [Erik Ekelund], ”Hagar Olsson om modern dikt”, Nya Argus, 18 (1925), s. 248.
21 Just denna modernismens politiska aspekt står i centrum i Peter Luthersson 2002, som också 

menar att stora delar av modernismforskningen ignorerat denna till förmån för studier av 
modernismen som estetisk stil.

22 Ett sådant perspektiv har framför allt framdragits av Peter Bürger i Theorie der Avantgarde, Frank-
furt, 1974.
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upplevdes givetvis av många som hotfull, eftersom den inte bara ville flytta fram 
gränserna för konsten utan också gränserna för samhällets organisation.

Bland de finlandssvenska modernisterna är det främst Södergran, Olsson 
och Diktonius som kommer närmast en sådan attityd, medan de övriga håller 
en lägre profil. Vad gäller Björling så kan man visserligen se att han redan från 
början var inriktad på att integrera konsten med livet, men då mest för att han 
överhuvudtaget inte var så intresserad av huruvida det han skrev var konst, 
litteratur. Det är först i takt med att han börjar publicera sig och får sina böcker 
utgivna, när han blir en del av den litterära institutionen, som han också börjar 
ifrågasätta dess grundvalar och vedertagna uttryck. Denna ’destruktiva’ tendens 
får sitt mest fullödiga uttryck i hans Quosego-diktning då han står under stark 
påverkan från dadaismen och Henry Parlands variant av den nya sakligheten.

 
När Peter Bürger diskuterar det ”historiska avantgardet” (till vilket han i 

första hand räknar dadaismen och surrealismen, men också futurismen och 
expressionismen) och dess strävan att integrera den konstnärliga institutionen 
med livspraktiken, framhålles att med institution avses både produktions- och 
distributionsapparaten jämte samhällets rådande föreställningar om vad ett 
konstverk är och skall vara.23 Desto mer frapperande är det att Bürger har så 
litet att säga om framför allt det första institutionella ledet: de teknologiska 
och socioekonomiska förhållandena, förlags- och distributionsväsen etc.24 Om 
avantgardet ville förändra själva villkoren för produktionen och receptionen 
– Bürger nämner t.ex. dadaisternas kabaréer, där publiken blev en del av 
föreställningen, och Tzaras och Bretons recept på hur man skriver en dikt genom 
att foga samman urklippta ord från tidningar25 – så kvarstår ändå behovet av 
materiella förmedlingar. Om man nu inte tänker sig en helt och hållet immateriell 
konst, en konst som är ett med våra kroppar och vårt liv, så behövs det alltid 
någon form av apparat för att föra ut konsten till betraktaren/användaren. Att 
t.ex. dadaisternas föreställningar (som i sig var ett flyktigt fenomen) blev så kända 
och väl dokumenterade, berodde inte minst på att de själva var så aktiva när det 
gällde att skriva sin egen historia. Richard Huelsenbeck, som förvisso skrev dikter 
och skönlitterär prosa, gjorde utan tvekan sin största insats som utgivare och 
författare av diverse skrifter som spred dadaismens idéer. Huelsenbecks En avant 

23 Ibid., s. 29.
24 Liknande kritik mot Bürger formuleras av Steve Giles, ”Afterword: Avant-Garde, Modernism, 

Modernity: A Theoretical Overview, i: Theorizing Modernism: Essays in Critical Theory, ed. Steve 
Giles, London, 1993, s. 173.

25 Bürger 1974, s. 71 f.
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dada (1920) – som med stort intresse lästes av Björling våren 1927 – innehöll t.ex. 
livfulla och detaljerade skildringar av Cabaret Voltaires föreställningar i Zürich 
1916. 

Det historiska avantgardet är fullt av driftiga impressarier och entreprenörer 
som mer än gärna använder sig av den etablerade kapitalistiska produktions-
apparaten för att sprida sina omstörtande idéer. Den italienska futurismens 
oförtröttlige propagandist Marinetti hade en osviklig förmåga att skapa mass-
medial uppmärksamhet kring sina föredrag och ambulerande konstutställningar. 
I Tyskland skulle många av futuristernas idéer förmedlas och utvecklas av 
Herwart Walden som 1910 i Berlin startade tidskriften Der Sturm, vilken kom att 
bli den mest kända och spridda av de många expressionistiska tidskrifterna.26 
Förutom tidskriften, där i stort sett alla av expressionismens stora namn inom 
ord- och bildkonst medverkade, bestod Waldens ’Sturm-imperium’ också av 
ett bokförlag och ett konstgalleri som presenterade såväl den nyaste inhemska 
som utländska konsten. Speciella Sturm-utställningar turnerade också runt 
i Europas metropoler, i Japan och USA. Walden befann sig dessutom ofta 
på resande fot för att sprida rörelsens idéer. I Sturm-galleriet arrangerades 
återkommande författaruppläsningar och föredrag, s.k. ”Sturmkunst-Abenden” 
som också skickades ut på turnéer.27 Den lyriska gren av expressionismen som 
mest kommit att förknippas med Der Sturm är den s.k. ”Wortkunst”-diktningen. 
Namnet kommer främst av att den hellre än att representera något annat ville 
vara en värld i sig, eller som Walden uttryckte det: dess författare skriver inte 

”jag är sorgsen som hösten”, utan ”jag är hösten”.28 Man eftersträvade ett nytt 
språk där man inte tog någon hänsyn till konventionell logik vad gällde syntax 
och grammatik. Resultatet blev en starkt uppbruten och fragmentarisk form 
där fokus framför allt ligger på det enskilda ordet. Här tog man intryck av de 
italienska futuristerna vars manifest och dikter hade publicerats i tidskriften. 
Den mest typiske Wortkunst-diktaren var August Stramm vars ’stammande’ och 

26 Den tyska expressionismens tidskrifter var många. Paul Raabe, Die Zeitschriften und Sammlungen 
des literarischen Expressionismus: Repertorium der Zeitschriften, Jahrbücher, Anthologien, Sammelwerke, 
Schriftenreihen und Almanache 1910-1921, Stuttgart, 1964, förtecknar 100 rena tidskrifter. Till detta 
skall läggas årsböcker, almanackor etc. Upplagorna var emellertid för det mesta ganska små, 
kring ett par hundra till upp mot ettusen. Till de få med större upplagor hörde Die Aktion (2000-
7000), Weissen Blätter (3000-5000), Das Neue Pathos (3500), Das Forum (3000) och Der Sturm (30 000). 
Upplagesiffror hämtade från Wihelm Haefs, ”Zentren und Zeitschriften des Expressionismus”, i: 
Hansers Socialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 7: Naturalismus, 
Fin de siècle, Expressionismus 1890-1918, hrsg. York-Gothart Mix, München, 2000, s. 439.

27 En mycket livfull och väldokumenterad skildring av Waldens verksamhet ges av Roy F. Allen, 
Literary Life in German Expressionism and the Berlin Circles, Göppingen, 1974, s. 204-77.

28 Ibid., s.238.
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koncentrerade dikter blev flitigt efterbildade. Den påbörjade frigörelsen från 
det semantiska innehållet vidarefördes därefter framför allt av Rudolf  Blümner 
och Otto Nebel som låter det rent fonetiska ta allt större plats. Den dadaistiska 
ljuddikten ligger strax bakom hörnet. 

Om Der Sturm stod för en mer estetiskt betonad radikalitet, representerade 
tidskriften Die Aktion som Franz Pfemfert började utge från 1911 den andra 
huvudlinjen inom den tyska expressionismen: en socialistiskt präglad aktivism 
och broderskapsförkunnelse.29 Även om Die Aktion inte var lika institutionellt 
välutbyggd som Der Sturm var den mycket inflytelserik, och spelade sin kanske 
allra främsta roll under kriget och strax därefter. Pfemfert drev också eget förlag 
som förutom att publicera de nya expressionistiska författarna gav ut politiska 
texter av Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Lenin, Lunatjarskij, Bogdanov, 
Trotskij och Radek. Om Der Sturm först rätt sent, i takt med att Walden började 
intresserade sig för det kommunistiska experimentet i Ryssland lämnade mer 
utrymme för det politiska materialet, så var Die Aktion redan från starten en 
utpräglat politisk tidskrift eller rättare sagt en politisk litterär tidskrift. Framför 
allt var det lyriken som stod i centrum. Under den återkommande rubriken 

”Lyrische Anthologien” ägnades ofta hela nummer enbart åt lyriken. Den andra 
av dessa lyriska antologier (nr. 27, 1913) inleddes med att Peter Scher förklarade 
att vi levde i ”lyrikens tidsålder”: ”Die Lyrik hat sich in Deutschland zu neuem 
Ansehen durchgerungen. Der lyrische Dichter braucht sich seines Berufs nicht 
mehr zu schämen. […] Tausend fleiß’ge Hände regen sich. Es ist eine Lust zu 
Dichten.”30

Under tjugotalet tar det politiska alltmer överhanden vilket också markeras 
av att tidskriften mot slutet av decenniet erhåller den nya undertiteln ”Zeitschrift 
für revolutionären Kommunismus”. Men till skillnad från de ändå ganska få 
expressionister (bl.a. Walden och Johannes Becher) som tog steget från det 
vänstersocialistiska USPD till det kominterntrogna KPD, höll Pfemfert hela tiden 
fast vid den ursprungliga revolutionära bolsjevismen och kom att ta parti för 
Trotskij i den maktstrid som utbröt efter Lenins död. Så dags hade emellertid de 
flesta av expressionisterna vänt politiken – men också expressionismen – ryggen. 
För många var expressionismen intimt förknippad med de vänsterradikala 
strömningar som vuxit fram ur avskyn mot första världskrigets mekaniska 

29 Den följande framställningen om Die Aktion stöder sig framför allt på: ibid., s. 278-337; Paul 
Raabe, ”Die Aktion: die Geschichte einer Zeitschrift”, i: Die Aktion, Bd. 1, Stuttgart, 1961, 
s. 7-21. 

30 Peter Scher, ”Das Zeitalter der Lyrik”, Die Aktion, 3 (1913), sp. 646, även återgiven i urvals-
volumen Ich schneide die Zeit aus: Expressionismus und Politik in Franz Pfemferts ”Aktion” 1911-1918, 
hrsg. Paul Raabe, München, 1964, s. 133 f.
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masslakt. När drömmarna om ett radikalt annorlunda organiserat samhälle 
slogs i kras av det misslyckade Spartakistupproret i Berlin och den bayerska 
rådsrepublikens fall, dog också mycket av den ursprungliga expressionistiska 
andan.31

Ywan Goll som i djupaste besvikelse lämnade Tyskland hösten 1919 skrev 
några år senare en uppsats med den talande titeln ”Der Expressionismus Stirbt”. 
Kurt Pinthus som genomgick en liknande desillusionsprocess sammanställde 
och publicerade dessförinnan antologin Menschheitsdämmerung (1920). Några 
månader tidigare hade Ludwig Rubiner utgett två liknande antologier Kameraden 
der Menschheit: Dichtungen zur Weltrevolution (1919) och Die Gemeinschaft: Dokumente 
der geistigen Weltwende (1919). Här förekommer flera av de namn som också skulle 
uppträda i Pinthus urval, men Rubiners redaktionella kommentarer skvallrar 
om en betydligt mer hängiven och trosviss revolutionär inställning.32 Pinthus är 
betydligt försiktigare i sitt ordval och undviker på det hela taget formuleringar 
som entydigt pekar på den konkreta politiska bakgrunden. När han talar om det 
som förenar antologins diktare skriver han: 

Diese Gemeinsamkeit ist die Intensität und der Radikalismus 
des Gefühls, der Gesinnung, des Ausdrucks, der Form; und diese 
Intensität, dieser Radikalismus zwingt die Dichter wiederum 
zum kampf  gegen die Menschheit der zu Ende gehenden 
Epoche und zur sehnsuchtigen Vorbereitung und Forderung 
neuer, besserer Menschheit.33

Denna för expressionismens så typiska ”O Mensch”-retorik (redan inskriven i 
titeln) återkommer gång på gång i Pinthus’ förord. Några sidor längre fram heter 
det t.ex.: ”Alle Gedichte dieses Buches entquellen der Klage um die Menschheit, 
der Sehnsucht nach der Menschheit. Der Mensch schlechtin, nicht seine privaten 
Angelegenheiten und Gefühle, sondern die Menschheit, ist das eigentliche 
unendliche Thema.” (s. VIII f.). En sådan mer allmän och känslobetonad diktning 
är förvisso också representerad, men det konkret politiska bryter ändå ständigt 

31 Om den politiska besvikelsen bland expressionisterna se Allen 1974, s. 106-17; Helmut Gruber, 
”Die politisch-etische Mission des deutschen Expressionismus”, i: Begriffsbestimmung des literarischen 
Expressionismus, hrsg. Hans Gerd Rötzer, Darmstadt, 1976, s. 424 ff.

32 I Raabe 1964 återges längre citat från dessa kommentarer. I Kameraden der Menschheit skriver 
Rubiner bl.a.: ”Jedes Gedicht dieses Buches ist ein Bekenntnis seines Dichters zum Kampf  gegen 
eine alte Welt, zum Marsch in das neue Menschenland der sozialen Revolution.” (s. 141). I Die 
Gemeinschaft heter det bl.a.: ”Hier sind Zeugnisse von Menschen gesammelt, die in der Änderung 
der Welt ihr Lebensziel sahen.” (s. 142)

33 Kurt Pinthus, ”Zuvor”, i: Menschheitsdämmerung: Symphonie jüngster Dichtung, hrsg.: Kurt Pinthus, 
Berlin, 1920, s. VI f. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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igenom. I avdelningen ”Liebe den Menschen” som samlar många av dessa ’O 
Mensch’-dikter står t.ex. Bechers ”Hymne auf  Rosa Luxemburg” som hyllar 
minnet av den nyligen brutalt mördade spartakistledaren: ”Bürger! Würger! Faust 
und Kolben / Stampften kotwärtz deinen Kopf. / ! Doch du gewitterst. Deine 
Himmel platzen. / Ob allen Ländern steht dein Morgen-Rot.” (s. 249) Och i 
avdelningen ”Aufruf  und Empörung” slår denna politiserande tendens igenom 
med full kraft. Här återfinns också Hasenclevers ”Der politische Dichter” som 
Erik Ekelund reagerat så starkt emot med rader som: ”Der Dichter träumt nicht 
mehr in blauen Buchten. / Er sieht aus höfen helle Schwärme reiten. / Sein 
Fuß bedeckt die Leichen der Verruchten. / Sein haupt erhebt sich, Völker zu 
begleiten. // Er wird ihr Führer sein. Er wird verkünden. / Die Flamme seines 
Wortes wird Musik. / Er wird den großen Bund der Staaten gründen. / Das 
Recht des Menschentums. Die Republik.” (s. 167)

Att Menschheitsdämmerung utkom i skarven mellan expressionismens höjdpunkt 
och snabba nedgång blir emellertid allt tydligare. Den fjärde tryckningen av 
år 1922 innehåller ett nyskrivet efterord som visar att dessa förhoppningar om 
en ny människa och ett nytt samhälle tillhör historien. Tillägget är som Raabe 
påpekar en gravsång över expressionismen.34 Om Pinthus’ ursprungliga förord 
varit utformat i en aktiv, performativ riktning: ”Dies Buch nennt sich nicht nur 
’eine Sammlung’. Es ist Sammlung!” (s. V), så är nu framställningen entydigt 
tillbakablickande, retrospektiv, resignerad: ”So ist, nochmals sei es gesagt, dies 
Buch, mehr als Ich beim Zusammenfügen ahnen konnte, ein abschließendes 
Werk geworden – und deshalb soll es bleiben, wie es damals war: ein Zeugnis 
von tiefstem Leid und tiefstem Glück einer Generation, die fanatisch glaubte und 
glauben machen wollte, daß aus den Trümmern durch den Willen aller sofort das 
Paradies erblühen müsse.”35

Det är som tidigare påpekats en paradox att expressionismen börjar spridas 
på allvar – bli ett internationellt fenomen – först när den är på tillbakagång i 
Tyskland. Detta faktum kan ta sig många uttryck. Ett av de mer säregna är att 
Ywan Goll publicerade sin omtalade uppsats ”Der Expressionismus Stirbt” i 
tidskriften Zenit som utkom i det kroatiska Zagreb (senare flyttad till Belgrad). 
Denna stad var ett av många europeiska centra varifrån expressionismen (trots 
Golls dödsdom) fortsatte att verka långt efter det att den upphört som aktiv kraft 

34 Raabe 1964, s. 145.
35 Kurt Pinthus, ”Nachklang (Berlin, April 1922)”, i: Menschheitsdämmerung: Ein Dokument des 

Expressionismus, Mit Biographien und Bibliographien neu herausgegeben von Kurt Pinthus, 
Reinbek bei Hamburg, 1959, s. 34 f.
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i Tyskland.36 Den polyglotte Goll såg också till att Diktonius dikt ”Världsundret 
Anno Domini 1921” infördes på svenska(!) i tidskriftens oktobernummer 1924.37 

2. Antiborgerlighet

Det är nog riktigt som Clas Zilliacus påpekat att denna retrospektiva modern-
ism i Europas periferi inte på länga vägar var lika renlärig och sträng, utan 
mer eklektisk, och därför kunde stå friare till de ursprungliga programmen 
och doktrinerna.38 Ändå var det till att börja med just expressionismen som 
dominerade den finlandssvenska modernismen, och att dess politiska sprängkraft 
levde vidare svarade framför allt Diktonius och Hagar Olsson för. 

Men om den finlandssvenska modernismen som helhet inte var uttalat 
politisk så uppvisade den (i likhet med t.ex. den tyska expressionismen) tyd-
liga antiborgerliga drag.39 Emellertid rörde det sig (som så ofta) om en kritik 
formulerad inifrån själva borgerligheten eftersom i stort sett alla inom den 
modernistiska gruppen själva tillhörde denna klass. I likhet med övriga i den 
sociala kategorin de intellektuella så intar författarna i förhållande till övriga klasser 
en viss autonomi, de befinner sig – för att tala med den tyska klassiska sociologin – 
i ett fritt svävande tillstånd.40 I ett brev till Fritz Mayer från 1952 blickar Björling 
tillbaka på sin ungdom och de då rådande sociala och politiska spänningarna 
samtidigt som han försöker placera sig själv på den sociala skalan eller snarare 
utanför den:

36 Om den sydslaviska expressionismen och tidskriften Zenit se: Zoran Konstantinovic, ”Expres-
sionism and the South Slavs”, i: Expressionism as an International Phenomenon, ed. Ulrich Weisstein, 
Paris, 1973, s. 259-68.

37 Se Clas Zilliacus, ”The Roaring Twenties of  Elmer Diktonius: A Centenarian as Wonder Boy”, 
Scandinavian studies, 69 (1997) s. 178 ff.

38 Clas Zilliacus, ”’Erhållit Europa / vilket härmed erkännes’: modernism i finlandssvensk och 
östeuropeisk 20-talslyrik”, i: Från dagdrivare till feminister: studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur, 
red.: Sven Linnér, Helsingfors, 1986, s. 72 f.

39 Om det utbredda borgarhatet bland de tyska expressionisterna, se Werner Kohlschmidt, ”Zu 
den soziologischen Voraussetzungen des literarischen Expressionismus in Deutschland”, i: 
Begriffsbestimmung des literarischen Expressionismus, hrsg. Hans Gerd Rötzer, Darmstadt, 1976, s. 432 
ff. Luthersson 1986, s. 58 ff. framhåller det antiborgerliga som ett av modernismens generella 
kännetecken.

40 Uttrycket om de intellektuella som ”freischwebend” har framför allt använts av Alfred Weber 
och Karl Mannheim. Denna diskussion sammanfattas och vidareutvecklas av Michael Löwy, 
Förtvivlan, förhoppning, försoning: tre faser i Georg Lukács’ utveckling som intellektuell, övers. Bernt 
Kennerström, Lund, 1986, s. 14-89, ett arbete som gett mig värdefulla impulser.
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Och generationer, ”förlorade” l. inte, ger jag den i, ty jag erfor 
själva problemen sedan ton-åren i början av seklet (våndades för 
världens öde och den revolution jag emotsåg och – hoppades 
på! men fruktade). Ack, barn var man en gång. Men – huru 
kälkborgerlig var världen, åtm. i mitt land och krets! Och 
jag – en tok, självfallet. Och jag faller utanför alla idiotiska 
kategorier om borgare – GB var alltid GB, och mera proletär 
än – proletärerna. Borgare ändå!41

Samma ovilja till bestämd social klassificering möter vi hos Rabbe Enckell när 
han skriver: 

Björling och jag är till vårt ursprung borgerliga. Men i våra 
väsen finner man ingenting borgerligt. Det finns mycket lite 
av social miljö i vår diktning, så lite att denna ’brist’ måste 
betraktas som en tendens hos vår diktning. […] Vi såg i konsten 
en frihet att i n t e nödgas inta en social position. Vår ”brist” var 
i våra ögon en stor förtjänst. I vår värld bedömde man inte efter 
etikett, profession och titlar.42

I likhet med så många andra konstnärer ville både Björling och Enckell stå fria 
från alla yttre bindningar. Men för att kunna bli författare – en verksamhet som 
kräver oceaner av tid – måste de finna på sätt att slippa ägna sig åt förvärvsarbete. 

”Mit der Bejahung der Kunst geht die Verneinung der Arbeit”, som Helmut 
Kreuzer uttrycker det i sin sociologiska studie över den konstnärliga bohemen.43 
Som vi tidigare framhållit drog sig Björling fram på växlar, medan Rabbe Enckell 
efter en kort tids tjänst i bokhandel erbjöds fri bostad och en viss minimiinkomst av 
föräldrar och svärföräldrar – trots en mycket ansträngd relation till fadern.44 Peter 
Cornell har framhållit den starkt ambivalenta relation som uppstår då konstnären 
önskar ta avstånd från stora delar av borgerlighetens livsstil och ideal samtidigt 
som denne fortfarande befinner sig i ett ekonomiskt beroendeförhållande, ”i en 
härva av tiggarbrev, växlar och krediter”.45 I ett brev som Björling skrev kort 
före sin död ger han luft åt ett ännu levande borgarhat när han kommenterar 
Olof  Enckells uttalanden om Bo Carpelans doktorsavhandling: ”Kanske 

41 Brev till Fritz Mayer 21.6.1952 (UUB).
42 Rabbe Enckell, Och sanning?, Stockholm, 1966, s. 80.
43 Helmut Kreuzer, Die Boheme: Beiträge zu ihrer Beschreibung, Stuttgart, 1968, s. 256.
44 Om Rabbe Enckells ekonomiska och personliga förhållanden under tjugotalet, se: Mikael 

Enckell 1987, s. 151-69.
45 Peter Cornell, ”Den ambivalenta revolten: avantgardet och bohemen”, i: Den åldrade modernismen: 

en kritik av den moderna konstens ideologi, av Torsten Bergmark…, Stockholm, 1977, s. 42.
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underströk han också för mycket mitt ’sociala’ underläge, för att han tänkte på 
mitt ekonomiska, och min livslånga ’icke-prestige’ i borgerligheten (ännu i dag 
som är), men vad angår sådant mig? Varför alltjämt tänka på – packet? Om jag 
nu får säga ordet rent ut.”46 

Ändå var det ju till ’packet’ Björling fick gå när han skulle omsätta gamla eller 
teckna nya växlar. I en text från Fågel badar snart i vattnen (1934) skriver han om 

”Detta borgerliga samhälle, och – lycksaliga – kreditsystem” (F 64 / II 68). Det 
är en text som tar fasta just på konstnärens ambivalenta position i det borgerliga 
samhället. Här talar ett du om en framtidsstat som man förstår skulle kunna vara 
organiserad på ett annat sätt. Men poetens svar blir att han ändå skall minnas den 
tid ”när vi kunde bygga på de negativa sidorna hos samhället. Och hör krediten 
dit, så vill vi prisa samhällets negativa sidor.” Krediten ses som ett nödvändigt ont 
eftersom det medverkar till att konst produceras. Detta hindrar inte att Björling 
i andra stunder kan ifrågasätta själva grundpelaren för det borgerliga samhället: 
egendomsrätten. I en text från Att syndens blåa nagel (1936) påpekas att vi visserligen 
får tänka och tala fritt men att det egentligen inte finns något intresse för det som 
kan komma ut av denna aktivitet. Det är helt andra värden som dominerar:

Egendomsrätten, denna som det anses oförytterlighet som 
hävstång i mänskligt samhällsliv och framåtskridande har fått 
en allt uteslutande betydelse i värderingen av mänsklig gärning 
och av mänskligt liv. Mot egendomsrätten får ej brott ske, de 
tyckes vara ett som inga mänskliga förtjänster eller hänsyn kan 
tävla med. Rent juridiskt. Men än mer, det ekonomiska värdet 
behärskar mänskans tanke och hjärta, som om man förbisåg, ja, 
förnekade andra värden och förpliktelser. ( AS 89 / II 281)

Likgiltigheten, ja föraktet för egendomen var djupt rotat hos Björling och var 
sedan länge en del av hans livsstil, till viss del grundad i tidig läsning av Tolstoj 
och Krapotkin.47 Denna attityd kan sedan bara ha förstärkts av hans val av 
författarskapet som livsbana. 

Michael Löwy påpekar hur intellektuella, författare, konstnärer etc. 
framför allt lever i en tillvaro styrd av kvalitativa värden. Dessa grupper 
finner sig därför ofta naturligt, spontant och organiskt stå i motsättning till 
den kapitalistiska världen som uteslutande styrs av kvantitativa värden.48 Till 
skillnad mot den tyska och ungerska antikapitalistiska intelligentsia som 

46 Brev till Fritz Mayer 1.5.1960 (UUB).
47 Jfr. Anders Olsson 1995a, s. 20 f.
48 Löwy 1986, s. 19.
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står i centrum för Löwys studie var det betydligt färre (eller nästan ingen) 
av motsvarande kretsar i Finland som var beredda att gå med i de rödas 
uppror 1918. Som vi tidigare påpekat hade merparten av de svenskspråkiga 
intellektuella som sympatiserat med socialdemokratin lämnat rörelsen flera 
år före inbördeskrigets utbrott. Överhuvudtaget hade partiet länge problem 
med att attrahera intellektuella, och hade i jämförelse med de flesta andra 
europeiska partier som omvandlades till leninistiska grupperingar mycket få 
av dessa ’tankens arbetare’ i sina led.49

Situationen i Finland decennierna efter inbördeskriget var sådan att det knap-
past fanns några förutsättningar för att driva en intellektuell debatt från vänster. 
De små ’öar’ som ändå fanns, t.ex. Hella Wuolijokis beryktade salong, stod under 
säkerhetspolisens bevakning.50 De finlandssvenska modernisterna var inte föremål 
för ett sådant intresse (sett till läsare – snarare ointresse). Men bland kritikerna 
fanns det dem som varnade för kulturbolsjevism och bland de mer nyanserade, en 
Erik Ekelund som gärna uppmärksammade mindre ’lämpliga’ politiska tendenser. 
Även om det nu inte krävdes så mycket för att under rådande omständigheter 
utmålas som politiskt dubiös så kan vi se hur den finlandssvenska modernismen 
från mitten av tjugotalet rör sig i riktning mot det mer politiska. Diktonius 
som redan från början lämnat utrymme för det sociala skriver en till form och 
innehåll radikal arbetardikt i Taggiga lågor (1924) och Stenkol (1927), och Hagar 
Olsson presenterar entusiastiska essäer och artiklar om den nya revolutionära 
dikten i Tyskland och den unga arbetarstaten Sovjetunionen. Hos Rabbe Enckell 
handlar det snarare om en revolt på det inre planet; trots en tidig tillägnelse 
av anarkismen var han i grunden främmande för att ställa dikten i något eller 
någons ’ärende’. Påverkad av sina mer uttalat radikala kollegor anammar han 
dock en uttalad protestattityd som framför allt hävdar konstnärens rätt att leva 
och verka bortom det borgerliga samhällets konventioner och värderingar. I ett 
opublicerat manuskript från tjugotalets andra hälft skriver han: 

Alla tider ha sin styvmoderligt behandlade samhällsgrupp. 
Hantverkarna ha engång i tiden tvingats till uppror, bönderna 
ävenså. Nu har det varit arbetarnas tur. Snart kommer konst-
närernas. Redan länge har detta konstens uppror legat i luften. 

49 Marvin Rintala, ”The Problem of  Generations in Finnish Communism”, The American Slavic and 
East European Review, 17 (1958) s. 197.

50 Om Wuolijokis salong och bevakningen av densamma, se Max Engman & Jerker A. Eriksson, 
Mannen i kolboxen: John Reed och Finland, Helsingfors, 1979, s. 47 ff. I Wrede 2000, s. 62 f. 
kommenteras kort uppdelningen av Finland i en vit och en röd del.
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[…] Snart har den nått den punkt då den upphör att anklaga sig 
själv och rustar sig att anklaga världsordningen.51

Björling delar i mångt och mycket detta mer individuellt orienterade avstånds-
tagande från den borgerliga ordningen, och i och med Korset och löftet öppnar han 
i en helt annan utsträckning sin dikt mot det uttalat upproriska och provokativa. 
Vi skall i vår fortsatta framställning se upprepade prov på detta.

Att vara bohem innebär alltid att stå i motsättning till någon annan typ av 
ordning. ’Huvudfienden’ behöver inte alltid vara borgerligheten, men det är den 
absolut vanligaste. Motsättningen mellan borgare och bohem kan dock se lite olika 
ut. Helmut Kreuzer urskiljer två huvudlinjer.52 I det ena fallet rör det sig framför 
allt om en kamp om estetiken. Den enda och sanna konsten är den som bohemen 
frambringar. Borgaren hatar konsten, och är på det hela taget en trångsynt och 
amusisk filister. Livet är strängt taget endast värt att betrakta ur den estetiska 
synvinkeln och bohemen är därför den ende som kan leva ett sant liv. I den andra 
typen av motsättning framstår bohemen som en heroisk frondör och rebell, en 
förkämpe för en ny frigörande epok (i konsten eller i det sociala och politiska 
livet). Huvudmotståndaren är här inte den estetiskt okänslige filistern, utan den 
auktoritetsberoende och allmänt konservative spetsborgaren. Det handlar inte 
bara om ett estetiskt uppror, utan bohemen utmanar genom sina åsikter och 
livsföring hela den borgerliga värdegrunden. De finlandssvenska modernisterna 
kan sägas pendla mellan båda dessa positioner, men inte minst borgerligheten 
själv tillskrev dem ofta denna senare mer samhälleligt oppositionella position.

3. Björling som groteskdiktare och collagets estetik

Björlings egen faktiska beläsenhet och kunskap om den tyska expressionismen 
är en aning svårbedömd. Dock var han bekant med tidskriften Der Sturm 
sedan början av tjugotalet.53 Waldens tidskrift erbjöd ju en rik provkarta på 

51 Citerat efter Louise Ekelund 1974, s. 84, som ägnar ett kapitlet ”Att protestera” (s. 63-109) åt 
denna fas av Enckells utveckling.

52 Kreuzer 1968, s. 14 f.
53 Möjligen förmedlades tidskriften via Olof  eller Torger Enckell som båda läste Der Sturm. Av Bill 

Romefors har jag fått en kopia av ett brev från Olof  Enckell till Romefors 12.11.1976, där han 
bl.a. skriver: ”Der Sturm var mycket tidigt läst i Finland; själv följde jag med den åtminstone 
sedan år 1920. Min broder, konstnären Torger Enckell var i Berlin och Tyskland i början av 
20-talet och besökte då personligen Walden. Han hade en lång svit av tidskriften och annan 
expressionistisk litteratur med sig till Finland.” Se även Romefors 1978, s. 31.
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expressionismens litterära yttringar, men vad Björling själv i efterhand vill lyfta 
fram är Kurt Schwitters’ berömda dikt ”Anna Blume”. Som så ofta i dylika 
sammanhang är han mån om att betona sin självständighet och distans till tidens 
moderna ismer. I ett brev till Fritz Mayer från 1952 skriver Björling:

Ja, Sturm såg jag nog med Anna Bluhme-sakerna osv., och vi 
tyckte då, i början av tjugotalet, att den var tokig. Det var först 
när Diktonius lånat mig en avant dada, jag upptäckte att det var 
något i det där tyskmoderna. Att trycka tio gger Mamma på en 
sida hade jag inte begripet, inte heller hur skön Anna var ”von 
hinten”. Kanhända begrepe jag litet mera numera. Men åtskilligt 
var bara typografi. Och jag var inte alls modernist l. estetiker.54

Frågan är bara i vilket nummer av Sturm Björling läste ”Anna Blume” eftersom 
den finns i flera varianter. Första gången förekommer den i nr. 5 (augusti 1919) 
och är då uppsatt i prosaform, andra gången styckevis insprängd i prosastycket 

”Aufruf ! (ein Epos)”, nr. 12 (december 1921) och slutligen i versform, nr. 12 
(mars 1922).55 ”Anna Blume” var utan tvekan Schwitters’ mest kända (och mest 
ökända) dikt och blev mycket snabbt ett ofta förekommande antologinummer. 
Namnet dyker också upp i titlarna på flera av hans diktsamlingar.56 Schwitters’ 
driftige förläggare Paul Steegemann gjorde dessutom allt han kunde för att öka 
uppmärksamheten. Så lät han tapetsera hela Hannover med affischer av dikten 
och sammanställde den första boken om Schwitters: Die Wahrheit über Anna Blume 
(1920) samt publicerade kommentarer och recensioner av Schwitters’ verk i ett 
nummer av den egna tidskriften Der Marstall.57 Samtidigt spädde Schwitters 

54 Brev till Fritz Mayer 21.6.1952 (UUB). I ett annat likaså ambivalent men kanske något mer 
balanserat aktstycke skriver Björling: ”Det var dock ännu rätt omedvetet och på egen väg jag 
löpte på lina i K.o.l. Jag menar: genom egen utveckling. Södergran och -ismerna fanns dock i 
tiden. Unga vänner reste i Tyskland.” (Brev till Fritz Mayer 29.1.1957, UUB)

55 För den bibliografiska historiken se Kurt Schwitters, Das Literrarische Werk Bd. 1, Hrsg.: Friedhelm 
Lach, Köln, 1973, s. 29; 291 ff.

