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per bäckström

Öyvind Fahlströms konkreta poesi
Materialitet och performance

i den här artikeln kommer jag att koncentrera mig på 
Öyvind Fahlströms konst sedd ur materialitetens syn-
vinkel: primärt utifrån hans manifest för konkret poesi, 
men också med exempel från hans konkreta poesi och 
hans arbete över de estetiska gränserna och cut-ups 
från olika medier.1 Öyvind Fahlström är den stora för-
grundsfiguren i det svenska neoavantgardet, även om 
det först var på 60-talet som han fick denna position. 
Det är speciellt hans bildkonst som har blivit utforskad 
genom åren, med ett ständigt ökande intresse, vilket 
inte minst beror på att han bosatte sig i New York 1961. 
Hans poesi, teater och performance kom framför allt 
att få en nationell prägel i och med att den publicerades 
och framfördes i Sverige, medan hans bildkonst räknas 
till de stora 60-talskonstnärernas, som Andy Warhol, 
Robert Rauschenberg och Claes Oldenburg.

Manifestet

Redan 1954 publicerade Fahlström världens första 
manifest för konkret poesi: »HÄTILA RAGULPR PÅ 
FÅTSKLIABEN«.2 Titeln kommer från den svenska 
översättningen av Nalle Puh, och anspelar på en hän-
delse där Uggla visar att han inte kan stava så bra som 
han förespeglat. Ovanstående är Ugglas försök att 
skriva »hjärtliga gratulationer på födelsedagen«. Det är 
en perfekt titel för ett manifest för konkret poesi, efter-
som det visar på språkets arbiträritet, den arbiträritet 

Fahlström själv vill blottlägga genom att använda fel-
stavning som strategi:3 Uggla och de andra förstår ju 
vad som menas, även om stavningen är som den är, dvs. 
materialiteten lägger inga hinder i vägen för förståel-
sen – bokstäverna betecknar detsamma som den »kor-
rekta« stavningen.4

Fahlström startade som surrealist, men utvecklades 
till en renodlad avantgardist, utan att någonsin helt 
släppa taget om surrealismen. Manifestet kan ses som 
en uppgörelse med både symbolismen och 50-talets 
nyromantik, som inledningsraderna tar avstånd från:

Det litterära vårmodet för 1953 dikterades i Sig-
tuna. Man slopade den psykoanalytiskt marke-
rade byst och höftlinjen, drog ner kjollängden 
och upp ringningen. För det ska vara tonvikt på 
fantasin i år, volanger och fjärilar i håret, Sjung 
med oss Setterlind. (FM)

Det radikala med manifestet är dess betoning av språ-
ket som materia, materia att knåda och omforma efter 
egen lust. Fahlström är dock inte inspirerad av bildkon-
stens – »konkretismens« – seriella teknik och mer eller 
mindre mekaniska permutationer, som fallet är med 
de brasilianska, österrikiska och tyska konkreta poe-
terna, utan av hur denna teknik används i den konkreta 
musiken så som den förmedlades av Pierre Schaeffer i 
programskriften A la recherche d’une musique concrète 
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(1952), varifrån Fahlström lärde sig bryta ut akustiska 
element som sedan kunde användas som fristående 
kompositionsenheter.5 Därför är Fahlströms resultat 
betydligt mer lekande och humoristiskt:

KRAMA språkmateria: det är det som kan 
berättiga en beteckning som konkret. Inte bara 
krama de hela strukturerna: snarast börja med 
de minsta elementen, bokstäverna, orden. Kasta 
om samma bokstäver som i anagram. Upprepa 
bokstäver i ord; späcka med främmande ord, 
gä-elva-rna; med främmande bokstäver, ahaa-
nadalaianaga för handling, jämför fikon och 
andra hemligspråk; vokalglissandi gäaeiouu-
åwrna. (FM)

Men, manifestet blev inte uppmärksammat, trots att 
det förutom en första publicering i den lilla avantgar-
detidskriften Odyssée, senare också publicerades i en 
populariserad variant i Expressen.6 Och Hätila är inte 
heller ett riktigt avantgardemanifest, som Jesper Olsson 
har uppmärksammat i en artikel där han också gör en 
intressant observation om figurdiktens betydelse för 
Fahlström. Det är just i gränslandet mellan bild och dikt, 
mellan ord och visualitet som materialiteten manifeste-
ras. Knådandet av orden, som om de vore materia, utgör 
själva metoden. En metod som utgår från språket som 
konkret materia, som konkret struktur, som Fahlström 
själv uttrycker det i detta längre utdrag ur manifestet:

Poesin kan inte bara analyseras utan också 
skapas som struktur. Och inte bara som struk-
tur med tonvikt på uttryck för idéinnehåll, utan 
också som konkret struktur. […]  Det är givet att 
orden är symboler, men det är inte något skäl för 
att poesin inte ska kunna upplevas och skapas 
med utgångspunkt från språket som konkret 
materia.

