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Lars Gustafsson (1936–2016).  FOTO: DAN HANSSON
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”O
m det är något som kommer 
att återstå av mig, så är det 
poesin”, förklarade en gång 
Lars Gustafsson själv. För 
egen del hoppas och tror jag 
att det blir mer än så som 

visar sig vara av bestående värde. Men vad är det 
som är så speciellt med hans poesi? Vad 
 kännetecknar den? På vilket sätt intar den en sär
ställning och hur är den gjord? Det tål att fundera på.

Det första manuskript han sände till ett bok
förlag var en diktsamling, ”Månsångarträd”. Det var 
på hösten 1953. Lars Gustafsson var då 18 år  gammal 
och flitig medarbetare i skoltidningen Gymnasis
ten. Där var han, knappast överraskande, den fliti
gaste skribenten av alla och lät inte bara publicera 
en strid ström av brådmoget lärda kåserier utan 
även en och annan egen dikt. Några av dessa tidiga 
dikter ingår i de utgåvor av hans samlade dikter 
som har utkommit alltsedan volymen ”Ur bild i 
bild. Samlade dikter 1950–1980” (1982).

”Månsångarträd” refuserades av Bonniers. Att 
döma av lektörsutlåtandena kan förlaget möjligen 
ha övervägt utgivning. Den ena lektören, Per Erik 
Wahlund, förordar nämligen publicering och 
 avrundar sitt utlåtande med att han anser att dikt
samlingen hör hemma i Lilla Lyrikserien. Den 
 andra lektören var Werner Aspenström. Han var 
inte lika positiv och ställde sig särskilt frågande in
för det i hans tycke alltför tillkrånglade bildspråket: 
”inför vissa dikter frågar man sig, om man har att 
göra med en senkommen parodi på 40talsmoder
nismen.”

En utgivning av ”Månsångarträd” i Bonniers 
 Lilla Lyrikserie skulle ha medfört att Lars Gustafs
son hade debuterat samma år som Tomas Tran
strömer, 1954, men så blev det alltså inte. Det blev 
istället som prosaist han kom att ge ut sin första 
bok, romanen ”Vägvila”, publicerad av det lilla stu
dentförlaget Siesta i Uppsala 1957 (en roman som 
Gustafsson senare kom att stryka ur sin egen verk
förteckning). I själva verket hann han publicera 
 ytterligare tre romaner, utgivna av Bonniers, innan 
han 1962 debuterade som poet, med ”Ballongfarar
na”. 

Redan året därpå gav Gustafsson ut en dikt
samling som nog bör räknas som en av hans allra 
bästa, ”En förmiddag i Sverige”. Till skillnad från 
den lyriska debuten väckte hans andra diktsamling 
uppmärksamhet och gavs positiva recensioner av 
Åke Janzon, Olof Lagercrantz och Karl Vennberg. 
Deras lovord bidrog till lanseringen av denna litet 
säregna poesi som inte riktigt passade in i någon av 
det tidiga 60talets dominerande poetiska skolbild
ningar i Sverige. Särskilt ett stycke i den recension 
Lagercrantz skrev är värd att citera:

”Ett sådant slags poesi som Lars Gustafsson skri
ver har inte presenterats i vårt land tidigare. Den 
representerar en motpol till den lyrik vars främsta 
namn är Erik Lindegren och vilken utmärks av en 
väldig formens, tankens, uttryckets anspänning och 
uppladdning. Om Erik Lindegren är mannen som 
högt över arenan gör sina väldiga språng, vilka 
 kräver absolut behärskning och utförs under publi
kens andlösa tystnad, så är Lars Gustafsson en 
slank dansare, vilken till synes nonchalant, ledigt, 
slarvigt promenerar ut på den slaka linan.”

Varför tyckte sig erfarna kritiker se något nytt  
i Gustafssons poesi? För att försöka besvara en 
 sådan fråga måste man begrunda den svenska 

 poesins belägenhet i början av 60talet. Då fanns 
två antagonistiska strömningar inom ung svensk 
lyrik. Både konkretismen och nyenkelheten, för så 
kallades dessa strömningar, ville erbjuda alternativ 
till den knäsatta poetiska modernism som domine
rade fältet och som väl gör så ännu idag. 

