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Inledning

Ett dylikt spegelfäkteri omöjliggör givetvis varje
egentlig sakdebatt och en sådan var det ju heller

inte fråga om.

— Mikael Enckell1

Kulturdebatter där författare mer eller mindre passionerat kommer
ihop sig om hur litteraturen ska se ut hör inte till vanligheterna nu-
mera, åtminstone inte i finlandssvensk offentlighet. Idag får verken
tala för sig, de hundra blommorna blommar, varje författare är sin
egen monadiska bokföringsenhet och litterära debatter, om de före-
kommer, handlar om påtagliga ting som stipendier eller i bästa fall en
enskild recension.

Väl så, kan man tycka – författarnas jobb är väl att skriva böck-
erna, inte att teoretisera kring dem? Ändå smyger sig frågan på: är
frånvaron av all slags principdiskussion – inklusive den kritikernas
och litteraturvetarnas debatt som man teoretiskt kunde föreställa sig
– verkligen ett hälsotecken, eller kan man tvärtom ana en förströdd-
het bakom boksoffprogrammens glada konsensus? Om alla stilar,
ämnen och skolor är lika bra, lika intressanta, så innebär det väl också
att ingen av dem är riktigt kontroversiell och därmed viktig på rik-
tigt?

Ett brunt kuvert

Det måste ha varit någon gång omkring år 1980 som essäisten och
kritikern Sven Willner visade mig ett ganska tjockt brunt kuvert där
han hade samlat den så kallade modernistdebatten, som rasade
(främst) i dagstidningen Vasabladet år 1965. Stämningen i de gul-
nade klippen var märklig: nästan som om man stött på Claes Anders-
sons, Bo Carpelans och en rad andra kända författares hemliga för-
flutna i en dossier hos den statliga Skyddspolisen.

Här fanns debatt om modernismen, Diktonius, Brecht, samtida
svensk och finsk poesi… dessutom på en ganska avancerad nivå, med
historiska återblickar och bruk av litteraturteoretiska begrepp av ett
slag som man numera ser enbart i specialtidskrifter och avhandlingar.

1 Mikael Enckell:
Öppningen i taket. En
biografisk studie över
Rabbe Enckell 1950–
1974 (Helsingfors
1997), s.237.
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Tuppfäktning? Varför inte; nästan alla debattörerna var den gång-
en män. Men också ett spännande material för den som vill ställa
frågor t.ex. om litterära strömningars historia och om de finlands-
svenska författarnas självförståelse.

Tanken föddes att använda debatten som inkörsport till sin tid;
att ta reda på hur denna bit av 1960-talet ’hände’ och hur de som var
med tänkte medan det hände.

”M-debatten”, som den också kallades, var periodens största och
mest ryktbara konfrontation i sin miljö. Ändå kändes påfallande
mycket av det som då hade sagts redan bortglömt. Många av argu-
menten verkade tillhöra en sjunken kontinent, ett förlorat fält av teo-
retiserande och ifrågasättande. Ibland vittnade de om färdigheter i
kulturell självanalys som senare kanske tillbakabildats, i brist på öv-
ning. Kan det till och med vara möjligt att lära sig något av 1960-
talet? En epok som man kan säga mycket om, men åtminstone att
den verkar ha varit mera turbulent än vår egen.

Hämnd i efterhand: Mikael Enckell

En ny impuls att skriva om ”M-65” gav tredje delen av Mikael Enc-
kells biografi över sin far Rabbe Enckell, som utkom 1997. Moder-
nistdebatten behandlas där utförligt och med stark inlevelse i faderns
position, sådan Mikael Enckell tänker sig den. Boken, Öppningen i
taket, är en fränt polemisk attack i efterhand mot faderns dåvarande
’fiender’ och ett totalt underkännande av deras estetiska och mora-
liska utgångspunkter. Någon ”egentlig sakdebatt” förekom inte, skri-
ver Mikael Enckell i det ovan återgivna citatet. Debatten var i hans
ögon ett helt destruktivt fenomen, en klappjakt, utstötning och sym-
bolisk skändning av fadern.2

Här ”fanns och behövdes sålunda fortfarande fientligheten” skri-
ver Mikael Enckell på ett ställe om faderns kritiker, och hans bok gör
klart att orden kunde användas också om honom själv.3  För mig var
det både utmanande och tankeväckande att möta en tolkning av 60-
talets skeenden som så totalt kontrasterade mot min egen. Tydligen
har jag umgåtts med en annan sorts mänskor än Mikael Enckell,
mänskor som i stort sett minns 1960-talet (inte minst dess tidiga fas)
som en expansiv och frigörande period. Just ”M-debatten” utspelade
sig visserligen fullständigt utanför min horisont – jag fyllde 13 den
sommaren och läste varken Vasabladets eller Hufvudstadsbladets kul-
tursida, snarare lyssnade jag på min första egna LP, The Beatles A
Hard Day’s Night från 1964. Ändå: för oss som råkade befinna oss i
puberteten då sammanföll personlig förändring på ett självklart och
oreflekterat sätt med hela 1960-talets explosiva utveckling. I min
egen närmiljö utvidgades intresset för Beatles inom bara några år med

2 ”de attacker han
[…] utsattes för under
dessa ’utmärkelsernas,
skändningens och den
fördjupade isolering-
ens år’.” A.a., s.166–
167.

