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1. Inledning 

 
Jag har för avsikt och syfte att undersöka den finlandssvenske diktaren Gunnar Björlings 

författarskap och inledande litteratur, som brukar kallas hans modernistiska period och 

omfatta tidsperioden 1922-33. Därmed har jag också gjort min avgränsning till denna period. 

Här ingår även den välkända Quosegoperioden 1928-29
1
 som brukar omnämnas hans mest 

utpräglade dadaistiska och futuristiskt omspända material tillsammans med Kiri-ra (1933). 

     Gunnar Björlings diktning är till sin karaktär komplex och rent allmänt betraktad som svår 

att få grepp om. Min utgångspunkt innebär att gå på djupet i min läsning av Björlings texter 

för att försöka nå en vidare förståelse av hans författarskap. Som metod har jag därför valt att 

göra en närläsning efter en noga vald avgränsning som omfattar fyra ingångar, nämligen: 1. 

Den andre - som kan kännetecknas av olika gestalter, både intersubjektivt och som ett yttre 

Du, som hos Björling kan kännetecknas som eros och gåta mm. 2. Det relativa både i 

språklig/medvetande och moralisk mening. 3. Språket som estetisk revolt, det vill säga hans 

brott mot traditionell diktning i enlighet med modernismens önskan om att inte reproducera en 

yttre verklighet i logisk mening. Detta går ofta under beteckning som dadaism, futurism och 

expressionism. Jag kommer att diskutera den fria versens särskilda estetiska uttryck för 

perioden. 4. Den fjärde avgränsningen är paradoxen hos Björling. Hans antiteser kan beteckna 

olika ting. Dels kan det innebära att Björling aldrig erkänner en absolut och slutgiltig 

verklighet. Allt är i ständigt blivande, rörelse och motsättning. Men det kan också betyda att 

Björling vill omfatta allt i vår omvärld och vårt medvetande: två poler som alltid förutsätter 

varandra: liv/död, djävul/gud, högt/lågt, ande/kött, kamp/vila, ord/tystnad, tystnad/röst, 

söndring/samling, absolut/relativt, ändligt/oändligt osv. 

      Dessa ingångar har som syfte att dels avgränsa undersökningsmaterialet, men har också 

som avsikt att visa på typiska fenomen som jag menar förekommer i Gunnar Björlings 

diktning under min valda tidsperiod, men som också i vissa delar förekommer i hans senare 

verk. Med mina fyra valda ingångar har jag vidare en tanke att försöka problematisera 

Björlings författarskap och diktning främst utifrån teoretiska grunder som lutar sig mot dels 

egna frågeställningar och iakttagelser. Jag tar också hänsyn till tidigare forskning och analyser 

av Gunnar Björlings författarskap, men också annan sekundärlitteratur som visat sig lämplig 

för min undersökning. Eftersom en stor del av min uppsats omfattar frågan om relativism, blir 

                                                 
1
 Quosego, 1928-29, finlandssvensk tidskrift i Helsingfors som blev ett viktigt organ för finlandssvenska 

modernister som Gunnar Björling, Elmer Diktonius, och Rabbe Enckell. 



 2 

det också naturligt att t.ex. en av Björlings absoluta förebilder Edvard Westmarck blir ett 

givet val att hänvisa till när jag diskuterar denna del. 

 

Mina frågeställningar: 

 

1. Vad innebär den andre som Du för Björling? 

2. Hur påverkar det relativa Björlings etik, estetik och kunskapsteori? 

3. Vad är utmärkande för Björlings språk? 

4. Vad innebär modernismen (dadaismen, futurismen, expressionismen) för Björlings 

skrivande och språk 1922-33? 

 

 

En del kanske undrar varför jag inte tagit hänsyn till biografi och mer av annan historisk 

bakgrund för min undersökning. Vissa forskare har lagt stor vikt vid t.ex. Björlings 

homosexualitet och andra drag eller lyten som man menat kunnat vara avgörande för 

läsningen av Björling. Under den levnadstid som Gunnar Björling verkade som författare (han 

levde mellan1887-1960) var ju t.ex. homosexualitet närmast att betrakta som abnormalitet i 

sin samtid. Därav har man läst in en viss övergivenhet och ensamhetsproblematik och i mer 

psykoanalytiska läsningar även kastrationsångest hos honom som både grundar sig i känslan 

av att vara avundad, priviligerad och föraktad. Jag återkommer till diskussionen i uppsatsen, 

men menar dock att närläsning av ett material ingalunda är beroende av biografi och 

omedelbara yttre omständigheter. Jag menar att Björlings diktning är vidare än så och måste 

ta hänsyn till vad en text i sig själv säger oberoende av vem författaren är som person. Det är 

således den litterära skriften vi undersöker och närmare oss som med nödvändighet följer sina 

egna lagar och spelregler. Själv skriver Björling i en av sina programartiklar i Quosego under 

namnet Universalism ”Dikt vill i formens band befria, övervinna materialet, 

uttrycksmaterialet, och livsmaterialet eller den verklighet som mött våra medvetanden”.
2
 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Gunnar Björling, Quosego s. 317 ur Skrifter 1, Norrköping 1995 
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2. Analys 

 

2.1 Den andre – gåta och eros 

I Björlings diktning under den modernistiska perioden (1922-33) syns en pendling mellan att 

starkt förmedla en tydlig Jag-känsla och ett utsträckande mot ett Du. I den första 

diktsamlingen Vilande dag (1922) öppnar sig dikten återkommande gånger mot ett Du som i 

hans senare diktsamlingar kommer att inträda på nytt, nämligen ett närmande till en gåtfullhet 

eller tystnad. Förnimmelsen är ett Du som liknas vid en ton, en tystnadsgestalt eller gåtfull 

aning:  

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! 
3
 

  

Tonen finns, men syns inte. Det både är och inte är. Den kan förnimmas genom sinnet som en 

doft, som något som finns i tingen.  I direkt anslutning till Vilande dag, finns en längre 

slutepilog skriven i prosaform som heter Vardas kraft: Vila. Här kommenterar Björling sin 

diktning och skriver bland annat om förnimmelsen av obegränsning som just ett närmande till 

ett du tills vi i princip nått det österländska. Han skriver: ”detta är du”; en oändlighetsbestämd 

samkänsla, det obegränsade upptaget i vårt medvetande”
4
. Denna förmåga att uppleva 

obegränsningen är ett tydligt och återkommande tema hos Björling som han alltså anger 

upptakten till redan i första diktsamlingen. Han anger att det rör sig om en trånad, som en 

längtan till denna oändlighet och som samtidigt upplevs som frid. Men det är en kamp, en 

kamp att nå detta tillstånd av frid, att förnimma denna ton, detta vara i alla ting: 

 

Jag ville sjunga dig, den tysta striden. Men 

hjärtat är så fullt; lågande och stridbart – att 

     slita mig i stycken. Jag kan ej se din frid, o tyst- 

                                               nad!
5
 

 

                                                 
3
 Gunnar Björling, Vilande dag 1922, s.20 ur Skrifter 1, Norrköping 1995 

4
 Gunnar Björling, Vardas kraft:Vila s. 280 ur Skrifter 1, Norrköping 1995 

5
 Gunnar Björling, Vilande dag, s.36 
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Eller: 

                                                Jag raglar under vinlövskransen och min 

glädje dröjer, dröjer. Jag raglar utan sorg jag 

      raglar, lik den som fylldes upp till randen av sina 

   tankars rum. I dagen hopat, genom åren hopat. 

    Jag raglar under vinlövskransen. Jag raglar 

                                                in i din boning, tystnad. [---]
6
 

                                       

Eller:  

Min våg skall slå och bräcka. Vad i aning vis- 

kar, det bär kamp, och kamp är tystnaden som rår. 