56 Anna Blume. Dichtungen (1919; 1922), Memoiren Anna Blumes in Bleie (1922), Die Blume Anna (1923).
57 Curt Germundson, ”Kurt Schwitters and the Alternative Art Community in Hannover”, i: Crisis 

and the Arts: The History of  Dada, vol. 3: Dada Cologne Hannover, ed. Charlotte Stokes and Stephen 
c. Foster, New York, 1997, s. 212 ff. Richard Huelsenbecks En avant Dada (1920) var utgiven på 
Steegemanns förlag och som Björling läste våren 1927 är ett typiskt exempel på den energiska 
exponeringen av ”Anna Blume”. Förvisso hade Huelsenbeck inte mycket till övers för Schwitters 
(och viceversa) men Steegemann såg till att den till bokprodukten hörande reklamen förde fram 
Schwitters desto mer. Bland omslagets många återgivna deviser och titlar förekommer ”Anna 
Blume” i fetstil. På omslagets insida kan man i reklamen för förlagets tidskrift Der Marstall läsa 
om ”Das enthüsste Geheimnis der Anna Blume”. Och i den annons som följer omedelbart efter 
textens slut framhålles ”DIE JETZT WELBERÜHMTE ANNA BLUME [...] 10 000 EXEMPLARE SIND IN DREI 
MONATEN VERKAUFT ANNA BLUME KANDIDIERT FÜR DEN ERSTEN DEUTSCHEN REICHSTAG NACH DER 
KLEINEN REVOLUTION UND HOFFT NOCH VIEL GELD ZU VERDIENEN JA”.
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ytterligare på genom att ständigt och jämt föra in Anna Blume i sina texter 
och bilder. Hon blev en självklar del i hans egenartade Merz-universum, hans 
självskapade musa.

Det kan förefalla märkligt att Björling (om vi får tro på hans egna uppgifter) 
till en början intog en sådan oförstående attityd till Schwitters’ dikt: ”vi tyckte då, 
i början av tjugotalet, att den var tokig”. Just att dikten var ”tokig”, obegriplig, 
och i förlängningen (även om Björling säkerligen inte menade det) en sjuk hjärnas 
produkt var en mycket allmän uppfattning i samtiden – omfattade av både läsare 
och kritiker.58 Och som vi tidigare sett i avsnittet om bizarrerierna så mottogs 
även Korset och löftet på liknande sätt. Nog borde något av Schwitters’ frejdiga provo-
kation ha tilltalat Björling för att slå ut i full flor under Quosegotiden. Faktum är 
att ”Anna Blume” innehåller sådant som Björling skulle sätta i spel redan i Korset 
och löftet. Schwitters’ dikt har starka parodiska och groteska drag: rent allmänt är 
den en parodi på en traditionell kärleksdikt av artonhundratalssnitt. Som Axel 
Fritz påpekat följer dikten genrens vedertagna mönster med inledande invokation 
och innerlig kärleksförklaring: ”O du Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe / dir”; 
tvivel huruvida kärleken är besvarad: ”du deiner dich dir, ich dir, du mir, / – 
Wir?” Men samtidigt är de parodiska inslagen alldeles uppenbara: hyperbolen 
som är ett vanligt stildrag i kärleksdikten blir här alltför mäktig och löjligt exakt 
i sin sifferåtergivning när jaget slår fast att det älskar med 27 sinnen. Kärlekens 
höga språk trivialiseras också genom att främmande språkmatriser införs ”som 
grammatikens böjningsmönster och oriktigt kasusbruk, frågesport i form av 
skolmatematikens reguladetri-uppgifter, plankklotter och folkligt talesätt”.59 Den 
sedermera så ofta avhånade Abrakadabra-dikten i Vilande dag innehöll liknande 
för den mer traditionella lyriken främmande och trivialiserande passager av 
typen: ”Abrakadabra! / potta och flaska, dunder och knall, hah-hah-ha!”. Detta 
grepp slår sedan igenom på fullt allvar i Korset och löftet, några exempel: ”Jag är 
det stora tobaksrådet. En pruttarpipa, / cigarrer inga, tjuguelva cigaretter är min 
arsenal” (KL 13 / I 115); ”Jag är enpennisgud och är molnsyba- / rit” (KL 49 / 
I 151); ”Vårt liv är tidningar och badrum och klosetter” (KL 53 / I 155); ”Jag är 
korvmakarsylta och slaktares hand, jag / är tandlösa munnar och binnikemask” 
(KL 135 / I 237).

58 Se Hans-Jürgen Hereth, Die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte von Kurt Schwitters, dargestellt anhand 
seines Gedichts ”An Anna Blume”, Frankfurt a. M., 1996, s. 17; 29, 32 ff.

59 Axel Fritz, ”’Merz’-konstnären Kurt Schwitters och dadaismen”, i: Några hyll(nings)-centimeter: 
festskrift till Folke Sandgren den 15 februari 1998, red.: Anders Burius, Tomas Lidman, Lars Olsson, 
Stockholm, 1998, s. 245. 
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Ett annat genomgående drag i Schwitters’ dikt är att den sätter sig över alla 
konventionella krav på logik; oxymoron och katakreser kommer här till flitig 
användning: ”Blau ist der Farbe seines gelben Haares.”60 Detta är figurer som 
även Björling gärna använder i liknande syfte, och i Korset och löftet kan han t.ex. 
skriva: ”jag är vit som svarta / katten” (KL 31 / I 133).

Den språkdestruktiva tendensen som fanns hos Schwitters och andra av 
Wortkunst-diktarna (och de efterföljande dadaisterna) kommer bl.a. till uttryck 
i greppet att infoga tankstreck inom de enskilda orden för att bokstavligen dra 
dem isär. I dikten ”Anna Blume” är detta inte lika tydligt, även om förnamnet 
på några ställen i texten skrivs ”A-N-N-A”.61 Som Anders Olsson visar möter 
vi också hos Björling det ”söndersprängda ordet”, och om detta säkert även 
har att göra med en tidigt upplevd otillräcklighet inför språket så sker det mot 
bakgrunden av en bred modernistisk tradition.62 Ett av de namn som Olsson för 
fram i detta sammanhang är just Schwitters och som en möjlig förebild i samtiden 
anger han dikten ”Denaturierte Poesie” från Der Sturm nr. 7/8 1922 med rader 
som: ”Was kräuselst Du Dein Hä-ärchen, / Eins zwei drei, ja Hä-ärchen [...] 
Der Teufel soll mir ho-holen, / Eins zwei drei, ja ho-holen”.63 Hos Björling kan 
det låta: ”Klapp-, klapp-; klappande händer!” (KL 56 / I 158) eller: ”Du skall 
dan! dan-dansa en / polka, ja, polka – med Gud! Clown-dans och / polka, och 
domdagsba-su-n!” (KL 142 / 244)

*

Korset och löftet är till stora delar skriven i groteskens tecken, något som redan 
den samtida kritiken uppmärksammade.64 Bland senare Björlinguttolkare är 
det främst Anders Olsson och Ingemar Haag som diskuterat grotesken. Olsson 
menar att Björlings egen benämning ”patosgrotesk” anger dess dubbla karaktär: 

”Det är frågan om ett bejakande patos, som river ner och bygger upp i ett 
rasande tempo. Det använder sig av groteskens alla medel att föra ner himlen på 
jorden.”65 Haag anser att grotesken hos Björling framför allt bör ses utifrån hans 

60 Schwitters 1973, s. 292.
61 Detta gäller dikten som den såg ut i Der Sturm 1922. I den av Schwitters själv slutligen 

sanktionerade versionen i ett brev från 29.9.1947 är egennamnet ännu mer isärdraget: 
”A—N—N—A” (Schwitters 1973, s. 59). Klaus Schenk har påpekat att när Schwitters läste sin 
dikt bokstaverade han namnet när han kom till dessa passager, se Klaus Schenk, Medienpoesie: 
Moderne Lyrik zwischen Stimme und Schrift, Stuttgart, 2000, s. 120.

62 Anders Olsson 1995a, s. 71 f.
63 Schwitters 1973, s. 180; Anders Olsson 1995a, not. 83, s. 356 f.
64 Rolf  Lagerborg påtalade i sin recension i Hufvudstadsbladet det visuellt groteska och menade att 

Björling var besläktad ”med främst de medeltida mästare, som formade djävlar och drakar och 
grimaserande missfoster på katedralernas fasader och utsprång” (Lagerborg 1925).

65 Anders Olsson 1995a, s. 133.
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obegränsningsfilosofi: de maniskt utfyllda och motsägelsefulla ordräckorna ger 
oss bilder av en mångfald som inte låter sig artikuleras i någon mer konventionell 
framställning.66 I förlängningen av ett sådant mer övergripande perspektiv vill 
han också koppla Björlings groteska poetik till Friedrich Schlegels teorier om 
grotesken och arabesken, vilket jag finner mindre övertygande. När Haag lämnar 
den romantiska poetiken därhän och istället läser Björling utifrån dennes egna 
förutsättningar blir det genast intressantare. Bland det mest utmärkande för 
Björlings grotesk är dess starkt kroppsliga och materiella karaktär, vars ’taxonomi’ 
Haag mycket förtjänstfullt frilägger.67 Men även om denna kroppslighet och dessa 
sinsemellan motsägelsefullt kombinerade ordräckor kan sägas vara ett av många 
uttryck för Björlings grundläggande poetik, har han varken förr eller senare varit 
så extremt fysisk och kontradiktorisk som just här i Korset och löftet. Boken har sin 
styrka i den underliggande känslans hetta och starkt visuella fantasikraft. Inget 
annat verk av Björling har samma oförmedlade expressivitet. Själv har han i ett 
brev till Folke Isaksson från maj 1958 antytt dess karaktär av krisbok: ”Den där 
boken skrev jag i någon form så gott som jag kunde och som ett testamente. Skrev 
under oerhörd svårighet i yttre avseende, och inte behövde det kallas dikt. Det 
underliga var att jag inte ens avsåg ’modernism’, utan bara mitt eget ord så sant 
och starkt som möjligt. Sannerligen en ungdomsbok, trots min ålder.”68

Åter möter vi Björlings skepsis inför modernistiska etiketteringar. I ”Min skrift 
– lyrik?” skriver han apropå Korset och löftet: ”Utan att ha avsett det, hade jag 
frambesvurit alla -ismbeteckningar. Även dada, först tillkastat som invektiv (för 
mina öron).” (MSL 32 / V 174) Björling syftar här förmodligen på Hagar Olsson 
som recenserade hans andra bok under rubriken ”Dikt, mystik och dadaistisk 
rebus” i Svenska Pressen 16.5.1925. Man kan säga att Hagar Olsson använder sig av 
sin breda orientering i samtidens litterära strömningar för att ifrågasätta Björlings 
inslagna väg. Hon talar om Björlings stil som hon anser vara ”typiskt dadaistisk 

– man finner samma fenomen i fransk och tysk dadaistisk produktion.” Hon 
fortsätter: ”Den excellerar i rytmik till den grad att den förlorar allt berättigande 
såsom skrift. Den bör reciteras (vilket dadaisterna gör) och reciteras – dadaistiskt.” 
Trots att det negativa här förbinds med dadaismen så gör Björling strax dada 

66 Ingemar Haag, Det groteska: kroppens språk i svensk modernism, Stockholm, 1998 (diss.), s. 197 f.
67 Ibid., s. 208 ff.
68 Folke Isaksson 1972, s. 200. I ett brev utan årsdatering till Stig Carlson uttrycker sig Björling 

snarlikt: ”Men boken var mer än dikt ett testamente. Ett försök till en förklaring.” (Brev till 
Stig Carlson 29/30.11, KB) Om denna period kan han vidare skriva: ” Ack, ja, när jag var 
som bittrast, det var just K.o.l.-tiden, brukade min mamma lämna mat utanför min dörr. Jag 
visade mig inte för någon. Ser du, det har funnits svåra tider, det här bara sagt inom parentes.” 
(Odaterat brevutkast till okänd mottagare [”gen var ej”], vol. 17, ÅAB)
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till sin: ”Men jag lärde med dada att skratta: i dag dada, i morgon antidada. 
Det icke-intellektualistiska, mitt i det intellektuella; det var livets irrationella och 
omedelbarheten som gjorde att jag lät det gå för – dada.” (MSL 32 / V 174) 
Även om det finns starka skäl att tro att Björling vid denna tid inte var fullt så 
obekant med dadaismen som han vill göra gällande, kom han hur som helst 
några år senare att aktivt tillägna sig delar av dess estetik genom sitt studium 
av Huelsenbeck.69 Man kan också misstänka att han genast insåg dadaismens 
provokativa potential. Om dada nu var fiendens fiende var den kanske också ens 
vän. Av strategiska skäl kunde det vara en fördel att få sig påklistrat en benämning, 
ungefär som Diktonius resonerade i ett brev till Erkki Melartin efter det att 
han gjort skandalsuccé med Min dikt (1921): ”Hade till o.m. äran att komma i 
Aftonbladets små noticer som grottmänska och modern herre med omedveten 
humor – andra ’tankens horhus’ (Söderberg – Pascal) fann mig (naturligtvis) vara 
dadaisternas överstepräst i Skandinavien m.m. – allt detta mycket bra: är nu en 
känd idiot (tänker de), skall utnyttja epitetets förmåner.”70

Men om vi återgår till Hagar Olssons recension så ser vi att hon ingalunda var 
helt avståndstagande till hans ’dadaistiska’ krumsprång utan förmådde uppskatta 
det drag av skärande satir som samtidigt fanns här: 

Man bör emellertid inte låta avskräcka sig av den dadaistiska 
grimas, som fått göra sig alltför bred i boken. Denna grimas 
är inte alltid nonsens, stundom är den till gengäld genialisk. 
Björling har en humor som kan skära djup. En galghumor, 
som kan förvandla dödskampen i ett grin. […] Han har ibland 
ett mörker över krumsprången, som fascinerar genom att det 
förfärar. Han når stundom ett ’patos i grotesken’, vilket kanske 
är det mest sällsynta man över huvud finner i litteraturen.

Att Hagar Olsson utifrån sin historiska tolkningshorisont indirekt förbinder 
Björlings groteska estetik med dadaismen faller sig naturligt. Inom den tyska 
expressionismen och dadaismen fanns det tydliga groteska inslag. Och om nu 
Björling tog intryck av någon grotesk ordkonst är det troligare att han gjorde det 
bland ”ismerna i tiden” (för att åberopa sig på Björlings egen brevformulering) 
än hos romantikens teoretiske profet Friedrich Schlegel. 

69 Se Stam 1998, s. 72 ff. för en koncis och informationsrik redogörelse för hur Björling våren 1927 
läser Huelsenbecks En avant Dada för att sedan tillsammans med Henry Parland gå vidare med 
dadaismen och också pröva att omsätta den i egen dikt.

70 Diktonius 1995, s. 43 f. (Brev från Diktonius till Erkki Melartin 4.10.1921)
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En av de mer framträdande expressionistiska groteskmakarna var den tyske 
författaren Salomo Friedlaender, mer känd under pseudonymen MYNONA (anonym 
baklänges) som gav ut en rad böcker och medverkade flitigt i diverse expressionistiska 
och dadaistiska tidskrifter. MYNONAs specialitet var den korta prosatexten som 
långsamt och omärkligt glider över från det realistiska mot det alltmer fantastiska 
och skrämmande.71 Även en rad expressionistiska lyriker utvecklade kring 1910 
ett alltmera groteskt tonfall – en viktig föregångare var Christian Morgenstens 
nonsensdiktning. Den tyske litteraturforskaren Clemens Heselhaus menar att 
denna moderna groteskdiktning står i ett intimt samband med en pågående rörelse 
mot det realistiska. Till skillnad mot den tidigare mer idealistiska diktuppfattningen 
innebär groteska inslag inte längre nödvändigtvis något hotfullt eller demoniskt 
utan kan lika gärna eller hellre stå för ett subversivt bejakande av den moderna 
tillvarons motsägelsefullhet.72 Betoningen ligger ofta på det parodiska och komiska; 
en lekande attityd som även går igen i diktens rent formella uppbyggnad som kan 
vara framvuxen ur fonetiska ordlekar eller till synes slumpartade collageartade 
sammanställningar. Inte minst montage- eller collagetekniken var ett stilgrepp 
som tiotalets tyska expressionister använde flitigt, och som även Björling tog i bruk 
under tjugotalets senare hälft. Den tidigare diskuterade ”Anna Blume” av Kurt 
Schwitters innehåller inslag av ordcollage, men ett av de tidigaste och kanske det 
mest paradigmatiska exemplet på en sådan dikt är Jakob van Hoddis’ ”Weltende”:

Dem Bürger fliegt vom spitzen kopf  der Hut,
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.73

Dikten publicerades första gången i tidskriften Der Demokrat i januari 1911 
och gjorde ett outplånligt intryck på samtiden – inte minst på andra expres-
sionistiska författarkollegor som lät sig inspireras till liknande försök att skriva 

71 Helge Nielsen, Det Groteske: begrebshistorie, litterær kategori, groteskteorier, København: Berlingske, 1976, 
s. 137 ff.

72 Clemens Heselhaus, Deutsche Lyrik der Moderne: von Nietzsche bis Yvan Goll: die Rückkehr zur Bildlichkeit 
der Sprache, Düsseldorf, 1961, s. 287.

73 Jakob van Hoddis, Dichtungen und Briefe, herausg. von Regina Nörtemann, Zürich, 1987, s. 15.
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en mer diskontinuerlig dikt. När sedan Kurt Pinthus låter ”Weltende” stå 
som inledningsdikt till den inflytelserika antologin Menschheitsdämmerung (1920) 
kan detta ses som en definitiv bekräftelse på dess karaktär av expressionistisk 
exempeldikt, samtidigt som dess rykte därmed spreds långt utanför det tyska 
språkområdet.

Som Helge Nielsen framhåller i sin mycket informativa bok om grotesken så 
är ”Weltende” typiskt expressionistisk i sin betoning av de destruktiva krafternas 
vitala kraft i motsättning till den existerande världen som är deformerad och 
död.74 Uppradandet av alla katastrofscener har nästan en munter ton. Stormen 
som drar fram över allt och alla är en förändringens vind: borgaren (den tyska 
expressionismens främsta hatobjekt) blir av med sin hatt (en på samma gång 
konkret och symbolisk avklädning), taktäckarna som förgäves försöker lappa 
ihop det falnade samhällsbygget ramlar ned och går sönder (”gehn entzwei”), ett 
typiskt groteskt tingsliggörande. Omvänt kan vi se hur havet begåvas med rent 
mänsklig förmåga till aktiv och medveten handling: ” die wilden Meere hupfen 
/ An Land”. Och mitt i alla dessa katastrofer konstateras det lakoniskt att de 
flesta människor har snuva. Denna blandning mellan högt och lågt, komiskt och 
allvarligt är ett typiskt drag för grotesken.

Hos Björling kan det se ut så här:

Syndabekännelse för mänska.

1.

Jag är korvmakarsylta och slaktares hand, jag
är tandlösa munnar och binnikemask. Jag är dok-
tor i lärd slentrian och professor i dumhet. Jag 
är general i inbillad frälsning, jag är full av — 
moral: jag är pipande tom som en lergök. Och 
bar jag en mening, ej rår jag för den. Jag är håna-
res hån och upp och ned vända jorden. Jag är 
finger till finger, men ej jag bär Handen.

(KL 135 / I 237)

I denna första av två syndabekännelser möter vi ett jag som tillskriver sig en serie 
egenskaper, eller rättare som beskriver sig vara en rad personer och uppenbarelser 
av de mest skiftande slag. Denna typ av växlande jagtransformationer är mycket 
typisk för Björlings grotesk. Vi har också påpekat dess utpräglat kroppsliga 

74 Nielsen 1976, s. 146.
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och fysiologiska karaktär. ”Att äta och dricka är en av den groteska kroppens 
viktigaste livsyttringar”, skriver Bachtin i sin bok om Rabelais och grotesken.75 Så 
kan vi se hur inledningen i Björlings dikt kretsar kring födan och ätandet om än 
på ett mer indirekt sätt – dessutom knappast av det glädjerika och triumferande 
slag som Bachtin utifrån sin Rabelais-uppfattning väljer att lyfta fram. Ingemar 
Haag har uppmärksammat de tydliga karnevaliska dragen hos Björling men 
samtidigt pekat på riskerna med att allför ingående harmonisera hans grotesk 
med Bachtins uppfattning.76 För även om det finns en strävan också hos Björling 
att sabotera hierarkiska strukturer och lyfta fram det materiella och jordiska 
på det ideellas bekostnad så är hans grotesk till sin kärna av väsentligt mer 
ambivalent natur. I denna dikt har vi inte så mycket att göra med ätandet som 
diverse mindre tilltalande fenomen som omgärdar detta. Slaktaren är den som 
både ger och tar liv: för att vi skall kunna äta måste han först döda. Munnen som 
hos Bachtin gärna framställs som något som lustfyllt hugger in på världen är här 
tandlös. Vidare framhåller Bachtin gärna kroppens nedre regioner – magen och 
genitalierna – som något på en och samma gång uppslukande (förintande) och 
pånyttfödande.77 Diktjaget hos Björling är bl.a. en binnikemask – en tarmparasit 
som lever på den mat som redan ätits. Måhända en bild av pånyttfödelse, men i 
så fall av betydligt mindre grandiost slag än de exempel som Bachtin helst lyfter 
fram. Ambivalensen, den dubbla bilden som Bachtin gång på gång framhåller 
som det karakteristiska för grotesken är däremot något som fyller en viktig 
funktion hos Björling.78 

Trots alla invändningar man kan ha mot Bachtin för en alltför långt driven 
schematisering delar jag ändå Anders Olssons uppfattning om att den stora 
styrkan i hans modell är att den så ”konsekvent uppfattar grotesken som en 
motrörelse mot den etablerade kulturen”, som ”en rituell och uppsluppen opposition 
mot maktens allvarsamhet med dess fasta, helgade dogmer och sedvänjor med 
anspråk på absolut och evig giltighet.”79 Och fast Bachtin märkligt nog inte förs 
på tal när Olsson diskuterar Björlings patosgrotesk är det ändå motsvarande 
mönster av nedanförperspektiv, det kroppsliga och anti-hierarkiska som lyfts 
fram. 

Det religiösa står på många sätt i centrum i Korset och löftet, och gör så även när 
det gäller grotesken. Sökandet efter den sanna kristendomen, den sanna Guden 

75 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under 
medeltiden och renässansen, övers. Lars Fyhr, Gråbo, 1986, s. 279.

76 Haag 1998, s. 190.
77 Bachtin 1986, s. 31.
78 Haag 1998, s. 190 f. betonar också detta.
79 Anders Olsson, Ekelöfs nej, Stockholm, 1983 (diss.), 177.
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bakom alla dimridåer är den drivande kraften bakom många av dessa texter. 
Genom hela sitt författarskap sökte Björling textmässigt gestalta den motsägelse-
fulla helhet som formar världen. Gud är en av de tankefigurer som han tillgriper 
för att konkretisera denna i grunden undflyende och icke-diskursiva kategori. 
Den ’metod’ han väljer eller som väljer honom, om man vill se Korset och löftet 
som ett visserligen konstnärligt bearbetat men ändå autentiskt krisdokument, är 
grotesken. I ett sådant perspektiv blir även Gud grotesk: ”Humoristiskt är livet, 
för allvarligt att tas / sentimentalt. Men löjligt. Patos-stort. Groteskt! / Som 
Gud.” (KL 80 / I 182) Den här ambivalenta diskursen mellan löje och allvar 
inbegriper också Gud. Denne kan vara både ”dödens / blodröda blomma” (KL 
74 / I 176) och ”glada / plättar” (KL 75 / I 177). Så vad är egentligen mer 
naturligt än att även den kristna syndabekännelsen gestaltas som en groteskens 
utsaga.80 I kristendomens lutherska variant där ingen egentlig åtskillnad görs 
mellan ’stora’ och ’små’ synder, mellan dödssynder och förlåtliga synder, blir 
syndaregistret nästan utan gräns. Men den blandning av högt och lågt, stort och 
smått som Björling här presenterar torde knappast ha sin motsvarighet i någon av 
kyrkans institutionaliserade syndabekännelser, t.ex. den kända Olaus Petris ”Jag 
fattig, syndig människa”. Påtaglig hos Björling är också den totala avsaknaden 
av ånger och ruelse som annars vanligen utmärker dessa bekännelser. Snarare är 
tonen munter och medvetet provokativ och ett exempel på den motrörelse, den 
uppsluppna opposition mot maktens allvar som är så viktig för vissa typer av 
grotesker. När Björling skriver: ”Jag är håna- / res hån och upp och ned vända 
jorden” är det en ganska tydlig markering av den position visavi makten som 
dessa texter så ofta intar. Anders Olsson talar om den ”vertikala skriften” hos 
Björling, hur den uppåtstigande rörelsen ständigt motverkas av en nedåtstigande 
söndrande kraft; medan Bachtin beskriver hur Rabelais hela tiden söker bryta ned 
en alltför ensidig uppåtriktad vertikal världsbild genom att låta det höga och låga 
byta plats, att arbeta med omvända hierarkier.81 I den andra syndabekännelsen är 
identifikationen med det ur överhetens perspektiv låga och föraktliga kanske ännu 
mer markerad: ”Min humor är pöbelns, min stolthet en / bovs på schavotten.” 
(KL 135 / I 237) Omvänt kan vi se hur det i den första syndabekännelsen är 
representanter för det övre samhällsskiktet som förlöjligas genom att förses med 
förringande epitet: ”Jag är dok- / tor i lärd slentrian och professor i dumhet. Jag 

80 Därmed inte sagt att skuld- och syndakänslan skulle vara Björling likgiltig. I själva verket 
ägnas skuldproblematiken tämligen stort utrymme i hans texter. Men då Gud hos Björling är 
underordnad livet, handlar det snarare om att inte ha uppfyllt livets vilja. Se vidare Tigerstedt 
1939, s. 517 ff.

81 Anders Olsson 1995a, s. 132; Bachtin 1986, s. 397.



”DEN R ASANDE MYSTIKERN”270 • STADEN SOM MODERNITETENS ARENA • 271

är / general i inbillad frälsning”. Även om Björling inte är en uttalad politisk 
diktare kunde dylika förlöjligande ifrågasättanden av borgerliga och etablerade 
hierarkier bekräfta den läsande allmänhetens bild av de inhemska modernisterna 
som ett subversivt hot, som ’kulturbolsjevism’.

4. Staden som modernitetens arena

Helge Nielsen påpekar i sin diskussion av Hoddis’ ”Weltende” hur det i denna 
dikt föreligger en fascinerande motsättning mellan lyrikens immanenta tendens 
till enhet – i just detta fall femfotade jamber och rimschemat abba abab – och 
de enligt montageprincipen infogade ordräckorna som strängt taget endast hålls 
samman av titeln som är fokuserad på katastrof  och undergång.82 Intrycket av 
montage förstärks av uttrycket ”liest man” som pekar på att de sinsemellan 
disparata raderna kan tänkas vara något som man läser, t.ex. olika notiser från 
en tidning. Forskningen har också gjort det troligt att Hoddis som underlag för 
sin dikt använde sig av några nyhetsartiklar från Berliner Tageblatt som berättade 
om häftiga stormbyar över Berlin och om tågolyckor med raserade järnvägsspår 
i USA.83 Genom att ’monteras’ in i ett nytt sammanhang ges dessa i sig disparata 
händelser en annan och mer sammanhållen mening. Men som Hanno Möbius 
påpekar i Montage und Collage (2000) så är ”Weltende” knappast ett regelrätt 
litterärt montage eftersom dikten inte använder sig av redan fabricerade 
element, citat etc. utan består av förvisso disparata men ändå av Hoddis själv 
utformade ordsekvenser.84 En mer renodlad montage-litteratur skulle framför 
allt utvecklas inom futurismen och dadaismen, där det litterära verkets material-
karaktär ytterligare förstärks genom att orden också blir till bild och ljud. Den 
diktform som ”Weltende” representerar – denna i tysk litteraturforskning så 
flitigt kommenterade ”Reihungsstil” – var dock genom sin diskontinuerliga 
och fria satssammanfogning ett viktigt steg mot en mer radikal montagedikt. 
Detta skrivsätt som var så utbrett bland de tyska expressionisterna har ofta 
satts i samband med den nya verklighet, den förändrade varseblivningsrymd 
som omgav människorna i de snabbt växande och av ny teknik föränderliga 

82 Helge Nielsen 1976, s. 146.
83 Regina Nörtemann, ”Jakob van Hoddis – Grundsteinopfer des Expressionismus?: Reflexionen 

zu Leben und Werk”, i: Hoddis 1987, s. 248 ff.
84 Hanno Möbius, Montage und Collage: Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1933, 

München, 2000, s. 242.
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storstäderna.85 Silvio Vietta har t.ex. påpekat att den tyske sociologen Georg 
Simmels iakttagelser om hur storstadslivet utsätter den enskildes medvetande för 

”en snabb koncentrerad följd av växlande bilder” (”rasche Zusammendrängung 
wechselnder Bilder”) lika gärna kunde vara en beskrivning av expressionismens 
s.k. Reihungsstil.86 Den expressionistiska dikten kan ses som ett svar på dessa 
förändrade varseblivningsstrukturer. Genom ytterligare stimuli från den moderna 
tidens medier som visserligen var vida spridda men som mest framträdande i 
storstaden: filmen, annonser och plakat, tidningar och tidskrifter m.m. gjordes 
författarna uppmärksamma på collagets och montagets estetiska möjligheter.87

De expressionistiska diktarna insåg att de omöjligt kunde fjärma sig från den 
moderna storstaden. Det var en verklighet som var deras och som de hade att 
utsätta sig och dikten för. Att man var intresserad av staden och ville utforska 
hur man med konstnärliga medel kunde återge dess mentala och fenomenella 
värld innebar inte att man bara såg dess positiva sidor utan lika mycket att 
man uppmärksammade avigsidorna. Expressionismens attityd skulle kunna 
beskrivas som ett slags fascinerad ambivalens, eller som Herman Bahr uttryckte 
det: ”Dieselben Menschen finden, daß man heute nur in der Großstadt leben 
kann, und finden, daß man in der großstadt nicht leben kann.”88 Och i de fall 
där det negativa övervägde så fanns det hos expressionisterna nästan alltid en 
fascination för de rent estetiska värden som kunde utvinnas ur det till synes fula 
och frånstötande. Expressionismens metropol Berlin hade – liksom många 
andra tyska städer – vuxit mycket snabbt och var i jämförelse med t.ex. Paris 
och London en påfallande oskön stad, men det var ju inte heller det traditionellt 
sköna man var ute efter.89

Många av det tidiga nittonhundratalets sociologer var intensivt upptagna 
av denna nya storstadsverklighet och dess konsekvenser för individen. Ett 
återkommande tema i dessa undersökningar är beskrivningen av en ny form av 

85 Den ’klassiska’ framställningen som de flesta senare arbeten utgår ifrån är Silvio Vietta, ”Groß-
stadtwahrnehmung und ihre literarische Darstellung Expressionistischer Reihungsstil und 
Collage”, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 48 (1974) s. 354-73. 
Montagediktens samband med storstaden vidareutvecklas t.ex. av Sabina Becker, Urbanität und 
Moderne: Studien zur Großstadtwahrnehmung in der deutschen Literatur 1900-1930, St. Ingbert, 1993, 
framför allt i avsnittet ”Montagezeit” s. 223-86.