3 A.a., s. 351. Sam-
manhanget är här
Claes Anderssons re-
cension i Hbl av
Rabbe Enckells bok
Resonören med fågel-
foten hösten 1971.
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verk av Godard, Pasolini, Kienholz, Frank Zappa, Hesse, Claes An-
dersson, Sonja Åkesson, Sven Lindqvist. Skolkursen kompletterades i
realtid med ett radikalt, avantgardistiskt och anti-imperialistiskt kul-
turklimat. Vi kände inte till tidskriften FBT, som i en mening star-
tade ”M-debatten”, men i efterhand sett ingår den logiskt i det möns-
ter jag själv upplevde en annan flik av.

Mot denna idylliska bild av frigörande och inspirerande läroprocesser
står alltså Mikael Enckells djupt fientliga. Redan vid första omläs-
ningen av själva debattmaterialet var det ändå uppenbart att Mikael
Enckell, i sitt angrepp på dem han ser som debattens skurkar, ute-
lämnar viktig information och tenderar att demonisera ’motparten’.
För att ta till ett äkta sextiotalistiskt uttryck: Mikael Enckell vinklar
materialet hårt.

Eftersom Mikael Enckells bok i första hand är en personbiografi
utan formella vetenskapliga anspråk kan vinklingen kanske också
motiveras, som ett experiment i medvetet tillspetsad subjektivitet. Så
här kanske fadern, Rabbe Enckell, faktiskt upplevde sina utmanare –
åtminstone vissa dagar – och det kan i så fall vara av både psykolo-
giskt och litteraturhistoriskt intresse.

I ett vetenskapligt sammanhang går det ändå inte an att lämna
bort viktiga delar av debatten eller att psykologisera bort vissa del-
tagares motiv – men inte andras – eller beskriva dem som rätt och
slätt onda. Man måste åtminstone pröva tanken att diskussionen kan
ha varit värdefull i sig, att väsentliga problem formulerades, kanske
på bägge sidor av barrikaderna. Vidare, debattens argument kan ge
nycklar till den litteratur som samtidigt skrevs. Slutligen kan debat-
ten läsas symptomatiskt, som ett uttryck för den kulturella situation
och det litterära klimat där den fördes. I debattens droppe finns ti-
dens smak.

Syfte, strategi och metod

Mitt syfte med undersökningen är att besvara tre ganska enkla frågor.
För det första, var det en debatt, det vill säga en debatt i sak? Mikael
Enckell hävdar att det inte var det. För det andra: vad handlade de-
batten om? (eller, om ME har rätt i att någon ”debatt i egentlig me-
ning” inte förekom, hur såg icke-debatten ut?). För det tredje vill jag
i åtminstone någon mån försöka besvara frågan ”varför”. Varför de-
batten?

För att kunna besvara frågorna kommer jag dels att rekonstruera
modernistdebatten, dels kartlägga hur den placerar in sig i sitt sam-
tida litterära fält.
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Avlära med Foucault

Michel Foucault skrev Vetandets arkeologi (L’archéologie du savoir,
1969) som ett försök att i efterhand teoretisera den strategi han til-
lämpat i sina berömda studier av bland annat vansinnets och fäng-
elseväsendets historia. Boken inleds med en lång plädering för vad
man kunde kalla forskarens behov av avlärande. Foucault ställer för
sitt ”arkeologiska”, kunskapshistoriska arbete upp målet att i vad han
kallar ”beskrivningen av diskursiva händelser”, i den mån det är möj-
ligt, undvika färdiga kategoriseringar, hänvisningar till traditioner,
kontinuiteter.