                                          Och kamp är längtan all.
7
 

 

Att nå gåtan, tystanden och oändligheten liknas alltså här vid en kamp, eller ett raglande. Ett 

diktjag tyngt av tankar som diktaren samlat på sig under sina dagar och år. Jag tolkar det som 

att så länge sinnet; tanken och hjärtats sinne är fyllt av strid, tankar, tankar av ord och språk 

låter sig inte gåtans röst förnimmas. Således måste kampen bestå i att tömma sinnet, rena det 

från allt ovidkommande som står i vägen för att komma in i tystnadens boning dit diktjaget 

längtar; till orden som liknas vid ej ord: 

 

Livets enklaste ord, och ej ord. Är blott stilla 

omkring, som vi funnit ett liv; och blott detta som 

                                          är, och ej stundernas tanke och ord. 
8
 

 

Paradoxen, ett stildrag hos Björling som jag tänker återkomma till längre fram, skymtar här 

fram som ord som samtidigt inte är ord. På samma sätt förhåller det sig med rösten, som inte 

är ett tal, utan återigen ett Du, ett något som kan blott anas med sinnet, hjärtat: 

 

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 

                                                 
6
 Ibid, s.37 

7
 Ibid, s.42 

8
 Ibid, s.55 
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tingen.
9
 

 

Vad vi här kan konstatera att det är något bortom språket som uppenbaras för diktaren. Något 

som bär röst samtidigt som det är tystnad och aning. Det är något som inte kan förstås med 

logikens språk och allmänna ord, utan det sträcker sig bortom och kan uppenbaras för 

medvetandet när det är mottagligt, mottagligt för den gåtfulla ton som finns överallt, i alla 

ting, likt ett gudomligt: gudomlig närvaro av frid: ”Din tystnad är gudomens källa: i rymden 

slagen!”
10

, ”Och intet var ordet, men toner och ljus i mitt hjärta” 
11

 Hjärtat är det som kan 

förstå denna ton, det renade hjärtat utan oro och strid. Det allomfattande hjärtat som kan 

liknas vid intuitionen eller ett för-språk, det som kan omfatta det obegränsade Du som 

Björlings dikt så ofta återkommer till. 

     Ett annat Du som återkommer i Björlings dikt är den andre som eros. I Platons Gästabudet 

presenteras eros som den antika kärleken, både som en sinnlig och andlig kärlek. Ur det 

platonska perspektivet skiljs mellan en högre och lägre kärlek; den himmelska och folkliga 

kärleken, två begrepp som används i den nya översättningen.
12

 Kan man sin Platon vet man 

att det karakteristiska för den platonska åskådningen handlar om en stark åtskillnad mellan två 

världar, dvs. dualismen mellan sinnesvärlden och idévärlden. De båda världarna är 

nödvändiga men inte likvärdiga enligt Platon. Endast förnuftet kan nå kunskap om idéerna, 

det sinnliga varseblivandet är enbart tillfälligt och bedrägligt. Det handlar således för 

människan om att slita sig loss från den lägre världen, sinnesvärlden, och stiga upp till den 

högre, idévärlden, för att nå kunskapen om det sköna och sanna. När människan anar det 

sköna, det fulländade, dvs, idéerna i tingen, upptändes hon av eros, dvs. ett starkt begär som 

så att säga har till ändamål att driva människosjälen uppåt i riktning mot idévärlden. Detta är 

en så kallad traditionell uppfattning om det platonska och antika eros och kan också till viss 

del läsas in i Björlings diktning. En annan uppfattning om eros är att det handlar om brist. 

Anders Nygren
13

 har listat tre kännetecken för innebörden hos eros: 1. eros är begärande 

kärlek; 2. eros är människans väg till det gudomliga; 3. eros är egocentrisk kärlek. Enligt 

punkt ett begär och åtrår man endast det som man inte äger, det som man lider brist på. Men å 

andra sidan skriver Nygren, kan man bara sträva efter det som man känner såsom värdefullt. 

Vad är det då som upptänder kärleken? Nygren menar att det är det gudomligas skönhet som 

                                                 
9
 Ibid, s.23 

10
 Gunnar Björling, Vilande dag s. 43 

11
 Ibid, s.19 

12
 Platon, Gästabudet, ur Skrifter. Bok 1, Stockholm 2000 

13
 Anders Nygren, Eros och Agape, Stockholm 1966 
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drar själens öga till sig och sätter kärlekens begär i rörelse. Med andra ord har således eros en 

tydligt estetisk prägel. Och detta kan nog stämma. För som vi vet när det gäller Platons tankar 

om idéerna så hör ju skönheten dit (skönhetens idé) liksom sanningen och det goda. Med 

andra ord, tanken om det fullkomliga och absoluta. 

     Men hur är det då när det gäller Björling. Diktar han om längtan efter det fullkomliga, det 

sköna, det sanna? Hur ger sig eros tillkänna i hans dikter? 

 

Ej nådd, blott anad: 

Skönhet, och du ler, och ler! 

[- - -] 
14

 

Eller: 

     Jag kom till dig oren, lik den där vill äta sin 

                                                lycka. 

    Jag söker en tanke, - en tanke; var är du: en 

                                               skönhet? 

       Ack, slå mig ej, slå mig ej sfinxöga:tystnad!
15

 

 

Här ser vi att diktaren ser sig själv som oren. En annan dialektisk tanke inom den platonska 

dualismen är den mellan ande och materia. För att själen skall bli andlig och höja sig till den 

himmelska kärleken måste själen renas från materia och det som knyter och tynger själen till 

sinnets värld. Dikten skulle kunna vara ett svar på att orenheten innebär att vara tyngd av 

materia och att begäret är den produkt av sinnets materia som har upptänts av en tanke som 

omsluter skönheten. 

     Rolf Ekman
16

 skriver om Vilhelm Ekelunds eroslyrik, apropå ovan skrivna om det sköna 

som väcker eros, att det inte handlar om någon rent sexuell eller sinnlig extas i hans dikter, 

utan om skönhetssyner såsom blickar, möten och avsked. Även om Björlings diktning klart 

och tydligt bär sinnliga drag i sin eroslyrik, inte minst i Solgrönt (1933), där inte bara blicken 

utan också hud, mun, bröst och läppar nämns och även beröringar som smeker. Fast i många 

både tidigare och senare dikter är många möten med ett Du utan beröring och blicken blir 

central såsom hos Ekelund. Inte minst i Björlings naturlyrik där skönheten skådas och återges 

impressionistiskt vackert, vemodigt och bitterljuvt: 

                                                 
14

 Gunnar Björling, Vilande dag, s.60 
15

 Ibid, s.32 
16

 Rolf Ekman, Den andra Eros, Lund 1959 
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Av rönnbär en klase. Ett hösthav som ångar, 

en svepning som skälver och andas. Sol står på 

                                             bårarnas täcken. Det suckar vid stranden. Det 

svartnar, ett gyllene, kring kvalbruna skären.
17

 

 

Annan erosdikt: 

 

Som mumlare eller sol och elds dyrkare är vi alla 

                                           i vällust 

[- - -] 

                                           Ett ljud, ett kroppsligt, sinnligrörelsernas ut- 

trängdhet, uppträngdhet 

                                           till alltet och rösternas mirakeldans 

                       i våra öron, mun och lungorna, 

 som en flod är vi, i pingst och talanden, i skumma 

                             församlingarna och dervischens 

                                                                        dans, 

                                            i Isis-tempel 

och jazzbalen, i orkesterns gång genom tiderna. 

                                            Det är detta samma raseriet i pelarhelgon och  

                                                           buddhastoderna, allt är denna  

                                                                                         köttets 

                                              universalitet, korsets 

                                              översinnlighet 

                                              och det evigrinnande blodets 

                                              vällustflöden. 

[- - -] 

                                              allt är det sunda förnuftets prövningsvind 

                                              och denne Eros som inte släpper någon 

                                              och inte giver med sig, vart vi än går. 

       Denna drift tvingar allt in i den stora sädesfloden. 