Att orden har symbolvärde är inte märkligare 
än att i bildkonsten de föreställande formerna 

har symbolvärde utöver det som de ytligt före-
ställer, och att nonfigurativa former, även om det 
så är den vita kvadraten på den vita duken, också 
har symbolvärde, också ger vidare associationer, 
utöver upplevelsen av proportionsspelet.
[…]

 [Det konkreta alternativets] utgångspunkt 
är: allt som kan uttryckas med språket och varje 
språkligt uttryck i och för sig är likaberättigat i 
ett sammanhang, om det förhöjer dettas värde. 
(FM)

Här ser vi Fahlström inte bara som föregångsman för 
avantgardet, utan också som den bäste formuleraren av 
sina egna principer. För vad är väl detta om inte en stra-
tegi för att blottlägga språkets materialitet, så god som 
någon: »allt som kan uttryckas med språket och varje 
språkligt uttryck i och för sig är likaberättigat i ett sam-
manhang, om det förhöjer dettas värde«. Jag har valt att 
inte gå in på den konkreta poesin här, utan vill bara visa 
en av hans dikter som utgångspunkt för diskussionen 
nedan om språk – »Bobbs omvändning«. Här kan man 
se hur orden snarare används som objét trouvés än för 
sin semantiska betydelse.
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Språken

Jesper Olsson betonar fyra principer för Fahlström: 
»behovet av en oren konst, spelet som estetisk modell, 
bisociationen som kompositionsteknik, användningen 
av faktiskt livsmaterial i konsten«.7 Fahlströms viktiga 
begrepp »bisociation« har mycket att göra med Laut-
réamonts möte mellan ett paraply och en symaskin på 
obduktionsbordet, men utan den slumpmässiga kom-

ponenten. För Fahlström är det vid det medvetna sam-
mansättande av saker från olika områden som man kan 
skapa en stark effekt, inte genom omedvetna processer.

Vid sidan om regel nummer ett i manifestet: alltings 
utbytbarhet, så finner man här regel nummer två: leken 
och spelet som estetisk modell. Fahlström skapade 
själv många spel och lekar, och ett sådant kan man väl 
kalla hans transkriptioner eller »översättningar« av 
mänskligt språk till fågelljud, genom ytterst detalje-
rade överföringar från två fågelböcker han ägde – stu-
dier ni ser resultatet av här:

bild 1: Allan D. Cruickshank A Pocket Guide to Bird. 

© 2011 Sharon Avery-Fahlström.

bild 2: Fahlströms lästa fågelbok. © 2011 Sharon Avery-Fahlström.

De två nya språken kallade han »fåglo« och »birdo«. 
Hans tredje språk tog sin utgångspunkt i seriernas 
värld, och kom att heta »whammo« efter en ljudeffekt 
i amerikanska comics.8 Fahlström översatte svenskan 
till de ljudtranskriptioner han fann i fågelböcker, 
genom att skapa systematiska tabeller. Man ser tydligt 
hur han gick till väga, och det kan fungera illustrerande 
att i faksimil visa hur Fahlström går från utkast till 
utkristalliserat språk i fallet Whammo. 

Här ser man hur en till synes kaotisk nedskrivning 
av olika ljud från amerikanska comics, på samma sätt 
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som för Birdo och Fåglo, systematiseras i tabellform 
utifrån vilket vokalljud som ordet representerar. Det 
visar både med vilken konsekvens Fahlström arbetade, 

bild 3: Birdo, förstudie. © 2011 Sharon Avery-Fahlström.

och hur överordnade spelregler styrde hans skapande, 
ett skapande som i det här fallet utgår från språkets 
materialitet.
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bild 4: Whammo, förstudie. © 2011 Sharon Avery-Fahlström.
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bild 5: Whammo, systematiserad. © 2011 Sharon Avery-Fahlström.
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Radiopjäser

Fahlström fick två radiopjäser eller snarare radiofram-
föranden uppförda, och de har haft stor betydelse för 
det fortsatta arbetet med text-ljudkompositioner i Sve-
rige. Det är därför viktigt att förstå hans grundläggande 
arbetsprinciper, eftersom dessa står som något av ett 
ideal för den efterföljande generationen, som i sin tur 
myntade den internationella termen för detta slags 
poesi: »text-ljudkomposition« och på engelska »text-
sound composition«.

Teddy Hultberg beskriver framförandet av resulta-
tet så här:

Kompositionen har en ovanlig uppbyggnad och 
saknar handling i traditionell mening. En lik-
nande »dikt«, eller hörspel, hade aldrig sänts ut 
i etern av Sveriges Radio; och kanske var även 
dess upphovsman något osäker på hur denna 
»skvader« skulle etiketteras. Sedan dess har 
flera svenska författare/kompositörer vittnat 
om det starka intryck kompositionen gjorde, som 
fick dem att upptäcka radiomediets potential, 
vilket inte långt därefter ledde till framväxten av 
en helt ny genre i Sverige: text-ljudkompositio-
nen.9

Det som är typiskt för Fahlströms sätt att arbeta, är 
att man klart hör ur det lågkulturella integreras i det 
konstnärliga uttrycket.