Jag ämnar acceptera de grupperingar historien erbjuder mig en-
bart för att omedelbart sätta dem i fråga; för att lösa upp dem
och ta reda på om det är möjligt att rättmätigt åter sammanfoga
dem; för att ta reda på om man inte borde bilda andra; för att
sätta in dem i ett mera generellt sammanhang som upphäver den
skenbara känslan av förtrogenhet med dem och gör det möjligt
att dra upp en teori för dem.4

En foucaultsk isärtagning av diskurser har relevans också när man
betraktar en provinsiell tidningsdebatt i ett land långt från Paris;
också här lönar det sig att åtminstone sträva till att lösa upp ”den
skenbara känslan av förtrogenhet”. Foucaults eget perspektiv är inte
heller begränsat till de stora och historiskt synliga händelserna, tvärt-
om genomsyrar diskurserna av ”makt/kunskap” (pouvoir/savoir) en-
ligt honom alla relationer och sammanhang, in i samhällets minsta
förgreningar.5  Skogsstigen är i den meningen lika viktig som general-
planen.

Foucault hävdar också att detaljen är unik och oreducerbar, ”man
måste visa varför utsagan inte kunde vara annorlunda än den är, på
vad sätt den utesluter alla andra, hur den bland de andra och i förhål-
lande till dem intar en plats som ingen annan kunde inta”. Inte utan
självironi tillägger han:

Man frågar sig förmodligen vad det till slut tjänar till att upphäva
alla erkända enheter om det när allt kommer omkring gäller att
återfinna samma enheter man i början låtsades ifrågasätta. I själva
verket ger ett systematiskt ifrågasättande av de givna enheterna
först och främst en möjlighet att återställa utsagan som en sär-
skild händelse och att visa att diskontinuiteten inte bara är en av
dessa stora olyckshändelser som skapar en förskjutning i histori-
ens geologi utan redan finns där i utsagans enkla faktum; man lå-
ter den stiga fram i det ögonblick den bryter in i historien; det
man försöker påvisa är den skåra som den utgör, detta oreducer-
bara – och ofta oändligt lilla – uppdykande. Hur banal den än är,
hur oviktiga konsekvenser man än antar den kan ha, hur fort den
än blir bortglömd efter sitt framträdande, hur föga avlyssnad och

4 Michel Foucault:
Vetandets arkeologi
[orig. L’archéologie du
savoir, 1969] (Lund
2002), s.41.

5 Jfr. referatet av
Foucaults makt-
begrepp i del I av av-
handlingen, kapitlet
”Makt”.
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hur illa uttolkad man än föreställer sig den, utgör varje utsaga en
händelse som varken språk eller innebörd uttömmande kan re-
dogöra för.6

Också i tidningsdebatten 1965 finns – föreställer jag mig – dessa kan-
ske bortglömda och oändligt små ”skåror” som ibland ”bryter in i
historien”, men som lika ofta helt enkelt förblir bortglömda. Åtmins-
tone ryktet om modernistdebatten har levt vidare i litteraturkretsarna,
som en sorts urban legend, men då i form av två motsatta och ytter-
ligt förenklade berättelser eller (för att tala TV-slang) två ’format’: en
hjältemyt för 60-talister eller en historia om den förföljda konstnären
– den enckellska martyriologin. Att gå tillbaka till de ursprungliga
utsagorna i debattens gulnade tidningstexter blir då ett försök att
återställa det ögonblick som legenderna tagit sitt avstamp ifrån.

Rekonstruktionen strävar alltså till att komma så nära källorna
som möjligt – källorna bakom det som senare blev de olika föreställ-
ningarna om debattens innehåll. För att om möjligt komma runt
förhandsuppfattningar är det nyttigt att försöka vara medveten om
dem. Frestelsen att läsa inläggen från början av 1960-talet som etap-
per på en rät linje – t.ex. en linje av radikaliserade attityder – är stor
för den som tycker sig ha tillgång till facit i form av ett ’hur det gick’.
De stickspår och ”diskontinuiteter” som Foucault nämner i citatet
ovan riskerar då att tappas bort. Ställd inför debattens kollektiva text
har jag ofta känt behovet av en viss unlearning eller avlärande, d.v.s.
att lära mig av med en alltför påträngande kunskap om vilken rikning
vi numera anser att historien tog efter detta. 1960-talets början spre-
tar, som alla rörliga tider, åt många håll på en gång. Det kan vara
riskabelt att tukta föremålet för studien genom att redan i förväg be-
stämma vad jag vill hitta.

Strategi

I rubriken för den här delstudien ingår tre strategiska led: ”sak, per-
son och fält”. Debattens ”sak” är den första inkörsporten till me-
ningsutbytet, läst som en slags polyfon, kollektiv text. Vad händer om
man läser inläggen utan allt för mycket för- och efterklokhet?