                                              Allt är som pigors park och är en ångest 

                                              som ett skälvande av världsdrift, urdrift 

                                              av ett skilt som vill tillsammans, 

[- - -] 
18

 

                                                 
17

 Gunnar Björling, Korset och löftet, 1925 s.127, ur Skrifter 1, Norrköping 1995 
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I denna diktsvit syns en tydlig erotisering och sensualisering av världen. Allt är underställt 

urdriften eros. Inget undkommer den. Inte ens heligheten i Isistempel, pelarhelgon eller 

buddhastoderna. Således kan man tänka att allt i världen innehåller brist och strävar mot 

fullkomning. Driften vill förena ett jag till ett du. Här syns inget av platonsk upphöjdhet, allt 

är sinnlighet och kött. Men ur ett mystiskt religiöst-kosmiskt perspektiv, går själen liksom på 

en stege upp till allt högre former av skönhet. För att det skall ske finns det en vanlig tanke 

t.ex. inom gnosticismen att själen genomgår tre steg: rening, upplysning och förening. Således 

är tanken att det som är kött och materia måste renas för att nå gudomlig upplysning (gnosis) 

och slutligen förenas med gudomen själv. Tankens slutsats innebär att det är först när längtan 

efter det åtrådda inträder som upptändes av begäret till en älskade som den andliga 

utvecklingen kan ske. Björling skriver också om Eros som missförstådd och trampad på: 

 

   Längtans Eros, trampad under foten, gråter 

  gömmer sina trasor, skyler sig i skymda cellen, 

                                              växlande med Korset ring. Och strålar Löftet 

                                              dag. 
19

 

 

Emmanuel Levinas
20

 skriver om mötet med den andre. Det handlar varken om kamp, 

sammansmältning eller kunskap. Mötet med den andre som eros, undflyr viljan att äga och 

gripa en frihet. Den består inte i makt, i makten att tillägna sig ett objekt som blir vårt, som vi 

kan sammansmälta med och som vi kan få kunskap om. Tvärtom, det handlar om ett möte där 

man inte längre förmår förmå. Mötet med en alteriet och ett mysterium. Kärleken är inte en 

möjlighet menar Levinas, den översvämmar oss, sårar oss och likväl överlever jaget i den. När 

Björling diktar om Eros som trampad på och som gömmer sig i sina trasor, får jag tanken att 

det handlar om rädslan att möta den andre som just alteritet och mysterium, gåta. När 

människan inte kan gripa tag, förstå eller ha makt över då förskjuts eros och blir trampad på.  

     I dikten kan man också läsa att Eros växlar ring med Korset. Det kan innebära att Björling 

anger en syntes mellan eros och den kristna agape-kärleken. Till skillnad från eros-kärleken, 

är den inte egocentrisk (se punkt 3 ovan s. 6). Anders Nygren tecknar i Eros och Agape 

(1966) motsatsen mellan dessa båda kärleksinnehåll. Eroskärleken stiger uppåt och vill finna 

tillfredsställelse för sitt eget individuella behov medan agapekärleken stiger nedåt för att 

                                                                                                                                                         
18

 Gunnar Björling, Solgrönt, 1933 s.635 ff ur Skrifter 1, Norrköping 1995 
19

 Gunnar Björling, Vilande dag, s.81 
20

 Emmanuel Levinas, Tiden och den Andre, Stockholm/Stehag 1992 
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hjälpa och skänka omotiverat och spontant. Frälsningsläran får med andra ord en omvänd 

riktning. Gud stiger ner till människan genom sonen, Kristus. När Eros växlar ringar med 

Korset, som Björling diktar ovan, kan det visa att Björling till viss del avsäger sig den 

fullständiga egocentriska inriktningen som eroskärleken innebär. Dessutom var Björling 

protestant och riktar ofta kritik mot all överhöghet och dogmatism som han uppfattar att den 

katolska kyrkan lyder under. Anders Nygren visar också tydligt hur den katolska kyrkan i sin 

kärleksuppfattning har en stark anknytning till den egocentriska inriktningen som 

eroskärleken innefattar. Det var också detta Luther var kritisk mot. Han ville fullständigt 

avsäga sig den begärande kärleken till förmån för den skänkande icke-egoistiska kärleken. En 

annan erosdikt lyder: 

 

Vad vet I om världen? I botare med doktor- 

piller! om Eros, han krossar, och bär. Eros! käm- 

 par och lider, och söker ej dårhus och tukthus. Han 

                                          söker i härskarmakt dagen. – Vad vet I om frid 

                                          och Guds stunder? 
21

 

 

Här riktar Björling kritik mot de som inte förstår Eros; botare med doktorpiller. Jag läser in 

kritik mot själva läkarkåren och dess psykiatri- och psykoanalytiska (ensidiga) synsätt på 

själsliga (existentiella) tillstånd som blott sjukdomstillstånd som skall botas (utifrån 

deterministisk orsak-verkan perspektiv) med piller, disciplinering eller dårhus. Inom den 

gnostiska läran
22

 handlar vägen till frälsning bort från lidandet om att nå kunskap om sig 

själv. Botemedlet handlar om att nå bortom bristen för sin okunskap eller omedvetenhet som 

är insikt. Vilken insikt? Jo, insikt om frälsningsvägen och den andliga utvecklingen. CG 

Jung
23

 pekar i likhet med den gnostiska läran om vikten att lära känna sitt eget psykes olika 

skikt. Utan en intersubjektiv befruktning mellan det medvetna och omedvetna blir människan 

hopplöst fångad i ett tillstånd utan förankring i sina djupaste och inre själsprocesser. Psyket 

blir bristfälligt och kommer att leva ut sina illusioner och rädslor genom yttre projiceringar på 

sig själv och sin omgivning. Tänker vi oss eros igen som den begärandets kraft som vill 

förena motsatser, blir det i CG Jungs terminologi en längtan efter förening mellan anima 

(mannens omedvetna) och hans medvetande och animus (kvinnans omedvetna) och hennes 

medvetande; en så kallad längtan efter förening av kvinnlig och manlig psykisk energi när 

                                                 
21

 Gunnar Björling, Korset och löftet, s.252  
22

 T.ex. Elaine Pagels, De gnostiska evangelierna, Stockholm 2005 (1979) 
23

 T.ex. C G Jung, Själen och döden: om individuationen, Borås 1996 
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attraktion uppstår eller när någon fascinerar oss. Driften menar CG Jung har som syfte att hela 

psyket, det är en längtan efter helhet som i slutändan leder till en högre medvetandenivå. Att 

projicera betyder att förneka. Det betyder att det man inte vill kännas vid hos sig själv, sin 

brist, blir bortprojicerat. Enligt CG Jung innebär helandeprocessen av psyket att dra tillbaka 

sina projiceringar och integrera sitt omedvetna och förträngda med sitt medvetande. Med 

andra ord att djupast lära känna sig själv och nå självkännedom. Och såsom innebörden av 

den gnostiska läran också lär, dvs. att lära känna sig själv är begynnelsen till uppstigandet till 

det gudomliga. Björling skriver att Eros söker i härskarmakt dagen, vilket kan innebära att 

genom insikt om kamp och lidande nå klarhet. Att dagen övervinner natten och slutligen även 

blir till insikt om frid och gudskännedom.  

     

2.2  Det relativa hos Björling 

Det relativa i filosofisk mening och betraktelsesätt går igen i alla aspekter hos Björling; både i 

etisk/moralisk, estetisk och kunskapsteoretisk mening. Därför vill jag påvisa de effekter det 

relativa också har för Björlings diktning. Hans tanke och dikt hör intimt samman och han 

påtalar själv att innehållet i tanken skall omfattas och synas i formen. Men jag kommer att 

diskutera detta närmare när jag iakttar och analyserar själva språket hos Björling. Det relativa 

betraktandet på världen är djupt inspirerat av den sociologiskt inriktade moralfilosofen Edvard 

Westermarck som ett tag var lärare för Björling i Helsingfors. För denne la han fram en 

uppsats 1916 om samvetes natur. I enlighet med ett relativt betraktelsesätt trodde inte 

Westermarck att det fanns några moraliska sanningar då moraliska omdömen är grundade på 

känslor och därmed utesluter objektiv giltighet. Dock menade Westermarck att hoppet om 

förmågan till opartiska moraliska omdömen kan utvecklas hos människan när hon utvecklar 

förnuft och eftertanke. I boken Moralens uppkomst och utveckling (1916) argumenterar han i 

enlighet med evolutionisk utvecklingslära att alla folks utveckling är detsamma men takten 

varierar. I boken Etisk relativism (1949) menar han dessutom att förmågan till altruism är en 

drift som är starkare hos vissa människor än hos andra och att enbart ett förnuftsslut inte kan 

omvandla en egoist till en utilitarist.
24

 