86 Vietta 1974, s. 360. Texten av Simmel som Vietta citerar och kommenerar är den klassiska ”Die 
Großstädte und das Geistesleben” (1903).

87 Vietta 1974, s. 367 ff.; Becker 1993, s. 231 ff.
88 Herman Bahr, ”Der Betrieb der Großstadt”, Die Neue Rundschau, 23 (1912) s. 697, citerat efter 

Becker 1993, s. 158.
89 Om expressionisternas förhållande till det ’fula’ Berlin se David Frisby, ”The City Dissolved: 

Social Theory, the Metropolis and Expressionism” i förf:s Cityscapes of  Modernity: Critical Explo-
rations, Cambridge, 2001, s. 240 ff.
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nervositet som stod i samband med den anstormning av ständiga sinnesintryck 
som det urbana livet utsatte den enskilde för.90 Georg Simmel tar också avstamp 
i denna problematik i uppsatsen ”Die Großstädte und das Geistesleben” (1903) 
då han konstaterar att: ”Den psykologiska grundvalen för storstadslivet är den 
intensifiering av nervlivet som beror på de snabba och oavbrutna växlingarna av 
yttre och inre intryck.”91 För att skydda sig mot en nedbrytande överstimulering 
utvecklar därför storstadsmänniskan ett mer intellektuellt förhållningssätt, menar 
Simmel. Till skillnad från sin lantlige kusin är hon mer rationell och kalkylerande. 
Hon hetsar inte upp sig i onödan, och är med Simmels ordval mer blaserad. På 
grund av den stora mängd människor hon kan träffa under en dag är hon också 
mer reserverad. Detta kan förvisso innebära en lätt aversion, ett främlingskap, 

”som kan slå ut i hat och kamp i samma ögonblick vi av någon anledning kommer 
i närmare kontakt med varandra” (s. 215) Men här visar samtidigt Simmel som 
så ofta en utpräglad känsla för storstadslivets komplexitet och påpekar att: 

”Reservationen, med dess överton av dold aversion, framstår emellertid också 
som form av eller dräkt åt en mycket mer generell andlig egenskap i storstadens 
väsen. Storstaden erbjuder nämligen individen ett visst slag av och ett visst mått 
av personlig frihet, som inte har någon motsvarighet under andra förhållanden” 
(s. 216).

När Vitalis Norström några år senare utifrån Göteborgs horisont ger sig i kast 
med samma komplikationer är han betydligt mer negativ än sin Berlinkollega. 
I essän ”Modernt själslif ” från boken Masskultur (1910) talar han om en 

”disorganisation af  vårt eget själslif ”, om tröttheten och nervositeten som den 
moderna storstadsmänniskan är utsatt för:

Hvarenda stor, ja, medelstor stad blir mer och mer en 
brännhärd för strålar från hela världen. Gatorna, tidningarna, 
samtalen bringa på en kort stund till oss stora stycken av 
världen. Intrycken och föreställningarna jaga hvarandra. 
Lifvet överstörtar oss med psykiskt innehåll. Medvetandet 
måste vidga sig därefter för att räcka till och måste äfven göra 
sig mera vigt och elastiskt för att komma ut med öfvergångarna 
och växlingarna.92

90 Se t.ex. Vietta 1974, s. 360; Becker 1993, s. 48.
91 Georg Simmel, ”Storstäderna och det andliga livet” i förf:s Hur är samhället möjligt?: och andra essäer, 

inledning, urval och översättning: Erik af  Edholm, Göteborg, 1981, s. 209. Sidhänvisning ges i 
fortsättningen i texten.

92 Vitalis Norström, Masskultur, Stockholm, 1910, s. 141 f.
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Simmel och Norström uppmärksammar i långa stycken samma fenomen men 
ändå är deras texter så olika. Båda menar att den moderna tillvaron utsätter 
individen för stora påfrestningar, men där Norström bara ser problem ser Simmel 
också de möjligheter till ett annat sätt att leva som tidigare aldrig existerat. 
David Frisby – som har uppmärksammat den gemensamma upptagenheten 
av det moderna hos samtidens tyska sociologi och expressionismen – visar 
också på den uppenbara skiljelinje som råder mellan t.ex. Ferdinand Tönnies’ 
eller Werner Sombarts pessimism och främlingskap och den mer öppna och 
oförutsägbara attityden hos en Simmel eller Max Weber.93 Och det är denna 
modernitetsdiskussion som parallellt löper vidare i litteraturen.

Vad gäller den finlandssvenska litteraturen börjar staden som tema dyka upp 
på allvar mot slutet av artonhundratalet med den inbrytande realismen.94 Men 
ett bredare genombrott – särskilt med hänsyn tagen till moderniteten som ett 
problem – sker först med dragdrivarna under 1910-talet. Helsingfors blir mycket 
sent en storstad, men när det sker går det mycket snabbt. Att det en bit in på 
nittonhundratalet plötsligt träder fram en hel författargeneration som påtagligt 
ger plats för staden i sin texter är därför helt konsekvent.

Helsingfors grundades 1550 men förde en tämligen obemärkt tillvaro 
ända till uppförandet av Sveaborg i mitten av sjuttonhundratalet. Men den 
verkliga expansionen inleds i och med att staden 1812 utses till huvudstad 
för storfurstendömet Finland, och de imposanta empirekvarteren tar form. 
Mot slutet av 1870-talet tas det definitiva steget mot en verklig storstad. Den 
expanderande industrin drar till sig nya invånare som i de flesta fall hamnar 
i de nybyggda områdena norr om Långa bron. I stadens centrum uppförs 
samtidigt moderna stenhus för det mer välbeställda borgerskapet. Vid sekelskiftet 
elektrifieras spårvägsnätet, och det tidigare så eftersatta Skatudden bebyggs i en 
rasande fart med hus i den nya nationalromantiska stilen eller lokala varianter 
av internationell jugend. Från 1870 till 1910 ökar Helsingfors befolkning från 
29 000 personer till 136 000.95 De historiska perspektiven blir därför kortare: 

93 Frisby 2001, s. 240 ff.
94 För en översikt av denna första period av finlandssvensk stadsdiktning se Gunnar Castrén, 

”Helsingfors i adertonhundratalets skönlitteratur”, i Castrén 1958, s. 243-75.
95 Sven-Erik Åström, Samhällsplanering och regionalbildning i kejsartidens Helsingfors: studier i stadens inre 

differentiering 1810-1910, Helsingfors, 1957, s. 178 ff. V. A. Koskenniemi har i en återblick på 
sin studenttid beskrivit hur storstadsmässigt Helsingfors tedde sig för honom i början av det 
nya seklet: ”För den som inte sett någon större stad verkade Helsingfors, vars invånarantal just 
överskridit det första hundratusendet, storstad. Speciellt minns jag att de då ännu enspåriga 
spårvägarna gjorde ett mycket storstadsmässigt intryck på mig. Stenhusen i Helsingfors och 
särskilt Mikaelsgatans gatukanjon mellan de höga byggnaderna väckte också inom mig en 
intensiv storstadsstämning.” (V. A. Koskenniemi, Student när seklet var ungt, övers. Hjalmar Dahl, 
Lund, 1948, s. 36)
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begreppet ’gammalt hus’ betydde inte detsamma som i de flesta andra av Europas 
metropoler. ”I Helsingfors kunde man redan på 1920-talet betrakta ett fyrtioårigt 
bostadshus som gammalt och gammalmodigt.”96 Även om staden fortfarande 
var starkt socialt skiktad med stora skillnader i bostadsstandard är de nya hus 
som byggs under tjugotalet försedda med de faciliteter som Björling så gärna 
besjunger i sina dikter: centralvärme, badrum och WC.97

Till de som gick i bräschen för den nya och funktionellt inriktade arkitekturen 
hörde Gustaf  Strengell och Sigurd Frosterus som vid sidan av sin arkitektur-
byrå bedrev ett mångsidigt skriftställarskap. De var starka kritiker av den 
nationalromaniska stilen som man ansåg vara svulstig och tillbakablickande. 
Inspirerad av Otto Wagner förordade man en mer avskalad och rationalistiskt 
orienterad arkitektur. Och i samband med arkitekturtävlingen 1904 om den nya 
centralstationen i Helsingfors publicerade Strengell en artikel i den finländska 
tidskriften Arkitekten, där bildspråket tydligt signalerar den starka viljan att utveckla 
en arkitektur som befinner sig i frontlinjen för det moderna. Hellre än att blicka 
bakåt hade den moderne arkitekten att lära av ”atlantångaren och den elektriska 
tram’en, af  racern och automobilen, av amerikanska kontorsinredningar och 
engelska lavatorys. I dessa ingenjörsprodukters formgivning skall han finna en 
utgångspunkt långt säkrare än i gotikens eller renässansens för sina strävanden 
att återgiva tidens själ”.98 Kollegan Frosterus redovisade i essäsamlingen 
Olikartade skönhetsvärden (1915) intryck från vistelser i London och Berlin som 
uttrycker en liknande bejakelse av moderniteten. Här finns hänförda skildringar 
av Londons tunnelbanesystem och det mäktiga skådespel som Berlins nattliga 
ljusreklam erbjuder. Typisk är viljan att acceptera staden fullt ut, att det 
finns något i dess motsägelsefulla helhet som är djupt lockande och estetiskt 
tilltalande. Så kan Frosterus skriva: ”Den moderna storstaden är skön, även då 
detaljerna lämna mycket övrigt att önska. Den är skön redan i dag i sin bristfulla 
ofullkomlighet”.99 

När dagdrivaren och mångsysslaren Henning Söderhjelm mot tiotalets slut 
ger ut boken Enkla betraktelser över nutida frågor (1919) är det helt i sin ordning att 
han i bokens inledning uppehåller sig vid de ingripande förändringar som följt i 
spåren av den ökade urbaniseringen och introduktionen av ny teknik. Även om 

96 Jouko Siipi, ”Huvudstadssamhället och dess socialpolitik”, i: Helsingfors stads historia, D. 5 Bd. 1, 
Helsingfors, 1964, s. 238.

97 Hilding Ekelund, ”Byggnadskonst och byggnadsverksamhet 1918-1947”, i: Helsingfors stads historia, 
D. 5 Bd. 1, Helsingfors, 1964, s. 127.

98 Citerat efter Eva Eriksson, Mellan tradition och modernitet: arkitektur och arkitekturdebatt 1900-1930, 
Stockholm, 2000 (diss.), s. 365.

99 Sigurd Frosterus, Olikartade skönhetsvärden, Borgå, 1915, s. 56 f.
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Söderhjelm inte haft Simmels eller Norströms ambitioner till sociologisk analys 
är de exempel han väljer att lyfta fram av liknande slag. Också han har slagits av 
den moderna människans påfallande nervositet: 

Endast några särskilt framträdande drag kunna väl med vissa 
anspråk på sannolikhet förklaras såsom typiska för tiden och 
såsom framkallade av den. Detta gäller då främst rastlösheten, 
oron, nervositeten i det moderna livet, jäktandet, sensations-
lystnaden, behovet av nya intryck, av omväxling och spänning. 
Liksom det redan i flera tätt bebodda länder är så gott som 
omöjligt att finna ensamhet – annat än genom att försjunka 
i storstädernas människohav – så är det även för många 

”moderna” människor omöjligt att vara ensamma: de otaliga 
och omväxlande yttre intrycken upprätthålla en viss spänning 
vars slappnande medför stark olust, och därav följer ett intensivt 
behov av utåtriktat liv med nya upplevelser varje ögonblick.100

Samtidigt är inte Söderhjelm den som gråter över utvecklingens framfart; han 
försöker snarare (i likhet med Simmel) se de möjligheter som moderniteten 
öppnar. Hans framställning är bitvis rent uppsluppen och medvetet provokativ 
visavi de som ännu försöker klamra sig fast vid det gamla.

De snabba och våldsamma förändringar som samhället genomgått undgick 
inte heller den grupp finlandssvenska poeter som debuterade kring sekelskiftet 
och som, utan att bryta med sina estetiska ideal, öppnade sin dikt mot den nya 
tiden och dess främsta arena: staden.

 I Kommunistiska manifestet hävdar Marx och Engels att bourgeoisiens epok, 
industrialismens och de stora städernas era, utmärker sig ”därigenom att den 
har förenklat klassmotsättningarna. Hela samhället delar sig alltmer i två stora 
fientliga läger, i två stora, varandra direkt motsatta klasser, bourgeoisie och 
proletariat.”101 Det är denna senare grupp och dess slit i de bullrande och 
smutsiga fabrikerna som Arvid Mörne gör dikt av i den första avdelningen i 
samlingen Ny tid (1903) – en lyrisk inmutning av ett tidigare i stort sett outforskat 
område i finlandssvensk litteratur: ”Där komma skaror tågande, där komma 
många tusen / ifrån de unkna gränderna, ifrån de kvafva husen, / från nål och 
prässjärn, syl och städ, från dunkande maskiner, / från källarhvalf, där aldrig 
sol igenom gluggen skiner”.102 Men trots alla sina bemödanden att ge denna 
nya samhällsklass en egen röst ligger det något tillkämpat och besvärjande över 

100 Henning Söderhjelm, Enkla betraktelser över nutida frågor, Helsingfors, 1919, s. 22 f.
101 Karl Marx & Friedrich Engels, Det kommunistiska partiets manifest, Göteborg, 1975, s. 23.
102 Arvid Mörne, Ny tid, Helsingfors, 1903, s. 8. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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Mörnes projekt, och som för att övertyga sig själv kan han skriva rader som: ”Jag 
ville jag toge hvart rim ifrån gatan, / hvar rytm ifrån vagnars dån / och vände till 
gränden och bakgården åter / en folkets förlorade son” (s. 20 f.). Någon verklig 
asfaltspoet blev emellertid aldrig Mörne; och är det knappast fullt ut ens i denna 
bok. Redan i inledningsdikten ”Krafvet” kan vi se hur hans tvekluvna inställning 
återspeglas i ett bildspråk som griper tillbaka på naturen. Den nya tidens sång 
från fabriken som skall blåsa liv i den sovande byn liknas vid vårbäcken: ”Den sång, 
som skapar tiden ny, / skall födas i fabriken / vid hjulets dån och remmens gny, / 
skall brusa genom sömntyngd by / som vårens flöde, grått af  dy / från öfverfylda 
diken.” (s. 3) Denna klyvnad eller tvehågsenhet mellan stad och land går även 
igen i bokens omslagsbild som föreställer en fabrik med rykande skorstenar 
bortom ett vattendrag och i förgrunden några trädstammar som bildar en ram.

Ett mer typiskt stadsbarn var Hjalmar Procopé. Om Mörne med förkärlek 
sökte sig till de svenska jordbruksbygderna eller det saltstänkta skärgårds-
landskapet föredrog Procopé de stadens offentliga rum som utgjordes av 
krogar och societetsklubbar. Thomas Warburton har framhållit hur starkt för-
bundet hans liv och dikt var med denna ”klubbatmosfär av konjak, cigarrök och 
mörknade läderfåtöljer.”103 Detta hindrade inte att han uppmärksammade det 
alltmera framträdande stadsproletariatet (om än på distans genom stadsvåningens 
fönsterruta) i den långa dikten ”Trasparaden” från samlingen Röda skyar (1907). 
Sina kanske bästa stadsdikter låter han publicera i samlingen I sanden (1915) 
där de bildar en egen avdelning inledd av en tecknad vinjett av en regntung 
stadsgata med höga husfasader och förbihastande fotgängare, framrusande bilar, 
och i fonden en hästtransport som för att peka på det gamla som var på väg bort. 
Utan att vilja formulera någon bestämd kritik mot sakernas tillstånd kan dessa 
dikter sägas vara skrivna utifrån den moderniseringsprocess där ”allt som är 
fast förflyktigas”. På samma sätt som Marshall Berman med utgångspunkt från 
Kommunistiska manifestet vill peka på moderniseringens följder – anhopningen 
av stora skaror i de nya industristäderna, blandningen av kraft och dynamik, 
rikedom och fattigdom, hot och möjlighet – möter vi hos Procopé liknande bilder 
av stark ambivalens.104 Här talas om hur ”Penningen, själen i gatornas öden, / 
skaparn af  lyckans och lyxens fröjder, / lyftar de sina på guldvågens höjder, / 
river och bygger och störtar i skuld.”105 

I Kommunistiska manifestet beskrivs hur införandet av ett nytt ekonomiskt 
system river upp äldre sociala strukturer och ställer två klasser mot varandra: 

103 Thomas Warburton, Åttio år finlandssvensk litteratur, Stockholm, 1984 s. 54.
104 Se Berman 1987, s. 83-123.
105 Hjalmar Procopé, I sanden, Helsingfors, 1915, s. 44. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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borgare och proletär. Hos Procopé heter det: ”Släkten har skilts i klasser och 
kaster, / guldfolk och gatfolk allt skarpare åt. / Hatet har upprest träl emot herre, 
/ hatet, som jäser / innerst i grändernas galla och gråt.” (s. 45) Och i denna 
obevekliga moderniseringsprocess breder staden ut sig och slukar det som en 
gång var landsbygd och tillhör en svunnen samhällsordning: ”Längre, allt längre 
gatorna spinna / näten bland vikande åkrar och ängar. / Skogarna glesna, men 
guldfolkets pengar / växa i staplar som strån i en stack.” (s. 45) Självklart är 
inte Procopé någon fördold eller ens potentiell revolutionär, men han ser med 
’kall’ blick på den omdaning han lever mitt i; den utveckling som slitit sönder de 
gamla mönstren ”och icke kvarlämnat några andra band är det nakna intresset, 
det känslolösa ’kontant betalning’”, för att tala med manifestet.106 Men trots sina 
observationer inser Procopé att det inte finns någon väg tillbaka; att leva i det 
moderna är att vara kluven, eller som Marshall Berman uttrycker det: ”att befinna 
sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss själva och 
världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner till, allt 
som vi är.”107 Så kan Procopé i dikten ”Små flickorna” skildra gruppen kvinnliga 
kontorsanställda och hur de trots små och begränsande villkor söker inrätta ett 
liv på bästa sätt: ”Vår frihet ej vi sälja, / om ock bland symamseller / vår middag 
vi få svälja / på första automat.” (s. 65) Valet av matställe dikterades självklart av 
bristen på ekonomiska medel men låter sig också läsas som en medvetet inskriven 
modernitetsmarkör. Automatrestaurangen var ännu en relativt ny företeelse och 
denna ”snabba självbetjäningens princip”, var som Clas Zilliacus påpekar, ”en 
sinnebild för modernt liv”.108 

Procopés strävan att göra det moderna till ett hem kommer kanske bäst fram 
i dikten ”Stadsbarn” som hela tiden svävar mellan hot och harmoni, fångenskap 
och frihet: ”En storstad är ett häkte / med många celler i / och hör man till dess 
släkte, / kan aldrig man bli fri. // Man är som lifstidsfången, / men skillnaden är 
den: / bland stadsbor finns ej mången, / som längtar ut igen.” (s. 49) Efter några 
strofer som skildrar stadsbons främlingskap inför ”barbaren från landet” följer ett 
parti där staden stiger fram i vårljusets glittrande prisma och diktens jag förklarar 
sig vara: ”Ett barn af  tusen nycker / jag är, en fri flanör / och ratar inga drycker, 
/ som stunden till mig för.” (s. 54) Denna sorglösa stämning får emellertid inte stå 
oemotsagd, utan en underström av knapp förnimbar gråt blandar sig med gatans 
sorl, det talas vidare om ”skälfningen i grunden” och ”dolda krafters hot”. Och 

106 Marx & Engels 1975, s. 25.
107 Berman 1987, s. 13.
108 Clas Zilliacus, ”Möten med det moderna”, i: Finlands svenska litteraturhistoria 2: 1900-talet, utg. 

Clas Zilliacus; red.: Michel Ekman, Helsingfors, 2000, s. 41.
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dikten mynnar så ut i ett mer obestämbart löfte eller hot: ”Där diktar underjorden 
/ som bäst sin epopé, / en dikt, som verkligvorden, / blir undret, som skall ske. 
// Men orden blir för tama / för denna jättedikt – / den blir kanske ett drama 
/ med spännande konflikt.” ( s. 55) Det är väl inte helt omöjligt att samtiden här 
kunde läsa in förstuckna antydningar om en framtida frigörelse från det ryska 
tsarväldet, men med tanke på flera av de övriga stadsdikternas tematik var det 
kanske ännu mera logiskt att se det som en profetia över vad som skulle kunna 
hända om de stora arbetarmassorna gjorde uppror mot tingens ordning. Och ett 
drama och en konflikt blev det ju verkligen blott några år senare när båda sakerna 
verkligen inträffade. 

En mera kåserisk variant av Procopés Heineinspirerade stadsdikt möter vi i 
dagdrivaren Ture Jansons Mitt Helsingfors (1913). Där Janson i sina prosaböcker 
är ambivalent inför modernitetens brytningar uppvisar hans dikter ett mer 
bekymmerslöst tonläge. Om tillvaron i övrigt ter sig grå och dyster kan man alltid 
finna tröst i de estetiska scenerier som staden erbjuder: ”Hur denna höstkvälls 
stämning är mig kär / med regnets fall i tunga, strida strömmar. / Se, gatan 
med sitt gula lyktsken bär / en storstads hemligheter och dess drömmar.”109 I sin 
utrerade flanörattityd och medvetna nonchalans utgör de ett lyriskt stickspår som 
aldrig skulle få någon egentlig fortsättning eller utöva något mönster för senare 
finlandssvensk stadsdiktning.

Bertel Gripenberg har skrivit ett knippe stadsdikter som väl i de flesta fall 
återgår på hans Parisvistelse 1903, och som strängt taget blott utgör en bakgrund 
för hans verkliga ärende, den dekadenta erotiken. Om staden hette Helsingfors, 
Paris eller något annat spelade egentligen ingen roll, det intressanta var det utbud 
av kvinnor som kunde avläsas av betraktarens öga. Denna attityd sammanfattas 
kanske bäst av dikten ”Nya städer” från Svarta sonetter (1908): ”Vid horisonten 
stego nya städer / i ständig växling för mitt öga fram, / och ständigt åter nya 
gators damm / jag andades i alla himlens väder. // I mörka lumpor och i 
högtidskläder, / i tukt och ära eller synd och skam, / af  eget släkte eller främlings 
stam / förbi mig drogo nya kvinnoleder. // Och köld och afund dolde dygdens 
trasor, / men syndens siden lögn och nöd och fasor – / jag mötte nya kvinnor 
hvarje dag. // Och lika bleka alla lyktor blänkte, / blott damm och trötthet alla 
städer skänkte, / och nya städer ständigt sökte jag.”110 Annorlunda skulle det 
förhålla sig när Gripenberg långt senare framträdde med en kryptomodernistisk 
samling under pseudonymen Åke Erikson. Vi återkommer till det.

109 Ture Janson 1913, s. 61.
110 Bertel Gripenberg, Svarta sonetter, Helsingfors, 1908, s. 24 f.
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Staden som en erotikens arena är också något som intresserar Ragnar Ekelund, 
som tillhör den författargeneration som debuterade på tiotalet. Flera av dikterna i 
samlingen Gatans dikter (1915) spelar upp samma scen: ett ensamt jag sitter i djup 
begrundan i sitt rum, men ur bakgrunden frigör sig plötsligt ett ljud eller någon 
annan sensation från den omgivande staden. Lockelsen och retningen driver till 
sist ut protagonisten i stadens vimmel: ”Med andras stämmor vill min stämma 
blandas, / min puls vill slå i takt med andra pulsars slag. / Nu vill jag dyka djupt 
i denna flod / av människor, som genom gatan rinner.”111 Men där Gripenberg 
jagar vidare från stad till stad, från kvinna till kvinna är Ekelund fast förankrad i 
den föga fashionabla förstaden där ”Kloakers stank och affallsbrunnarnas lukt / 
med stenkolsrökens heta dunster blandas” (s. 29) och ”en fattig sköka hemåt går / 
i smutsig kjol, på klackar sneda” (s. 35). Och även om Ekelund väljer att fokusera 
på stadens enklare kvarter ger hans dikter knappast uttryck för motsvarande 
sociala och politiska indignation som drev Mörne. Stämningsmässigt ligger han 
i så fall närmare Procopé, med den stora skillnaden att han förbigår de sociala 
skiktningarnas strukturella orsaker. Ekelunds stadsdikter är mer skrivna inifrån 
själva den faktiska miljön. Utan anspråk att fullt ut dela dessa förstadsmänniskors 
villkor är det ändå mer en deltagare än en utanförstående som skriver. Men 
liksom i de övrigas fall blev dessa stadsdikter mer en ansats i den av naturlyriken 
så dominerade finlandssvenska litteraturen. Och redan i denna samling uppträder 
de ljusindränkta och skönhetstörstande naturdikter som skulle utgöra huvudspåret 
i Ekelunds lyriska alstring.

När Björling med Korset och löftet (1925) inleder sin utforskning av staden är 
det av de finlandssvenska modernisterna endast Diktonius som i någon större 
utsträckning arbetat i samma genre. I Edith Södergrans i huvudsak visionärt 
inriktade lyrik spelar staden en tämligen undanskymd roll. Det stora undantaget 
utgörs av den mäktiga dikten ”Fragment” från Septemberlyran (1918) där hennes 
barn- och ungdoms Petersburg stiger fram i all sin mäktiga och hotfulla glans: 

Petersburg, Petersburg, 
från dina tinnar fladdrar min barndoms förtrollade fana.
Det var tiden före de djupa såren, före de väldiga ärren,
före föryngringens glömskebad.
Petersburg, Petersburg,
på dina tinnar ligger min ungdoms glöd
som ett skärt draperi, som en lätt ouverture,

111 Ragnar Ekelund, Gatans dikter, Borgå, 1915, s. 10. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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likt drömmarnas flor över titaners sömn.
Petersburg, Petersburg,
stå upp ur gyllne syner!
Vad jag älskar vill jag sammanfatta i lösryckta ord.
Minnets violer strör jag på drömmarnas guldtrottoarer.112

Förvisso glimtar Helsingfors förbi några rader längre fram, men för Södergran 
skulle Petersburg alltid förbli staden framför andra, inkarnationen av själva 
begreppet stad. När hon väl träder fram inför den litterära offentligheten var 
dock staden inte längre något aktuellt tema för henne. I hennes länge otryckta 
ungdomsdiktning som inte i första hand skall läsas självbiografiskt men där 
hennes biografi utgör ett poetiskt material, förekommer Petersburg däremot ofta. 
Någon enstaka gång kan hon skriva regelrätta hyllningar som i raderna: ”Ich 
liebe die staubigen Strassen / Ich liebe die lärmende Stadt, / Ich weiss, welchen 
seltsamen Zauber / Ein Garten in Mauerwerk hat.” (s. 256) Men för det mesta är 
hennes känslor inför den mäktiga metropolen med sina gigantiska proportioner 
och linjära rutnätssystem betydligt mer ambivalenta, och när hon talar om hur 

”kühl und tief  und grau die Newa ist” (s. 260) uttrycker hon sig på ett för både 
henne och samtiden mer typiskt sätt. Som Witt-Brattström framhållit så skriver 
den unga Södergran vidare på den sedan länge etablerade Petersburgsmyten.113 
Denna litterära myt är uppbyggd kring bilder av hur naturen får stå tillbaka 
för kulturen, samtidigt som denna hela tiden hotar att återerövra vad den 
förlorat. Till detta skall också läggas en politisk dimension där stadens stränga 
geometrisering återspeglar den tsaristiska repressionen. Som Marshall Berman 
visat är denna petersburgslitteratur länkad till en pågående modernitetsdiskussion, 
men den är av utpräglat dissonantiskt slag, rymmer föga av bejakande inslag och 
är snarare en ”underutvecklingens modernism”.114 Den unga Södergran skriver 
följaktligen ingen flanörpoesi och inte heller senare ägnar hon modernitetens 
teknologi någon uppmärksamhet. I jämförelse med naturen har staden inget 
större poetiskt mervärde för henne.

I allt väsentligt kan Rabbe Enckell sägas dela en sådan uppfattning, och det är 
helt i sin ordning att han i samlingen Flöjtblåsarlycka från 1925 skriver om ”döda 
bilars skrik och rusande”.115 Det är en inställning som han är mån om att lyfta 
fram som något djupt gemensamt för alla finlandssvenska poeter när han knappt 

112 Södergran 1990, s. 85. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
113 Witt-Brattström 1997, s. 35 ff.
114 Berman 1987, s. 186 f.
115 Rabbe Enckell, Flöjtblåsarlycka, Helsingfors, 1925, s. 37.
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tio år senare bedriver kanonskapande litteraturhistoria i sin inledning till antologin 
Modern finlandssvensk lyrik (1934). Oavsett generationstillhörighet förenas poeterna 
i sin känsla för naturen, menar Enckell: ”i den har vår samhörighetskänsla funnit 
sitt rikaste och samtidigt mest harmoniska uttryck”.116 Och trots vissa konstaterade 
undantag fastslås ”att i det stora hela naturdiktningens stämningsfåra flyter fram 
lika bred hos de yngre lyrikerna som i all vår äldre poesi”.117

Förvisso betydde naturen mycket även för den unge Diktonius, men samtidigt 
är han den förste av de finlandssvenska modernisterna som systematisk utforskar 
staden som en poetisk erfarenhetsgrund. De stadsdikter som återfinns i Taggiga lågor 
(1924) har dock inte speciellt mycket gemensamt med Björlings mer bejakande 
texter. Texterna återgår på Diktonius’ erfarenheter från vistelsen i London 
och Paris 1920-21, och istället för en hyllning av modernitetens teknologiska 
sensationer ställs vi inför dikter som i hög grad kretsar kring proletariatets 
hårda villkor i de stora metropolerna. Detta utesluter inte att stadens skönhet 
också uppmärksammas: ”Jag såg dig civilisation. / Jag såg din vetenskap och 
dina religioner, / dina städer jag såg, dina kommunikationer, / dina stormän, 
dina lagar, / din konst; poliserna i gathörnen, / biblioteken, de väl polerade 
/ hemlighusen, den nattliga / belysningen – härligt allt, / storartat rent ut”.118 
Men i diktens fortsättning förklarar poeten att han även såg annat som gör att 
han måste förbanna dess skapelser: ”vad gör detta allt, vad uträttar det / så länge 
största massan mänskor står utanför, / så länge en stackars sate måste frysa, / så 
länge ett stackars barn / måste krypa hungrigt till kojs.” (s. 104) Som en poesins 
Friedrich Engels vandrar Diktonius omkring i Paris och London och ger små 
förtätade sociologiska ’snapshots’ av den socialt differentierade staden: de breda 
boulevarderna och de trånga gränderna, gatuförsäljares och tidningspojkars 
rop, den predikande frälsningssoldaten och den lokala skökan, arbetarna och de 
hemvändande nattrumlarna som möts den tidiga morgontimmen. 