Referatdelen om debatten ’i sak’ är relativt omfattande – den
längsta av studiens tre delar. Det kan motiveras med minst tre syn-
punkter. Dels kräver de vitt skilda – och ibland emotionellt laddade
– existerande tolkningarna av debatten att inläggen presenteras med
en viss utförlighet. Dels är många av ursprungstexternas åtkomlighet
inte den bästa – hela debatten finns veterligen inte samlad i något
offentligt arkiv och bara ett par av inläggen har getts ut i bokform.
För det tredje ligger det i linje med min generella strategi att, liksom

6 Foucault: Vetandets
arkeologi, s.43.
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i romandelen, redovisa för den process som leder fram till slutsat-
serna.

Min strävan är att göra rimlig rättvisa åt de olika parternas sak-
argument. Någon gudomligt intresselös objektivitet tror jag mig mig
inte kunna uppnå, men nog en nivå av vetenskaplig disciplin och
kontrollerbarhet. Min strävan är att urvalet av material och citat inte
systematiskt ska (miss)gynna någon part i målet och att de referat jag
gör av texterna ska kunna godkännas som rättvisa. Att ett referat all-
tid också är en med- eller omedveten tolkning ligger i den humanis-
tiska forskningens natur. Genom mina tolkningar fungerar jag alltid
som en slags virtuell meddebattör. Därför är det viktigt att låta den
här senkomna deltagaren vara synlig i texten. Mitt ideal är alltså att
det ska finnas en genomskinlighet om vad som är avsett som referat
och vad som är mina diskuterande kommentarer.

För att i någon mån kunna avstå från färdiga föreställningar – och
redan att rubricera undersökningsobjektet som ”modernistdebatten”
är en sådan – arbetar jag i det första kapitlet med en läsarkonstruk-
tion, en föreställd sakinriktad läsare av Vasabladet sommaren 1965,
som är intresserad av tidningstexterna i första hand för argumentens
skull. Den ’sakliga läsaren’ är en idealisering eftersom också andra
variabler, t.ex. tolkningar av debattörers personliga motiv, grupptill-
hörighet o.s.v., alltid ingår i kalkylen när en helhetsbild skapas av
textens mening. Tills vidare – inom ramen för det första kapitlet –
skjuter jag ändå de här tolkningarna, som har att göra med det litte-
rära fältet, i bakgrunden.

Framför allt vet denna tänkta läsare inte ’hur det går’ – t.ex. om
någon debattör senare blir en betydande författare, en annan inte.
Jag försöker, kort sagt, börja från själva texterna.

Den sakliga läsaren är intresserad av giltigheten i inläggens inre
logik och av deras litteraturhistoriska exempel. Hänvisar en debattör
t.ex. till en artikel från 1962 antar jag här att den sakliga läsaren kan
kontrollera artikeln.

Parallellt med debattreferatet ser jag dessutom på texternas retorik
och deras uppläggning i tidningen, eftersom också t.ex. ett foto eller
en effektiv metafor kan sägas vara viktiga delar av den ’sak’ som för-
medlas.

Ett avsteg från principen att starta referatdelen in medias res gör
jag för en essä av Johannes Salminen från 1963. Den här för debat-
tens bakgrund centrala texten refereras redan här i inledningen, un-
der rubriken ”Begreppet modernism”. Annars ingår i kapitel 1 ingen
annan lokal bakgrund till debatten än den som kommer fram via
hänvisningar, anspelningar och lån i debattörernas egna texter. Glim-
tar ur förhistorien har jag i stället placerat i kapitel 2, ”Person”, där
jag bland annat spårar vilken roll några av debattens centrala deltaga-
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res spelat i tidigare debatter. Jag undersöker om en sådan förförståelse
gör någon skillnad, d.v.s. om den kan belysa det som sägs 1965.

Samma fråga gäller också det tredje kapitlet, ”Fält”, där perspekti-
vet byter från det historiska till det sociologiska. Den kulturdebatt
jag undersöker ses här som en manifestation av den kamp om sym-
boliskt kapital som i ett kultursociologiskt, Bourdieu-inspirerat per-
spektiv alltid pågår på ett fält som det litterära. Någon egentlig fält-
analys av finländska förhållanden, i skala med den bourdieuska sko-
lans undersökningar av det franska kulturlivet,7  finns inte att tillgå.
Den teoretiska anknytningen handlar här alltså snarare om en vision
och en kompassriktning; fotarbetet får anpassas till terrängen.

Sammanfattningsvis är min strategi att gå från det enskilda till det
något större. Rörelsen kan liknas vid en spiral: med den konkreta
debatten som centrum söker jag mig steg för steg bakåt (historia) och
utåt (fält). Allt för att förhoppningsvis kunna belysa de frågor jag
ställt mitt material, också den sista, d.v.s. varför debatten kunde eller
’måste’ uppstå, just här, just då.