     Björling skriver i en programartikel Randanmärkning ”Blott i det subjektiva medvetandet 

kan vi erfara det oändligas fullkomnade linje. Men alla föreställnings- och 

medvetandeinnehåll skiftar. Någon varaktig ro finnes inte – det är som om vi fordrar livets 

                                                 
24

 Utilitarism: etisk teori enligt vilken den rätta handlingen är den som jämfört med andra möjligheter 

frambringar den största mängden av positiva värden som t.ex. lycka, insikt, godhet, hälsa osv. 
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död -, utan blott vårt sinnes riktningar” 
25

 Här återkommer tanken om det oändliga som jag 

nämnde tidigare är ett återkommande tema hos Björling. Vad är då det oändliga? Det skulle i 

ontologisk mening kunna vara varat – det som är - i tillvaron, i alla ting; det gåtfulla eller 

gudomliga som man kan ana som gåtfullhet och tystnad och det som Björling så hett längtar 

efter och skriver in som ett Du – den andre. Men Björling skriver samtidigt att någon varaktig 

ro inte finns, då allt skiftar. Det finns alltså ingen absolut sanning i metafysisk mening. Den 

platonska tanken att förnimma absolut kunskap står här som skeptiskt frågetecken. I alla fall i 

allmän mening. Hoppet står till det ensamma subjektet, det ensamma medvetandet. Det kan 

förnimma det fullkomnande. Men det måste således gå bortom ett allmänt språk, allmänna 

begrepp. I den meningen är Björling tydligt språkskeptiker och relativist. Men sanningen kan 

måhända uppenbaras i sin fenomenologiska omedelbarhet, kan tänkas, om medvetandet renas 

från sinnets ändligheter och språkliga gränser. Från sinnets bedrägliga tro på sanningar som 

inte har med verkligheten att göra. För som han skriver: ”Sanningen kan släppa sitt grepp, 

visa sig ha varit en osanning”
26

  Björling skriver vidare: ”det icke-begränsade upptagna i våra 

medvetanden och genom intuitionen ledande oss. Detta är omöjligt i begreppsligheten och 

målsträvans värld”
27

 Björling har alltså ett ideal; den att nå det obegränsade ”Den är idealet, 

det icke-begränsade, det som på något sätt är i livets växlingar som vilas grundtext och livets 

omedelbarhet, vi har att upptäcka”
28

 Björling intar här en mycket individualistisk hållning och 

lägger ansvaret på den enskilda människan att upptäcka det oändliga och ta ansvar för den 

sanning som vi antar. 

      Det är alltså inte våra allmänna begrepp som kan vägleda oss till det oändliga och icke-

begränsade varat, utan en livets omedelbarhet som vi själva måste upptäcka. I artikeln Råhet i 

Quosego skriver han att det är instinkt och fakta som bör bestämma. Ordet bör betecknar här 

ett moraliskt krav. Björling åberopar också den personliga erfarenheten, och jag tror att det 

individuella tydligt avspeglar Björlings etiska anspråk på att själv pröva sin sanning med 

hjärtat, ”Hjärtat det sociala instinktjaget”
29

 i alla fall i praktisk mening. I Vardas kraft: Vila 

(1922) delger Björling att i teoretisk mening finns förutsättning för objektiv giltighet som inte 

bygger på hjärteerfarenhet och känsloupplevelse. Här gäller objektiva kriterier, inte i absolut 

mening, men som relativ, kritisk och objektiv fenomenell kunskap. Men den praktiska 

verklighetens sanning, den erfar vi med förnuft och hjärta. Men inte förnuftet i vanlig mening. 

                                                 
25

 Gunnar Björling, Quosego, 1928-29, ur Skrifter 1, Norrköping 1995 s. 395 
26

 Ibid, s. 392 
27

 Ibid, s. 390 
28

 Ibid, s. 391 
29

 Gunnar Björling, Vardas kraft: Vila, s. 278 
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I artikeln Randanmärkning i Quosego skriver han vidare om nödvändigheten att upplösa det 

som människor för tillfället kallar förnuft, ordning och klarhet. Dock inte sanningens princip, 

den bör vi sträva efter menar Björling, men inte i absolut mening. Tanken slår att det handlar 

om att förstå just växandets princip, att allt är under utveckling och ständig förändring: 

 

Du skall resa en stege, där går öppning i himlens 

fodral. Du skall växa: en sanning! Du skall skåda 

                                           ett fjärran, ej ser du mera. 

[---]
30

 

Eller: 

 

Gud är 

                                                 gränserna som dansar, och tankar som 

                   marscherar. Gud är 

                     boken som ej ändar; 

                        mina stunders kraft!
31

 

 

Det etiska kravet liknar vidare nästan ett kantianskt imperativ om vad som bör göras. Detta 

krav bärs upp av själva Kristus. Kristus är den kraft som bor hos oss alla som visar vägen till 

handling och seger. Det gäller att idka prövningsmod och bärarvilja och inte svika sitt ideal 

skriver Björling i Vardas kraft:Vila. Det är att svika Gud och sig själv menar Björling. Tron 

handlar om att föra ner korset i det vardagliga livet, leva Kristus, leva korset. Han skriver 

”Och vad är en tro som ej kämpat, och kämpar? Som ej till sitt väsen är kamp, ett gnistrande 

försök att nå det omöjliga”
32

. Att nå ljuset och dagen tänker jag:  

 

 

Messias, Messias, du går över vägarna fram 

  och du lyser, du skrider i dagen, i mig och i alla. 

                                             Du strålande bild, bär i töcken du hamn? 

                                                Bär du dag i din famn?
33

 

 

                                                 
30

 Gunnar Björling, Korset och löftet, s.212 
31

 Ibid, s.177 
32

 Gunnar Björling, Vardas kraft: Vila, s. 276 
33

 Gunnar Björling, Vilande dag, s.72 
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Eller: 

                                                […] 

     Kristuskyssen över världen står. Och du det 

fattar: detta var, var – allt! Och kyss är offer- 

kraft. Och kyss är alla striders längtan: ljusa 

                                               mildhet blott! Och dag, befruktad! 

                                                    Kyssa blott det var. 
34

 

 

Men också det obegränsade och fridfulla bortom orden: 

 

 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. 
35

 

 

Vad som talar för att Björling idkar en gnostisk typ av frälsningsväg är att dikten tydligt pekar 

på vikten att lära känna gudomen genom sig själv och sitt eget medvetandes växande. Genom 

sin egen individuella prövningsväg. Den gnostiska läran handlar till stor del om att leva ett 

asketiskt liv och att ensamheten och tillbakadragandet från världen tillhör en av metoderna för 

att nå bortom fysiska och världsliga begär. I De gnostiska evangelierna står att läsa om vad 

som står skrivet i Filippus-evangeliet. Var och en som uppnått gnosis ”är inte längre kristen, 

utan en Kristus”
36

 I stort sett är det var Björling också förmanar: Bli en Kristus! Gå sannings-

vägen! Nå ljuset! Nå dagen! Och den vägen bär kamp! Således vill jag invända mot Mikael 

Enckells beskrivning av Björling som i allt för stor del tillskriver honom en ensamhets och 

övergivenhetsproblematik som utstött och kränkt från det sociala etablissemanget. Han skriver 

”Jag avser den roll separartionsångesten, övergivenhets- och ensamhetsproblematiken, 

spelade i hans sätt att uppfatta livet och världen. Utdriven ur gemenskapen, omöjlig och 

trotsig, kastad mellan depressiv övergivenhet och rasande revolt […]”
37

 Det ger en allt för 

statisk och negativ bild av Björling. Återkommande gånger hänvisar Enckell till Björlings 

depressioner. Men det motsäger det jag ser i dikterna; ett livskraftens och hyllandet av ljuset 

och dagen. Nåväl, ljuset går genom mörkret, kampen bär genom natten. Men kampen är 

universell, det är vägen, allas vår väg att nå det CG Jung kallar individuationen i t.ex. Själen 

                                                 
34

 Ibid, s.73 
35

 Ibid, s.84 
36

 Elaine Pagels, De gnostiska evangelierna, s. 224 
37

 Mikael Enckell, Över stumhetens gräns, s.15, Helsingfors 1972 
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och döden (1996) att nå sitt själv, nå sin kärna bortom egot och jaget. Självet är den del av oss 

som har förenats med ett högre medvetande, med en gudomens kärleksprincip som är 

universell och gäller för alla människor att förmå nå. Inte bara Björling. Men Björling vill 

genom sin skrift visa vägen, visa de övergångar som psyket måste vandra för att nå ljuset och 

det allomfattande: ”Poesi mystik alla mått? – jag skall ha visat på det ej-färdiga det 

individuella (hos alla!)”
38

 Men visst kan det vara så att Björling känt av avunden mot sin 

person också i det att han ägde modet att gå diktarvägen och också ägde viktiga insikter. 