Diktonius har inte bara blick för stadens uppdelning utan ser också hur själva 
dess materiella struktur, dess spatiala uppbyggnad är konstruerad för att hålla 
massorna i schack: ”De är så kloka i de stora städerna! / De bygger gatorna av 
cement / att arbetarna ej hittar stenar / till sina barrikader; […] de planerar 
sina boulevarder så breda / att där ryms tjogtals med kanonmynningar – / 
fröjda dig arbetare! – / det är kloka män som regerar din stad!” (s. 106) Diktonius 
ger här sin version av den kritik från vänster som följt i spåren av Haussmanns 
omvandling av artonhundratalets Paris till en stad av breda boulevarder, med 

116 Rabbe Enckell 1991 (1934), s. 8.
117 Ibid, s. 9.
118 Elmer Diktonius, Taggiga lågor, Helsingfors, 1924, s. 103. Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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nya höga stenhus, förbättrade kommunikationsleder och högre hygienstandard. 
Kritikerna har påpekat att rivningar och ökade markpriser drev ut stora delar 
av den ursprungliga arbetarbefolkningen till förorterna, men också att de breda 
gatudragningarna hade ett rent militärtekniskt syfte, de skulle försvåra framtida 
möjligheter till kravaller och underlätta beväpnade truppers möjligheter att snabbt 
slå tillbaka.119 Trots detta byggdes barrikader på nytt under Pariskommunen 
1871; och som Marshall Berman påpekat bidrog också de vidsträckta avenyerna 
till att grupper som förut i den slutna och lokalt avgränsade staden sällan möttes, 
nu plötsligt konfronterades med varandra.120 Boulevarderna var därför inte bara 
en arena för flanörer och utbytande av erotiskt laddade blickar utan också en plats 
där sociala motsättningar kom i dagen på ett iögonfallande sätt. Så kan Diktonius 
beskriva ett sådant möte: ”Tidigt i gryningen / träffas de båda grupperna: / en 
skock arbetare, / en skock nattsvirare / går, / den ena till framtidsskapande 
arbete, / den andra till framtidshatande lättja, / blickande hånfullt på varandra.” 
(s. 105)

*

I ”Min skrift lyrik” talar Björling om ”de bleksiktiga tankestämningarna” 
(MSL 32 / V 174) i Vilande dag som han fann sig tvungen att bryta med för att 
kunna gå vidare i sin diktning. Om debuten varit relativt avskärmad mot ’världen’ 
och inriktad mot det transcendenta är förhållandena nu snarare det omvända. 
Ezra Pound talade på tiotalet – under sin vorticistiska fas – om konstverket och 
konstnären som en virvel (”vortex”) som drog åt sig alla nuets och historiens 
erfarenheter. Utan alla jämförelser i övrigt kan man erfara en motsvarande starkt 
centrifugal rörelse i Korset och löftet. Det är en dikt som har öppnat sig mot världen 
och som vill göra poesi av varje minsta erfarenhet. Om det trots allt fanns någon 
öppning i Vilande dag hade den i så fall varit riktad mot naturen, men nu kan vi se 
att Björling är minst lika intresserad av staden. Så kan han skriva:

119 Så riktar t.ex. Friedrich Engels kritik mot ”metoden Haussmann” i Zur Wohnungsfrage (1872-
73), se den svenska översättningen I bostadsfrågan, Göteborg, 1978, s. 67. Stödd på denna 
tradition och senare källor ägnar Walter Benjamin ett avsnitt åt Haussmann i den inledande 
exposén ”Paris, 1800-talets huvudstad” till det planerade Passagearbetet, samt avdelning E i 

”Anteckningar och material”: ”Haussmannisering, barrikadstrider”. Se Walter Benjamin, Paris 
1800-talets huvudstad: Passagearbetet, Bd. 1, övers.: Ulf  Peter Hallberg, Stockholm/Stehag, 1990, 
s. 53-57, 75-79, 151-62. En bra sammanfattning av diskussionen kring Haussmann ges i Bosse 
Bergman, Han ville staden: en arkitekturhistoria, Stockholm, 1980, s. 310-22.

120 Berman 1987, s. 143 ff.
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Vårt liv är automobil och järnvägståg och stamp
och bankkontor, och kaffe, kaka, korv, och radio-
konsert.

Vårt liv är tidningar och badrum och klosetter,
och skola eller ämbetsverk. Vårt liv är Gud i 
fältmusik, och Kristus i köpenskapen. Och stora
gråa prövningsdagar, och inget flugpapper dinglar
ned som nådens dokument.

Och stor och brokig ritar vi en liten bild i him-
lens lykta.     

(KL 53 / I 155)

Liksom fallet var i Vilande dag skriver Björling alltjämt en rytmiskt ganska stötig 
vers som ännu bär drag av prosa. Samtidigt kan vi se att den anaforiska pulsen 
har ökat; ett staplande av bilder av liknande slag som inom den tyska expressio-
nismens collagedikt – ett adderande och expanderande skrivsätt som Björling 
skulle bibehålla långt in på nästa decennium.121 I denna dikts anaforiska ord-
räckor möter oss den moderna stadens sensationer: ”Vårt liv är automobil och 
järnvägståg och stamp / och bankkontor, och kaffe, kaka, korv, och radio- / 
konsert.” Kontrasten är stor till den enda dikt i Vilande dag som utgår från en 
konkret stadsmiljö och som börjar: ”Mitt på torget står jag” (VD 53 / I 61) och 
som någon rad längre fram fortsätter: ”Stumt mitt öga talar, utan plan jag går. Hör 
/ en viskning under linden. Stegen trampar den / och kärran lätt den skramlar.” 
Här är det den stilla och ännu nästan tysta staden som står i fokus, en miljö för 
lugna promenader och kontemplativ begrundan. Inga rasslande spårvagnar 
eller dånande bilar stör friden – endast en kärra som lätt skramlar. Men nu i 
denna senare dikt bombarderas vi av en rad disparata urbana fenomen. Förvisso 
förmedlas inga direkta ljudsensationer, men blotta uppräknandet av bilar, tåg 
och radiomusik suggererar en bakomliggande ljudmatta. Staplandet av enskilda 
ordräckor skapar dessutom ett helt annat och mer uppdrivet tempo och puls än 
den tidigare diktens obrutna syntax och jämna flöde. Det är också påfallande i 
vilken hög utsträckning Björling väljer att lyfta fram företeelser som är strukturellt 
förknippade med en i tiden accelererande urbanisering och modernisering. 
Järnvägstrafiken i Finland hade varit i kraftigt stigande sedan 1890-talets mitt, 
och framför allt passagerartrafiken expanderade under nittonhundratalets första 

121 Bo Carpelan 1960 är en av de få som explicit talar om Björlings dikt i termer av collage och 
montage. Han gör det i inledningen till avsnittet om Quosego (s. 109 f.) Men enligt min mening 
sker genombrottet för denna diktform redan i Korset och löftet.
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decennier.122 Bilismen var ännu inte speciellt utbredd men bilen var en stark 
och tydlig symbol för moderniteten, ett bejakande av expansiv kraft och vitalitet. 
När Björling och några år senare Henry Parland skriver texter som celebrerar 
dessa blänkande plåtfarkoster gör de det inom ramen för en redan etablerad 
modernitetsdiskurs. I den italienska futurismens första manifest från 1909 är det 
bilen som bryter igenom traditionens slagg: ”Men medan vi lyssnade till det 
kraftlösa, ihållande bönemumlet från den gamla kanalen och knarrandet från de 
döende palatsen, där de vilade på sina skägg av fuktig grönska, hörde vi plötsligt 
bilarnas glupska vrål under fönstren.”123 De futuristiska bildstormarna kastar sig 
därefter in i bilar som liknas vid frustande rovdjur, en rasande färd som trogen 
ambitionen att ”lovsjunga människan vid ratten” och älska ”faran, energin och 
den halsbrytande djärvheten” slutar i diket.124 Å andra sidan behövde man inte 
vara italiensk futurist för att tycka att en bil var vackrare än Nike från Samothrake, 
de finlandsvenska dagdrivarna som gärna anammade det moderna samhällets 
moden och attribut skrev inte bara om krogsittningar och flanerandet längs 
Esplanaden utan även gärna och inlevelsefullt om nattliga bilfärder. I Runar 
Schildts debut Den segrande eros (1912) möter vi en sådan tidstypisk fartberusad 
skildring i novellen ”Ett nytt liv”:

I susande fart bar det av. Långt borta i perspektivet flöto 
lyktraderna ihop, det var som om en plog av flyende eldfåglar 
flugit framför dem. Gummiringarnas pressning mot den fuktiga 
gatan lät som ljudet av snabba vingslag. Ett ögonblick satt 
fullmånen spetsad på Tyska kyrkans torn. Svart och stilla som en 
skogstjärn låg Södra hamnens vatten, då plötsligt strålkastaren 
på Sveaborg stjälpte sin blåvita ljuskägla in över staden och 
Skatuddens mörka husmassor stego fram som en spökstad. Ur 
sidogatorna rusade andra automobiler fram som drakar ur sina 
hålor, med vilt flammande ögon, väsande och spyende ut sin 
förgiftade andedräkt.125

122 Martti Kovero, ”Helsingfors som trafikcentrum”, i: Helsingfors stads historia, D. 4 Bd. 1, 
Helsingfors, 1956, s. 243 ff.

123 F. T. Marinetti, ”Futurismens grundläggning och manifest”, i: Moderna manifest 1. Futurism och 
dadaism, red. Gunnar Qvarnström, Stockholm, 1973, s. 11.

124 Zilliacus 1986, s. 83 f. ger exempel på hur bilen som modernitetsmetafor togs upp av tjugotalets 
centraleuropeiska och finlandssvenska avantgarde. I kommentaren till Henry Parlands prosatext 

”En bilfantasi” framhåller Oscar Parland broderns nästan maniska taxiåkande, gärna i samband 
med krogrundor då ofta även Björling deltog; se kommentardelen till Henry Parland, 
Säginteannat: samlad prosa 2, Helsingfors, 1970, s. 180. Se även Oscar Parland, ”Gunnar Björling 
och Henry Parland”, i: Björlingstudier: föredrag vid Gunnar Björling-symposiet den 18-19 maj 1992, utg. 
av Clas Zilliacus och Michel Ekman, Helsingfors, 1993, s. 44 f.

125 Runar Schildt, Noveller 1, Helsingfors, 1955, s. 95.



”DEN R ASANDE MYSTIKERN”286 • STADEN SOM MODERNITETENS ARENA • 287

Som Merete Mazzarella påpekar är denna passage inte bara ett uttryck för 
modernitet utan också uppbyggd kring ett bildspråk som vetter åt modernismen, 
här närmast expressionismen.126 Kanske är det riktigt som Massimo Ciaravolo 
hävdar att Schildts text inte är en lika entydig hyllning till tekniken som 
futurismens alster, men fascinationen inför bilismens nya möjligheter är samtidigt 
inte att ta miste på. Med Marinetti som annars snarare förfäktade materiens 
företräde framför människan delar Schildt tendensen att antropomorfisera 
tekniken, att förläna bilen rent mänskliga drag. Om han beskriver hur bilarna 
rusar fram som drakar ur sina hålor med flammande ögon och väsande andedräkt, 
så omnämns i futurismens första manifest bilarna som frustande rovdjur med 
heta bröst. Detta kanske både futuristiska (framför allt i dess ryska variant) och 
expressionistiska grepp att besjäla de livlösa tingen använder sig även Henry 
Parland flitigt av. I texter från perioden 1928-29 som ”En bilfantasi”, ”Ett kåseri 
om motorcykeln” och ”Autobussen” uppträder dessa fordon som levande väsen 
med sina speciella egenheter. Parlands besjälningar skall dock inte tolkas som om 
han ville föra in tingen under det mänskligas överhöghet, tingen får liv inte för att 
förmänskligas utan för att framstå som mer tydliga, som mer självständiga. I Quosegos 
premiärnummer bidrar Parland med programartikeln ”Sakernas uppror”, ett 
försvarstal för tingens rätt att existera i egen sak: ”tingens protest mot den löjliga 
mänsklighetsattityd, vi för ett par tusen år sedan intagit”.127 Och även om både 
tingen och människan har en själ existerar de förra på ett helt annat sätt i nuet, 
deras ”själar vibrerar i takt med livet medan människornas sövts av hybris” som 
Clas Zilliacus uttrycker det i en kommentar till ”Sakernas uppror”.128

Björling var beredd att följa sin unge kollega rätt långt när det gällde att 
utforska modernitetens framträdelseformer men han går aldrig lika långt i 
autonomiseringen av tinget. Det är ganska typiskt för Björlings inställning att han 
vid ett redaktionssammanträde där man diskuterade ”Sakernas uppror” föreslog 
att meningen ”Vårt faktiska värde ligger slutligen utanför oss” skulle förses med 
tillägget ”i det liv vi omfattar”.129 I ett brev som Björling skriver till Parland under 
arbetet med det första numret av Quosego för han åter fram estetikens återkoppling 

126 Merete Mazzarella, ”Runar Schildt, staden och moderniteten – ett uppslag”, i: Festskrift till 
Johan Wrede 18.10.1995, Helsingfors, 1995, s. 127. Massimo Ciaravolo tar upp och utvidgar 
högst väsentligt Mazzarellas uppslag om Schildt som skildrare av moderniteten i sin studie om 
dagdrivarna: En ungdomsvän från Sverige: om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk i Finland 1895-
1920, Helsingfors, 2000. Motsvarande passage från Schildt kommenteras på s. 176.

127 Henry Parland, ”Sakernas uppror”, Quosego, (1928) s. 56.
128 Clas Zilliacus, ”Henry Parlands prosating”, i: Arjen merkit: arki, taide ja tutkimus, toimittajat Pirjo 

Ahokas, Otto Lappalainen, Jukka Sihvonen, Helsinki, 1991, s. 106.
129 Se Oscar Parlands kommentarer i Henry Parland 1970, s. 184.
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till livet: ”Är modernism estetik? din fråga. – Hela livet är estetik i hög mening. 
Men esteteri är modernismen inte, den vill befria samt giva tingens estetik. Allt 
är i oss, vi är i allt. Livsdilemmat är en praktisk gemenskap.”130 Och här ligger en 
av skillnaderna mellan Björling och Parland i synen på det moderna. För Björling 
är dess ting inte mer intressanta eller viktigare än något annat, de införlivas på 
samma villkor som allt det övriga som ingår i hans dikt. Det viktiga är att de finns 
med. Som Björling påpekar i ”Blixtanalys” (1928): ”Det är automobilers och 
biografers, reklams och mammons, dansens, musiks tidevarv” (Q 117 / I 381). 
Det är denna nya tids nya signaler som hans dikt önskar uppfånga. 

Om nu den här poesin kan liknas vid en radiomottagare refererar den 
dessutom i detta fall specifikt till denna nya teknik. När Björling i en diktsamling 
som utkommer på våren 1925 skriver om radio är han relativt tidigt ute. I de stora 
länderna ute i Europa slår radion igenom kring 1922-23. AB Finlands Rundradio 
bildades först 1926 och kom igång med sändningar hösten samma år. Antalet 
radiolicenser i hela landet var under detta första verksamhetsår 10 317 men 
steg till 36 953 redan i början av nästa år. Tiden före Finlands Rundradio hade 
olika lokala radioföreningar bedrivit verksamhet, och i Helsingfors hade man 
sedan 1923-24 kunnat lyssna på dessa mer eller mindre regelbundna sändningar. 
Programutbudet dominerades till en början av musik vilket även antyds av 
Björlings tal om ”radio- / konsert”, och när det i en annan dikt talas om ”Guds 
radiopredikan” (KL 21 / I 123) har vi att göra med en modernitetspräglad 
bildsammanställning som kunde upplevas som chockerande men också kan sägas 
återspegla den dåvarande radiorepertoaren som var starkt religiöst färgad. Då 
radiotekniken inte var beroende av nationsgränser fanns det givetvis också goda 
möjligheter att ta del av andra länders radiosändningar, och från 1924 innehöll de 
finländska dagstidningarna uppgifter om utsändningar från sändare i Königsberg, 
Oslo, Prag, Wien, Budapest, Bratislava, Brno, London, Rom och Stockholm-
Motala för att nämna blott några av de mest kända.131 Denna nya teknik som 
gjorde det möjligt att koppla upp sig mot i stort sett hela världen fascinerade en 
mängd författare som ville skriva en dikt som även den skulle vara uppkopplad 
mot det nya. Alltsedan Marinetti i ”Tekniskt manifest för den futuristiska 
litteraturen” (1912) hade propagerat för den trådlösa fantasin hade modernitetens 

130 Brev till Henry Parland dec. 1927-jan. 1928 (SLSA 945)
131 Uppgifterna om radions historia i Finland är hämtade från Eino Lyytinen, ”The Foundation 

of  Yleisradio, The Finnish Broadcasting Company and the Early Years of  Radio in Prewar 
Finland”, i: Yleisradio 1926-1996: a History of  Broadcasting in Finland, ed. Rauno Endén, Helsinki, 
1996, s. 12-35; Kari Ilmonen, ”The Basis of  it All – Technology”, i: Yleisradio 1926-1996, s. 231 
ff.; Heimer Björkqvist, ”Sjöfart och transport”, i: Helsingfors stads historia, D. 5 Bd. 3, Helsingfors, 
1967, s. 133 ff.
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diktare trollbundits av de nya möjligheter som öppnades i spåren av telegrafin, 
telefonin och från tjugotalets början radion. Denna nya teknik var inte bara ett 
tema i dessa texter utan genomsyrade också i många fall själva skrivsättet som 
var uppbrutet och inriktad på att simultant sammanställa till synes disparata 
sekvenser.132 I sammanhanget har Clas Zilliacus lyft fram en Björlingtext från 
Quosegosviten ”4711 universalistisk dada-individualism” (1928): 

En ha lv  m inut .
Automobilbegravning. Radiomusik. Telefontelegram: presi-

denten med svit riksdagens talman Jesus säger – skidtävling 
bandy spritbeslag. Fläsk och ärter kaffe wienerbröd. Göstas 
hund har mist svansen.

(Q 83 / I 341)

Som framgått började Björling bedriva detta starkt förkortade och upphuggna 
skrivsätt redan i Korset och löftet men det blir ännu mer framträdande under Quosego-
eran. Men att presentera texten på just detta sätt i uppradade ettordsfraser 
åtskilda av punkt är inte lika vanligt. Vad vi ser här är ett ovanligt tydligt och 
medvetet exempel på den s.k. telegramstilen som var så vanlig bland tidens 
modernitetspräglade diktare – genom dessa abrupta ettordsmeningar återger 
Björling telegrammets själva form. Som John J. White har visat i en mycket 
väldokumenterad och fascinerande framställning var denna stil vida spridd över 
Europa, och även om den inflytelserike futuristhövdingen Marinetti var tidigt ute 
med att tala om ”lirismo telegrafico” var en rad diktare (ungefär samtidigt) inne 
på samma eller liknande spår.133 Förutom de italienska och ryska futuristerna 
bedrev kretsarna kring Apollinaire, de tyska expressionisterna och de engelska 
vorticisterna ett liknande telegrammatiskt skrivsätt. Som ringar på vattnet 
eller kanske hellre likt radiovågor spred sig sedan dessa impulser till de mindre 
språkområdenas författare. Under tjugotalet överförs intresset för den trådlösa 
telegrafin på den snabbt expanderande radiotekniken. Och inte så sällan förenas 
de, som här i Björlings dikt som refererar både till ”radiomusik” och ”Telefontelegram” 
och därmed faktiskt för in ytterligare ett medium för interurban kommunikation: 
telefonen. Genom radion bröts tidigare oöverstigliga avstånd ned. Men därmed 
inte sagt att världen blev mer överskådlig: i det nya mediet manifesterar den sig 

132 Zilliacus 1986 skriver om hur: ”Telekommunikationerna blev en symbol för samtidighet: för 
samtidigheten hos ett ändlöst antal disparata skeenden, för budskaps samtidighet hos avsändare 
och mottagare, för världen och inte minst individen som simultanscen.” (s. 93)

133 Se avsnittet ”Telegraphic Lyricism and the Cult of  the Minimal” i White 1990, s. 143-214.
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just i dylika fragment, en blandning av stort och smått: ”presidenten med svit 
riksdagens talman Jesus säger – skidtävling bandy spritbeslag.” 

Om vi återvänder till dikten från Korset och löftet kan vi se att den innehåller 
liknande uppräkningar av företeelser hämtade från olika nivåer. Det handlar om 
ett slags trohet mot den mångfasetterade verklighet som den moderna storstaden 
erbjuder: ”Vårt liv är automobil och järnvägståg och stamp / och bankkontor, 
och kaffe, kaka, korv, och radio- / konsert.” I kombinationen ” stamp / och 
bankkontor” sammanfattar Björling rätt väl sin egen ekonomiska situation som 
var hårt ansträngd. Ofta kommenterade är ju hans utbredda växelaffärer, men 
samtidigt hade hans författarskap kanske aldrig kunnat komma till stånd om 
det inte funnits ett överskott av kapital till förmånlig utlåning. Rabbe Enckell 
beskriver hur han en gång på tjugotalet satt på kafé med Björling och Parland 
och hur de båda senare som vanligt var fördjupade i en diskussion om privata 
ekonomiska transaktioner.134 Enckell blev irriterad och tyckte att de slösade tid på 
oväsentligheter, medan Parland försvarade engagemanget i det till synes oviktiga 
och triviala. Vad Björling ansåg får vi inte veta, men det troliga är att han ställde 
sig på Parlands sida. När Örnulf  Tigestedt i diktsamlingen Vid gränsen (1928) 
skriver om tjugotalets turbulenta finansmarknad faller det honom naturligt att 
foga in Björling i sammanhanget och han avslutar dikten ”Balanserade konti” 
med raderna: ”Gud bevare oss / för skalden Gunnar Björling. / Han luktar 
baisse / och minskad omsättning, / balanserande konti / och förvirring på k
onsumtionsmarknaden.”135 Otaliga är de brev som Björling har skrivit med 
ingående beskrivningar av sina komplicerade affärer. Redogörelserna är ibland 
så detaljerade att man kan få intrycket av att det inte bara handlar om att 
övertyga adressaten om behovet av ytterligare omsättningar av växlar, ytterligare 
penningcirkulation, utan att där också finns ett drag av tillfredsställelse över att 
det genom ett stort mått av fantasi och uppfinningsrikedom är möjligt att få 
det att gå ihop. Den rent språkliga energin kan i dessa slag av texter vara högst 
påtaglig, som i följande brev från 1928 till Olof  Enckell:

Ja, jag var skyldig Magnus något, och diverse utgåvor var det så 
där med, och jag kunde på ögonblocket skicka till Magnus osv. 
m.m. etc. Bra harrasjå hyvä finfint.
Svar: Ulfs papper klarades 3 aug, l. Vad det nu var prekasis, men 
jag bokför inte andras askar. Askar. – Rest 25 mk, vilket plus 2, 
200. – Till omsättningar: 785 plus 790 plus 515 plus 785 lika 

134 Rabbe Enckell, ”Henry Parland”, BLM, 18 (1949) s. 193.
135 Örnulf  Tigerstedt, Vid gränsen, Helsingfors, 1928, s. 38.
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med 2, 875. Du är i skuld för 650 mk. – jag vill och måste ordna 
så att inte krediten går veg. Hällre ditt namn för ett eventuellt 
nytt papper än att vi stoppar ruljanserna. Inga protester, inga 
små omsättningar. Du är tassig med dina rädslor, förstår du 
inte: allt skötes allt har sin dags sorger. Fan anamma perkele 
hyvä gur magnifikt jag ja jag. Harrasjå tjiks på fan två dagar 
klara – framåt.
Alltså 650 plus omsättningen den 24 i Kauppa. Bäst om 1, 500 
mk, fast jag inte har mitt namn där. Men de för fullmakten in till 
direktionen. Nåja, allt får bero på tillståndet just då, men bäst 
vore 750 plus 50 (räntan) för din räkning, alltså 1, 450. Men 
som det nu går för sig. Och kanske ditt namn och noggrant 
direktiv om banker. Uteslutna för mig är: Unionsb., Föreningsb., 
Kansallisp. Möjliga: H:fors. Event. Åbo och Maakuntain samt 
Luottop. Kauppap. Nog annars, men de sade nyligen, att de 
inte kunde ge, inskränkt kredit, ”men ni kan få i andra banker, 
tyvärr ej den här gången (ober. av namnet)”. Litet stränghet och 
fanstyg med kreditförhållandena i allmänhet just nu, så aska 
om möjligt där uppe. Ty allt skall gå. I längden nog. Minns 
det sistnämnda. Och vi behöver bara lappsalva en tid, alltid 
enligt givna förhållandena. Vi är en satans marskalkgeneration, 
begrips. Ingen fara. Men var dag sin sorg. Och – skicka 
eventuellt ett papper, vet ej när att placera, men i alla fall nöden 
är läromästare. Man alltid skola vara beredd man kunne inte 
veta. Tsji tja-tji.136 

Brevet med sin avslutande onomatopoetiska slutfanfar ”Tsji tja-tji” uppvisar 
flera stilistiska och tematiska överensstämmelser med de texter som Björling 
lät publicera under dessa tumultariska sena tjugotalsår då han framför allt till-
sammans med Henry Parland försöker göra hela livet till ett konstverk. Med 
vissa smärre redigeringar hade det lika gärna kunnat ingå i någon av hans 
böcker. Oscar Parland har talat om denna tid som ett slags ”karnevalisering” i 
bachtinsk mening, en period av skratt och utlevelse då borgerliga och auktoritära 
mönster kunde sättas ur spel.137 Också Rabbe Enckell har framhållit den 
speciella atmosfär av frihet som rådde i det sena tjugotalets Finland men även 
pekat på dess materiella förutsättningar: ”Affärslivet sände ut trevande tentakler 
mot diverse spekulationer, och bankerna beviljade generöst växlar åt de djärva 

136 Brev till Olof  Enckell 16.8.1928 (SLSA 506). Olof  Enckell skulle för övrigt senare skriva 
romanen Tre (3) månader á dato - - (1935) som i satirisk form skildrade växelrytteriets högre 
konst.

137 Oscar Parland 1993, s. 52 f.
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och åt bohemen, som inte ängslades för morgondagen men prompt ville ta ut 
livsmöjligheterna och på kort sikt höja sin levnadsstandard med den nödvändiga 
tillsatsen av rus och obundet ungänge.”138 Och eftersom Björling vill skriva en 
litteratur som omfattar tillvarons alla sidor gör han även poesi av penningens 
accelererande hegemoni. Som det heter i en annan dikt från Korset och löftet: 

”Mänska! / Du vet pris på Tvålen, du är fjättrad i bank- / kontots karaktär och i 
fläskhandelns dimension, / eller du går i blankad känga.” (KL 90 / I 192)

Själv hade Björling inga illusioner om sina böckers möjligheter på varu-
marknaden (när han fann sig utan förläggare gav han ut dem på egen bekostnad 
med garanterad förlust), men han insåg och utnyttjade flitigt de möjligheter till 
lån som det dåtida starkt överhettade bankväsendet var berett att bistå med. Och 
när han vill skriva en litteratur som bejakar den urbana moderniteten för han in 
det moderna penningväsendet på samma självklara sätt som han omfattar bilar, 
radioapparater och modernt utrustade bostäder.139

Förutom att dessa fenomen äger en stark positiv laddning av modernitet 
handlar det också om Björlings öppna beredvillighet att dela gemensamma 
villkor med alla andra. Sitt kanske vackraste och tydligaste uttryck får denna 
attityd i en dikt från Solgrönt (1933) som på sätt och vis är Björlings motsvarighet 
till Procopés ”Stadsbarn”. Dikten börjar med de starkt bejakande raderna: ”Jag 
vill leva i stad som den är / med W. C., elektriskt ljus, gashäll / och städade gator” 
(S 92 / I 628), och fortsätter med att skildra de upplysta butiksfönstren med sin 
rikedom på varor, att köpa för de som har råd, och att titta på för de som inte har 
råd. Staden har något för alla verkar Björling mena, om inte annat en rent visuell 
och fenomenell skönhet som var och en kan ta del av: ”Jag gläds åt städernas 
gator, fabriker, / och skönhet är ute och inne. / Himmeln och vattnen står lika”. 
Staden bildar en helhet där vi alla ingår: ”Städernas mullrande – allt! / ett like 
och broder med alla / och kampen för tusen till tusen / och kampen mot alla” (S 
93 / I 629). Att Björling även talar om ”kampen mot alla” antyder att han inte 
skriver någon urbaniserad pastoral, utan att han i viljan till solidaritet också inser 
de komplikationer som det moderna storstadslivet innehåller. Samtidigt visar 
detta på i vilken ringa utsträckning Björling är en utopisk diktare. Han ”vill leva 
i stad som den är”, inte som den skulle kunna tänkas bli i en gyllene framtid. Här 

138 Rabbe Enckell 1949, s. 191. 
139 I de sociologiska betraktelser över storstaden som skrevs under nittonhundratalets första 

decennier är kopplingen till penningmarknaden ett återkommande tema. I det tidigare 
åberopade verket av Simmel framhålles hur penningen genomsyrar storstadslivet på alla nivåer, 
alltifrån relationerna mellan människorna som får ett mer beräknande och distanserande drag 
till organiserandet av hela den komplicerade infrastrukturen som måste bygga på punktlighet, 
kalkylerbarhet och exakthet. Se Simmel 1981, s. 209-22.
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skiljer sig Björling t.ex. ifrån en rikssvensk efterföljare som Artur Lundkvist som 
i och för sig också ville bejaka den moderna staden som den var med bilar och 
bolmande fabriker men som i slutändan siktar mot en syntes av stad och land, av 
industrialism och lantlig pastoral.140 Paradoxalt nog kan man hävda att Björling 
i det unga Helsingfors hade betydligt bättre förutsättningar att leva modernt i 
staden som den är än Lundkvist i Stockholm med sina längre historiska perspektiv. 
Dikten slutar så i en bild som bygger på en mycket skör intimitet där ansvaret för 
oss själva och andra betonas. Stadens gemenskap liknas vid en skål som vi bär och 
som vi inte får spilla ut. En mycket typiskt björlingsk intimisering.