Den svenska modernismen har sina rötter i sym
bolism (Ekelund, exempelvis), i expressionism (La
gerkvist, Södergran) och i surrealism (Lundkvist, 
Ekelöf, Lindegren), och vad dessa rörelser har ge
mensamt är en psykologisk inriktning. Ur källor 
som dessa kommer en poesi som, grovt talat, vill 
frammana det undermedvetna. I detta syfte odlas 
den poetiska bilden, metaforen, med vars hjälp mer 
eller mindre oväntade samband knyts mellan skilda 
företeelser. Metaforen framhävs nästan som en 
koncentrerad dröm, en drömmens kvintessens. 
 Poesin ligger i de hemlighetsfulla band som meta
forerna knyter, och poesins primära uppgift blir att 
suggerera fram livsgåtan eller det egna jagets 
 outgrundliga mångfald.

Konkretismen var en motrörelse i opposition 
mot denna form av modernism, som vid denna tid 
traderades av exempelvis Tomas Tranströmer. Man 
kan se konkretismen som en protest mot det 
 centrallyriska och psykologiska, mot självbespeg
lingen. Konkretisterna vill sätta språket självt  
i första rummet. Poeten skulle vara en skicklig ma
nipulatör. Sabotage iscensattes därför mot det cent
rallyriska jaget.

De nyenklas uppror riktades mot samma håll 
som konkretisterna riktade sitt, men strategin var 
en helt annan. Istället för experimentalism och 
 bokstavslekar, så kallad lettrism, förordade de en 
folklig och demokratisk och publiktillvänd diktning 
och ett uppror mot vad Göran Palm med ett för
klenande slagord kallade ”aristokratmodernismen”.

L
ars Gustafsson räknades under några år 
till denna senare strömning, antagligen 
mest för att han förhöll sig kritisk till den 
poetiska modernismen. Med hans ny
enkelhet var det i övrigt lite si och så. Men 
i sin hantering av den poetiska bilden är 

han inne på samma linje som de nyenkla, en linje 
som han senare inte har avvikit från i sin lyrik. 
 Gustafsson försmår metaforen, till förmån för 
 exempelvis allegorin. Det kan yttra sig i att han kon
struerar hela dikter som ett slags större metaforer, 
om man nu kan förtydliga saken så, alltså att det 
poetiska grepp han ofta tar är att göra hela dikten 
till en allegori. I linje med den nyenkla estetiken är 
även sakligheten och den lätt undervisande ton han 
gärna slår an, men Gustafssons saklighet är inte 
trygghetsskapande utan tjänar i själva verket helt 
motsatta syften, nämligen att skapa distans till det 
sagda och markera mångtydighet. 

”Oändligt sammansatt föds människan” enligt 
Gunnar Ekelöf, men hos Gustafsson är det inte det 
inre som ska utforskas med hjälp av metaforer och 
paradoxer. Mångtydigheten vidgas till att primärt 
gälla den yttre verkligheten. I stället för att fram
häva sitt gåtfulla jag skriver han dikter om de gåt
fulla objekten. Säregna föremål, konstiga maskiner, 
kuriösa experiment, besynnerliga äventyr och säll
samma händelser är sådant som drar till sig hans 
uppmärksamhet. Här dominerar inte något djup
psykologiskt perspektiv på tillvaron. 

Vad som dominerar är från begynnelsen och ge
nom hela hans poetiska författarskap snarare en 

filosofisk och epistemologisk misstro mot allt vane
seende, en misstro som är mer radikal än den som 
någonsin psykoanalytisk teori skulle kunna erbju
da. För Gustafsson är inte bara jaget egendomligt 
utan hela tillvaron. De vardagligaste sinnesintryck 
beskriver han gärna på ett avsiktligt mystifierande 
sätt. Sakligheten kommer därför att framstå som en 
retorisk finess som framhäver gåtfullheten. Den är 
besläktad med Ludwig Wittgensteins saklighet. 
Gåtfullheten gäller inte bara hur världen ser ut utan 
lika mycket att den alls finns.