Enckell skriver att poeter tillsammans med judar tillhör en viss sorts missaktade minoriteter 

och stigmatiserade grupper som kan utsättas för tanken att vara både ”priviligerade, avundade 

och samtidigt föraktade”
39

 Så kan det vara. Men framförallt tror jag inte Björling drevs till 

något sorts icke-valt utanförskap utan mer likt en mystiker sökte ett mått av ensamhet på eget 

bevåg. 

 

2.3 Språket hos Björling  

Tankens relativitet speglas i ett relativt språk som inte enbart blir symptomatiskt för tiden 

1922-33. Det innebär tankens brottning med den allmänna begreppsvärlden som Björling 

misstror och tar sig språkligt uttryck i hela hans författarproduktion. Ord och begrepp har en 

relativ giltighet och står ständigt i vägen för en omedelbar universell strävan att förnimma en 

mer hel och sannare verklighet som inte begrepp och det allmänna språket kan omfatta. 

Björling finner dock att med det poetiska språket, och med de poetiska orden förmår man 

skildra det omedelbara upplevda, men också kampen att nå dit. ”Formen är ej ett yttre 

påklistrat ting, den är det obegränsades kamp med begränsningen”
40

 Och vidare ”Konsten har 

sina egna former, dess väsen är befrielse i bundet; den skapar i ett ändat; livet i ej-ändat”
41

 

Konstens språk och form, dikten, skall och kan alltså befria medvetandet som är fast i en 

verklighet med yttre påklistrade begrepp och ord som sluter och låser fast sinnet i det 

begränsade. Det är således det begränsade Björling vill förbi för att blottlägga det han 

upplever och förnimmer i det omedelbara, fenomenologiska seendet – i själva livet. Björling; 

”En ytterlig fenomenalism har lett mig till en ändlöshetsupplevelse i det ändliga, en stundens 

fullkomning, men ej fullbordan”
42

 Ögonblicket når alltså inte ett absolut – ett stillastående 

                                                 
38

 Gunnar Björling, Quosego, s.371 
39

 Mikael Enckell, Över stumhetens gräns, s.48f 
40

 Gunnar Björling, Vardas kraft:Vila, s.303 
41

 Ibid, s.303 
42

 Gunnar Björling, Min skrift – lyrik?, s.165, ur Skrifter 5 Norrköping 1995 
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evigt som är fullbordan men är dock fullkomligt för stunden – för det nu diktaren varselblir 

det. 

      Det som brukar tillskrivas Björlings språk i hans första inledande diktsamlingar under 

perioden; 1922-33 är det som kännetecknar den moderna stilen som uttrycks i både 

expressionistiska, dadaistiska och futuristiska stildrag. Framförallt det expressionistiska i 

Korset och löftet (1925), och det dadaistiska och futuristiska Kiri-ra (1930) samt i de dikter 

som förekommer i tidskriften Quosego 1928-29. I Solgrönt (1933) finns också tydliga 

modernistiska strömningar och framförallt en väldigt uttrycksfull sinnlighet blir här också 

framträdande. Men modernistiska drag finns även i Vilande dag (1922) dock inte lika 

påtagligt, där romantiska drag också blir synliga som längtan till det sköna och tystanden som 

aning och det gåtfulla. 

     Vad vill då den modernistiska poesin? Tydligt är att det innebär ett estetiskt formuppror, 

attack mot ett traditionellt formideal som upplevdes inte kunna uttrycka det som den 

modernistiska diktaren ville uttrycka. Syntaxen bryts ner och man bildar egenartade 

sammansättningar av ord kan tyckas. En del Björlingutforskare har talat om att bakom 

Björlings förnyelse av språket ligger en revolutionär hållning och samhällskritik riktat mot 

småborgerlighet, allmän fördumning och småsint betraktande och vanetänkande av tillvaron. 

Och det kan nog vara så. Björling var under sin ungdom politiskt aktiv och kring 1905 var han 

medlem i den fritänkande studentförningen Prometheus under Westermarcks ledning och blev 

säkert också påverkad av de revolutionära stämningarna i Ryssland. Men jag vill inte enbart 

tillskriva Björlings formuppror en politisk hållning utan att den även har en tydligt 

språkfilosofisk grund i sin kritik av ett traditionellt formideal. Även Anders Olsson
43

 skriver 

att en förståelse av Björlings diktning måste vara av språklig såväl som filosofisk art även om 

även han beskriver Björlings politiska engagemang. 

     Det den moderna diktaren vill göra är att låta formen formas av innehållet och inte 

tvärtom. Louise Ekelunds bok om Rabbe Enckell återger den modernistiska poetens önskan 

att skildra den inre upplevelsen och bygger på ett bildval ”som inte önskar reproducera en 

yttre verklighet utan en själsrörelse”.
44

 Rabbe Enckells opposition mot realism och 

naturalismens estetik delar han också med Björling och andra modernister. Vad de vänder sig 

mot är den äldre diktningens enhetlighet och dess logiska förklaringar. Björling skriver 

”Formen hör samman med innehållet och präglas av lagar för andra sammanhang än de som 

                                                 
43

 Anders Olsson, Att skriva dagen, Stockholm 1995 
44

 Louise Ekelund, Rabbe Enckell, Modernism och klassicism, s. 36, Finland 1974 
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utmärker logisk tanke och det sköna ögat”
45

 Men den modernistiska dikten var också en 

individuell angelägenhet, en längtan att befria sig från ideologiska band och hävda sin egen 

personlighet. Korset och löftet (1925) är t.ex. mycket jagbetonad och den tystnadslängtan 

samt tystnad och jaguppgörelse som är så tydligt inskriven i Vilande dag (1922) är här förbytt 

i mer hörbara, och rent ljudande rytmer och ett språk som både smädar och driver med 

överheten: 

 Dessa mamseller och byxlösa i anden, de bör 

  töjas ut och dragas vid ändtarm och släpas ut på 

                                             gatan och piskas till nakotadanser, inför feta 

                                             poliser som inte kan skratta.
46

 

 

 Björling leker också med orden och låter dem dansa och sjunga i expressionistiska och 

burleska utspel: 

   Jag har dansande ben och har hoppande stjärt, 

       och vipp-vipp! Ej det lönar sig 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? Låt oss vandra och stå 

                                            till vaka och vila i säcken och bära den väl- 

                                            digas stunder. 