*

Burton Pike framhåller i sin studie över modernismens stadsskildring i vilken 
hög utsträckning den kretsar kring de två figurerna individen och massan: ”a 
withdrawn, sensitive, but devitalized individual confronts a passionate mob which 
has power but no insight.”141 Som vi kunnat konstatera gäller detta även i hög 
grad den moderna finlandssvenska stadslitteraturen. Enligt ett vedertaget mönster 
är denna massa också nästan alltid lika med arbetarklassen. Jaget som skriver 
fram dessa massor kan vara agitatoriskt som hos Mörne eller mer distanserat 
som hos Procopé, men i båda fallen är arbetarna sedda på avstånd, betraktade 
utifrån. Distansen är så att säga inbyggd i begreppet massa. Massan är alltid de 
andra, de som vi inte känner, påpekar Raymond Williams. Det är en fråga om 
perspektiv: ”There are in fact no masses; there are only ways of  seeing people 
as masses. In an urban industrial society there are many opportunities for such 
ways of  seeing.”142 Men även om massan kan betraktas som en konstruktion, en 
tankefigur är Williams samtidigt medveten om att den har en materiell, social 
grund i de väldiga skaror som sökte sig till städernas fabriker; en produktionsform 
som var organiserad för massproduktion genom stordrift; och som i förlängningen 
ledde till att arbetarna började organisera sig i kollektiva organisationer.143 

Det är ytterst dessa sociala och samhälleliga faktorer som ligger bakom den 
stora mängd filosofisk och psykologisk litteratur kring sekelskiftet 1900 som 
diskuterar massan.144 Det mest uppmärksammade och inflytelserika arbetet var 
Psychologie des foules (1895; svensk övers.: Massans psykologi, 1912) av fransmannen 

140 Se Espmark 1964, s 176-85 för en utredning av Lundkvists ”stora syntes”.
141 Burton Pike, The Image of  the City in Modern Literature, Princeton, 1981, s. 100.
142 Raymond Williams, Culture and Society: 1780-1950, New York, 1966 (1958), s. 300.
143 Ibid., s. 297 f.
144 En bra och informativ översikt av denna debatt ges av Staffan Källström, ”Massan, eliten och 

civilisationens framtid”, i: Framstegets arvtagare, red.: Nils Runeby, Stockholm, 1998, s. 23-42.
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Gustave Le Bon som även lästes och diskuterades flitigt i Finland. Inte minst 
åberopas ofta hans teorier i de försök till analyser av inbördeskriget 1918 som 
publicerades under hösten detta år.145 De profetior som Le Bon gjort om hur 
massorna, dvs. arbetarna var på hotande frammarsch tycktes ha besannats i de 
händelser som följde på frigörelsen från det sönderfallande tsardömet. ”Det röda 
vanvettet” var en följd av den masspsykos som så lätt behärskade massan, menade 
Lars Ringbom i sin bok Inbördeskriget i Finland (1918).146 Från Le Bon övertog han 
synen på massan som något impulsivt och irrationellt, oemottaglig för förnuftsskäl 
och genomgående inriktad på handling, ofta våldsam handling. Sådana under-
liggande tankemönster fanns ofta med när mer traditionellt inriktade kritiker tog 
avstånd från modernismens tendens till att vilja lyfta fram det kollektiva på det 
individuellas bekostnad. Vi har tidigare t.ex. sett hur Erik Ekelund kritiserade 
Hagar Olssons Ny generation (1925) för dess kollektivistiska tendens, och när han tar 
sig an Diktonius Stenkol (1927) återkommer samma typ av anmärkningar: ”Men 
det är verkligen ett faktum, att Diktonius har många bröder i den kollektiviska 
diktens armé, som nu trampar i väg på fria versfötter och arbetar med båda 
händerna för att på sitt sätt skapa det nya samhället: socialismens Utopia.”147 
Men hur förhåller sig det med Björling? Visserligen trampade han också iväg 
på fria versfötter, men ”socialismens Utopia” var nu under tjugotalet knappast 
längre aktuell för honom. Intresset för kollektivet finns visserligen också hos 
Björling, och i Korset och löftets avslutande programskrift ”Vardas kraft: vila” kan 
han skriva: ”Vi erfar ett praktiskt beroende av större helheter, och en upphöjdhet 
över vårt individuella jag. Vi finner hos oss likhet, intresse- och sympatigemenskap 
med omgivningen, med all tillvaron.” (KL 176 / I 278) Men hos Björling är 
denna upplevelse starkt relaterad till hans obegränsningsfilosofi och har inte de 
mer explicita socialistiska drag som kännetecknar den broderskapsförkunnelse 
som Diktonius ärvt från den tyska expressionismen.148 Till skillnad från Diktonius 
saknade han en självklar och medfödd förankring i arbetarmiljö, och att i dikten 
lyfta fram arbetarna som grupp, som klass var för honom aldrig något autentiskt 
alternativ. När Hagar Olsson i artikeln ”Den nya revolutionära dikten” (1924) 

145 Willner 1968, s. 28 ff. uppmärksammar detta.
146 Lars Ringbom, Inbördeskriget i Finland: psykologiska anteckningar, Stockholm, 1918, s. 101 ff. Hans 

Ruin anlade ett liknande perspektiv i sin ”Litet masspsykologi”, Nya Argus, 11 (1918) s. 40-43, 
vars inledning lyder: ”Vi ha under den senaste tiden haft rikligt tillfälle till studier i den gåtfulla 
företeelse, som kallas mass-själen. Hela denna bedrövliga verklighet, som vi varit tvungna att 
genomleva, har troget återgett rörelserna däri, har varit en ypperlig arena för dess explosioner. 
Mass-själen har i sanning demaskerat sig utan blygsel och ställt oss inför många dystra problem. 
Hur var denna totala förnuftslöshet möjlig, denna lögnaktighet och perfiditet?” (s. 40)

147 E. Ed. [Erik Ekelund], ”En heterogen trio”, Nya Argus, 20 (1927) s. 241.
148 Om Diktonius broderskapsdiktning se Romefors 1978, s. 121-39.
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efterlyser en inhemsk motsvarighet till denna kontinentala strömning var Björling 
knappast lockad: 

Vi se den nya inspirationen gripa omkring sig överallt i Europa, 
med överraskande snabbhet. Expressionismen slog sönder 
de första rutorna i den individuella poesiens sköra glaspalats, 
och nu storma de oväntade arvtagarna in, hack i häl följda av 
massan. Gatan, meeting-platserna och demonstrationstågen 
tränga in i poesien, fabrikerna dåna, fängelsemurarna sörja, 
folkmassor, agitatorer och undergörare trängas om varandra […]
. Dikten har lånat ord från gatan. Poeten har blivit en orator, en 
massans profet, en barrikadsångare.149

Ändå finns det inslag i denna ’beställning’ på en i det moderna storstadslivet 
förankrad dikt som Björling skulle komma att utveckla. Förvisso finns det hos 
Björling knappast någon motsvarighet till Diktonius’ socialt kodade blick. Om 
och när han uppmärksammar kroppsarbetaren är hans tonfall för det mesta 
odramatiskt sakligt, men i en samling som Korset och löftet som i så hög grad är 
framsprungen ur ett uppdrivet och upprört stämningsläge framträder arbetaren 
inom ramen för en religiöst färgad sfär: ”I möda en arbetares blick: ett enkelt, 
ej konstlat, / tryggt sakligt, tyngande klart, som Gud.” (KL 87 / I 189) Björling 
lyfter här fram arbetarens ’storhet’ men det sker i ett sammanhang som befinner 
sig bortom alla sociala distinktioner. På det hela taget skriver han sällan någon 
mer diskursivt reflekterad lyrik utan det är det sedda som står i centrum, det som 
vi direkt kan erfara med våra sinnen. I sin ambition att dra in det konkreta i sin 
diktning kan vi dock se hur såväl ”mjölkhandelns Johansson” som ”Albin”, Thilda 
Karolina”, ”Anna”, ”Kalle” och ”Petter” tar plats i hans texter.150 Naturligtvis 
är Björling medveten om att blotta förekomsten av detta galleri med diverse 
’småfolk’, liksom hans generella intresse för tillvarons mer triviala företeelser kan 
verka provocerande (och var avsedda att vara så) på en publik som förväntar sig 
en mer idealistiskt orienterad dikt. Men ytterst finns de där i texten för att de är 
en påtaglig del av den värld han vill omfatta. Björling blundar inte för existensen 
av småborgare, butiksföreståndare, tjänstefolk, hantverkare och arbetare men de 
existerar mer i egen rätt än som markörer av ett orättfärdigt klassamhälle. Som 
författare har han ett uppdrag att utföra, att skriva det han ser. Och avståndet 
mellan Björlings funktion som konstnärlig arbetare och kroppsarbetaren kan 

149 Hagar Olsson, ”Den nya revolutionära dikten”, Nya Argus, 17 (1924) s. 250.
150 Dessa är några av de med egennamn försedda karaktärer som figurerar i Quosegodikterna.
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då bli extra tydlig. Som i Quosego: ”Arbetaren målar min vägg. Vad målar jag? – 
solens lågor på / hans vita rock.” (Q 98 / I 368)

I dikten ”I spårvagn” från Fågel badar snart i vattnen (1934) talas det om ”Arbetare 
med solbränna”, men också om ”Käringar med fula / och vänliga ansikten” och 

”Unga med ansikten, som porslin” (F 13 / II 17). Faktum är att storstaden erbjöd 
utökade möjligheter till just denna typ av ömsesidigt betraktande utan att några 
ord behövde växlas. Det kunde som i denna dikt vara en spårvagn, men också 
ett café, en livligt trafikerad aveny etc.151 Och likt så många andra författare kan 
Björling skriva om de erotiskt laddade möten som här kan uppstå: ”O! – men 
tänk alla mänskorna / och jag mötte på gatan – / en erotikesplanad är våra 
städer / – att älska / och kyssa den du älskar på handen.” (F 21 / II 25); ”Som 
en nakengångs just nu under träd och lykta / alla ögon staden ögonblicken 
ansiktsföreningar.” (F 47 / II 51)152 Utan att försköna eller idyllisera är Björling 
mer benägen att lyfta fram stadens lockande möjligheter och dynamiska energi 
än att framställa den som en arena för klasskonfrontation. I sådana stunder 
kommer han nära de lyriska flanörstämningar som Benjamin uppmärksammar 
i sina Baudelaire-texter. Snarare än ett strukturerat kollektiv, en specifik klass rör 
det sig ”om det amorfa myllret av passanter, om gatupubliken”.153

Som framgått av ovan behövde det faktum att man var modernist inte betyda att 
man intresserade sig för det moderna, och att man var ’traditionalist’ behövde 
i sin tur inte betyda att man var ointresserad av det moderna. Även de icke-
modernistiska diktarna konfronterade fenomenet staden. Skillnaden består bl.a. i 
att de modernister som verkligen intresserade sig för staden – Diktonius, Björling, 
Parland – gjorde det med en större frenesi och under en längre sammanhållen 
tidsperiod. Man kan också hos dessa finna en större acceptans av att vi är ’dömda’ 
att leva i det moderna. Men den kanske största skillnaden ligger på det formella 
planet, att det urbana inte bara var ett motiv utan att de också ville skriva staden, 
och att de i många fall även artikulerade denna ambition i olika teoretiska 
utsagor och programartiklar. Vi har ju ovan pekat på de överensstämmelser 

151 Walter Benjamin diskuterar i ”Om några motiv hos Baudelaire” blickens centrala roll i upp-
levelsen av staden. Bl.a. anförs ett citat från Georg Simmel som framhåller de kollektiva färd-
medlens betydelse för dessa nya möjligheter till ett anonymt betraktande. Se Bild och dialektik, 
essayer i urval och övers. av Carl-Henning Wijkmark, Staffanstorp, 1969, s. 149.

152 I några aforismer från Att syndens blåa nagel (1936) möter vi samma tema: ”O dessa städer, 
främmande mänskors hav, / läppars tvingande brådska.” ; ”Vallmoläpp, du, i städernas skog, 
i ljus och ögonen, i / allt som under lyktorna.” (AS 51 / II 243). I essän ”Björlings andra eros” 
(1993) uppmärksammar jag blickens framträdande plats i Björlings kärleksdiktning.

153 Benjamin 1969, s. 123.
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som fanns mellan de samtida sociologernas beskrivning av hur det moderna 
stadslivet förändrade perceptionsvillkoren och modernisternas förkärlek för en 
mer uppbruten syntax och ett friare associativt bildspråk. 

När traditionalisten Bertel Gripenberg under pseudonymen Åke Erikson 
ger ut sin modernistparodi Den hemliga glöden (1925) lämnar han ett påfallande 
stort utrymme åt staden, ungefär en tredjedel av boken upptas av en avdelning 
med Berlin-dikter. Nu visade det sig att syftet inte bara var parodiskt utan att 
Gripenberg även ville utforska den fria versens möjligheter.154 Så speciellt lyckade 
som modernistisk poesi är dock dessa texter knappast, blott vid enstaka tillfällen 
möter vi prov på djärvare bildsammanställningar eller en friare syntax. Men 
mot bakgrund av den traditionella diktens fortfarande starka ställning upplevde 
samtidens kritiker dessa dikter som otvetydigt modernistiska. Hans Ruin 
framhöll speciellt att några av stadsdikterna trots sin ’formlöshet’ var intressanta 
som dikt: ”Huru är det möjlig? Emedan det finns saker som äro formlösa i sig 
själva, vettvridna, bortom all logik, all mening – livet i städerna framför allt, det 
hårda, utslitande livet: här har den modernistiska dikten sitt naturliga föremål, 
vilket det för resten uppsöker av instinktiv valfrändskap.”155 Det intressanta här 
är inte att Ruin uppfattade dessa till formen sett föga imponerande dikter som 
modernistiska utan att han så självklart ser ett samband mellan en friare mer 
uppbruten form och den moderna staden. En dikt som Ruin emellertid inte 
kommenterar är ”Kärleksminne”. Den är speciellt intressant eftersom den inte 
bara handlar om moderniteten utan också mer konsekvent försöker återge detta 
moderna i själva formen, i bildspråket. Minnet av den älskade förmedlas genom 
olika simile-konstruktioner som alla är hämtade från en konsekvent modern 
tillvaro: hon ses som ett ”fotografiskt negativ” eller ”i darrande glimtar, / som 
på en dålig biograf ”; hennes röst hörs som i en telefon ”överröstad av hundra 
andra, / främmande röster” eller ”som i en skrällande grammofon / med hårt 
raspande stift.”156 Snarare än att göra minnet av den älskade tydligare förefaller 
dessa moderna reproduktionsapparater att förvrida och förvanska minnet. 
Dikten förmedlar en ambivalens inför den moderna masstillvaron där även 

154 Se Wrede 1985 för en redogörelse av alla turer kring denna bok.
155 Hans Ruin, ”Modernitet och dikt”, Nya Argus, 18 (1925) s. 214. Ruin var på intet sätt okänslig 

för de lockelser som moderniteten utsände. Några år tidigare hade han rapporterat från en 
resa till Berlin som uttrycker en inte ovanlig skräckblandad fascination inför den väldiga 
metropolen: ”Strövar på kvällen omkring i Berlins centrum. Det slår mig hur litet människan 
är individ i storstäderna. Det är massan som lever. Jag ställer mig på gångbanans yttersta kant 
och låter strömmen av människor rinna förbi. En enda individ blir till för mina ögon, en jättelik 
orm, som aldrig tar ett slut, med människorna som fjäll på sin ringlande kropp.” (Hans Ruin, 

”Fragment från en resa I”, Nya Argus, 14 (1921) s. 121)
156 Åke Erikson, Den hemliga glöden, Helsingfors, 1925, s. 109 f.
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kärlekens uttryck riskerar att färgas och förminskas av de bilder som massmedia 
och teknik reproducerar i stor mängd. Det sätt på vilket form och innehåll 
här korresponderar är mycket typisk för förhållandet mellan modernism och 
modernitet, och där denna diktning tydligt skiljer sig från den mer traditionella 
litteraturen. 

Inom tysk litteraturforskning har man ofta påpekat hur de expressionistiska 
diktarna skiljer sig från naturalisterna – som också intresserade sig för staden – 
genom att även stil och bildspråk ’urbaniseras’.157 Istället för att återfalla på den 
traditionella naturmetaforiken i stadsbeskrivningarna hämtas bilderna i större 
utsträckning från den urbana sfären. Så sker också hos Björling. Därmed inte sagt 
att naturlyriken skulle försvinna ur hans diktning. Sett över hela hans produktion 
intar den en mycket framträdande ställning. Men under tjugo- och trettiotalet 
blir staden en allt viktigare angelägenhet. På samma sätt som skedde hos de tyska 
expressionisterna kan man hos Björling se hur modernitetens bilder också tränger 
in i naturscenerierna. Så kan han i Korset och löftet skriva: ”Som brudar, i myrten 
och rött, är den / lönn i oktober. Guds slaktsol slår lågt som ett / flygplan” (KL 
24 / I 126; min kursiv). Att det i denna bildkonstellation talas om Gud är ingen 
tillfällighet. I sin strävan efter att föra ned Gud på jorden kan vi se hur denne 
vid flera tillfällen kopplas samman med modernitetens fenomen. Vi har tidigare 
uppmärksammat kombinationen ”Guds radiopredikan” (KL 21 / I 123) och i 
några andra dikter talas om hur ”psalmer med motor / vid vagnshjulens ekrar 
trår tusenårsfärden.” (KL 147 / I 249) samt hur ”Gud tornas upp ur damm 
och sten från / trapphus intill trapphus och välsignar mig i vardags- / stad och 
tempelhav” (KL 158 / I 260).

5. ”Som en stammares röst” – språkkrisen i Korset och löftet

Vilande dag kretsade i hög grad kring språket och dess förmåga eller oförmåga. 
Sökandet efter ett språk hade i debuten dels varit riktat mot orden, dels bort från 
orden mot någonting ordlöst och kanske outsägligt. Korset och löftet är ett mycket 
mer utåtriktat verk, fokuserad mot tingen och den yttre världen. Tystnaden är 
därför inte alls lika framhävd, istället är det viljan att benämna, viljan att ställa 
fram världen i ord som dominerar. Problemet är dock att detta långtifrån alltid 

157 Se t.ex. Vietta & Kemper 1994, s. 38 ff.; Walter Fähnders, Avantgarde und Moderne 1890-1933, 
Weimar, 1998, s. 147 ff.
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låter sig göras. Bokens uppdrivna känsloläge och taggiga aggressivitet står delvis i 
förbindelse med denna gestaltade oförmåga att nå fram till orden. Ett fall av mer 
akut språkkris möter vi i följande dikt:

Som en stammares röst, jag finner ej orden;
som en mänska i främmande land, jag ej känner
dess tunga. Som en lärdman på sångarestrad,
jag söker i rytmen och orden, och finner en marsch-
takt som klampar. Jag ilar som husvilla hunden
i ångest.

(KL 28 / I 130)

Diktens subjekt är en främling inför ett språk som hela tiden glider undan och 
ställer denne utanför all gemenskap och delaktighet. Stammaren – främlingen i sitt 
eget modersmål sammanförs med den egentlige främlingen, utlänningen som inte 
behärskar omgivningens främmande tungomål. I det ena fallet en psykisk och fysisk 
oförmåga till språklig artikulation och i det andra fallet en kognitiv begränsning. 
Den lärde mannen slutligen, hör snarare hemma i en akademisk föreläsningssal 
än på en ”sångarestrad”. Visserligen delar han modersmål med den profana 
nöjeslokalens klientel men det sätt på vilket han har för vana att uttrycka sig passar 
sällsynt illa i detta sammanhang. Den säkerhet han vanligen känner i katedern 
eller talarstolen infinner sig inte. Han söker efter orden, men konfronteras istället 
med en klampande marsch. Hela stycket tecknar en rad språkliga sammanbrott, 
en serie utanförskap som leder till ångest och desperation.

En av de stora skillnaderna gentemot Vilande dag är att det metaspråkliga perspektivet 
gestaltas på ett mer konkret och diskursivt plan som också lämnar ett helt annat 
utrymme för det skabrösa och gycklande, det ironiska och parodiska. När vi ställs inför 
en person som till skillnad från stammaren har ordet i sin makt kan det se ut så här:

»Ideal»!

Jag sitter, rentier, i mitt vilandes soffa, ett mons-
ter, moraliskt vidunder, och läppjar ambrosia och
nektar, och därför är lyckan mig huld och mig
kvinnor ger kärliga miner och blickarna sjunger
på väg där jag går. Och därför skall Gud ge mig
orden, sitt främsta kapitel, och därför är sångerna
sanna, med snidade naglar jag mitt strängaspel
rör.

(KL 133 / I 235)
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Dikten inleds med en typografisk läsanvisning. Citationstecknet kring mottot 
»Ideal» markerar en distans från detta ords bokstavliga betydelse. Den beskrivning 
som följer utgör knappast något moraliskt eftersträvansvärt. Björlings val av epitet 
understryker också vilken dubiös figur vi har att göra med: ”rentier”, ”monster”, 

”moraliskt vidunder”. Diktens jag är anmärkningsvärt utmanande i sin öppet 
redovisade slappa njutningslystnad. Allt är honom till skänks: pengar, mat och 
dryck, lyckan, kvinnor, orden. Det är ingen tvekan om att han är en utvald. Likt 
antikens gudar livnär han sig på ambrosia och nektar, och även om han kanske 
inte erhåller evigt liv blir hans belöning riklig. Förutom att de rent materiella 
och sinnliga behoven tillgodoses i övermått så kommer orden till honom alldeles 
motståndslöst eftersom de är givna av Gud och därmed absolut sanna. Björling 
talar i sammanhanget om ”kapitel”, vilket torde syfta på Bibeln och dess 
indelning i böcker och kapitel och vad vi där framför allt i skapelseberättelsen 
och Johannesevangeliet kan inhämta om ordets skapande kraft.158 Med tanke 
på den genomgående kopplingen mellan Gud och orden, mellan Gud och 
språklig förmåga som kommer till uttryck i Korset och löftet är det extra ironiskt 
att en sådan moraliskt tvivelaktig representant för diktarskrået skall begåvas med 
denna eftersträvansvärda förmåga. Mot bakgrund av de stora motsättningar som 
under denna tid rådde mellan modernister och traditionalister ligger det nära 
till hands att se dikten som ett satiriskt angrepp på motståndarlägrets diktarideal. 
Bernt Olsson menar att den är möjlig att läsa som ett ironiskt angrepp på den 
dekadenta poesi som Björling omhuldat i sin ungdom, och kanske framför allt då 
Bertel Gripenberg.159 En annan möjlig kandidat vore Jarl Hemmer som vid denna 
tid utgjorde något av modernisternas främsta hatobjekt, då han förenade tron på 
den traditionella poesins möjligheter med ekonomisk soliditet och högborgerlig 
livsstil. Visserligen hade Södergran sett Hemmer som en allierad i kampen för 
den nya dikten men för övriga modernister blev han ett rött skynke, och som 
Michel Ekman påpekar ”värdefullare som fiende än som bundsförvant, eftersom 
han älskades av publiken och gynnades av de stipendiebeviljande instanserna.”160 

158 Bernt Olsson 1995 kommenterar denna dikt men citerar felaktigt ”kapital” istället för ”kapitel”, 
vilket gör att han kan skriva: ”Ord som ’rentier’ och ’kapital’ leder tanken till dadaismens kritik 
av kommersialismen och dess makt över språket.” (s. 225) Att ordet ”rentier” står i dikten är 
däremot sant, och utan att vilja peka i bestämd riktning mot dadaismen så är (som vi tidigare 
sett) bruket av dylika finanstermer del av ett modernitetspräglat mönster som Björling etablerar 
vid denna tid.

159 Ibid.
160 Michel Ekman, ”Modernisterna i kritik och debatt”, i: Finlands svenska litteraturhistoria 2: 1900-

talet, utg. Clas Zilliacus; red.: Michel Ekman, Helsingfors, 2000, s. 117. Om Hemmer och 
modernisterna se vidare Holmström 1986, s. 143 ff., samt Holmström 1993, s. 61 ff. Det brev 
som Hagar Olsson ställer till Diktonius 18 oktober 1922 efter ett besök hemma hos Hemmer 
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Att vara älskad av den stora publiken var i de flesta modernisters ögon snarare 
diskrediterande och tecken på estetiska och innehållsliga eftergifter. Framför allt 
var det kravet på begriplighet man vände sig emot. Sådana fordringar fick snarare 
motsatt effekt, istället för att gå kritiker och den stora publiken till mötes betonade 
man än mer sin obegriplighet. Den antagonistiska positionen var något som det 
modernistiska avantgardet ömt vårdade.161 

”Jag vill gå utan mening” hävdar Björling i en annan dikt från Korset och löftet 
och avslutar med en provokatorisk gest byggd på ett oxymoron om gåtan som 
samtidigt är klar: ”Jag skall / giva min klara gåta: virvlande tunga och ändlös 
/ rädisa.” (KL 11 / I 113) Ett genomgående drag i denna samling är att bygga 
dikterna kring logiska paradoxer och sammanställningar av motsatta begrepp 
för att sätta det konventionella meningsbegreppet i rörelse. I en dikt som börjar: 

”Jag ett sablars fenomen, jag är vit som svarta / katten”, möter vi i slutraden åter 
en variant av att det komplicerade är det klaraste: ”Mödorna är lek och klarast 
är det svårförstådda.” (KL 31 / I 133) I Att syndens blåa nagel (1936) förklaras: 

”För en enfaldig kan vi inte. Han vill begripa. […] Och min dikt förstår du inte, 
därför skriver jag. […] Minst av allt vill någon läsa vad du skriver. Därför bör 
du skriva vad du innerst tänker och avser, d.ä. skriva det som du knappast själv 
begriper.” (AS 76 f. / II 268 f.) Och när Björling sammanfattar sin poetik i ”Min 
skrift – lyrik?” (1947) möter vi ännu en variant av denna attityd: ”Det rena 
ickebegripandet har sin förtjänst. Den stora publiken blir så ytterligt solkig. Det 
är också en anspråkslös känsla i ens fröjd att vara privatmonster.” (MSL 43 /
 V 183)162 

I en av den finlandssvenska modernismens tidigaste programtexter, Edith 
Södergrans ”Individuell konst” från december 1918 möter vi samma trotsiga gest 
när hon apropå Septemberlyran skriver att: ”Denna bok är icke avsedd för publiken, 

i Brändö är skrivet med en rejäl dos vitriol: ”Hemmer rena lorten hela karlen. Var där på 
besök. Fasansfullt! (Ingen överdrift. Har sällan varit med om ngting så beklämmande) Fina 
gedigna mahognymöbler, många stora rum, brysselmattor. Nå, hur känns det att ha fått priset? 

– Nåja, man fick ju ekonomien ordnad. - - Hör: ekonomien ordnad!!! […] I alla avseenden en lort: 
sentimentalt förnöjd med sig och sitt. Han har visserligen inte läst Ultra (för all del!) men han 
vet på förhand vad det blir! Ack nej, allt stort har skett tyst (bokstavligt hans egna ord: avseende 
honom, Hemmer) Med skrik gör man ingenting. Och ni skall vara sådana som det lämpar sig i 
norden. Vi har ju vårt, varför ska vi jäkta efter främmande. […] Det är våra diktare! Han är nog 
mycket oändligt ojämförbart jävligare än Mörne, d.v.s. Mörne är i alla fall en orolig natur. Denna 
otroliga dästhet, denna rimmande lättja som kallas ’lyrik’ är vidrig.” (Holmström 1993, s. 62 f)

161 Poggioli 1971, som betonar det antagonistiska som ett av avantgardets grundkarakteristika, pekar 
på intresset för det komplicerade språket som en del av detta mönster (s. 37 ff.)

162 Om Björlings avståndstagande från publiken har jag tidigare skrivit i ”Björling, handen, 
skrivandet och döden” (1991), s. 78 ff. Anders Olsson 1995b ägnar ett avsnitt åt ”Den 
obegriplige diktaren” (s. 61-72)
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knappast ens för de högre intellektuella kretsarna, endast för de få individer som 
stå närmast framtidens gräns.”163 I den dikt i Korset och löftet som är tillägnad Edith 
Södergran lyfter Björling fram just det svårförståeliga som en speciell tillgång, det 
som ligger nära den verkliga sanningen: ”Och du o-begripliga, du gav sanning 
mera / än de andra. Du gav död, och brinnande stjärnor.” (KL 79 / I 181)164

Och i kriget mot publiken var verkligen modernisterna framgångsrika. Man 
skulle aldrig komma i närheten av de upplagor som de mer traditionellt inriktade 
poeterna kunnat räkna med. Michel Ekman har framhållit hur modernismens 
genombrott samtidigt innebär att stora delar av poesipubliken faller bort. ”När 
allmänheten hade tröttnat på att avhåna modernismen tröttnade den på poesin 
överhuvudtaget.”165 

En av Björlings stora förebilder Vilhelm Ekelund hade också ett komplicerat 
förhållande till sin publik. I Antikt ideal (1909) skriver han: ”Hur är det möjligt för 
en poet af  ärlighet att utgifva sina alster? Hans högsta sträfvan går snörrätt emot 
allt hvad ’publik’ heter. Hans högsta önskan är att under en ständigt stegrad 
produktion reducera sitt publikum till ett minimum.”166 Det finns ju många 
paralleller mellan Ekelund och Björling, och något som de verkar ha gemensamt 
är att de båda försöker kompensera publikbortfallet med att istället vända sig 
mer specifikt till en utvald och invigd krets. Ingen förmår egentligen att skriva 
enbart för sig själv. Hos Björling kom detta till uttryck genom att han gärna 
samlade folk omkring sig för att i sokratisk anda reda ut saker och ting, men också 
i uppfattningen att han skrev för en viss krets – de som verkligen ’förstod’.167 
I både Ekelunds och Björlings fall kan vi också se hur vänner och beundrare 
efter decennier av svåra ekonomiska förhållanden tar initiativ till bildandet av 
författarsamfund för att stödja fortsatt bokutgivning och bidra till något mer 
drägliga levnadsvillkor. 

Vi kan vara överens om att Björlings dikt ”Ideal” är ironisk men frågan är 
om denna ironi enbart är riktad åt ett håll, mot det traditionella lägrets diktar-
uppfattning? Bernt Olsson menar att dikten också kan ses som en uppgörelse med 

163 Södergran 1918.
164 Lillqvist 2001, s. 291 uppmärksammar också hur det föreligger en valfrändskap mellan Björling 

och Södergran i synen på det obegripliga.
165 Michel Ekman 2000, s. 119.
166 Vilhelm Ekelund 1909, s. 65 f.
167 Mikael Enckell har varit inne på detta i ett flertal sammanhang. I Över stumhetens gräns (1972) 

skriver han: ”Man kan säga att Björlings föreställning om sin betydelse och sin uppgift 
sammanhängde med hans uppfattning om ett slags sympatiskt inställda församlingar för vilka 
han skrev och kände en stark, ibland homoerotiskt färgad, vänskap för. Dessa var de människor 
som ’begrep’, dvs. förstod och accepterade. Dem var han beredd att att ge vad han förmådde, 
för dem producerade han och av dem väntade han sig mycket.” (s. 38)
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de romantiska tendenser som Björling själv uppvisat i Vilande dag, och framhåller 
hur uttrycket ”i mitt vilandes soffa” pekar i en sådan riktning.168 Vi har sett hur 
Björling i sin debut sökte sig mot en orfisk position, och denna dikt är givetvis fullt 
möjlig att läsa som en påminnelse om vad en sådant ideal som söker den mödolösa 
sången kan leda till. Poeten som spelar på sitt strängaspel med snidade naglar och 
förklarar sina sånger vara sanna ger ett föga tillförlitligt intryck. Den uppgörelse 
med en alltför idealistisk position som Björling inleder med Vilande dags avslutande 
dikt ”Abrakadabra!” fullföljs med full kraft i Korset och löftet. Den transcendenta 
vägen ter sig inte längre lika lockande. Istället för att skriva sig bort från världen 
vill Björling nu skriva en dikt som befinner sig i världen. En orfisk dikt, given av 
Gud, klingar i ett sådant perspektiv alltmera falskt. Därför kan han nu skriva: 

”Jag vill gråta på alla strängar, jag vill slå på / Guds harpa. Jag är enpennisgud 
och är molnsyba- / rit. Jag har tålamod, att ett stoll skall förtvivla / och sten 
mister andan. Jag vann pris i skönhetens / tävlan: när jag satt domare.” (KL 49 
/ I 151) Åter möter vi en figur som står i direkt förhållande till Gud. Men denne 
harpospelare förefaller en aning emotionellt manipulativ (”Jag vill gråta på alla 
strängar”) och minst lika lite att lita på som den förra diktens ambrosialäppjande 
poet. Också här möter vi förbindelsen mellan det andliga och penningen, men 
dess värde är ju väsentligt nedskrivet: ”Jag är enpennisgud”. Och liksom skalden 
i ”Ideal” är han en vällusting vars njutningar tycks vara sanktionerade av högre 
makter: en ”molnsybarit”. Motsvarande slag av ordkombinationer som bygger 
på föreningen av i sig starkt oförenliga eller kontrasterande företeelser möter vi 
på var och varannan rad i Korset och löftet. De ingår i en medveten strategi där det 
gäller att visa på tillvarons motsägelsefullhet och att föra ned det andliga på ett 
lägre och mer jordiskt plan. 

Den ”skönhetens tävlan” som dikten talar om torde med tanke på kontexten 
handla om litteraturen, konsten att skriva den skönaste dikten. Att skriva skönt 
var inget som stod speciellt högt på Björlings eller många andra modernisters 
agenda.169 Tvärtom sade man sig hellre vilja skriva fult än vackert ty där fanns 
den verkliga skönheten. Det är lite av samma mönster som när man föredrog 
det obegripliga framför det begripliga. I Björlings fall heter det: ”Den fulaste 
mänskan skall växa, hon samlar / skönhet; himlarna brast utan henne” (KL 152 
/ I 254) 

Brytningen med föreställningen om det idealt sköna sker på bred front i och 
med naturalismen. I den svenska litteraturen är det framför allt Strindberg som 

168 Bernt Olsson 1995, s. 225.
169 Carpelan 1960, s. 83 f. och Anders Olsson 1995a, s. 137 ff. uppmärksammar det fulas poetik 

hos Björling. 
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ser till att denna nya poetik även omsätts i lyrik, och i programdikten ”Sångare!” 
från sviten ”Sårfeber” i Dikter på vers och prosa (1883) hade han förklarat att ”Det 
sanna är fult sålänge sken är det sköna. / Det fula är sanning!”170 Björling har 
också en lyrisk hyllning av Strindberg i Korset och löftet där han lyfter fram denne 
som en poet som går bortom det skönas kategorier för att istället skriva livets 
poesi: ”August Strindberg. / Du stod mot rackarhopen, du stod med livets / 
poesi, ej fagra polityren. Du, häcklare och slags- / bult, cyniker och helgon, med 
expressbiljett till / himlen, och till helvetet.” (KL 109 / I 211) Med nittiotalisterna 
återupprättas tron på det sköna och även om skönhetsbegreppen åter sättes i 
rörelse inom den symbolistiskt influerade sekelskiftslitteraturen så är det först med 
Lagerkvist i Sverige och Diktonius och Björling i Finland som det ’fula’ åter får 
en framträdande plats i den svenska lyriken. Diktonius hade redan i debuten Min 
dikt (1921) skjutit in sig mot den sköna dikten och bl.a. förklarat att: ”Det vackra 
har mindre livskraft än det fula: det väcker ingen opposition.” (s. 16) Men också 
att: ”Den som ser det sköna i det fula har bättre ögon än den som ser det endast 
i det vackra. Ty den förre förmår se genom skalet.” (s. 16)171

Ett gemensamt mönster i alla dessa angrepp på det sköna och framlyftandet 
av det fula är ju att även det fula kan vara skönt, som när Björling i det tidigare 
citatet talade om hur den ”fulaste mänskan skall växa, hon samlar / skönhet”. Det 
handlar följaktligen inte om att ersätta eller utplåna det sköna utan att utvidga 
dess gränser till att även kunna inrymma det ’fula’. Därför är det helt sin ordning 
att vi bland de diktcitat som inleder Korset och löftet återfinner ett stycke från Edith 
Södergrans ”Samlen icke guld och ädelstenar” från Septemberlyran (1918) och som i 
Björlings återgivning lyder: ”Skänken edra barn en skönhet / den mänskoögon ej 
sett; skänken edra barn en kraft / att bryta himlens portar upp.”172 Detta behöver 
inte betyda att Björling oreserverat skulle stödja och ansluta sig till Södergrans 
visionärt betonade idealistiska transcendens. Den skönhet Björling vill nå fram 
till kan ju sägas vara av ett slag som ”mänskoögon ej sett” i den meningen att 
den uppenbarar motiv och företeelser som litteraturen i ringa utsträckning 
uppmärksammat. Vi har tidigare sett i avsnittet om Vilande dag hur Björling 
uppgett att Södergran inspirerat till ett djärvare och friare bildspråk. Den poetiska 
bildens förmåga att frammana en ny skönhet blir den gåva som Södergran skänkt 
Björling, han blir i enlighet med citatet ett av hennes poetiska ’barn’ som för 

170 Strindberg 1995, s. 24. Om denna diktning se: James Spens, ”I Musernas bidé”: en essä om 
Strindbergs ”fula” poesi omkring 1883, Stockholm, 2000 (diss.)