T
rots återhållsamheten med metaforer 
är Gustafssons språk i hög grad ett 
konstspråk. I en intervju har han sagt 
att han har svårt att ta litteraturen på 
allvar och därför försöker anpassa sitt 
tonfall till ”litteraturens tonfall”. Med

vetenheten om att poesin har färdiga konventioner 
och former manifesteras alltså i en avsiktlig marke
ring av detta förhållande. Hans stundtals ålder
domliga stil och (särskilt i de längre diktsviterna) 
docerande tonfall är nog å ena sidan ett genuint 
 uttryck för kärlek till gammaldags skönskriveri och 
litterär tradition, men å andra sidan resulterar 
 detta i en ändamålsenlig pastisch som på ett ganska 
distanserat sätt pekar på det poetiska språkets nöd
vändiga förkonstling.

Denna distans till de egna uttrycksmedlen syns 
även på vissa återkommande ord, såväl i prosan som 
i poesin. Mycket är ”egendomligt”, annat är ”besyn
nerligt”, ”sällsamt”, ”gåtfullt” eller ”säreget”. Vad som 
inte är ”ett slags” kyla är ”en sorts” värme. I vad Gus
tafsson själv uppfattade som sin ”egentliga debut”, 
romanen ”Poeten Brumbergs sista dagar och död” 
(1959), uttrycker sig poeten Brumberg på följande 
sätt om språket: ”Vad är nu en beskrivning? Jo, ett 
slags egendomligt verktyg som vi använder på värl
den, ett egendomligt någonting som är sådant att vi 
kan stoppa in iakttagelser i ena änden av det och få 
ut andra iakttagelser i den andra.”

Detta är en språkuppfattning som ännu två år
tionden senare ger eko i hans doktorsavhandling  
i filosofi, ”Språk och lögn” (1978). Till yttermera 
 visso är det gustafssonskt i kvadrat att formulera en 
dubbel reservation som ”ett slags egendomligt”. 
Liknande reservationer finns med när Gustafsson 
gör en liknelse. Han skriver då ofta att A är ”inte 
olikt” B. Att avståndstagandet från det modernis
tiska bruket av metaforer inte bara har estetiska 
utan åtminstone delvis även språkfilosofiska 
 bevekelsegrunder är ganska klart, men jag är för 
egen del inte parat att reda ut saken och kan heller 
inte hänvisa till någon samlad argumentation hos 
Gustafsson själv. 

Däremot är han ofta inne på en tankegång som 
väl närmast är förknippad med Noam Chomsky, 
nämligen den att det är språket som ”tänker” i oss 
snarare än vi som tänker med hjälp av språket. Det 
är språket som delar in verkligheten i subjekt och 
predikat, språket som upprätthåller ordningen, om 
det nu finns en ordning. Eller med Gustafssons 
egna ord: ”Vi talar, och orden vet mer än vi.” Det är 
alltså med språket som med stigarna i Västman
land, de som Gustafsson har skrivit en underbar 
ballad om, dessa stigar som alltid vet bättre än 
vandraren själv, även om denne är utrustad med 
kompass: ”stigarna är klokare än vi  / och vet allt det 
vi ville veta.”

Ur skepsis i förhållande till språket och litteratu
ren kommer det pastischartade drag som präglar 
Gustafssons poesi alltsedan debuten och fram till 
hans sena diktning. Till hösten utkommer en bok 
som Gustafsson själv hann lägga sista handen vid 
före sin död, ”Etyder för en gammal skrivmaskin”. 
Det är en diktsamling. Vi kommer att känna igen 
vår Gustafsson i den, som alltid. Hans stil är oefter
härmlig. Den är ledig och fri, samtidigt så spännan
de och intellektuellt utmanande därför att den tycks 
vara kluven mellan avancerad språkskepticism och 
kärlek till gammaldags poetiskt skönskriveri.
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”Vi talar, och orden 
vet mer än vi”
Lars Gustafsson trodde själv att det är dikterna som kommer att visa 
sig ha bestående värde i hans författarskap. Blandningen av  ledighet, 
saklighet och en ständig förundran inför den yttre verklighetens 
 gåtfullhet gav honom en särställning i den svenska poesin.

Tommy Olofsson är professor i kreativt skrivande vid 
Linnéuniversitetet.
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”Hos Lars 
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(9/4 2014).
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