                                               [---]
47

 

 

Björling vill tydligt i sin modernistiska diktning avsäga sig det man i allmän och traditionell 

mening betraktar som det sköna. Han gör det genom sin fräckhet och humor som omfattar det 

mesta och han driver både med sig själv och Gud: 

 

Det fräckaste – det heliga! Gud är stark som 

en nosgrimma. Stor, som mänska när hon vet, 

                                              hon är liten.
48

 

 

Inte minst liknar han sig ironiskt ofta vid ett djur eller insekt i Korset och löftet: 

 

                                                 
45

 Gunnar Björling, Vardas kraft:Vila, s.303 
46

 Gunnar Björling, Korset och löftet, s.201 
47

 Ibid, s.243 
48

 Ibid, s.166 
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                                                        Jag är lus som fått tänder, s.130 

      Loppa: jag är liten och stinger. s.204 

                        Jag går tiger bland elefanter, och mänska. s.131 

                     Jag är kall våt, sentimental som en groda. Och 

                                                        klok – som en fluga. s.237 

                     Som en lång, lång mask går min levnad. s.251 

                                                        Jag kom, padda i skogen. s.185 

 

De dadaistiska och futuristiska dragen förstärks ytterliggare i de dikter han presenterar i 

Quosego och Kiri-ra (1930) men även i Solgrönt (1933). Dadaismen ville tömma orden på 

dess innehåll och var en stark protest mot det konventionella och andefattigt 

institutionstänkande som man uppfattade att samhället präglades av. Den dadaistiska rörelen 

intresserade sig för medryckande och varierad ljudfantasi och ljudlekar med ord som saknar 

vanlig innebörd. På så vis ville man närma sig ”ordets innersta alkemi”.
49

 Både dadaismen 

och futurismen ägde ett radikalt tvivel på konsten som sådan och kan sägas vara en slags anti-

konst. Den var även anti-intellektuell till sin prägel och ville att fantasin, leken, ångesten och 

skaparviljans kraft och djärvhet skulle få fritt spelrum. Man avskydde opportunistisk feghet 

och hierarkisk moralism och skönheten såg man just i kampen. Men här fanns också 

destruktiva drag, särskilt inom den futuristiska rörelsen, som hyllandet av kriget och den 

aggressiva energin och hastighetens skönhet i t.ex. automobilen. Allt förlegat och gammalt 

ville man bryta med, och som det står att läsa i det futuristiska manifestet
50

  skall poeten ge 

sig hän med glöd och prakt och mod, djärvhet och uppror skall vara grundelement i poesin. 

Modet och djärvheten kan rent språkligt sägas vara uppbrytandet av syntaxen, brott med 

metrisk rytm och ordval, ljud samt sammansättningar av ord som pekar på uttryck som bygger 

på andra principer än det rent logiska i språkvetenskaplig mening. 

     En typisk dada-inspirerad dikt kunde ta sig följande experimenterande ljud-uttryck hämtad 

från 4711 Universalistisk Dada-Individualism i Quosego: 

 

Min nya saklighet. 

     Tschili tschili-tschau! 

              tschili tschili tscau-tschau! 

           schili tschili tschili-tschi! 

                                                                tschili-tschau! 

                                                 
49

 Bengt Holmqvist, Den moderna litteraturen, s.118, Stockholm 1966 
50

 Gunnar Qvarnström, Moderna manifest 1 Futurism och dadaism, s. 13-16, Stockholm 1973 
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                       tschili tschiliman dja-dja-daj! 

         tschili tschili tschau- 

                                                                   tschi! 

                                               tschiliman tschiliman tschiliman tschiliman- 

                                                                         dja! 

                                                                         tschi-tscha-tschi! tschili-li-li-li! 

                                                                         tschili tscili tschili 

                                                                         tchiliman tschiliman- 

                                                                         dja- 

                                                                         ro!
51

 

 

 

Eller: 

                                                                harakiri-ka! ki, ka 

                                                                hara-ra! 

         harakiri-ki! ki, ka, ki, ka 

                                                                hararara-ra! 

                                                                harakiri-ha! 

                                                                ki, ka- 

                                                                ki! 

                                                                kiri-ra svarta  sotnjan som blod på din hand 

                                                                svarta sotnjan skall dö för din hand. 
52

 

 

Jazzrytm, hörbar musik och dansen finns med både i Korset och löftet, Quosego-bidragen, 

Kiri-ra och i Solgrönt. Dikterna ger ofta ett utåtriktat och energiskt uttryck som verkligen 

känns och låter: 

         Trumma skall gå, alla blåsinstrument. Allt skall 

jublande stå: gyllene strumpa, och svartband i 

                                          håret! 

                                               Alla vi går den stora revelj, alla vi blåser 

                                           pipa, signal till signal. Stunderna brinner: 

                                              längtan, ett hundrande sånger! 

[- - -] 
53

 

Eller: 

                                                 
51

 Gunnar Björling, Quosego, s.325 
52

 Gunnar Björling, Kiri-ra 1930, s.533, ur Skrifter 1 Norrköping 1995 
53

 Gunnar Björling, Korset och löftet, s. 258 
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Klockan tolv cha-ra cha-ri cha-ra 

                                                           ha! Det är sockerkaks- 

                                                           musik 

                                                    framåt 

                                                    tim-tim- 

                                                    kratsch!denna kulörta snurra 

                                                    brädlapp slår, violin och saxofon 

                                                    klip-klap! Taramtam- 

                                                    tam! 
54

 

Eller: 

Hoppa,  skratta,  bleka,  magra,  magra, 

                                        bleka! 

                                                hopp-a, det 

                                                är allt, tills att – 

                                                hopp-, skratt-a, skutt- 

                                                a på golvet! 
55

 

 

Walter Dickson
56

 har betonat staccato- och synkopernas rytm (det nedfallande a:et) hos 

Björling som stilistiskt visar sig som en estetisk effekt som vill lätthet och visa på jazzens 

friläggande av lek och vitalitet. Dickson tänker sig att det nedfallande a:et betecknar ett 

hårt slag på cymbalen som tycks spräcka tonen av ljus lätthet. Kanske ge känslan av lätta 

danssteg som är förlösande för diktaren tänker jag. Han säger i en dikt som heter: När jazz 

tar slut: ”Snälla snälla spela,/ mina tårar glöder/mina kval välsignar,/mitt jags 

förstockelse/en minut/ännu!”
57

. Eventuellt ville Björling samtidigt visa på förlösning av 

tidsandan som dadaismen kunde skänka. I en dikt talar Björling om dadaisterna som 

”Dada solsmidaren”
58

 och i en annan ”Dada – tillvarons ljus på våra hårrötter”
59

 

Återkommande gånger i Solgrönt använder Björling ”vi” som gemensam term för 

dadaisterna: ” Vi är kronorna” (s.568), ”vi ser ansiktens ljus” (s.568), ”Vi – med skratts 

mun” (s.569), ”Vi […] som en kärlek till universum […] Allt! Är vi för den glädje som är 

i oss” (s.570), ”vi har ett nytt hjärtas munnar” (s.566) osv. Detta visar återigen på den 

livsdiktare som Björling är och tron på ljussinnet som förlösande kraft i världen. 
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     Katarina Frostenson och Erik Beckman
60

 för en intressant diskussion om rytm hos 

Gunnar Björling. De talar om den finlandssvenska fria rytmen som har rytmen som ett 

innehållselement och därför också blir ett dramatiskt element, precis som radindelningen 

också är dramatisk jämför med svenska poeter som mer använder rytmen efter ett metriskt 

och bekvämare mönster. Dvs. låter rytmen mera rätta sig efter formen. Det typiska för 

Björling är att han stannar upp rytmen och liksom hejdar sig. På så sätt blir hans dikt 

väldigt ickerytmisk och omöjlig att t.ex. memorera. Frostenson talar om det avhuggna och 

uteblivna som det språket söker efter – som ett utsträckande mot ett Du som tystnad eller 

förundran. Och det har vi ju sett att Björling gör, söker sig mot det anade, tystnaden, ton 

som ett återkommande tema, särskilt i Vilande dag och det är ett tema som han 

återkommer till i de senare dikterna efter 1933. Det arytmiska kan vara ett sätt att försöka 

illustrera detta utsträckande och sökande. Men i Björlings expressionistiska, dadaistiska 

och futuristiska dikter ljuder och låter dikterna mer i sin forcerande pratsamhet, dans och 

musik och bullrande skratt och dånande automobiler än betonar en tystnad. Samtidigt är 

många av de modernistiska dikterna också väldigt Jag- eller Vi orienterade. Men rytmen 

är fortfarande ofta uppstannande, och hejdar flödet på typisk Björlingsk maner trots alla 

ljud.  

 

     Själv talar Björling om rytm och ord på följande sätt i några dikter: 

 

Guds rytm i tingens former – vilas dag i väx- 

                                           ande.
61

 

 

Tro ej ord, tro den ton i mitt lyssnaröra. 