171 Om det fula som en viktig del av Diktonius grotesk se Haag 1998, s. 163 ff.
172 Lillqvist 2001, s. 289 not. 61, uppmärksammar att dikten inte är helt korrekt citerad – det rör 

sig om några smärre accidentalier (icke betydelsebärande varianter).
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arvet vidare.173 Med den poetiska bilden som ett av de främsta redskapen önskar 
Björling just ”bryta himlens portar upp” men till skillnad mot den södergranska 
diktens transcendenta inriktning söker han efter Gud och himlen här på jorden. 

Även när det gäller det sköna kontra det fula är Gud påfallande ofta med i 
sammanhanget, och enligt bokens grundläggande mönster av omvända hierar-
kier har denne snarare sin hemvist hos det fula än det sköna. I Björlings variant 
av estetikens historia får vi veta att: ”När estetiken blev friserad, flydde anden, 
gudom / vart förbannad.” (KL 77 / I 179) Mellan Gud och människan råder 
i Korset och löftet en kamp där våldet hela tiden hotar att bryta ut. Här finns inte 
plats för någon konventionell vördnad: ”Du får inte prata vackert, när du ser 
Gud.” (KL 92 / I 194) Eller: ”Ett vackert? Jag ser – Kristus, den fule!” (KL 122 
/ I 224) Att närma sig Gud innebär också att närma sig det fula: ”Ideal – ett 
’fult’ att bära. ’Plebejiskt’: som / Gud!” (KL 92 / I 194) Samtidigt är det inte så 
enkelt att det enbart handlar om hur det fula byter plats med det sköna. Bakom 
Björlings angrepp ligger förmodligen också ett missnöje med att det sköna ofta 
har använts för att dölja det fula – konsten har fyllt en kosmetisk funktion. I 
Björlings språkkritik har alltid funnits ett betydande etiskt inslag, orden måste 
vara sanna, det får inte vara ett för stort glapp mellan orden och tingen. När 
författaren närmar sig det fula skall denne därför inte försöka försköna, utan 
sträva att se på tingen med oförvillad blick: ”Det fula kalla fult, vart ting ställ på 
sin plats, / vart ord bland orden!” (KL 98 / I 200) 

Men ställd inför Gud kan vi samtidigt notera hur distinktionerna mellan det 
sköna och fula faller samman: ”Rent valspråk: / Gud, och exkrement! / polerna 
som bär varandra, och gör: vitt! / lufterna sjunger, stenarna andas. / Intet är 
fult: i Gud-Vardandes öga! / Intet är skönt, blott till Gud: / jämvikt: eld!” (KL 
97 / I 199) Gud framträder här som coincidentia oppositorum, som en förening och 
överskridare av tillvarons motsatser. Denna retoriska tankekonstellation som 
den religiösa mystiken med förkärlek använt sig av, är ofta förekommande hos 
Björling.174 

Att skriva Gud
Överhuvud fungerar Gud i denna bok som ett samlande centrum för en rad olika 
föreställningar som alla kretsar kring strävan efter ett utvidgande, ett sprängande 

173 Jfr. Lillqvist 2001, s. 290: ”Diktens uppmaning till människorna att skänka sina ’barn’ kraften 
till en kontemplativ livshållning får här en innebörd av kraftöverföring mellan två poetiska 
generationer, från modern-Södergran till sonen-Björling.” 

174 Om coincidentia oppositorum inom mystiken se Hans Ruin 1978, s. 193. Tigerstedt 1939, s. 429 f., 
framhåller denna figurs förekomst hos Björling. 
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av gränser, en befrielse på alla plan, såväl samhälleliga som andliga. I efterskriften 
”Vardas kraft: vila” återvänder Björling gång på gång till nödvändigheten av att 
denna förändring som måste komma till stånd sker i andlighetens tecken: ”Det 
är på anden världen lever. […] Vilka ord och namn, vi var för sig än må välja 
för att uttrycka det: människas livspoler är det växande obegränsade i växande 
begränsningar. Levande symboler för dem är i västerlandet Gud och Kristus. Vi 
må göra en anknytning till dem.” (KL 196 / I 298)

Detta innebär emellertid inte att Gud eller det obegränsade skulle vara något 
som alltid är möjligt att nå. Tvärtom kännetecknas många av Korset och löftets 
dikter av att kommunikationen är bruten, av att de ord som riktas mot Gud ekar 
ohörda. Detta är en av anledningarna att texterna i denna bok är så laddade 
med aggressivitet: ”Gud jag vill piska dig fram, jag vill slå dig.” (KL 69 / I 171) 
Samtidigt finns här vetskapen om att Gud inte låter sig kallas fram på beställning. 
I dikten dessförinnan heter det: ”En blåsbälg står Gud, ej hör du hans ljud, förrn 
/ du bär detta dånet, ett väldigt.” (KL 69 / I 171) 

Ambitionen att skriva fram en värld inbegriper också ambitionen att skriva 
Gud. Men på samma sätt som orden understundom vägrar göra tjänst viker Gud 
undan. Trots de många katalogdikterna som försöker beskriva allt det som Gud 
är, räcker språket inte till: ”Gud är alla ord som du kan säga, ett därtill: / det ej 
sagda.” (KL 66 / I 168) Vi rör här vid en av de centrala punkterna hos Björling: 
insikten om tillvaron som i grunden något oåtkomligt – men som ändå måste 
sökas upp och kläs i ord som aldrig riktigt kan nå ända fram. Här kommer också 
Björlings upptagenhet av tystnaden in. Genom att infoga syntaktiska tomrum, 
avbrott och ellipser kan detta onåbara ändå ges en gestalt, om än indirekt.

Just när det gäller en mer negativ gudsbild hade Björling varit inne på detta 
året före Korset och löftet i en artikel i Studentbladet nr. 10 1924. Under signaturen 

”Miles” skriver han i artikeln ”Till kamp för ’tron’!” om religionshistorikern Gillis 
P:son Wetters bok Tro och vetande från 1915. Rent allmänt är det säkert ingen 
slump att Björling när han vill diskutera religion väljer att behandla Wetters bok 
fastän det är ett nästan tio år gammalt arbete. Av artikelns inledningsmening 
förstår vi att bokens ärende är högaktuell för Björling: ”Den gränslinje mellan 
människor som skär djupast, och därtill skiljer samhöriga karaktärer – märk 
detta! – det är den religiösa.” (TK 202 / V 119) Som titeln på Wetters bok 
antyder ansluter den sig till den debatt om tro och vetande som pågått som mest 
intensivt under tiotalet. Ställd inför utmaningen från vetenskapen och dess krav 
på underbyggda resonemang och höga sanningskrav kände sig teologins och 
kyrkans representanter alltmer trängda och i behov av att argumentera för sin 
tro medan religionshistoriker som Torgny Segerstedt och nämnde Wetter utifrån 
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forskarens mer objektiva position sökte finna en framkomlig väg mellan olika 
religionsförklaringar.175 Efter att ha diskuterat och förkastat intuitionsfilosofins 
(Bergson och Vitalis Norström) försök att rädda religionen genom att införa en 
distinktion mellan sanning som ett teoretiskt begrepp och verklighet som något som 
återgår på en mer intuitiv erfarenhet av livets helhet, försöker Wetter utforma 
en religionsuppfattning som bygger på en dialektisk rörelse mellan negation och 
position. Detta parti av Wetters undersökning vinner Björlings gillande som kallar 
det ”den tacknämligare delen”. Särskilt uppehåller han sig vid den vikt Wetter 
lägger vid det negativa momentet, att Gud och religionen måste vara något annat 
än denna världen, att den är ”en protest emot den ordning, som världen avslöjar 
för oss”.176 Våra föreställningar om Gud kan därför inte bygga för mycket på det 
bekanta – då trivialiseras hela trosinnehållet. Som Björling skriver i formuleringar 
som ligger mycket nära Wetters egna: ”Vi vet främst vad Gud icke är: ej sinnlig, 
ej ändlig, ej bekant, blott gåta. Men i epigonernas tid stelnar den religiösa 
tanken i sina positiva bestämningar. Det negativa momentet i det gudomliga 
är ett nödvändigt moment, annars övergår fromheten i moral och askes samt 
en blott frälsningsväg, och nåden får ett vanställt rum. Den dramatiska udden i 
livsförhållandet brytes.” (TK 204 / V 125) Den religiösa människan får aldrig 
slå sig till ro, menar Wetter, hon måste ständigt gå vidare och höja sig: ”Därför 
måste fromheten ständigt på nytt bete sig, ständigt växa – eller blekna bort och 
försvinna. Det är därför så ofta, som ljumheten och slöheten äro religionens 
största fiender, liksom slentrianen, vanan städse hota dess existens.” (s. 82) För 
Björling kan det sant religiösa heller aldrig vara det stillastående och förstelnade 
utan något som oupphörligt manar till prövning. I ”Vardas kraft: vila” formuleras 
detta gång på gång, så kan det heta: ”Detta är gudsidéns storhet och betydelse: 
den betecknar en obegränsad uppgift, den ger mål; och mått, för olika livsideal, 
som vi konfronteras med; den är vägen, och den bjuder oss att ständigt ånyo 
pröva livsinnehållet, pröva oss till märgen.” (KL 193 / I 295)

Frasen ”Gud är alla ord som du kan säga, ett därtill: / det ej sagda” visar 
också på hur tätt sammantvinnade orden är med Gud hos Björling. ”Gud 
är / boken som ej ändar” (KL 75 / I 177) som det står på ett annat ställe i 
Korset och löftet. Björling vill komma i besittning av orden för att kunna skriva 
Gud ett ansikte, samtidigt som Gud är ordens absoluta instans. I den kristna 

175 Om denna debatt och särskilt Wetters ställningstaganden, se: Björn Skogar, Viva vox och den 
akademiska religionen: ett bidrag till tidiga 1900-talets svenska teologihistoria, Stockholm/Stehag, 1993 
(diss. Göteborg), s. 92 ff.

176 Gillis P:son Wetter, Tro och vetande: ett försök till problemets klarläggande, Stockholm, 1915, s. 80. 
Sidhänvisning ges i fortsättningen i texten.
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föreställningsvärlden betonas ständigt detta nära samband mellan Gud och orden. 
Allra tydligast framhävt är det kanske i Johannesevangeliet: ”I begynnelsen var 
Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos 
Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.” 
(Joh. 1: 1-3) Dessa ord pekar bl.a. tillbaka på skapelseberättelsen där Gud skapar 
världen inte så mycket genom några konkreta handlingar som genom sina ord: 

”I begynnelsen skapade Gud himmel och ord. Och jorden var öde och tom, och 
mörkret var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade: 
’Varde ljus’; och det vart ljus.” (1. Mos. 1: 1-3)

Ordet får i kristendomen ett starkt egenvärde och kan närmast betraktas 
som en gudomlig hypostas. Det förknippas med betydande makt och stor 
skapelseförmåga men även rent omvänt med en starkt förgörande kraft. I ordet 
återfinns såväl skapelsens som världsundergångens genesis. 

Under renässansen grundläggs föreställningen av diktaren som en andre 
skapare, en alter Deus. Man föreställde sig en korrespondens mellan den Gud 
som skrev naturens bok, liber naturae och diktaren som skrev med bokstäver. Den 
senares strävan efter att skriva ett så fullkomligt verk som möjligt hade sin höga 
förebild i Guds skapelseverk.177 

Även om Björling i jämförelse med Vilande dag talar med mindre bokstäver om 
förbindelsen mellan Gud och orden i Korset och löftet har han inte övergett hoppet 
att kunna skriva som Gud. Så kan han utarbeta en egen variant av de stentavlor 
med budorden som Gud själv skrev och överlämnade till Moses, i dikten som 
börjar: ”Fem tavlor må jag skriva: mina fingrar fem och / fulla handen, växande: 
oändlig, och begränsad, som / Guds egen hand.” (KL 149 / I 251) Dikten väver 
samman de ursprungliga teologiska föreställningarna om Guds hands skapande 
och förgörande kraft med den ställning som handen intar hos Björling som 
verktyg för skrift och taktil sinnlighet. Och när Björling i diktens slutrad talar 
om fingrarna som ”skriver i mitt hjärta, Gud! Din rikedom” återinskrivs den 
naturliga lag som enligt Paulus’ brev till romarna (2: 15) förklaras vara skriven 
i människornas hjärtan, men som genom synden blivit fördunklad och därför 
kompletterad med en skriven lag (de tio budorden).178

Men oftare i denna bok är Gud inte möjlig att skriva fram. Och när han träder 
fram är han inte alltid den milde och förlåtande guden. Den aggressivitet som 
riktas mot själva språket, mot de enskilda orden (genom bl.a. isärskrivningar) 
riktas också mot Gud och viceversa (Gud tillgriper våld). Som det heter om den 

177 Om dessa teorier se Bernt Olsson 1995, s. 39 ff.
178 För en mer utförlig analys av denna dikt se min ”Björling, handen, skrivandet och döden” 

(1991), s. 90 f.
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”rasande mystikern”: ”Gud slog mig, jag smällde tillbaka.” (KL 12 / I 114) Här 
pågår det en kamp på liv och död, och vem som skall avgå med seger är högst 
osäkert. Kanske ingen: ”Vi har inte tid, ty i denna sekund skall vi dö. / Vi har 
inte tid att stå lama, och inte att vänta. / I denna sekund skall / Gud dö.” (KL 
69 / I 171) 

Kampen mellan Herren och slaven
Förhållandet mellan dessa dikters subjekt och Gud är genomgående asymmetriskt. 
Gud intar så gott som alltid den överordnades position (är bokstavligt Herren) 
medan jaget är underordnad: ”Och herren gick som stormsteg fram, men jag är 
/ sjuk och bräcklig, jag är tämjd och pinad.” (KL 52 / I 154) På ett mer generellt 
plan förhåller sig de båda till varandra som herren och slaven i Hegels berömda 
analys i Phänomenologie des Geistes, de är ömsesidigt beroende av varandra.179 
Utgångspunkten för Hegel är att människan aldrig kan definieras utifrån sig 
själv (Jag=jag). Verkligt självmedvetande uppnår hon först i mötet med ett annat 
jag, med ett annat självmedvetande. Men här uppstår också problem. Vad det 
enskilda subjektet söker i den andre är ett erkännande, en bekräftelse av sitt eget 
själmedvetande. Men till skillnad mot tingen är det andra medvetandet inget 
passivt som låter sig negeras och införlivas motståndslöst. I detta läge då två 
aktiva negationer står mot varandra tar kampen på liv och död vid. Avgörandet 
nås när den ena parten erkänner sin bindning till livet och istället för döden 
väljer underordningen, att tjäna herren. Om striden skulle sluta med den enes 
död har den segrande inte vunnit något reellt erkännande, menar Hegel. Herren 
binder trälen vid tingen, denne måste bearbeta den tröga materien för herrens 
räkning. Men på så vis binds även herren vid trälen, ty denne är herre just för 
att trälen erkänt honom som herre och är dessutom beroende av dennes arbete 
för sin existens. Herren har fått sitt erkännande men det han ser i den andre är 
inte sin egen frihet, sitt eget självmedvetande utan ett kuvat medvetande, bundet 
vid livet, bundet vid sin ofrihet. Trälens erkännande är därför inget värt. Herren 
kommer att leva i en abstrakt och förmedlad värld. Men inte heller trälen är 

179 Jag utgår från den första delen av fenomenologins analys av självmedvetandet och lämnar 
därhän dess fortsättning som utlägger stoicismens, skepticismens och det olyckliga medvetandets 
olika faser. Det är här inte systembyggaren eller historiefilosofen Hegel som intresserar mig 
utan den överrumplande dialektikern. Som Kurt Aspelin framhållit ”bör man i hans analys 
se försöket att teckna ett schema i maximal förkortning, som täcker ett i verkligheten högst 
skiftande skeende. Det är ett försök att teckna en ’arketypisk’ situation.” (Kurt Aspelin, ”Herre 
och dräng: till frihetens dialektik hos Hegel”, i förf:s Spår: studier kring litteratur, samhälle och idéer, 
Stockholm, 1974, s.106). Jag läser Hegel utifrån en sådan mer emancipatorisk och marxistiskt 
färgad tolkningstradition.
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vad denne först ser ut att vara. Hegel påpekar: ”Men liksom herremakten 
avslöjade att dess väsen var avigsidan av vad den ville vara, så kommer även 
träldomen att, fullt utvecklad, bli till motsatsen av vad den omedelbart är; såsom 
ett i sig tillbakaträngt medvetande går den in i sig själv och förvandlas till sann 
självständighet.”180 Denna dialektiska omkastning sker genom fruktan och arbetet 
med att förändra tingen. Trälen har i rädslan för döden underkastat sig herren. 
Denna djupt omskakande dödsfruktan har fått jaget att skälva ”i djupet av sin 
existens, och allt fast och grundat har bävat inom det”. (s. 53) Trälen har hamnat 
i ett existentiellt nolläge som också innebär en vändpunkt. Ett mödosamt arbete 
på att förändra de grundläggande villkoren börjar. Denna väg mot förändring 
går genom trälens arbete med tingen, menar Hegel. Herren fortsätter att leva i 
sin ’avstängda’ tillvaro, medan trälen träder i förbindelse med tingen som han 
genom eget arbete omformar och förändrar och därmed objektiverar en del av 
sin existens i den utanförliggande världen. Den underordnade blir medveten om 
den potential till förändring som finns inom honom. Som Hegel skriver: ”Genom 
att på detta vis återfinna sig genom sig självt blir alltså det tjänande medvetandet 
ett eget sinne” (s. 54).

Subjektet i Korset och löftet intar nästan alltid en låg eller underordnad position. 
Här finns en stark identifikation med det svaga, det fula, det trasiga, det skrovliga, 
det hungrande och törstande osv. Någon gång som i följande text, är också 
subjektet bokstavligt en tjänare: 

Jag går i Guds tempel, ingen frågar var tjänaren
går, jag bär kvast och kastrull, sopar vredgades
röster, jag kokar ett skratt, räta linjerna brister.
Jag går avlagd persedel, och fötterna sig viker. Jag
skrattar som den där har intet. Ett tempel, står
världen; med kvast och kastrull jag en tjänare är,
och jag skrattar omkull.

(KL 115 / I 217)

Vi möter här en tjänare som arbetar under Gud, den absolute herren. Men 
bakom den till synes oansenlige tjänsteanden anar vi en blivande upprorsman. 
Denne har tillägnat sig ett beteendemönster som i viss mån undandrar sig 
maktens kontrollfunktioner. Trots tjänarens hårt reglerade tillvaro rör sig denne 
ändå relativt fritt i templet (”ingen frågar var tjänaren / går”). Likt Hegels 
slav är han satt att bruka tingen för herrens räkning. Det gör han också, men 

180 G. W. F. Hegel, ”Om självmedvetandet” (övers. Kurt Aspelin), Zenit, (1968) nr. 1, s. 53. Sid-
hänvisning ges i fortsättningen i texten.
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kanske ändå inte riktigt på det sätt som herren tänkt sig. Det jäsande upproret 
är rent syntaktiskt inskrivet i de transitiva verbförbindelserna som beskriver 
hushållsbestyren: ”sopar vredgades / röster”; ”kokar ett skratt”. Vi förstår att 
här pågår något annat under det som till synes sker. Assonansen och inrimmen 
(”sopar”-”kokar”) bidrar till att lyfta fram dessa aktiviteter. Just skrattet framstår 
som tjänarens främsta vapen – ett sardoniskt, dubbeltydigt skratt som skapar 
osäkerhet om tjänarens egentliga underdånighet. Den som ”skrattar som den 
där har intet” kommer kanske en dag att vilja ha allt. Mot slutet av dikten vidgas 
templet till att omfatta hela världen vilket inte hindrar att tjänaren faktiskt kan 
skratta omkull hela denna skapelse.

I andra texter är ofriheten, instängdheten desto mer accentuerad: ”Här är 
järngaller täta, här är stenmurar höga / och väktarnas nyckel slår rassel. Här är 
ljus blott / en strimma.” (KL 137 / I 137) Den fysiska smärtan stegras till det 
outhärdligas gräns: ”Det skall komma ett skruvstäd, det pressar din / tå. Det skall 
komma: vikande ögon, och sylvassa / tänder.” (KL 145 / I 247)

Föreställningen av människan som en råtta, en bild av total och plågsam 
utsatthet, kommer igen på flera ställen: ”Där sprang en råtta på gatan, sprang 
under min / fot. Jag spratt upp ur mitt öga. Den gled, som jag / gled: blott 
en ’råtta’, gled undan Guds hand. […] Vi jagas, och jagar, vi smet för / den 
drabbande hand. Vi flyr för den Ändlöses blick.” (KL 107 / I 209) ”Råtta! 
Samma ångestskri, som utur mänskor / blickar. Du kastas slagen, piper och med 
krossat / huvud sträcker i kramp ut benen. Spring och kila, / gå – bort – Jag kilar 
på slitna bräder, skriker, / gnager väg till avskrädsämbar.” (KL 108 / I 210) ”Jag 
skrattar, skär tänder, o Herre, var lögner allt- / sammans? ’O Gud, gode Gud!’ 
Och ångesten / kryper, och rymderna skrattar. En råtta i orena / stallar går 
mänska: jag grät när jag såg dig.” (KL 113 / I 215)

Men ändå, trots det hårda trycket, plågan och det materiella motståndet ger 
subjektet i Korset och löftet inte upp. Det upphör inte att drömma om en radikalt 
annorlunda och genuint fri tillvaro. ”Revolution” heter en dikt som börjar: ”En 
gång skall stormens pil gå ur mitt bröst, jag / trampar lag och seder – en är lag: 
i nåd och vilja! / tunga talar och mitt anlet sjunger. Trampar jag / på ormens 
huvud och profetians ord är vordet. / Kött och blod och ande! Kött och blod. 
Boja / bräcks, och längtan lyser vägen.” (KL 139 / 241) Denna våldsamt 
expressiva dikt bygger genomgående på bilder om hur kraften utgår från den 
egna kroppen för att sedan bryta igenom de fängsel som omger jaget och hindrar 
dess fria expansion. Till den kraft som frigörs hör också språket (”tunga talar”). 
Det blir en del av de emanciperande krafter som här släpps lösa. 

I bokens femte avdelning – där dikten ”Revolution” ingår – kulminerar denna 
längtan och detta raseri i allt vildare och desperatare texter. I dessa dikter möter 
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vi ett brett spektrum av olika grammatiska modus som mestadels tar sikte på 
viljan till förändring.181 Många dikter är så gott som helt uppbyggda kring modala 
hjälpverb som ”jag vill” eller ”du skall”. I jakten på ett språk som kan lyfta jaget 
ur dess trånga cirkel pressas uttrycket till det deliriskas gränser. Låt oss se hur 
detta poetiska tungomålstalande kan se ut:

Jag vill nå till det ordet, högt, att i skriken jag
sjunger. Jag vill dunka in mänskors skalle och
vandra: på träfot ett hjärta! Och krossa en fäfot
i hjärnan och klippa en sjumilscylinder och spela

”skabröst gyckel”: oändligt!
Jag vill sjunga i fingrar, jag vill gå smörjelsens

yxa på salvelsens väg.

(KL 142 / I 244)

Jakten på det förlösande ordet är förbunden med starka och intensiva känslor av 
aggressivitet: ”Jag vill dunka in mänskors skalle”. Just detta raseri mot språket och 
dess begränsningar genererar ett bokstavligt språkraseri, där språkets inneboende 
poetiska potential kommer till uttryck. Att jaget verkligen vill en förändring 
hamras in med all tydlighet genom de upprepade varianterna av frasen ”Jag vill…

”. Andra repetitiva drag är de många s-allitterationerna (skriken, sjunger, skalle, 
sjumilscylinder, spela, skabröst, sjunga, smörjelsens, salvelsens), samt assonanser 
(mänskor, träfot, fäfot, hjärnan, oändligt, väg) Här ljudas viljandet fram. I vissa 
partier får språket ett nästan självgenerande drag, och orden växer associativt 
ur varandra utan någon till synes styrande kontroll: ”på träfot ett hjärta! Och 
krossa en fäfot / i hjärnan”. Vi möter ett poetiskt spel baserat på likt-olikt. Så 
föreligger såväl en semantisk som fonetisk korrespondens mellan ”hjärta-hjärna” 
och ”träfot-fäfot”. När sedan dessa begrepp fogas samman till en mening där det 
tingsliga träfot relateras till det organiska hjärtat medan en fäfot (det djuriska) 
krossas i hjärnan som får antas tillhöra människan, uppstår bilder präglade av 
stark ambivalens. Att satsen ändå håller ihop rent semantiskt måste tillskrivas 
den fonologiska överorganisationen, som bl.a. Jurij Lotman lyft fram som ett av den 
poetiska textens karakteristika.182 Den ljudmässiga ekvivalensen som läggs över 

181 Haag 1998, s. 199 ff. skriver insiktsfullt om detta viktiga stildrag hos Björling.
182 ”Upprepandet av fonemen har i versen en bestämd konstnärlig funktion: läsaren möter 

fonemen endast i lexikaliska enheter. Ordningen hos fonemen överförs på ord, som visar sig 
vara grupperade på ett bestämt sätt. De naturliga semantiska förbindelser som organiserar 
språket kompletteras med en ’överorganisation’, som sammanför ord vilka i språket inte står 
i relation till varandra till nya semantiska grupper. Textens fonologiska organisation har på så 
vis direkt semantisk innebörd.” (Jurij Lotman, Den poetiska texten, Stockholm, 1974, s. 87 f.)
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den semantiska oppositionen motverkar tendensen till splittring. Upprepningarna 
på fonemnivån har en starkt sammanhållande effekt och utgör på så vis en barriär 
mellan det organiserade poetiska språket och det reella deliriska språket.

Den starka viljan till att artikulera jaget och dess längtan och iver att spränga 
alla bojor uttrycks inte bara i önskan om tillgången till ett fulländat språk utan 
också i en stark motorisk aktivitet. Vi ställs inför en kroppens egen gestiska skrift. 
Här görs miner och grimaser, här skuttas och hoppas och dansas det. Den dans 
som vi möter är dansen som ursprunglig företeelse, innan detta omedelbara och 
fysiska uttryck tvingats in i den mer utvecklade dansens allegoriska förmedlingar. 
Det är en klumpig och stillös dans, en kroppens spontana syntax. Några exempel: 

”Jag har dansande ben och har hoppande stjärt, / och vipp-vipp! ej det lönar att 
gråta. När säcken / är full, och jag vandrar i säcken, och vandrar. Hej, / frallalla! 
Alla mänskor, jag slår er på stjärten: / var är edra krokiga ben?” (KL 141 / I 243) 
”Du skall dan! dan-dansa en / polka, ja, polka – Gud! Clown-dans och / polka, 
och domdagsba-su-n!” (KL 142 / I 244) ”Jag vill stå med min fot på en ände, och 
skump- / skumpelunsa, frall, frallalej! Jag vill skära opp / magen på dej och på 
mej. Jag är vaken och trött / och dyster. Alla sömnlösa själar, I tomma / trynen, 
jag vill dansa en soldans för er. Jag vill / stå på min rumpa!” (KL 143 / I 245)

Det ligger nära tillhands att hänföra dessa plötsliga dansutbrott till ett 
tidstypiskt Nietzsche-inflytande. Men även om Björling hade läst en del Nietzsche, 
framför allt Zur Genealogie der Moral spelade dennes tänkande inte alls samma roll 
för honom som det gjorde för t.ex. Södergran och Diktonius.183 I en dikt i Korset 
och löftet avhånas ”Nietzschepratarna” och en smula vanvördigt meddelas att: 

”Jag såg slaktar-Nietzsche, strålande god, i en / bondby i Lampis. Han drev kor 
och köpte och / sålde, han stod herre-ljus.” (KL 78 / I 180) Och i en annan dikt 
som börjar: ”Och var jag student och magister, jag tog ej att / blir det igen. Och 
skrev jag en bok, jag vill inte / skriva – den samma igen” (KL 132 / I 234) är fullt 
möjlig att läsa som en drift med Nietzsches tankar om den eviga återkomsten. 

Nej, det intressanta är ju snarare varför det dansas i dessa texter, varför Björling 
väljer att ersätta de verbala utropen med dansen? Som jag ser det har det att 
göra med den allmänna språk- och uttryckskris som dessa texter gång på gång 
tematiserar. Upplevelsen av att orden inte möter något svar, att det utsagda 
blir verkningslöst och därför meningslöst. Som det heter i en dikt som står i 
omedelbar anslutning till dansdikterna: ”jag söker / en frälsningsdags formel, 
och väckarvaka; alla / orden slår slint och min tunga belägges, och ögat / går 
famlande ut ikring salen.” (KL 140 / I 242) Ställd inför dessa återkommande 

183 Om Nietzsche och Björling se Anders Olsson 1995a, s. 21 och passim.
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språkliga tillkortakommanden genomgår subjektet något som kan liknas vid en 
språklig regression. Språket sjunker inåt, tillbaka in i kroppen, och tränger istället 
upp som gester och häftiga rytmiska rörelser, som ett slags dans. Dansen kan 
förvisso sägas vara ett primitivare teckensystem än talet men kan därmed också 
ses som ursprungligare. I det mänskliga talet finns alltid en lakun, ett avstånd 
mellan det betecknade och det betecknande, mellan referent och ord. Detta 
avstånd tenderar att ytterligare utvidgas i skriften. Uttalandet eller nedskrivandet 
av ordet ”bord” blir aldrig lika med den materiella företeelsen ”bord”. I dansen, 
däremot, är dansaren och dansen ett, kroppen såväl teckenframställare som 
teckeninnehåll. Dansaren framställer med sina rörelser en betydelse eller 
föreställning som simultant är just dessa rörelser. Till skillnad mot det talade eller 
skrivna ordet är dansens rörelser aldrig arbiträra. Man kan inte ersätta en rörelse 
med en annan utan att samtidigt förändra betydelsen. Dansen (det betecknade) 
går inte att skilja från dansaren (det betecknande). Dansen är på en och samma 
gång materiell som immateriell, i ett och samma nu något mycket kroppsligt och 
något mycket andligt. I dansen blir bokstavligt ordet till kött. Det är ett sådant 
mer ’adamitiskt’ språk som Björling försöker närma sig i dessa dansdikter. 