Forskningsläge och källor

Den första grundliga genomgången av Vasabladet-debatten gjordes
1986 av Bror Rönnholm i hans artikel ”FBT – tidskrift i tiden”, ut-
vidgad till avhandlingen pro gradu ”FBT – en tidskrift i sin tid”
(1987, otryckt).8  En ingående kommentar till debatten, sedd från
helt andra utgångspunkter, är Mikael Enckells ovannämnda kapitel i
Öppningen i taket (1997). Om Bror Rönnholms syfte är att belysa
idébakgrunden bakom tidskriften FBT, så är Mikael Enckells grepp
biografiskt-psykologiskt: hans strävan verkar vara att återskapa fadern
Rabbe Enckells perspektiv. Rönnholms metodik är striktare och mera
balanserad, medan Enckells essäartade text är öppet subjektiv. Där
Rönnholm beskriver de Enckell-kritiska opponenternas, FBT:s linje
som legitima kulturella strävanden, karakteriseras de i Mikael Enc-
kells passionerade framställning som bland annat ”estetisk regres-
sion”, ”rivalitet och avund”, ”politisk ändamålsenlighetscynism” och
”ohöljt hat”.9  På sitt sätt kompletterar de två studierna alltså varand-
ra, men utan att mötas. Enckell nämner Rönnholms artikel, men av-
färdar den helt kort.10

Eftersom det egentliga ämnet i bägge studierna är ett annat än
själva debatten – i Rönnholms fall tidskriften, i Enckells fall fadern –
går ingendera särskilt långt in på detaljer. Också tolkningen av mate-
rialet är i bägge fallen snarare sympatiserande med än problemati-
serande av den part skribenten intresserar sig för. Debattens karaktär
av just debatt står i ingendera fallet i centrum. Snarare vill Rönnholm
illustrera en vilja, Enckell en illvilja.

7 Se bland andra kapi-
tel 5 och 6 i Pierre
Bourdieu: Distinction.
A Social Critique of the
Judgement of Taste
(London 1986, orig.
La Distinction.
Critique sociale de
jugement, 1979).

8 Bror Rönnholm:
”FBT – en tidskrift i
sin tid” (Åbo 1987,
otryckt). Avhand-
lingen sammanfattas i
Rönnholms artikel
”FBT – tidskrift i ti-
den” i Sven Linnér
(red.): Från dagdrivare
till feminister. Studier i
finlandssvensk 1900-
talslitteratur (Helsing-
fors 1986). Min
otryckta licentiatav-
handling Dragigt på
berget Parnassos (Hel-
singfors universitet,
avdelningen för nord-
isk litteratur 2003)
ligger som bas för den
här avhandlingsdelen.

9 Citaten från Mikael
Enckell: Öppningen i
taket, s.218, 235, 235
och 264. På s.157 ta-
lar Enckell också om
”gruppfenomen i det
litterära livet, vilka
dikteras av syften som
är uppenbart andra än
dem de aktivt engage-
rade anger som sina
medvetna mål”. —
Den som hävdar så

klarsynt insikt om
andras dolda motiv
riskerar att undergräva
sin argumentation.
Skulle ett motsvarande
tänkt ’genomskå-
dande’ av Enckells
syften, som andra än
dem han anger som
sina ”medvetna mål”
(fast vilka andra mål
kan man ange?), vara
ett sakargument mot
hans eget resonemang?

10 A.a., s.238.
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Kortfattat hade Vasabladet-debatten redan tidigare berörts i O.E:s
(Olof Enckells) essä Rabbe Enckell i Borgå från 1978. Liksom senare
Mikael Enckell tog O.E. kraftigt avstånd från Rabbe Enckells oppo-
nenter och deras ”förljugenhet”: ”den omedvetna – eller medvetna –
förljugenheten bakom känslomättat socialpolitiskt argumenteran-
de”.11  En Rabbe Enckell-sympatiserande, men svalare och mera litte-
raturhistoriskt inriktad kommentator är Louise Ekelund.12  FBT-ar-
gumenten presenterades 1985 kort av Merja-Riitta Stenroos i en pro-
seminarieuppsats.13  Ett intressant och balanserat perspektiv gav
Michel Ekman 1992 i artikeln ”Generationen som försvann”. Ek-
man hävdar att FBT-lägret segrade i debatten bara för att försvinna,
samtidigt som motparterna anammade en del av deras idéer.14

Debatten har också kommenterats i en lång rad tidnings- och tid-
skriftsartiklar som i motsats till de ovanstående inte verkar bygga på
förstahandskunskap; de flesta formar sig till sympatiserande återspeg-
lingar av den öppna vreden i Mikael Enckells böcker. En slående for-
mulering gav Tuva Korsström i sin recension av Öppningen i taket i
Hufvudstadsbladet: hon kallade debatten för ”Svenskfinlands egen
lilla kulturrevolution” och förmodade förresten, liksom Mikael Enc-
kell, att debattörerna aktivt hade förkortat Rabbe Enckells liv.15