[- - -] 
62

 

 

Mitt språk är ej i orden. 
63

 

 

      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 
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     söker i rytmen och orden, och finner en marsch- 

   takt som klampar. Jag ilar som husvilla hunden 

                                           i ångest. 
64

 

 

Formuppbrottet hos Björling kanske är det som gör att man kan uppfatta Björlings dikter 

som svårtillgängliga. Det att han bryter ner syntaxen och inte alltid använder satsens 

logiska form med subjekt och predikat, utan ofta använder enbart fraser samt att han ger 

ord som och, att och det ett speciellt värde. (Ett stildrag han kommer att utveckla till sin 

fulländning i sitt senare författarskap). Men om man tänker sig Björlings allmänna 

språkskepticism gällande ordet, såsom han skriver ovan, ter det sig mer logiskt varför han 

skriver som han gör, att det så att säga är en högst medveteten form som kan frilägga det 

sökande han utforskar. Sökandet efter ett mer allomfattande språk som omvandlas till ton i 

lyssnarörat. Jag har försökt visa att Björlings tanke som vilar på relativ grund också blir 

det som sammanfaller i Björlings sökarspråk. Allt är i växande och förändring, även Guds 

rytm, en rytm som visar att varaformen ständigt är i omvandligt och transformation. Ingen 

form är statisk, således heller inte språkets form. Därav uppbrytandet av den logiska 

satsens mening och betydelse. Det är det som är innebörden i själva kampen och som 

Björling skriver ”Vi brottas med materialet. Det är inte avslutat”.
65

  Dvs. tanken blir aldrig 

avslutad och den söker sitt uttryck i själva formen. Som Björling uttrycker det ”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.”
66

 

Kampen med ordet (och olika sinnesintryck) kan beskrivas som det som tränger på 

diktarens huvud och strupe, t.ex: 

 

En gång när inte strupen spränges 

                                                    och inte mullen drager 

   och inte havet trycker på mitt huvud; 

[- - -] 
67

 

 

Eller: 
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[- - -] 

och ord ekar i hjärnans 

                                                             latenta oro. 

[- - -] 
68

 

Eller: 

 

Mina öron trötta 

                                  ro och svindel ögonen yr om varandra 

[- - -]  
69

 

 

Det är också ordet som driver diktaren till en längtan efter annat språk som omvandlas till 

ton och tystnad: 

 

Ej orden är luftslott och sken. Ej orden är 

skramlande sorlet, ej sånger dem tomheten vräker 

                                       förbi. 

Orden är ändlösa tigande under. Orden är 

                                          — vi! 

     Ord bär av längtan ett doft, ord bär det tigande 

                                          liv. 

       Strålande klarhet, doftande tystnad: mitt ord! 
70

 

 

 

2.4 Paradoxen hos Björling 

Ett annat kännetecken gällande Björlings språk är hans paradoxer. Hela författarskapet 

bygger mer eller mindre på vad Anders Olsson (1995) kallar motsatsernas samspel eller 

krafternas harmoni. Björling pekar själv på, som vi sett exempel på ovan, att själva formen 

för det estetiska är i ständig rörelse, den kan inte vara sluten eller avslutad. Själva 

författarskapet bygger med andra ord på utveckling som finns uttryckt återkommande 

gånger genom diktandet, dels genom blommans form dels genom Kristus som båda 

handlar om livets växelspel genom liv och död. Det ena förutsätter således det andra: 
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Form är en blomma, hon växer, blir enkel, 

som tigande banden. En gång är stunden din dikt. 
71

 

 

                                                              Gud är dödens 

blodröda blomma:liv! 

[- - -] 
72

 

 

       Du står vilande i dagen:port, och ljus! Du tiger, 

                                         som när världen sjunger: 

                                            livets! Kristus. 

                                            Född, och död, i dagarna och – solen! 
73

 

 

Vad vi ser här är att Kristus och blomma som symboler blir något identiskt med själva 

livet. Som vi sett tidigare menar Björling att vi skall leva kampen och korset konkret och 

denna process går genom livet och döden. Jag tolkar det som att det handlar om att frigöra 

sig från allt som tynger och står i vägen för födelsen, det nya som skall födas fram. Det 

nya medvetandet, den nya livskraften som finns inneboende i nåden och i förståelsen av 

själva livsödet och gåtan. Här samspelar materia/ande, gammalt/nytt och död/återfödelse. 

Återkommande gånger talar Björling om ordet seger. Att segra över natten, segra över 

mörkret och segra över döden. Men för att segra måste du först som människa förlora. 

Förlora egot, förlora jaget, allt som inte vill kärlek och växt och utveckling.  

 

                                                  Där är ej Gud: om ej världen! 

Du kan inte vinna, om du ej förlorat. 

           Du kan ej gå stolt, förrän du fann ett större. 

                                                  Du har inte ro, förrän du söker. 
74

 

 

Att segra du föddes: att välta en sten från din 

grav. – Vi skall gräva Guds lik upp ur dagarna. 
75

 

 

Det handlar alltså om att finna något större, något bortom människans jag, det som är själva 

livets sökande efter en högre mening. Vi ser även en intertext i dikten ovan från Nya 
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testamentet om stenen som välts från en grav, dvs. självaste Kristusgraven där Kristus 

återuppstår från de döda. Det är själva essensen av seger över döden, självaste 

återuppståndelsen som Björling flera gånger refererar till i sin dikt. Titelorden Korset och 

löftet, finns också med i en av dikterna: ”Korset och löftet står tidlöst, två händer som söker 

varandra.”
76

  Här samspelar motsatserna lidande/förlust/seger. Björling refererar tanken om 

korset och löftet som tidlöst, dvs. något som alltid funnits och han skriver också i Vardas 

kraft:Vila ”kristusanden har levat och dött och återuppstått i alla kulturer!”
77

 Det är i själva 

verket en universell och allmän princip det att finna andens evangelium. Han skriver vidare 

”Att finna andens evangelium, det som befriar individen och uppreser det universella livet: 

vardags solsken, mödas himmel; det växande måttlösa: ande, och stunder!”.
78

 Att bära korset 

och mödas himmel är således att bära livets och människans villkor. Det är det som innebär 

att växa och förstå det som samtidigt är både individuellt och universellt. Björlings 

individualism skall alltså inte förstås som egoism. Han talar t.ex. om den som aldrig levt som 

människa  ”Han skall inöva plikt och hjärta, älska av all sin själ ”Gud” och människor, älska! 

Enbart i förnuftig och konsekvent egoism och individualism.”
79

  Det handlar således att hitta 

en princip genom individens växande som har ett överindividullet värde och som Björling 

skriver ”har att lösa världskulturens brännande problem”
80

. Han ser det som ett ideal att låta 

individ och universalitet samspela när han säger ”En intellektuellt betonad mänsklig 

solidaritet, universalitet; ett individualistiskt, och samtidigt kollektivt och mekaniserat 

ideal”.
81

 

     En annan självklar och tydlig paradox är t.ex. dikten ovan med raderna ”Du tiger som när 

världen sjunger”. Det är ett återkommande och bärande tema i många av Björlings dikter som 

jag också visat exempel på; om en röst, tal eller ord som tonar i något hörbart men samtidigt 

är icke-akustisk. Horace Engdahl resonerar kring detta fenomen i Björlings diktning och talar 

om att tonen skall förstås som en resonans av det icke utsagda; ”den är tystnadens medverkan 

i talet.” 
82

 Tanken tycks vara att tonen är en slags återhållsamhet av ett inre språk som 

härstammar från författaren men samtidigt inte är hans. 

     Vidare kan tanken med att språkligt använda sig av paradoxer som Björling gör innebära 

att han inte erkänner en absolut och slutgiltig verklighet och att motsättningarna och dess 
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antiteser visar på världens tvära kast och ständiga växlingar. Allt är i rörelse. Ingenting står 

still. Nästan som en nihilistisk uppgörelse med alla typer av absoluta värden erkänner han inte 

varat som något allenarådande evigt. Utan varat genomgår utveckling och förändring just 

genom samspelet mellan krafternas antiteser. Samtidigt har Björling ett klart uttalat kosmiskt 

betraktelsesätt som nästan ter sig metafysiskt. Man skulle kunna säga att det handlar om ett 

samspel mellan absolut och relativt. Eller som han skriver ”allt är relativt men inte 

godtyckligt”. 
83

 Anders Olsson tänker sig motsernas samspel i Björlings åskådning som 

”frågan om aktiv mystik, som vill förena aktion och kontemplation, kristendom och indisk 

monism, väst och öst, människa och kosmos”.
84

  

     Man kan också tänka sig att paradoxerna i hans språk helt enkelt vill spegla allt som 

omfattas i vår omvärld; att det alltid tycks finnas två poler som förutsätter varandra. Inget utan 

den ena, vice versa. Björling; ”Vår verklighetsupplevelse och vårt viljeliv når ej sin 

fulländning, förrän de nått det irrationella. Först under en omedelbar praktisk och 

kosmiskreligös synpunkt framträder livsvärdets: allt! eller intet”.
85

 Således räcker det inte 

med ett rationellt betraktande av omvärlden, det måste vid någon tidpunkt slå över i det 

irrationella innan det kosmiskreligiösa seendet kan vakna till liv verkar Björling mena. 