Fahlström såg själv »Fåglar i Sverige« som poesi:

ljudföljden som onomatopéststavelserna be -
skri ver är ju också poesi: telefonringningen – 
mumsande – kulsprutesmatter. Och framför allt 
radiofonisk poesi – och där måste en stor del av 
framtiden ligga för poesin, att verka med och mot 
och ett med […] alla de friska egensinniga ljud 
som finns och som är igenkännliga samtidigt 
som musikaliskt innehållsrika. Vidare bandtek-

nikens möjlighet till »konkret« knådande och 
bearbetande, mångdubblande, skiktande, frag-
menterande o.s.v. o.s.v. av det klingande mate-
rialet. […]

Så till slut materialiseras den ogripbaraste av 
publiker, radions lyssnande, den onåeliga mas-
san påverkas […] till att bli en del av mitt framfö-
rande, detta som jag gör ensam på en liten fläck 
i Stockholm med kalla apparater och ledningar 
(och en tänd tekniker) […].10

Fahlström använder sig alltså av livsmaterial, genom 
att som översättningsstrategi använda sig av en slags 
cut-ups från olika medier. Det är svårt att beskriva 
radiopjäsen med ord, så den intresserade vill jag 
rekommendera att lyssna på cd-skivorna som kommer 
med Teddy Hultbergs bok Öyvind Fahlström i etern – 
Manipulera världen.11

Avslutning

Jag har visat hur Öyvind Fahlström satte upp regler för 
sitt skapande, regler som i hög grad kan beskrivas som 
strategier för att använda sig av och blottlägga språkets 
materialitet. I sitt tidiga manifest »HÄTILA RAGULPR 
PÅ FÅTSKLIABEN« beskriver han skapandet som ett 
knådande av orden, där ljudlikheter och onomatopo-
etiska reflektioner betyder mer än ordens betydelser 
i sig. I manifestet står dessutom spelet centralt som 
metafor för skapelsekraften, något som vi kan se vida-
refört i de tre artificiella språk han skapade: »Fåglo«, 
»Birdo« och »Whammo«, och hans förhållande till spe-
let förklarar hans fasta regelverk för hur skapandet ska 
gå till – hans »spelmatriser«, med ett ord från Torsten 
Ekbom.12 Och slutligen kan man se hur en tredje stra-
tegi är hans intermediala cut-up från ett populärkul-
turellt område i sina radiopjäser, både som ett angrepp 
på högkulturen, och som ett medel att förnya radio-
konsten i sig. Dessa tre strategier bygger i hög grad på 
materialiteten i både språket och andra estetiska källor 
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till hans konst, och på så sätt lägger Fahlström grunden 
för 60-talets svenska konkreta poesi.

noter

1 Artikeln är ett första försök att applicera materialitetsbegreppet 
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Fahlström Foundation, och copyright att använda dem har gene-
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Foundation has with great generosity permitted the use of the 
pictures in this article, and also sent high resolution scans of 
them, and I therefore want to thank the foundation for their 
help)

2 Öyvind Fahlström. »HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN«, 
Odyssé 1954 nr. 2–3. Jag citerar från det återupptryckta mani-
festet i: Öyvind Fahlström: »HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSK-
LIABEN. Manifest för konkret poesi«, Ord&Bild 1998: 1–2+CD. 
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3 Anders Lundberg & Jonas Magnusson, »Redaktionellt«, 
Ord&Bild 1998: 1–2+CD, s. 4.
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5 Pierre Schaeffer. A la recherche d’une musique concrète, Paris: 
Seuil, 1952.

6 Öyvind Fahlström. »Lyriken kan skapa kollektiv rytmisk extas 
liksom jazzen. En konkret diktare skriver ett program“, Expres-
sen 540719, s. 4.

7 Olsson 2003, s. 197. 
8 De följande skannade faksimilerna kommer från: Teddy Hult-

berg. Öyvind Fahlström i etern – Manipulera världen/Öyvind Fahl-
ström on the Air – Manipulating the World, Stockholm: Sveriges 
Radios Förlag/Fylkingen, 1999.

9 Hultberg 1999, s. 74.
10 Öyvind Fahlström. Brev till Börje Lindell inför sändningen av 

»Fåglar i Sverige«, i Hultberg 1999, s. 125f.
11 Hultberg 1999.
12 Torsten Ekbom. Spelmatriser för Operation Albatross. Strategisk 

modellteater, Stockholm: Bonnier, 1966.