6. ”Vardas kraft: vila” – ett manifest

Björlings förhållande till det religiösa är inte helt lättutrett. Ateist var han inte och 
ej heller kristen i någon konventionell mening. Som vi tidigare uppmärksammat 
hade Björling tagit starka intryck av åttiotalets starkt rationalistiska strömningar 
som i Finland hade förts vidare av den inflytelserika Euterpekretsen under 00-
talet. Men denna traditions empiriskt präglade religionskritik som ifrågasatte 
Gud existens eller pekade på inkonsekvenser och orimligheter i bibelns 
berättelser med hjälp av historisk källkritik, väckte allt mindre entusiasm bland 
en yngre intellektuell generation som istället orienterade sig mot den filosofiska 
spekulationen och det intuitiva.184 Utan att någonsin bedriva kristen apologi visar 
Björling ett intresse för dessa nyreligiösa strömningar som uppstår bland unga 
studenter och intellektuella en bit in på tiotalet. Och som framgått av artikeln 
om Wetters bok Tro och vetande var Björling väl insatt i samtidens religiösa debatt. 
Istället för det absoluta avståndstagandet söker han frilägga vad han uppfattar 
vara den kristna lärans sanna kärna dold under en förstelnad skorpa av dogmer 

184 Detta trendbrott är som tidigare påpekats skildrat av Tigerstedt 1939, s. 101 ff.
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och institutionella låsningar. Som ett eko av kritiken mot naturalismens bibelkritik 
kan man t.ex. läsa följande passage från ”Vardas kraft: vila”: ”Bibelns skrifter må 
sjunka ned i avgrund och natt, tvisten om den historiska arten hos dessa urkunder 
må ända var den kan; kristusanden har levat och dött och uppstått i alla kulturer!” 
(KL 189 / I 291) 

Ytterst handlar det om att Björling i religionen ser ett tankemönster och 
föreställningsinnehåll som pekar i samma riktning som hans obegränsningsfilosofi. 
Torsten Pettersson har framhävt hur hämningslöst Björling anpassar kristna 
element som törnekronan, korset och uppståndelsen till sin egen tankevärld. Där 
skiljer han sig från många andra författare som har rensat bort mer specifika 
symboler för att istället arbeta med allmänna religiösa känslostämningar.185 
De religiösa inslagen i Björlings texter kan därför te sig lätt förvirrande och 
paradoxala och ömsom framstå som blasfemiska, ömsom religiöst innerliga. 
Mikael Enckell, den björlingkännare som mest uttalat velat lyfta fram det 
religiösas betydelse för Björlings diktning, är också mån om att betona det 
omöjliga i att nagla fast honom vid trons altare.186 Men oavsett hur centralt man 
uppfattat det religiösa inslaget är de flesta kommentatorer ense om att det är 
starkast i början av hans författarskap. I sammanhanget har det också påpekats 
att Björling tidigt utbildade en identitet som tänkare och förkunnare som länge 
dominerade över en senare tillkommen författaridentitet.187 Frågan är emellertid 
om det egentligen behöver vara en motsättning mellan dessa identiteter eller 
roller. Trots upptagenheten av tros- och livsåskådningsproblematiken har dikten 
hela tiden funnits med i Björlings liv, och det finns inget som tyder på att han 
skulle ha övervägt att ge upp lyriken för den rena ’tanketexten’. Sett till hela hans 
produktion är det snarare tvärtom. I ”Min skrift – lyrik?” (1947) förklarar han att 
den begreppsliga utredningen sällan låter sig översättas till centrallyrik och att han 
för denna typ av resonemang istället valt andra uttryck som t.ex. aforismen, ”om 
än lyriskt formulerade” (MSL 34 / V 175). Den avslutande distinktionen är viktig 
– ambitionen att skriva lyriskt finns med även i de texter som strikt genremässigt 
inte faller under lyriken. Poeten och profeten har hos Björling kunnat existera sida 
vid sida och ofta helt sammanfalla. Stöd för en sådan uppfattning kunde Björling – 
som Anders Olsson påpekat – finna hos en av sina läromästare Jean Marie Guyau 

185 Torsten Pettersson, Gåtans namn: tankens och känslans mönster hos nio finlandssvenska modernister, 
Stockholm/Helsingfors, 2001, s. 271.

186 Se t.ex. Mikael Enckells förord till faksimilutgåvan av Vilande dag; Korset och löftet, Helsingfors, 
1987, s. X ff.

187 Se t.ex. Mikael Enckell 1988, s. 63 och Hertzberg 1993, s. 18 f.
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som framhåller affiniteten mellan profeten och den lyriske skalden, varvid den 
sistnämnde ställs i revolutionär opposition till den konservative prästen.188

Björlings tidiga tjugotal förefaller ha präglats av ett förnyat intresse och grubbel 
över de religiösa frågorna. Kring 1920 läser han Dostojevskijs Bröderna Karamasov 
som gör ett mycket djupt intryck på honom. Framför allt verkar han tagit fasta 
på diskussionen om hur man bör älska livet mer för dess egen skull än för dess 
mening.189 Dostojevskij blir en del av den religiöst färgade livstro som Björling 
utvecklar vid tiden för debuten.190 Under sommaren 1923 upprätthåller han en 
brevväxling med en sergeant ur frälsningsarmén. I ett brev till Erik Adlercreutz 
från juli 1923 framkommer att denna diskussion har satt mycket på sin spets, att 
han trots sin kritik ändå inte kan ta avstånd från kristendomen som helhet: 

Jag har varit upptagen av att tänka på religiösa ting. Har stått i 
ett litet meningsutbyte med en person, för resten finner jag mig 
alltid stående mellan tvenne eldar: de troende som därtill håller 
på den fasta livsinriktningen, absoluta principer som de har. 
Och å andra sidan de som grinar och menar, att de håller på 
tolerans och upplysning. Summan är, att jag väljer allvaret hos 
de förra, men inte livsfientligheten och intoleransen.191 

Av andra bevarade brev förstår vi att denna korrespondens varit viktig och 
angelägen.192 Däremot var Björling förtegen vad gällde mer ingående detaljer om 
diskussionens innehåll och omfattning, ej heller uppgav han sin diskussionspartners 
namn. Först 1995 kom två av dessa brev till offentligheten då de publicerades 
i tidskriften Nya Argus. Breven som var ställda till ”nattmissionären” Arvid von 
Martens är intressanta, inte minst för att Björling här vänder sig direkt till en 
aktiv troende och därför tvingas att tydligare markera sin ståndpunkt visavi de 

188 Anders Olsson 1995a, s. 38 f.; Jean Marie Guyau, Framtidens irreligion: en sociologisk studie, urval 
och öfversättning af  Leonard Dal, Stockholm, 1907, 44 f.

189 Björling skriver kort om denna bok i Att syndens blåa nagel, 1936 (AS 83 f. / II 275 f). I brev-
korrespondensen framhålles ofta dess betydelse, som i ett odaterat brev till Stig Carlson (KB): 

”I början av tjugotalet läste jag Bröderna Karamasoff. Sysslandet med kärleksproblemet, det 
religiösmoraliska, fick därmed en ny grundimpuls. Frågan om glädjen, kärleken, livets mening 
och all ofärd var för mig ett personligt trängande problem. Jag fann dock slutligen Dostojevski 
alltför religiös-sentimentalt l. ryskt betonad, nödgades kräva likasom en klarare yttre stridbarhet. 
Paradoxalt medverkade D:s kärleks- och gjädjeevangelium till min ’barocka’ livsbejakelses 
utveckling, varmed jag övervann mörkare fanatismer. […] Älska livet för dess egen skull, och 
ej för dess menings skull, lärde hans Fader Sossima. Vi bör ej ropa: leve idealet, ned med livet, 
menas det väl.”

190 Jfr. Anders Olsson 1995a, s. 24, 41.
191 Brev till Erik Adlercreutz 14.7.1923, vol. 18 (ÅAB).
192 Se t.ex. brev till Stig Carlson 28.8.1946 (KB) och brev till Fritz Mayer 15.10.1956 (UUB).
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kristna lärosatserna. I det första brevet från den nionde juli 1923 går han också 
direkt på sak redan från början: ”Herr Arvid Martens. Jag känner er strävan, jag 
ville med Er ha en diskussion. Ni vet troligen, att jag är en meningsfiende, om 
Ni så vill. Fiende till Er är jag inte, jag aktar Er strävan.”193 Björling förklarar 
därefter att han velat konfronteras med adressatens tänkesätt samt få möjlighet 
till en djupare prövning. Behovet av den ständiga prövningen – en grundsats 
hos Björling (övertagen från Westermarck) – återkommer i detta brev (liksom 
annorstädes) gång på gång. Därefter vänder han sig mot frälsningsbegreppet som 
han anser stå i motsättning till just prövningsprincipen, den ständiga utveckling 
som är livet. I det andra brevet skrivet några dagar senare utvecklar Björling 
sina teser vidare. Åter angriper han tron på frälsningen men markerar också 
mot bokstavsreligionen: ”Evangeliernas sanning ligger för mig på planet av det 
kärleks- och offerideal samt den längtan till ett samliv med det högsta som de 
uppenbarar och som vårt samvete kan uppleva och bejaka.” (s. 7) Utifrån sin 
livstro menar Björling att han och von Martens ändå delar de grundläggande 
värderingarna: ”Ni säger Gud, jag säger: livet i tystnad, oändlig harmoni. Men vi 
menar detsamma i stort, vi uppställer sanning, rättfärdighet, kärlek och fullkomning som 
det högsta.” (s. 8) Han ansluter till ”Kristusidealet” som handlar om livet i kärlek 
både som handling och tänkande. Det handlar om att göra livets vilja, att söka 
förverkliga Kristus tankar här och nu: ”Himmelriket är, och även motsatsen, här 
på jorden. Om ett annat liv vet vi ej.” (s. 8) Detta är en central sats hos Björling, 
att vägen till Gud – genombrottet till det andliga – bara kan ske här i den värld 
där vi befinner oss.194 Detta får konsekvenser för hans dikt: det reala, det konkreta, 
det som kan ses och erfaras med våra sinnen är det som står i centrum för hans 
text. Björling skulle närmast kunna beskrivas som något så paradoxalt som en 

193 Gunnar Björling, ’…prövningen är ej en gång, utan ständigt’: två brev av Gunnar Björling 
från nionde och elfte juli 1923”, Nya Argus, 80 (1995), s. 5. Sidhänvisning ges i fortsättningen i 
texten.

194 Espmark 1964, s. 109 har pekat på hur vida spridd uppfattningen om jorden som människans 
enda sanna hemvist var bland samtidens litteratur och livsfilosofiska strömningar. Erik 
Blomberg hade t.ex. år 1920 i dikten ”Människans hem” från samlingen Jorden gett uttryck 
för detta. Tankar som senare kom att genomsyra även den inflytelserika uppsatsen ”En ny 
livskänsla” (1925) som innehåller passager som: ”Vi kunna ej längre leva med fötterna på 
jorden och huvudet bland molnen. Vi måste helt enkelt göra jorden till vårt hem.” (s.19) Långt 
senare i en recension av Björling Urval (1937) är Blomberg starkt kritisk till Björlings form som 
han uppfattar som onödigt tillkrånglad men ger samtidigt sitt erkännande till texternas rent 
filosofiska och andliga strävan: ”Det är mycket i hans livskänsla, som jag delar, hans upplevelser 
av tillvaron som en evig ofullbordad skapelse och av en oavslutade gudom men jag måste 
reagera mot hans sätt att uttrycka den. Han talar om det enkla som målet, men hans form 
är ytterligt tillkonstrad, liksom för att dölja den enkla meningen.” (Erik Blomberg, ”Estetisk 
vänsterytter”, Socialdemokraten 28.7.1937) Recensionen finns med i Björlings klippbok, vol. 77 
(ÅAB)
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inomvärldslig transcendentalist. Världen utgör inte bara förutsättningen för den 
andliga utvidgningen utan är också den enda plats där denna expansion kan 
ske.195 

Att nå fram till en sanning, en religiös sanning, kan bara ske genom en ständig 
prövning, menar Björling. Och denna prövning är endast möjlig om man inte 
undandrar sig livet. Här felar många gånger religionen: ”De religiösa vägarna 
synes ofta vara ett slags försök att nå en genväg, uppge livets strid.” (s. 9) Detta 
innebär att religionen aldrig får vara en fristad, en flykt från livet, men också 
att varje människa äger rätt att realisera sitt liv: ”Men till en mänska sådan som 
Ni vill jag utropa: vi äger rätt till vårt liv, vårt liv är en form för det högsta. Vi har 
rätt till glädje i stunden och till personliga intressen. Vi har rätt till att välja vår 
egen värld efter våra anlag. Det är ej blott offret, utan livet som är värdet, det 
gudomliga.” (s. 9)

Under många år bedrev Björling denna typ av utläggning av sin livsfilosofi i 
det privata brevets form. Han var livet ut en oerhört flitig brevskrivare och det 
framgår också att denna aktivitet kunde ge impulser och ligga till grund för den 
mer offentliga delen av hans författarskap. Huvudsaken var bara att man inte 
skrev breven medvetet litterärt.196 

Man kan bara spekulera om varför Björling tidigt söker offentliggöra sina 
poetiska försök men avstår från att publicera några mer teoretiska prosatexter. 
Om man nu vill laborera med två samtida (icke-antagonistiska) rollmodeller 
hos Björling: en poetroll och en profetroll kan det kanske vara så att det privata 
brevet (allra helst ställt till en meningsfrände) länge utgjorde den tillräckliga och 
ultimata uttrycksformen för profeten som hellre rör sig i en mer avgränsad krets 
av likasinnade än tar steget ut i den mer osäkra offentligheten. Men när Björling 
sent om sider debuterar med Vilande dag hade han (enligt egen senare utsago) 
tänkt att boken även skulle innehålla en programtext.197 Breven till von Martens 
kan ses som en del av denna process mot en mer offentlig position, inte minst 
då Björling för ovanlighetens skull inte vänder sig till en införstådd utan till en 

195 Torsten Pettersson 2001, s. 283 ff. vill föra fram Björling som en transcendensens diktare men 
betonar samtidigt just förankringen i den reala världen. Holger Lillqvist 2001 tangerar en 
liknande uppfattning i sitt tal om en ”immanent idealism” hos Björling (s. 276 ff., 302 ff., 317 
ff., 331 samt passim).

196 ”En förf. kan göra åtskilligt av sina brev – ofta skrev jag av ur mina brev, samt omformulerade, 
aforismer. Men litterära brev? nej, inte det. Men i brev lockas man omedelbarare ut med sitt 
ord och sin stämning eller tanke, just därför att det får gå på vinst och förlust.” (Brev till Folke 
Isaksson 11.1.1951, UUB)

197 ”Skulle haft ett program infört i Vil. dag, men dels orkade jag ej, och Hagar skrek efter manu-
skriptet, och dels ville jag ej begynna – med program!” (Björlings kommentarer (s. 5 f.) till Bo 
Carpelans biografiska förstudie till Björlingavhandlingen, vol. 90, ÅAB)
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person som omfattar värderingar som han till stora delar står i opposition till. 
Ytterligare ett steg tas med de artiklar som Björling publicerar under pseudonym 
i Studentbladet hösten 1924 och som sedan kommer att ligga till grund för Korset 
och löftets teoretiska efterskrift ”Vardas kraft: vila”. Samtidigt är det möjligt att 
se hans användning av pseudonym som ett utslag av den tvekan och osäkerhet 
som så länge följer med hans mer teoretiska skriftverksamhet. Allra helst som 
han under våren samma år under eget namn medverkat med några dikter i 
samma tidskrift.198 Studentbladsartiklarna har som sin utgångspunkt någon 
notis i något annat sammanhang, något debattinlägg, någon bok etc. Dessa 
mer specifika kopplingar har Björling i regel låtit utesluta när han redigerat om 
texterna till deras slutliga version i ”Vardas kraft: vila”. Till det som utelämnats 
hör en diskussion om Werner Sombarts syn på socialismen, ett referat av en 
artikelserie om ateismen i en dansk studenttidning samt några rader om en notis 
i Upsala Nya Tidning som hävdat att det inte ligger i tiden att söka sig till studierna 
för att nå fram till en livsåskådning. Vad Björling behållit är den mer allmänna 
diskussionen om religionen och tidens behov av andlig förnyelse – det som pekar 
fram mot hans obegränsningsfilosofi. Resultatet blir att texten får en tydligare 
programkaraktär, mer talar i egen sak.

Vi kan också se hur det tidigare diskuterade additiva och collageartade sättet 
att skriva poesi går igen i Björlings sätt att konstruera sina programtexter. De 
inledande sidorna i ”Vardas kraft: vila” består av ett hopklipp av artiklarna ”Det 
är en sådan tid nu”, ”Livets makter” och ”Det hela och den enskilda”.199 Istället 
för att arbeta på att åstadkomma en diskursiv helhet där varje mening och 
stycke logiskt följer på varandra opererar Björling på den enskilda meningens, 
den enskilda satsens nivå. Det är ett skrivsätt som ligger nära hans poetiska 
strategi som till väsentliga delar är uppbyggd kring det enskilda ordet. Så börjar 

”Vardas kraft: vila” med fyra avsnitt från ”Det hela och den enskilda” hämtade 
från sidorna 267, 266, 266 och 268 i Studentbladet 1924, för att följas av några 
rader från ”Livets makter” som fortsätts av ett längre parti från ”Det är en sådan 
tid nu” som övergår i två stycken från ”Det hela och den enskilda” som sedan 
växlar över till en avdelning från ”Livets makter”. Som vi kan se av det inledande 
montaget från ”Det hela…” så förhåller sig Björling helt fritt till den ursprungliga 
ordningen mellan sidorna när han fogar samman avsnitt från en och samma 
text. Trogen denna praktik låter han sin kanske mest genomarbetade estetiska 
programförklaring ”Min skrift – lyrik” (1947) inledas med ett montage av tidigare 

198 G. Björling, ”Stycken”, Studentbladet, 12 (1924) s. 41.
199 Artiklarna var införda i Studentbladet 1924 nr. 9, 11 och 12 under pseudonymen ”Ultimus”. De 

är även återgivna i Björling, Skrifter 5 (1995).
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programtexter från Studentbladet, Korset och löftet och Quosego. Den resterande delen 
av texten bygger också på återbruk, då den förekommer i en mer mångordig 
version i ett långt brev till Stig Carlson där Björling utlägger sina estetiska grund-
principer och tecknar sin intellektuella och konstnärliga utveckling.200 

Som framgått här ovan använde sig Björling gärna av tidigare brev när han 
skulle utforma prosatexter avsedda för boktryck. När han ger sig i kast med att 
inför Stig Carlson klarlägga sin estetik är han medveten om att det han skriver 
kan utnyttjas för framtida bruk samtidigt som han använder sig av brevets friare 
och spontanare modus för att frigöra tankarnas gång. Så avbryter Björling sina 
estetiska utredningar med en metareflektion: ”Skönhet är form, och man söker 
en form för allt livs och sitt eget oavslutade. Söker en form, en begränsning, ett 
uttryck. – Ser du, jag samtalar, skriver brev, därför ger sig tankarna så här och 
kan utfyllas, korrigeras, förklaras”.201 Det spontana och inspirerade momentet 
var något som Björling medvetet ville utnyttja i sitt skrivande vilket också visas 
av att han i det montage som inleder ”Min skrift – lyrik” väljer att från artikeln 

”Naturmystik och narkos” (1924) bl.a. återge meningen: ”Men stundom går 
pennan sina egna vägar: då är det som bäst.” (MSL 21 / V 165) Om även den 
efterföljande nyskrivna programtexten delvis har tillkommit spontant har den 
i vanlig ordning sedan genomgått olika omarbetningar. I jämförelse med den 
variant som finns i brevet till Stig Carlson är den slutliga versionen förutom det 
tillfogade inledande collaget tydligare indelad i en historisk del och ett avsnitt 
som diskuterar poetiken i sig.202 Detta avslutande parti har samtidigt den mer 
aforistiska och associativa uppbyggnad som kännetecknar så många av Björlings 
programtexter. Teori och praktik, form och innehåll är här dessutom förenade 
eftersom texten inte bara är fragmentariskt skriven utan också har detta skrivsätt 
som sitt huvudämne. Så kan det heta: ”Ofta stryker jag ut en del, så resultatet 
ser mycket fragmentariskt och skelettartat ut, kanhända torrt och torftigt, även 
svårbegripligt. Var sak får stå för sig, men ofta är det serier, ett slags dagbok, 
en inre avspegling av det som rör sig, sig företer.” (MSL 41 / V 181 f.)203 Det 
är denna princip som Björling har följt när han av sina studentbladsartiklar 
monterat samman ”Vardas kraft: vila”. Meningarna och satserna utgör inte 

200 Odaterat brev till Stig Carlson (KB) samt som odaterat brevutkast till samme adressat, vol. 16 
(ÅAB)

201 Odaterat brevutkast till Stig Carlson, vol. 16 (ÅAB)
202 Denna indelning framhålles i ett brev till Johannes Edfelt 15/16.2.1947, vol. 16 (ÅAB), som var 

en av redaktörerna för boken Poeter om poesi där Björlings text publicerades. Här framgår också 
den vikt som Björling tillmätte montageavdelningen: ”Avd. 1 är ett med omsorg gjort utdrag 
ut Quosego-utläggningarna. De är väsentliga för mig och vår modernism och modernism 
överhuvud, tycker jag.”

203 För en generell diskussion av Björlings fragmentariska skrivsätt se Anders Olsson 1995a, s. 54-76.
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en logiskt obruten och stringent argumentationskedja utan är snarare ett slags 
variationer av ett och samma tema – litet olika formulerade, betraktade från 
skiftande perspektiv men med fokus inställt på ett och samma centrum. 

I jämförelse med de kontinentala avantgardistiska rörelserna uppvisar den 
tidiga finlandssvenska modernismen få renodlade manifest och program. 
Södergrans insändare i Dagens Press 31.12.1918 ”Individuell konst” och Diktonius 
aforismer i Min dikt (1921) kännetecknas av det antagonistiska mönster – det 
tydliga framhävandet av den egna sakens företräden och avståndstagandet från 
den tidigare traditionen – som framför allt Marinetti lagt grunden för med sina 
många och allmänt spridda futuristiska manifest.204 Och även om Södergrans 
och Diktonius texter indirekt kan sägas uttrycka en hel rörelses ideal (en rörelse 
som ännu inte fanns inom det egna landet) är de i första hand tänkta och skrivna 
utifrån den ensammes position. Först när den finlandssvenska modernismen 
formerar sig som en rörelse i och med utgivningen av tidskriften Ultra hösten 1922 
möter vi också de första mer regelrätta manifesten och programförklaringarna 
i form av texterna ”Vår uppgift” och ”Ett slags prenumerationsanmälan”. Även 
Diktonius ”Expressionistiskt” från tidskriftens sista nummer från slutet av året har 
drag av program och manifest. 

Det mest kända av alla manifest torde vara Kommunistiska manifestet (1848) och 
före sekelskiftet 1900 användes ordet manifest just mest i politiska sammanhang 
och då företrädesvis om de officiella förklaringar och tillkännagivanden som 
regeringar och olika politiska instanser utfärdade.205 I Finland var det kanske 
mest bekanta manifestet det s.k. ”Februarimanifestet” från 1899 där tsaren 
offentliggjorde vissa inskränkningar i lantdagens rätt att stifta lagar. Och knappt 
två decennier senare kunde man ta del av det Revolutionsmanifest till Finlands Folk 
som Arbetarrörelsens verkställande kommitté utgav den 27 januari 1918 och det 
dagen efter följande Folkkommissariatets Manifest. Allt efter den läsandes politiska 
och sociala tillhörighet väckte formuleringar som: ”Enligt vår uppfattning böra 
vi nu i Finland skrida till djärva, väl övervägda åtgärder för att omgestalta 
hela statsordningen”, skilda reaktioner.206 Varför inga av de finlandssvenska 
modernisternas programtexter innehöll ordet manifest kan man bara spekulera 

204 Futurismens manifest som ett slags modellmanifest framhålles av Marjorie Perloff, ”Violence 
and Precision: The Manifesto as Art Form”, i: Perloff  1986, s. 80-115.

205 Om manifestets begreppshistoria se Walter Fähnders, ”’Vielleicht ein Manifest’: zur 
Entwicklung des avantgardistischen Manifestes”, i: ”Die ganze Welt ist eine Manifestation”: Die 
europäische Avantgarde und ihre Manifeste, hrsg: Wolfgang Asholt & Walter Fähnders, Darmstadt, 
1997, s. 19 f.

206 Manifesten är återgivna i Dokument från finska inbördeskriget, utg. av Hannu Soikkanen; övers. Finn 
Sommerschield, Stockholm, 1980, citat från Folkkommissariatets Manifest s. 179.
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om. Men i den politiskt laddade atmosfär som rådde i Finland åren efter inbördes-
kriget är det förståeligt om man undvek detta ord, även om man i första hand 
bara uttalade sig om konstnärliga frågor. Och i själva verket handlade dessa 
program inte endast om konsten. För även i Finland gick man i det kontinentala 
avantgardets fotspår eftersom man gärna påtalade kopplingen mellan det nya och 
ovissa i samhället och dito i konsten. Som det heter i ”Vår uppgift” i Ultra: 

Det är i denna mening vi anse, att den konst vi nu gå emot, 
är ny. Vår tid är den sociala orons och kraftmätningens tid, 
samhället är likt en trollgryta, där motspänstiga viljor koka och 
sjuda i sällsam brottning. En sådan jäsning frigör krafter, som 
tidigare varit bundna, de stora djupen vakna och vilja pröva sin 
styrka i den eviga kampen om ljuset. Och ju större djup, desto 
praktfullare eruptioner, ju starkare spänning, desto djärvare flykt 
hos pilen.207

I det Finland som fortfarande levde med inbördeskrigets efterverkningar var det 
många som gärna såg att man undvek att tala om social oro och kraftmätningar. 
Och förekomsten av politiska eller sociala antydningar bidrog knappast till att 
förbättra relationerna mellan modernisterna och den borgerliga allmänheten. 

De rena gruppmanifesten lyser i stort sett med sin frånvaro i den 
finlandssvenska modernismen. Det närmaste vi har ett sådant torde väl vara just 

”Vår uppgift”. Hagar Olsson som var denna texts anonyma författare skulle sedan 
med förkärlek odla denna generellt syftande program- eller pamflettform där hon 
gör sig till talesman för tidens nya strömningar. Men trots denna återhållsamhet 
med kollektiva manifestationer skrivs det under tjugotalet flera artiklar och 
programförklaringar som vill ge uttryck för mer än den enskildes ideal. Rabbe 
Enckell bidrar under denna tid med en rad principiellt hållna programartiklar 
där han utlägger den modernistiska diktens estetik i uttalad kontrast till en 
äldre traditions normer. Texter som ”Gammalt nytt och verkligt nytt i poesi” i 
Hufvudstadsbladet 5.12.1926 och de i Quosego 1928 införda ”Om den rena poesin” 
och ”Artisteri i vår litteratur” har alla samma analytiskt resonerande ton, 
samtidigt som styrkeförhållandet mellan det gamla och nya redan är fastslaget 
från början. I ”Gammalt nytt och verkligt nytt i poesi” får vi bl.a. veta att medan 

”i den gamla dikten en viss uppgiftsfördelning råder mellan bild och rytm, talar 
i den modernistiska dikten bilden omedelbart till syn och känsla”. ”Om den 
rena poesin” lär oss att dikten borde ”sträva att frigöra sig från romantikens och 

207 Ultra (1922) s. 12.
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realismens föreställningskomplex, som redan tillhör historien. Den borde uppge 
sina naiva försök att frammana en världsbild med enkla och tydliga symboler, där 
idealiteten och den pedagogiska undermeningen sticka fram alldeles för tydligt. 
Vår etiska och estetiska känslighet har till den grad stegrats, att den inte kan 
känna sig tillfreds med ett alltför grovt bildspråk.”208 ”Artisteri i vår litteratur” 
upplyser oss om att hos ”våra äldre författare finna vi en genomförd attityd: 
artistens. Men var har vi människan? Den äldre litteraturen förefaller oss i många 
stycken grund och ytlig. Vi tillåta en hänsynslöst genomförd subjektiv stil, blott 
den är äkta framsprungen ur den nakna personlighetens reaktion inför livet.”209 
Demarkationslinjerna mellan vi och dem, nytt och gammalt, det intressant 
komplexa och det förutsägbart enkla är tydligt uppdragna. Enckell har tagit på 
sig ett uppdrag – att tala för den nya modernistiska dikten och varför den är 
överlägsen den traditionella. Till skillnad mot Hagar Olsson talar han inte om livet 
och samhället, och ej heller som Diktonius och Björling (i Quosego) radar han upp 
avantgardets gängse –ismbeteckningar, men det råder ingen tvekan om i vilket 
läger Enckell befinner sig. Trots hans av många prisade analytiska skarpsinne och 
estetiska sensibilitet finns det egentligen ingen plats för nyanseringar – det gäller 
att bereda plats för den nya dikten på den gamlas bekostnad.

Utifrån ett sådant perspektiv kan det förefalla som om Björling valde en helt 
annan väg med ”Vardas kraft: vila” – en väg som gick mot det religiösa, en 
andlig och upphöjd sfär som befann sig på betryggande avstånd från de politiska 
och estetiska striderna. Fredrik Hertzberg som hävdar att den tidige Björlings 
strävan till språkförnyelse hade andra förtecken än de principiellt modernistiska, 
diskuterar hans estetik mot bakgrunden av modernismens många manifest. Han 
menar att Björlings artiklar i Studentbladet som sedan låg till grund för ”Vardas 
kraft: vila” har mycket litet gemensamt med avantgardets texter: ”i dem syns 
inte ett spår av det tekniskt estetiska eller politiska intresse som dokumenteras 
i de samtida europeiska manifesten. Han intresserar sig istället för trosfrågor, 
frågor om livets mening, filosofi, nationsliv, akademiska tillställningar.”210 Det 
är riktigt att dessa texter kretsar mycket kring tros- och livsåskådningsfrågor, 
men att påstå att det politiska helt skulle lysa med sin frånvaro är inte sant. I det 
tidigare avsnittet om dikt och politik har vi t.ex. uppmärksammat hur Björling i 

”Det hela och den enskilda” diskuterar Werner Sombarts teorier om socialismen. 
Dessutom är en av grundtankarna i Björlings diskussion om religionen att denna 
inte kan isoleras från samhället och tidens trängande frågor. I ”Livets makter” 

208 Quosego 1928, s. 12.
209 Ibid., s. 106.
210 Hertzberg 1993, s. 18 f.
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skriver han t.ex. i en passage som också ingår i ”Vardas kraft: vila”: ”Vi har ej en 
möjlighet att dra oss tillbaka och leva som heliga, enligt ett givet mönster; krig och 
ekonomiska kriser, lagar och nya sociala värderingar, det sociala och individuella 
livet tränger sig på oss; ja, den mest ortodoxe och frälste kan ej sluta sina öron, 
kan ej gå i himmelen, utan på jorden, där var allt berör vart annat.” (LM 237 / 
V 133) Detta att ”allt berör vart annat” var också något som skulle få avgörande 
konsekvenser för det sätt på vilket Björling utformar sina texter generellt, att hela 
tillvaron i all sin komplexitet och motsägelsefullhet kunde beredas plats i en och 
samma dikt. I stället för att bara arbeta med ett enda förlopp eller tema i texten 
kan flera nivåer existera sida vid sida. Orden och meningarna behöver inte följa 
logiskt ur varandra, utan nya oväntade sammanhang uppstår på en mer associativ 
och asymmetrisk nivå.