När det gäller kringlitteratur om 1960-talets litterära och allmän-
kulturella scen kan man vid sidan av handböckerna (bl.a. Finlands
svenska litteraturhistoria, del II (2000), Suomen kirjallisuushistoria 3
(1999), Schoolfield (ed.) A History of Finland’s Literature (1998) och
Den svenska litteraturen 3 (1999)) särskilt nämna Sven Willners essä
”Traditionsbundenhet och öppenhet” från 1964, som ger en ingå-
ende och samtida lägesbeskrivning av det finlandssvenska litterära fäl-
tet.16  Den finländska debatten i allmänhet beskrivs kort men mång-
sidigt i kapitlet ”Bakgrund – kulturklimat 1960–1965” i Bror Rönn-
holms avhandling pro gradu om FBT (se ovan). Mina föreställningar
om den rikssvenska scenen har påverkats av bland andra Karl Erik
Lagerlöfs Strömkantringarnas år (1975), Beata Agrells Romanen som
forskningsresa (1993) och Claes-Göran Holmbergs avhandling om
”unglitterära” tidskrifter bland annat under 1960-talet, Upprorets tra-
dition (1987).

Begreppet debatt

Beskrivningen av en (kultur)debatt påverkas av vad man anser att
debatter är. Jag väljer att i det här arbetet betrakta det litterära me-
ningsutbytet år 1965 under tre huvudmetaforer: strid, spel och för-
handling. Bourdieus betoning av det kulturella fältet som en arena
för strid och kamp har redan nämnts. Metaforen kan ändå nyanseras.
På samma sätt som t.ex. Clausewitz ser krig och politik som delar av

11 O.E. [Olof Enc-
kell]: Rabbe Enckell i
Borgå (Helsingfors
1978), s.48.

12 Debatten berörs i
de två senare av
Louise Ekelunds tre
böcker om Enckell:
Rabbe Enckell. Lyriker
av den svåra skolan.
Studier i diktningen
1935–46. (Helsing-
fors 1982) och Rabbe
Enckell. Gräshoppans
och Orfeus diktare.
(Stockholm 1999).

13 Merja-Riitta
Stenroos: ”Är då dik-
taren utan del? –
FBT:s syn på författa-
rens roll i samhället”.
Proseminarieuppsats i
svensk litteratur, Hel-
singfors universitet
9.5.1985 (otryckt).

14 Michel Ekman:
”Generationen som
försvann. Det fin-
landssvenska sextiota-
let”. Ord&Bild 2/
1992, s.51–55.

15 Tuva Korsström:
”Rabbe Enckell och
radikalerna”, Hbl
9.11.1997. Rabbe
Enckell dog i cancer
1974.

16 Sven Willner: På
flykt från världsåskåd-
ningar (Helsingfors
1964), s.101–160.
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ett och samma kontinuum av relationer mellan stater, kan man i en
tidningsdebatt mellan individer urskilja dels försök att skada mot-
parten/-parterna, dels element av förhandling, där snarare en över-
enskommelse, en gemensam sanning är målet. I umgänget mellan
stater är regelrätt krig ofta en onödig risktagning och störning av t.ex.
handelsrelationerna; utbytet av att förnedra eller krossa motparten
uppväger inte alltid risken för egna förluster. Diplomati, hot, på-
tryckning och andra ’civiliserade’ metoder väljs som en billigare och
ibland effektivare lösning.

Till de aggressiva metoderna i en debatt hör både sakargument –
att dra fram synpunkter och fakta som innebär ett ifrågasättande av
den andras omdöme – och eventuella slag under bältet, person-
angrepp, satir, ironi o.s.v. Debatten utspelar sig inför en publik,
retorikens klassiska regler gäller och t.ex. ett aldrig så gott sakargu-
ment är till liten nytta om ingen annan förstår det och låter sig påver-
kas av det. Ett osakligt påhopp kan på motsvarande sätt uppfattas
som viktigt och styra debattens fortsättning – eller tvärtom slå till-
baka på angriparen och skada honom/henne själv. Varje inlägg prö-
var spelreglerna och publikens/meddebattörernas reaktioner, d.v.s.
vilka argument, vilken retorik som går – som det heter – hem.

Men debatter innehåller vanligen också element av diplomati.
Artigheter, nyanseringar (’visserligen – men’) o.s.v. kan i lägre eller
högre grad understryka debattens karaktär av lek, spel och en för alla
parter stimulerande konversation.