 

 

3. Slutsats och sammanfattning 

Mitt syfte med denna uppsats om den finlandssvenske diktaren Gunnar Björling har varit att 

undersöka hans första produktion mellan 1922-33 som brukar benämnas hans modernistiska 

period. Jag har under uppsatsens gång försökt svara på mina frågor: 1. Vad innebär den andre 

som Du för Björling?, 2. Hur det relativa påverkar Björlings etik, estetik och kunskapsteori?, 

Vad är utmärkande för Björlings språk?, 4. Vad modernismen innebär (dvs.dadaismen, 

expressionismen och futurismens stildrag) för Björlings skrivande och språk 1922-33? genom 

att som metod göra en närläsning av en noga vald avgränsning som omfattat mina fyra 

ingångar. Dessa ingångar (se s.1 i inledningen) som delat upp uppsatsen i fyra avsnitt, har 

varit ett led för mig att försöka problematisera och visa på typiska fenomen som jag har 

iakttagit i Björlings diktning.  

     Det jag har visat på och också kommit fram till som slutsats är att Björling är en komplex 

och mångfacetterad författare som kräver en vidare förståelse för det han diktat om än bara att 
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stirra sig blind på rent yttre biografi som vissa forskare lagt stort fokus på. Jag menar för att 

förstå Björling måste man närma sig honom både språkfilosofisk, moralisk och estetisk för att 

möjliggöra och verkligen gå på djupet och förstå vad han menar och säger med sin dikt. 

Dessutom tror jag även man måste ha en viss sorts sensibilitet som forskare/läsare för att som 

både Katarina Frostenson (Halifax 1987:1) och Walter Dickson (1956) också föreslår: att 

förmå lyssna fram dikten. 

     Mina frågeställningar kan sammanfattas på följande vis: Den andre för Björling är ett 

utsträckande mot ett Du som kan representeras av olika typer av gestalter. Ofta i hans 

inledande diktsamling Vilande dag (1922) och i hans senare produktion efter 1933, kan det 

handla om en tystnadsgestalt som en gåta eller ton, som en röst bortom orden. Vad denna gåta 

innebär kan man resonera länge om och frågan i sig kan rymma ännu en uppsats för att 

försöka få svar på. Jag har i alla fall vidrört frågan och också försökt visa dels genom mina 

resonemang men också genom att konkret hänvisa till några dikter som vidrör temat om 

tystnad och gåta vad det kan vara: t.ex. en oändlighet bortom det ändliga som 

sinnet/medvetandet genom sin omedelbarhet kan uppfatta. Ett annat Du i Björlings diktning 

som jag visat förekommer i hans tidiga produktion är en syftning till eros. Jag har visat att det 

är en hänvisning till den antika kärleksprincip som t.ex. figurerar i Platons Gästabudet, och 

som kan förstås som både likhet och olikhet till den kristna kärleksprincipen agape. Jag har 

även påvisat att eros kan vara brist eller begär som genom psykologisk eller andliga tankesätt 

kan vara en princip som har till uppgift att driva människosjälen mot sin gudomlighet eller att 

skapa ett helare och mer medvetet psyke. 

     Det relativa har en stor funktion för Björling och hans författarskap och ger utslag både i 

hans etik, estetik och kunskapsteori, men även språkligt. Det handlar om att inte godta någon 

absolut verklighetsuppfattning och i förlängningen en absolut värdeteori. Han använder sig 

gärna av distinktionen relativ men inte godtycklig. Det gör att det ändå finns inbyggd en spärr 

mot helt ogrundade resonemang. Björlings världsbild är rörlig och i ständigt förändring. Inga 

begrepp kan därför på ett trovärdigt sätt spegla denna verklighet. Jag har visat att denna syn 

gör Björling till språkskeptiker och att den estetik som ligger bakom Björlings diktning är en 

slags dekonstruktion av själva syntaxens logik och självklart semantiska förväntningar på 

logiska grunder. Jag har också visat belägg för Björlings uppfattning att med hjälp av poesins 

ord eller icke-ord försökt frilägga det han som diktare omedelbart förnimmer med ett 

fenomenologisk seende och som den vanliga syntaxen och dess ord inte förmår omfatta. Hans 

etik grundar han till stor del på Westermarcks relativistiska etik som innebär en avsaknad av 

tro på moraliska sanningar då som han anser att moraliska omdömen är grundade på känslor. 



 27 

Björling sätter inte bara sin tillit till det Westermarckska förnuftet utan menar att i praktisk 

mening bör man lita till instinkt och fakta och att varje individ bör pröva sin egen sanning och 

också ta ansvar för den sanning som vi antar och idka prövningsmod och bärarvilja. 

     Ett tydligt språkdrag som jag visat på hos Björling är hans paradoxer. Dessa finns med 

under hans tidiga modernistiska period men finns även i hans senare diktning. Dessa 

paradoxer kan vara ett sätt för Björling att visa på verklighetens ständiga växlingar och 

föränderlighet av krafternas motsatser och antiteser. Detta kan också innebära ett sätt att visa 

på en misstro mot en absolut verklighet. Men det kan också vara ett stildrag som han använder 

för att spegla allt som omfattas i vår omvärld, att det alltid tycks finnas två poler som 

samspelar med varandra och också förutsätter varandra. Med andra ord att t.ex. liv förutsätter 

död, och att död förutsätter pånyttfödelse osv. 

     Gunnar Björlings estetiska strävan att bryta med en traditionell form och rytm, gör att han 

också under sin första diktarperiod 1922-33, använder modernistiska stildrag som mynnar ut i 

expressionistisk, dadaistisk och futuristisk estetik med allt vad det innebär av 

experimenterande med språket. En del utforskare av Björling har i sin analys av Gunnar 

Björlings förnyelse av språket sett rent politiska avsikter. Och det är ju också så att inom 

dadaismen och futurismen finns en inbyggd samhällskritik av småborgerliga värden och av ett 

småsint och fördummat betraktande av vår omvärld. Denna typ av kritik tror jag definitivt han 

delade och också låg till grund för tillägnandet av den modernistiska poesins formella revolt. 

Till stor del handlade det också, förutom samhällskritiken, om en kritik mot den traditionella 

diktningens tilltro till logiska formideal. Modernistiska diktare ägde istället en tilltro, inte till 

en ren avbildning av verkligheten och realismens krav på identifikation, utan en tilltro till sitt 

inre och dess själsrörelser och att uteslutande låta formen formas av innehållet och inte 

tvärtom.  

     Jag vill även tillägga att i hans senare diktning håller han kvar vissa modernistiska drag 

och utvecklar än mer sin särskildhet och stil med allt mer utrymme för tystnad och pauser och 

ger även mer plats för ord som och, att och det som han under hela författarskapet ger ett visst 

värde. 

     Slutligen vill jag nämna att det varit väldigt berikande att ta del av Gunnar Björlings 

diktning och funnit det mycket värdefullt att gå på djupet i ett författarskap som är både svårt 

och komplext, men väl värt mödan att undersöka och försöka förstå.  Det är min förhoppning 

att min närläsningsmetod i denna uppsats kan innebära en viss förståelse för några av de 

aspekter som jag iakttagit i hans inledande författarskap och att utöver många andra läsningar 

som gjorts av Gunnar Björling kan bidra till ett intresse att närma sig hans verk.  
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