Om vi återgår till Hertzbergs resonemang är det en aning märkligt att han 
inte diskuterar ”Vardas kraft: vila” i sin jämförelse med de europeiska manifesten 
utan istället de mer konventionellt utformade artiklarna i Studentbladet. Genom 
uteslutningar av referat och disjunktiva sammanfogningar av textblock som bygger 
på en blandning av upprepningar, variationer, omtagningar och tillägg som hela 
tiden kretsar kring ett och samma tema skapas en text av mer utpräglad program- 
och manifestkaraktär. Björlings collageartade arbetssätt är inte typografiskt 
framhävt som det kunde vara i framför allt futurismens och dadaismens manifest. 
Men det är ändå intressant att han delar deras förkärlek för en mer paradigmatisk 
uppbyggnad där sammanhangen mer skapas av den gemensamma tematiken än 
av satsfogningen, som här är uppbruten och disparat.211 Samtidigt bidrar dessa 
språkliga egenheter till att fokus flyttas mot texten själv, en text som inte bara 
vill tala om nya livsinnehåll utan också vara skriven på ett nytt och annorlunda 
sätt. Det är att göra modernismens manifest och programtexter stor orättvisa 
om man enbart betraktar dem som budbärare. I själva verket är de också 
litteratur i sig, som i språket gestaltar det som de samtidigt talar om.212 Hubert 
van den Berg har t.ex. pekat på inslag av idiosynkratiskt ordbruk, neologismer, 
paradoxer, ellipser, metaforer, metonymier, collage, montage etc. samt rent 
litterära ingredienser som berättelser och dikter.213 Hos Björling kan vi se hur han 
framför allt i delar som är skrivna direkt för ”Vardas kraft: vila” bryter av de rätt 
så tungfotade religionsutläggningarna med mer poetiska passager och paradoxala 

211 Om inslag av collage i avantgardens manifest se Perloff  1986, s. 98 ff.
212 Om manifestet som litteratur se ibid., s. 90 ff. Detta är också en genomgående linje i de upp-

satser som ingår i den ovan nämnda antologin ”Die ganze Welt ist eine Manifestation” (1997)
213 Hubert van den Berg, ”Zwischen Totalitarismus und Subversion: Anmerkungen zur politischen 

Dimension des avantgardistischen Manifests”, i: ”Die ganze Welt ist eine Manifestation” (1997), s. 69.
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formuleringar. Så kan han skriva: ”Ack, edert gnat: strumpstickor, och tantvälling, 
giv gärning: sten på vägen, och sågspån från en gudsbild som inte blir färdig? En 
ny ande skall komma, och så fattar vi ande: i alla tider! Himmelens kantiga ägg.” 
(KL 185 / I 287) Eller: ”Himlens mahorka: förvirringens mjölkande honung, – ej 
mormors alnsmåttsgåta, och ej stopets verklighet.” (KL 195 / I 297) Och ännu 
en av hans egenartade gudsbeskrivningar: ”Gud är ej papperslykta. Gud är elds-
Buddha, Järn-Nirvana; ingendagsplåster!” (KL 198 / I 300)

Den diskussion av de estetiska frågorna som Hertzberg saknar i Studentblads-
artiklarna finns däremot i ”Vardas kraft: vila”. Den sista avdelningen av denna 
vindlande text ägnas detta ämne. Men redan i den första meningen fastslås att 
Björling inte betraktar det estetiska som någon sluten sfär: ”Den estetiska stilen 
står inte utanför livet.” (KL 200 / I 302) Att Björling så ofta även i detta avsnitt 
som är ägnat de konstnärliga frågorna talar om liv och ande innebär inte att 
konsten skulle vara underordnad dessa, att den skulle vara något sekundärt. 
Så förklarar han att: ”Konsten har sina egna former, dess väsen är befrielse, i 
bundet; den skapar i ett ändat; livet i ej-ändat. Livet är omedelbart bundet vid 
verkligheten, konsten rör sig i fantasien.” (KL 201 f. / I 303 f.) Konsten har 
en formande funktion, menar Björling, den kan strama åt och göra tydligare 
sådant i livet som riskerar att bli alltför utflytande. Samtidigt är konsten ingen 
ordningsman. Den bär alltid på något okontrollerat och oförutsägbart: ”Konsten 
går sin egen väg, den är en art av lek.” (KL 202 / I 304)214 Denna lekfulla attityd 
kombineras här med de rent etiska krav Björling ställer på dikten, att den skall 
vara beredd att underkasta sig motsvarande intellektuella prövningsprinciper som 
gäller för livet i övrigt, i dess hållning till de djupast andliga frågorna. På samma 
sätt som han förkastar en kristendom som går den institutionella och förstelnade 
kyrkans ärenden, en tro som talar med den världsliga maktens tunga, gör Björling 
tummen ner för en konst som följer konventionen och står på det etablerades 
sida: ”Konsten skall inte uttrycka den givna allmäntypen eller glorifiera den 
materiella civilisationen, för att säga makten.” (KL 204 / I 306) Här går en av 
de grundläggande skiljelinjerna mellan traditionalisterna och modernisterna: 
de senare ansåg att de äldre formerna var förbrukade och schabloniserade, 
att de inte längre förmådde uttrycka tidens brustenhet och svåröverskådliga 
myller, medan de förra hävdade att de bundna och inarbetade formerna var 
fortsatt relevanta. Till detta skall också läggas den politiska dimensionen, att 
fler modernister än traditionalister upplevde sig stå utanför eller främmande 
inför de etablerade sociala mönstren och famlade efter nya former även på den 

214 Om leken, det ludiska och dess praktiker hos Björling har jag skrivit i ”Björling, handen, 
skrivandet och döden” (1991) s. 82 ff.
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samhälleliga nivån (om än synnerligen vagt formulerade). Så mycket längre än 
detta indirekta angrepp på den äldre skolan går dock inte Björling i denna text. 
Överhuvud diskuteras här aldrig formen innehållet förutan. Som det kan heta 
med en typisk formulering: ”Form och innehåll är ett enda.” (KL 192 / I 294) 

Den traditionella diktens försvarare uppfattade däremot ofta modernisternas 
alster som formlösa. Därför var de lätt gjorda, enkla att härma menade Hans 
Ruin apropå Bertel Gripenbergs modernistparodi Den hemliga glöden (1925): ”Den 
moderna dikten är lätt imiterad. De lösa ingivelserna, de groteska infallen, vad 
är det annat än det själsläge envar av oss faller tillbaka i, så snart han ej längre 
håller sig upprätt? Det blir en produktivitet i vila, det ordnande organet slumrar, 
bisarrerierna taga vid.”215 Ruin förmådde knappast instämma med den Björling 
som året innan i ”Naturmystik och narkos” hade hävdat att ”stundom går pennan 
sina egna vägar: då är det som bäst”. När Hagar Olsson i nästföljande nummer 
av Nya Argus svarar Ruin har hon rakt motsatt uppfattning: för henne är det 
den traditionella dikten som är lätt att lära och därmed möjlig att osjälvständigt 
efterhärma. Det är hantverk och inte form, menar Olsson: ”Ingenting är enklare 
än att vinna en viss färdighet i användningen av rim och meter – det torde varje 
genomsnittsbildad person rå med – och under denna förklädnad dölja bristen 
på form i djupare mening.”216 Ruin säger i sitt svar att han inte vill förneka 
den moderna diktens rätt att verka men att den äldre alls inte är överspelad. 
Uppenbarligen är det i uppfattningen av vad som är form som själva kruxet 
ligger. ”Det talas nu för tiden så mycket om form, om form i yttre mening och 
form i djupare konstnärlig mening”, skriver Ruin.217 Men han håller inte med om 
denna uppdelning. För mästaren liknar diktens rytmer hans andhämtning, och 
det av många så hånade rimmet ”kan vara en återklang av de hemliga processer 
i diktarens själ, där tanken och känslan ta sin nödvändighetsborna gir”. Djup 
form i ordets egentliga mening kan aldrig modernismens fria vers vara eftersom 
den inte erbjuder tillräckligt motstånd. En sådan form står i stället att söka i den 
bundna dikten, den som ställer stora krav på sin utövare och inte minst fyller en 
ordnande och sorterande funktion: ”Den är en sikt, som sovrar ingivelserna. Och 
den tvingar sin man att anspänna sig; låter ej första tanke med första ord rätta ut 
på tungan”, lyder Ruins avslutningsfanfar. 

I realiteten var givetvis även modernisterna lika mycket formfetischister som 
traditionalisterna, men där de senare talar om metern och rimmen talar de tidigare 
om bilden. Och i de finlandssvenska modernisternas utläggningar om formen är 

215 Hans Ruin, ”Modernitet och dikt” (1925), s. 213.
216 Hagar Olsson, ”’Modernistisk litteraturkritik’”, Nya Argus, 18 (1925) s. 232.
217 Hans Ruin, ”Till ovanstående”, Nya Argus, 18 (1925) s. 233
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denna alltid villkorad: har man sagt form måste man också säga innehåll. Även 
i Rabbe Enckells tekniskt inriktade programartiklar återkommer denna doktrin. 
Med en typiskt formulering kan det heta i ”Om den rena poesin” (1928): ”En 
förnyelse av dikten kan icke ske utan en förnyad uppfattning av språket såsom 
uttrycksmedel. Den yttre klangskönheten måste ge vika för en mera själslig 
skönhet. […] Här kommer jag till kärnpunkten av det jag vill ha sagt: Form 
och innehåll i dikt borde sammanfalla, innehållet borde konstnärligt kunna om-
smältas i harmonier oberoende av alla ideella biavsikter.”218 Den ende att bryta 
med denna generallinje var Henry Parland som i ”Den modernistiska dikten ur 
formalistisk synpunkt” (1929) vill ersätta detta begreppspar med de från den ryska 
formalismen inlånade termerna material och sätt. Björling som alltid betonade 
innehållet reagerade mot vad han ansåg vara Parlands överdrivna fokusering 
på diktens form.219 Uppfattningen att formen ges av innehållet, och att man 
aldrig kan diskutera form utan att samtidigt hänvisa till innehållet, skulle Björling 
aldrig vika ifrån. I det collage av tidigare programtexter som inleder ”Min skrift 

– lyrik? (1947) är det just detta tema som står i fokus. Men när Björling i ”Vardas 
kraft: vila” talar om livet och innehållet refererar dessa till en ganska obestämd och 
abstrakt sfär som strängt taget utgör en fortsättning på den religionsdiskussion 
som utgör textens huvudspår. När talet om form och innehåll får sin fortsättning 
i Quosegotexterna har termerna laddats med mer konkret innebörd och det 
talas mer uttalat om hur diktens former måste stå i förbindelse med de nya va
rseblivningsförhållanden som det moderna samhället ger upphov till. Grunden 
till ett sådant uttalat modernistiskt förhållningssätt är dock lagt redan här i Korset 
och löftet.

218 Quosego, 1928, s. 12 f.
219 Om Björlings reaktion på Parlands artikel se Stam 1998, s. 186 ff.



VI. Slutord

GUNNAR BJÖRLING VAR förmodligen den mest egensinnige och originelle av 
de finlandssvenska modernisterna. Om de övriga mer eller mindre självklart 
kom att framträda som modernister eftersom de skrev i takt med sin tid och sin 
generation, utgör Björling ett säreget undantag. Han kommer till modernismen 
genom en annan ingång till epoken.

För egen del lyfte Björling gärna fram bilden av sig själv som någon som stod 
litet utanför modernismens centrum. Han framhåller ofta sin egenart, att det var 
troheten mot sin vision, det han ville uttrycka och inte minst det sätt han ville 
uttrycka det på, som drev honom mot modernismen.

Samtidigt har Björlings ofta återberättade version av sin väg mot modernismen 
drag av konstruktion, av ett behov att låta den framställda originaliteten och egenarten 
framstå som helt oantastliga. Till skillnad från t.ex. R. R. Eklund som ömt vårdade sitt 
utanförskap och ritade en allt större cirkel av ensamhet kring sin person och sitt verk, 
skriver Björling tidigt in sig i modernismens institution. Han ger ut sin debutbok på 
det modernistiska förlaget Daimon, han medverkar i dess tidskrift Ultra med bl.a. en 
hyllningsdikt till modernistpionjären Edith Södergran, han förser sina första böcker 
med motton och citat från modernistiska kollegor som just Södergran och den unge 
Rabbe Enckell, och avslutar sin andra bok Korset och löftet med en teoretisk efterskrift 

”Vardas kraft: vila”, ett personligt bidrag till modernismens manifestkonst. Knappast 
är det heller någon slump att Björling i olika sammanhang alltid uppger 1916 som 
den tidpunkt då han börjar odla ett experimenterande skrivsätt. Detta år debuterar 
både Edith Södergran och Hagar Olsson: det har följaktligen kommit att gälla för 
modernismens genombrott i Finland. Genom att koppla sin litterära nyorientering 
till detta symbolladdade år visar Björling tydligt till vilket läger han hör.

 När det gäller Björlings tidiga och långvariga intresse för olika filosofiska 
frågor har detta ofta framställts som att det skulle stå i motsättning till hans 
litterära skapande. Anders Olsson menar att för en poet måste språket komma 
först, aldrig en avsikt, och att den filosofi som Björling utvecklade inte på något 
enkelt sätt lät sig översättas till dikt.1 Olsson talar om filosofin både som en omväg 

1 Anders Olsson 1995a, s. 12.
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till dikten och som en process, och hur Björling inom ramen för den diskursiva 
tankeprosan ”skapade nya blandformer mellan tanke och poetisk åskådlighet”. 
Ändå genomsyras Olssons Björlingframställning av en tydligt markerad större 
uppskattning av den rena lyriken, och framför allt då den sena mer utpräglat 
reducerade och avskalade kortdikten. 

Jag tror att denna strikta uppdelning mellan prosa och lyrik, mellan diskursiv 
tankeutredning och den ’rena’ lyriciteten inte är riktigt relevant hos ett flertal av 
modernismens författare. Modernistiska vägröjare som Baudelaire, Rimbaud 
och Mallarmé gjorde banbrytande insatser inom prosan eller prosadikten, och 
bland nittonhundratiotalets avantgardistiska rörelser intog prosan – inte minst 
det konstfärdigt konstruerade manifestet – en central position när det gällde 
att lansera ett nytt skrivsätt baserat på collaget eller montaget. Som framgår av 
min framställning uppvisar även många av Björlings prosatexter motsvarande 
organisationsprinciper och kan inte reduceras till diskursiva utredningar utan 
estetiskt egenvärde.

Björlingkommentatorer som Olof  Enckell och Mikael Enckell har i olika 
sammanhang betonat poetens icke-antagonistiska förhållande till den äldre 
litterära traditionen, och beskrivit hur han kunde recitera stycken från Runeberg, 
B. E. Malmström och Levertin. Det stämmer att Björling sällan eller aldrig gjorde 
några utfall mot den äldre och etablerade diktningen, men det innebär samtidigt 
inte att han skulle ha omfattat dess estetiska och ideologiska ideal. Överhuvudtaget 
befinner sig Björlings diktning i ett oavbrutet tillstånd av förändring: ”Form är ej 
ett fastställt”, som han skriver i ”Vardas kraft: vila” (KL 200 / I 303). Björling 
kämpade i sin ungdom med de bundna formerna, men behärskade aldrig fullt 
ut deras regelverk. Trots att han försökte skriva sonetter, delvis i Gripenbergs 
efterföljd, anammade han aldrig den mer återhållsamma och mot det allmängiltiga 
inriktade lyriska stil som dominerade hos dåtidens finlandssvenska poeter.2 Den 
unge Björling sökte sig hellre mot det mer oroliga och färgrika skrivsätt som 
han först mött hos Levertin och sedan i ännu större grad hos Ekelund. I denna 
symbolistiskt färgade diktning kunde Björling finna ett emotionellt svängningstal 
som korresponderade med hans egen själsliga oro, och (framför allt hos Ekelund) 
se exempel på hur upplevelsen av språklig otillräcklighet kunde ges en lyrisk form. 
Denna fascination för tystnaden, det halvt outtalade, det som tonar strax bortom 
orden, och som Björling delar med så många symbolistiska och postsymbolistiska 

2 För en komprimerad analys av stildragen i 00- och 10-talets finlandssvenska dikt, se Holmqvist 
1951, s. 22 ff. Utan att underkänna det lyriska värdet i många av dess enskilda dikter, konstaterar 
Holmqvist att i ”en sådan stil förlorar symbolerna lätt sin ursprunglighet och sjunker ned till 
ornamentets nivå, medan själva diktionen stelnar och mister sin levande puls” (s. 23).
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diktare korsas sedan i hans andra samling Korset och löftet med ett ’råare’ och 
expressionistiskt tonfall som ger större plats åt den konkreta världen och dess 
mer påträngande aspekter. Delvis under intryck från tysk expressionism och 
dadaism tas här ett väsentligt och viktigt steg mot den syntaktiskt uppbrutna 
form som framgent skulle bli den björlingska diktens främsta kännetecken. För 
en tid står också denna fragmentariska form i en simultan korrespondens med 
ett markerat intresse för det urbana och för modernitetens nya livsformer. Kort 
sagt är Björlings ord och de sociologiska och psykologiska fenomen som uppstår 
ur moderniseringsprocessen komponenter av ett och samma material som sedan 
sammansmälts i den struktur som det litterära verket uppvisar.3 ”Formen hör 
samman med innehållet” skriver Björling i Korset och löftet (KL 201 / I 303), och 
det är en grundprincip som han i stort sett aldrig viker ifrån. I de programtexter 
Björling sedan skriver i Quosego accentueras det moderna livets förbindelser med 
modernismens dikt, eller omvänt: ”Modernism (litterär) är ett med det liv, den skall 
giva uttryck åt.” (Q 194 / I 423) Den allt större öppenheten mot världen (varav 
intresset för det moderna är en variant) innebär också att Björling lämnar en del av 
den tidigt uttryckta språkskepsisen bakom sig. Jag har i min undersökning försökt 
trycka på det faktum att Björling aldrig blir någon ’fulländad’ diktare, att han 
hela tiden söker efter ett uttryck och hur detta sökande blir en del av hans poetik. 
Samtidigt är det uppenbart att denna jakt efter orden är som mest framträdande 
i hans två första samlingar. De utgör ett slags iscensättningar, en serie poetiska 
dramatiseringar av ett medvetande som letar efter ett språk, en adekvat form, för 
det som med inre nödvändighet måste komma till uttryck. Denna starka spänning 
mellan viljan att skriva och upplevelsen av bristande förmåga skapar en puls, ett 
påtagligt kraftfält som gör att man åter och åter uppsöker dessa Björlings bägge 
första böcker. Min ambition har varit att försöka visa hur mycket som ryms inom 
deras pärmar, och hur dessa verk inom ramen för författarens särart kommer 
att tillgodogöra sig modernismens nya uttryckskraft, samtidigt som de blir en 
nödvändig förutsättning för hans fortsatta diktning.

3 Utan att skriva under på alla de doktriner som Wellek & Warren utvecklar ur sitt försök att 
komma ifrån den konstlade uppdelningen av det litterära verket i form och innehåll för att istället 
tala om material (de estetiskt differenta elementen ) och struktur (den estetiskt organiserade 
helheten), menar jag att dessa kategorier är betydligt mer kritiskt produktiva än den traditionella 
dikotomin. (Jfr. René Wellek & Austin Warren, Litteraturteori, övers. Maj Frisch, Stockholm, 1967, 
s. 128 f.) Som jag tidigare har visat i avhandlingen framhöll de finlandssvenska modernisterna 
alltid att form och innehåll utgjorde en obruten enhet som omöjligt kunde diskuteras var för sig. 
I den meningen kan de sägas vara på väg mot den nya begreppsbildning som Wellek & Warren 
(mot bakgrund av den ryska formalismen) lanserar. Björling delar den uppfattningen, samtidigt 
som han mer än de övriga förfäktar innehållets betydelse för formen, bl.a. en markering mot 
Henry Parland som utifrån sitt intresse för den ryska formalismen mer betonade litteraturens 
tekniska aspekter.



Summary

THE SUBJECT OF  this dissertation is the work of  the Finland-Swedish author 
Gunnar Björling (1887-1960). The study focuses on the early Björling and his 
path towards Modernism: from his political poetry in the newspaper Arbetaren, 
in 1906, through to his second collection of  poems, Korset och löftet, in 1925. I 
have chosen to end this dissertation with Korset och löftet, as my focus is as much 
Björling’s journey towards Modernism as Modernism per se. In his second 
collection the modernistic tendency is more marked and can partly be seen as a 
conscious break with the more idealistic patterns and traces of  an older tradition 
still apparent in his debut work Vilande dag from 1922. 

Chapter I “Inledning” (Introduction) discusses some of  the earlier Björling 
scholars and their views on his relations to Modernism. While earlier research 
took Björling’s modernistic affiliation more or less for granted, later studies have 
partly questioned this perspective and argued that his distinctive language was 
rather born out of  his philosophical notion of  the limitlessness of  being. My 
thesis places Björling among the Modernists, and more specifically explores 
his standing within Finland-Swedish Modernism. But Björling’s distinctive 
style cannot be explained without looking at the influences of  international 
Modernism, particularly the early twentieth century avant-garde movements 
such as Futurism, Expressionism and Dadaism.

In contrast to many earlier studies of  Björling, I work to a greater extent with 
contextual frameworks. For Björling Modernism was not only composed of  a 
particular style, syntax and imagery, but encompassed the values and ideologies 
of  the avant-garde. It also concerns practical matters such as the forming of  
alliances, as being part of  a group of  opponents championing the new, writing 
manifestos, publishing journals and debating. Björling is often represented as a 
prophet, someone living only for his writing. While this is doubtless partly the 
case, I also want to show how he used his writing for diverse strategic purposes; 

FROM SONNET TO DREAM TEXT
Gunnar Björling s̓ way towards Modernism
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how he writes in accordance with the continental avant-garde’s wide-embracing 
objectives and ambitions to change everyday existence through words.

Chapter II “Modernistiskt preludium” (Prelude to Modernism) discusses how 
and why Björling came to be regarded as a modernist. Unlike other Finland-
Swedish modernists, he was not at first eager to promote himself  as a modernist, 
for example, through manifestos or other public actions, neither did he perceive 
himself  as antagonistic to the established literary tradition. Nevertheless, there 
were internal and external factors that more or less placed him in the modernistic 
camp. A strongly contributing factor was Björling’s language, which from the 
very first violated prevailing ideas on acceptable forms of  expression. Many 
have testified to the fact that Björling’s speech was elliptical, punctuated by 
silences, digressions and unfinished sentences. This fundamental insecurity even 
characterised his written language, tending to make him a predestined modernist. 
Critics reviewing his debut Vilande dag, also remarked on his aphoristical and 
syntactically distinctive style which made it very difficult to place his book 
in any particular genre. However, they apparently did not view Björling as a 
traditionalist, but rather considered him to be a modernist. The fact that he 
published his book through the modernist publishing firm Daimon, and had his 
poems published in its journal Ultra, further contributed to this view.

Following an established pattern, the Finland-Swedish modernists launched 
themselves as the ‘young’ or ‘new’ generation. Björling (born 1887) was somewhat 
older than his modernist contemporaries, belonging to an earlier and more 
aesthetically conservative generation, and did not participate in this campaign. 
But by the end of  the 1920’s, however, he found himself  having most in common 
with the youngest of  them, Henry Parland (born 1908). Always feeling himself  
in opposition to established society, Björling found in young Parland a soul mate, 
with whom he formed a close, reciprocally influential alliance. On the whole, 
Björling does not fit in with the ideas of  clashes between generations.

Chapter II also presents one of  the fundamental ideas of  this thesis: the 
conviction that Modernism (above all during this particular historical period, 
shortly after the First World War, the Russian Revolution and the Finnish civil 
war) cannot be reduced to a purely aesthetical expression, but was inextricably 
linked to contemporary political and ideological currents. Björling, who in his 
youth was an active, passionate socialist, later left his political commitment to 
cultivate philosophical and literary interests, but could not, however, fully leave 
political and social matters out of  his poetry. 

This chapter then goes on to present some examples of  how political con-
cerns are handled in Björling’s poetry, for instance how he becomes fully engaged 
only when he can connect directly to the individual, human level. A typical and 
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very beautiful example is the poem he wrote to the memory of  Marinus van 
der Lubbe who was executed by the Nazis in 1934, accused of  having set fire to 
the Reichstag (parliament) building in Berlin. The Dutchman, vilified by Nazis 
and Communists alike, is vindicated by Björling, who crafts a poem informed 
by a strong sense of  personal identification. So, while not actively pursuing 
the political with any great enthusiasm, Björling nonetheless realises that it is 
sometimes unavoidable, and is therefore prepared to explore it on the same terms 
as his other subject matter. In his grotesquely tinged poems in particular, there 
occur reversals of  power structures, and this poetry, judged by its anti-bourgeois 
themes and values, was formed through a conscious alliance to Modernism as a 
collective movement.

Chapter III “Tiden före debuten” (The time before the debut) focuses on 
the young Björling and his search for a literary form. The starting point for this 
examination is a collection of  about thirty handwritten poems from the period 
around 1910, together with still extant correspondence from the same period, 
which give greater scope for reconstructing Björling’s literary and intellectual 
development. The young Björling wrote traditional rhyming verse, with the 
sonnet as the ideal, but through his acquaintance with the poetry of  the Swedish 
authors Oscar Levertin and Vilhelm Ekelund, he was introduced to write more 
in the direction of  symbolism.

Björling’s ‘unhappy’ affection for the traditional verse form is most clearly 
illustrated by his complex relationship with the sonnet. His final sonnets were 
written during the 1920’s and 30’s, and constitute a solemn, and simultaneously 
satirical, farewell to the form. They show how Björling, even in his most 
programmatic modernist phase, continued a dialogue with tradition. The 
chapter concludes with an examination of  Bizarrerierna, Björling’s dream notes, 
which, although written sometime around 1916, were first published in 1928, 
in the modernist journal Quosego. These texts point to a type of  modernity not 
previously found in Björling: an interest in the unconscious, dreams and instincts. 
With their bold enjambments and highly compressed form, these notes came to 
influence the continued development of  his lyrical imagery.

The remainder of  this dissertation is devoted to Björling’s first two collections 
of  poetry. Chapter IV ”En ton bortom orden” (A tone beyond words) deals with 
his debut, Vilande dag (Resting day), and the symbolistically coloured language 
problematic underlying so many of  its poems. In addition, it more widely 
discusses the position held by Symbolism within Finland-Swedish Modernism. 
During the first decade of  the twentieth century, the driving forces behind 
the journal Euterpe strove for the introduction of  French Symbolism, but this 
movement never gained ground in Finland-Swedish literary circles. It was only 
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with Edith Södergran’s debute work Dikter from 1916 that you can really speak 
of  a Finland-Swedish symbolist poetry, although Södergran has gone down in 
posterity primarily as an expressionist, just as Finland-Swedish Modernism on the 
whole has been regarded as an expressionist movement. The place of  Symbolism 
in Finland-Swedish Modernism is difficult to define, but cannot be ignored when 
Södergran’s early poetry clearly constitutes an important starting point, and 
which to some degree also characterised Björling’s debut. Symbolism would 
henceforth continue as an undercurrent in many Finland-Swedish modernists’ 
work, long after the turbulent 1920’s.

Questioning the ability of  words to reproduce the world, Symbolism tried to 
create its own reality in language. Symbolist poets rejected literature as a mimetic 
project but still faced the problem of  translation: how are they to transfer via 
language the inner, spiritual world and vague perceptions of  things immense 
and absolute? Rather than finding a general solution, most symbolists chose to 
dramatise this problematic in their own texts, giving their work a pronounced 
metapoetical character.

A central passage from Vilande dag reads “Oskriven är den dikt som tonar bäst” 
(Unwritten is the poem that best resonates). A prime ambition in this work (and 
a central theme in Symbolism) is an attempt to find something beyond words, 
something which is not discursive language but yet another language, comprising 
a sound, a tone. This, however, is not a mute void, but silence punctuated by a 
quiet vibrato. Apart from these poems, which are sometimes forced to admit the 
shortcomings of  language, there are other poems that, on the contrary, show great 
faith in the ability of  words to establish a direct connection with the world.

Many of  the poems in Vilande dag vacillate between the shortcomings and 
the possibilities of  language. These polar opposites are reminiscent of  the two 
principal aspects of  post-romantic poetry, discussed by Paul de Man in his early 
essay “The Double Aspect of  Symbolism”. The first aspect, negative and sceptical, 
asks how literature is at all possible when words are so deceptive. The second, 
though not blind to these inherent contradictions, still believes it possible to attain 
an absolute language. Irrespective of  which camp the symbolist poet sides with, he 
is always faced with a fissure between consciousness and world. The poet’s most 
immediate reaction is to use poetic language to bridge this gap, this dislocation. 
In this context the ability of  words to function symbolically becomes particularly 
interesting. The linguistic symbol is naturally open for such a reconciliatory 
function, argues de Man.

This reliance on the symbol to create a more complete and coherent world 
within the framework of  language, finds its most manifest expression in 
Baudelaire and his theory of  correspondences, a direction de Man labels poetry of  
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being. Its opposite, poetry of  becoming, is represented by Mallarmé, and takes a more 
reflective and exploratory view of  phenomenological objects, approaching them 
from different perspectives, uncovering their various facets without believing 
itself  able to establish an identity between word and object. The latter type of  
poetry admits the existence of  a fissure between consciousness and world which 
language can never span. Instead of  establishing linguistic symbols to bridge 
this gap, Mallarmé and his disciples use language to exhibit its fissures and voids. 
Every symbolist and post-symbolist poet has been forced to relate to this double 
heritage of  Baudelaire and Mallarmé, and a number of  examples of  Björling 
struggling with this problematic are presented in this chapter.

If  the poems in Vilande dag often oscillate between a longing for a more 
complete language and an acceptance of  the shortcomings of  language – 
between the poetry of  being and the poetry of  becoming – there are also a group 
of  poems which more unreservedly express an affirmation of  an orphic kind. We 
see here how Björling’s poetry holds a critical dialogue with the orphic poetry of  
Södergran, among others, and its interconnected prophet role.

The chapter concludes with a discussion of  the final poem of  the collection, 
“Abrakadabra!”, a text summarising the central thematic of  Vilande dag while 
breaking new ground by introducing a more grotesque and less idealistic tone, 
presaging the poetry of  Korset och löftet.

Björling’s development as a poet was long and questing, and for a considerable 
period (perhaps throughout the duration of  his authorship) his texts are defined 
by a tentative searching. He never became a ‘finished’ poet, but one forever 
searching for a language. No individual collection shows this as clearly as Korset 
och löftet (The cross and the promise). Chapter V “Den rasande mystikern” 
(The raging mystic) focuses on the struggle to find the right words, a struggle 
intricately connected with the quest for God. Technically, this second collection 
is characterised by a broader register, with a more disjointed and phonetically 
wrought lyrical poetry, with an intense and expressionistically coloured imagery 
bordering on the grotesque.

If  Vilande dag dealt with nominal Modernism, Korset och löftet is concerned 
with factual Modernism. On top of  these advances in the lyrical form there 
is a pronounced anti-bourgeoise questioning of  the norms and hierarchies of  
established society, as well as an incipient interest for the city as the arena of  
modernity.

Through the journal Der Sturm, for example, Björling was introduced to the 
poetry of  German Expressionism and fledgling Dadaism. Despite the fact that 
the later Björling mentions Kurt Schwitters’ infamous poem “Anna Blume” with 
subtle raillery, it does contain important and innovative aspects of  style that would 
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come to pervade his own increasingly modernistical tinged poetry. Here Björling 
could acquaint himself  with the parodical and grotesque style that he would use 
so frequently thereafter. Figures of  speech such as oxymoron, catachresis and 
destructive language traits like inserting dashes within individual words to literally 
pull them apart, are things which Björling encountered in Schwitters and other 
Sturm poets.

The ‘grotesque’ in Korset och löftet was closely linked to established poetic 
patterns; a number of  contemporary lyric poets developed a grotesque style 
around 1910. German literary researcher Clemens Heselhaus argues that 
grotesque poetry is closely intertwined with a simultaneous poetic movement 
towards realism. Contrary to a previous more idealistic view of  poetry, the 
grotesque did not necessarily signify something threatening, but could equally 
represent a subversive affirmation of  the contradictory state of  modern existence. 
In grotesque poetry the emphasis is often on the parodical and comical; a playful 
attitude also recurrent in its poetic structure, sprung either from a phonetic play 
of  words or a seemingly random collage technique. The collage was a stylistic 
method frequently used by German expressionists, and also practiced by Björling 
during the latter half  of  the 1920’s. This mode of  writing has been associated with 
the altered modes of  perception experienced by the inhabitants of  burgeoning 
cities transformed by new technology. Expressionist poetry can be seen as a 
response to these altered modes of  perception. Together with further stimuli 
from contemporary modern media, such as films, adverts, posters, newspapers 
and magazines - which, although widely spread, were most prevalent in the cities 

- authors became aware of  the aesthetic possibilities of  montage and collage. 
Expressionist poets understood that they could not alienate themselves from the 
modern metropolis, since this was a reality forming them and their poetry. This 
attitude could be described as a kind of  fascinated ambivalence; even when ugliness 
and repulsiveness predominated, expressionists were fascinated by the purely 
aesthetic values that could be extracted from them. This same attitude can also 
be said to characterise Björling’s urban poetry, emerging in Korset och löftet.

Helsinki, Finland’s capital, was one such fast growing metropolis, and although 
many of  the older generation of  Finland-Swedish poets made space for the urban 
in their poetry, they did so without the same frenetic energy and breadth as their 
modernist colleagues, who also expressed a greater acceptance of  their fate, i.e. 
to live in the modern age. But the greatest difference between the two generations 
is found in the poetic form; for the modernists the urban element was not simply 
a poetic motive, but a form, a way of  writing which better corresponded with 
the ambivalence and fragmentary nature of  modernity. They wanted to write the 
city.
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While Vilande dag deals primarily with language, its possibilities and short-
comings, Korset och löftet is a more extrovert work, focusing on the external world 
and objects. Silence is no longer as prominent, instead the desire to denominate 
prevails. However, this does not always succeed, and the book exudes a highly 
strung, aggressive tone which is tied to this expressed inability to find a language. 
Another important difference is that the metapoetical perspective is now expressed 
in a more concrete and discursive manner, making space for the obscene and 
jocular, the parodical and ironical.

The ambition to transcribe a world also entails an ambition to write God. As 
with the elusion of  words, God also eludes; despite the many poems that try 
to catalogue all that God is, language will not suffice. Here is a central theme 
with Björling: the knowledge that existence is fundamentally inaccessible, but 
must still be found and given shape through words – although words are always 
insufficient. This is where Björling’s preoccupation with silence reappears; by 
inserting syntactic voids, interruptions and ellipses can the unobtainable be given 
form, albeit indirectly.

In accordance with modernistic patterns, Björling chose to end his book 
with a theoretical epilogue, which is a distinctive collation of  life philosophy, 
anti-clericalism, passionate religiousness, moral-philosophical discussions and 
aesthetic expositions. In this text we can see how, by proceeding from the 
religious debate on faith contra science of  the 1910’s, Björling refers to an earlier 
tradition of  thought, while simultaneously breaking new ground by challenging 
a whole battery of  prevailing norms, an antagonistic style so characteristic of  the 
modernist manifestos. We can also see how Björling’s poetic collage technique 
recurs in the construction of  his programmatic texts. The epilogue primarily 
consists of  a collage of  previously published articles. Instead of  trying to achieve 
a discursive whole, where every sentence and paragraph logically follows on, 
Björling operates on the level of  the individual clause and sentence, a mode 
of  writing interrelated with his poetic strategy, which to a large degree was 
constructed around the individual word.

Translated by Camilla Smith
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