Och sanning?17

Är debatt en väg till sanning? Idén om diskussionen som metod att få
fram flera sidor av en fråga för bedömning finns institutionellt in-
byggd i till exempel tings- och domstolssystem, representativa för-
samlingar, det akademiska formuläret. Den teoretiseras i bland annat
John Stuart Mills formulering av liberalismens prinicper och i Jürgen
Habermas’ ideal om ett rationellt meningsutbyte. Å andra sidan har
vi iakttagelser som ”i krig är sanningen det första offret”, med andra
ord: polarisering – och debatt bygger på polarisering – leder lätt till
destruktiv fanatism och censur. Sanningen blir då relativ, en segra-
rens sanning, och mer eller mindre en fråga om slump, t.ex. vilket
kön, vilken stam, klass, religion, eller land man fötts i.

Men inte heller den ’civiliserade’ dialogen är någon absolut garant
för att sanningen kommer fram (om vi för resonemangets skull före-
ställer oss att den finns). Tigandets konst hör till diplomatins mest
centrala färdigheter. En till synes öppen diskussion kan just genom
sin skenbara öppenhet dölja de ämnen som alla parter tiger om, ef-
tersom alla kanske har något att vinna på att liket stannar i gardero-

17 Rabbe Enckell gav
året efter debatten ut
essäsamlingen Och
sanning? (Helsingfors
1966).
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ben. I den meningen kan den civiliserade, artiga och förhandlings-
inriktade debatten också vara sanningens fiende – och det hänsyns-
lösa krigets första offer kan lika väl som sanningen vara lögnen.

I debatter ingår vanligen både strid och förhandling, de erbjuder pu-
bliken ett skådespel och ett val mellan skilda åskådningar, utan att
ändå garantera att de ’sanningar’ som lyfts fram alltid är de viktigaste.
I en kort ’debattologi’ som den ovanstående är det dessutom skäl att
betona slumpens betydelse. I den liberala teorin är offentligheten of-
fentlig, i verkligheten läser långtifrån alla t.ex. samma tidning. Och
även om de skulle göra det (i vårt fall regiontidningen Vasabladet år
1965) och dessutom ha en viktig synpunkt att bidra med, så kan de
av andra skäl vara förhindrade att i det rätta ögonblicket skriva det
förlösande inlägget.

Alltför stora växlar ska alltså inte dras på en viss debatts represen-
tativitet för sin tid och sin offentlighet. Mycket kunde ha varit an-
norlunda. Samtidigt är debatten, i just den form den råkade ta, ändå
en del av det 1960-tal jag här kartlägger.

Begreppet modernism

”Modernistdebatten”, ”modernismdebatten” och ”M-debatten” är de
rubriker som oftast satts på föremålet för min undersökning. För
egen del vill jag, som sagt, skjuta upp frågan om debattens benäm-
ning, eftersom en rubrik riskerar att alltför lätt hitta det den letar
efter. Å andra sidan är hänvisningarna till ”modernismen”, ”våra mo-
dernister” o.s.v. frekventa i inläggen och i tidningarnas redaktionella
kommentarer. På samma sätt som jag behöver en föreställning om
vad en debatt kan vara behöver jag en föreställning om vad man kan
beteckna med ”modernism” för att kunna avlyssna hur det talas om
modernism i just den här specifika debatten.

Modernismbegreppet har utvecklats och använts på skilda sätt
inom de stora språkområdena (det spanska, franska, tyska, anglo-
amerikanska o.s.v.) och en detaljerad genomgång skulle föra långt
från mitt huvudämne.18  Jag nöjer mig här med att som en utgångs-
punkt lägga fram fem modernismuppfattningar eller -definitioner
som kan ha aktualitet åtminstone i det finlandssvenska sammanhang
där debatten utspelar sig.

Fem modernismer

Modernismdefinition 1, som jag väljer att här kalla för historisk mo-
dernism, kan utgå från belägg på att enskilda konstnärer och/eller
verk har kallats modernistiska. Den kan också konstatera att termen

18 Se t.ex. Malcolm
Bradbury and James
McFarlane (eds.): Mo-
dernism. A Guide to
European Literature
1890–1930. (London
[1976] 1991, with a
new Preface), Matei
Calinescu: Five Faces
of Modernity: Moder-
nism, Avant-garde,
Decadence, Kitsch,
Postmodernism.
(Durham 1987; sv.
övers. Modernitetens
fem ansikten, Ludvika
2000), Peter Luthers-
son: Modernism och
individualitet. En stu-
die i den litterära
modernismens kvalita-
tiva egenart (Stock-
holm/Lund 1986) och
Fredric Jameson: A
Singular Modernity.
Essay on the Ontology
of the Present (London
2002).
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(åtminstone i Europa och USA) etablerats som samlande beteckning
för en rad ”ismer”.19  Över en rad verk, praktiker, tekniker, skolor och
strömningar som profilerade sig under slutet av 1800- och början av
1900-talet (t.ex. från symbolism till surrealism) spänns alltså termen
”modernism” som paraplybegrepp. Även om paraplyets färg och dia-
meter kan variera, handlar ”modernism 1” i första hand om verk som
faller inom en viss tidsram och som någon kallat för modernism.

Ett problem för den ’empiriska’ approachen är att den kan tyckas
sakna inre kriterier för att avgöra om verk eller riktningar är moder-
nistiska eller inte. Orsaken till att ’ismerna’ sammanförs – det tänkta
sambandet mellan (de ofta vitt skilda) strömningarna – förblir lätt
oklar och metoden kan framstå som mekanisk.

Modernism 2 – moderna material – tar fasta på konsten som uttryck
för sin tid. Modernismen ses som en reaktion på modernitetens fram-
växt, t.ex. omvälvningar inom världsåskådning, teknologi och sam-
hälle under bägge sidorna av sekelskiftet 1900. De konstnärliga reak-
tionerna kan vara bejakande eller distanserade,20  men konsten är
modernistisk om den aktivt bearbetar och besvärjer sin epoks nya
företeelser – konkreta och abstrakta. Besvärjandet kan ske i sinsemel-
lan mycket olika former, eftersom den gemensamma nämnaren finns
’där ute’, inte i konsten själv.

En kritik av föreställningen om modernismen som tematiserare
av en modern verklighet är att enbart ett omnämnande av aktuella
företeelser inte i sig kan vara ett kriterium på modernism. T.ex.
kupletter av typen novelty songs är ofta traditionella till formen.
Ståndpunkten kan också tolkas som att modernistiska verk på ’tid-
lösa’ motiv inte kan existera, vilket i sin tur leder till nya problem.

Modernism 3 – formens modernism – pekar på uttryckens formella
element. Ett enkelt exempel är den roll den fria rytmen och de slo-
pade slutrimmen fick som markör eller ’logotyp’ för modernism
inom poesin. Man kan också (som t.ex. Ingemar Algulin) ställa upp
mera sofistikerade kriterier som ”fri versform, kompression och bild-
språkets fria associativitet”.21  Ytterligare kan man peka på de förgrun-
dande, ’experimentella’ drag som historiskt sett ingått i de olika
modernismerna och som ofta gett verken, åtminstone för sin samtids
större publik, en prägel av gåtfullhet: modernism som ’svår’, ’obe-
griplig’ – ’konstig’ konst.

Även om ’obegriplighet’ inte är ett fungerande kriterium som så-
dant, fäster det uppmärksamheten vid konst-institutionens autono-
misering och den ökande klyftan mellan utövare och publik som ofta
nämns i synnerhet i samband med den s.k. högmodernismen. Dra-
gen av skandal, chockerande utspel och ’epaterande av borgerskapet’,

19 Ett exempel är Pe-
ter Nicholls:
Modernisms: A
Literary Guide
(Basingstoke 1995).

20 Se slutkapitlet
”Varför modernist-
debatten?” om Mars-
hall Bermans kategori-
sering i modernitets-
negativa, -bejakande
och -distanserade
modernismer.

21 ”I regel bör emel-
lertid mer än en av
dessa faktorer före-
ligga för att stilen skall
kunna sägas vara mo-
dernistisk”. Ingemar
Algulin: Tradition och
modernism. Bertil
Malmbergs och Hjal-
mar Gullbergs lyriska
förnyelse efter 1940-
talets mitt (Stockholm
1969), s.16.
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som också ingår i en del av modernismens hjältelegender, pekar i
samma riktning. Problemet för en strikt ’formmodernistisk’ defini-
tion är frånvaron av en samlande idé som skulle ge de disparata expe-
rimenten en kollektiv mening, förklara varför man väljer att använda
en gemensam term.

Modernism 4 – idéernas modernism – försöker övervinna svårighe-
ten genom att (re)konstruera en modernistisk överideologi, så att säga
spåra rationaliteten bakom begreppet. I idealfallet får de tre tidigare
dragen – period, material och form – sin förklaring i en ideologi, som
med- eller omedvetet tänks ha väglett konstnärerna. T.ex. Peter Lut-
hersson föreslog 1986 en sådan tolkning, där modernister från Bau-
delaire till dada tänktes ha styrts av en ”individualitetsprincip”.22

Frånsett praktiska svårigheter (vilka konstverk är inte uttryck för
”individualitet”?) hamnar grand theory-modernismforskarna i det be-
greppsrealistiska dilemmat att de tillskriver modernismbegreppet en
enhetlighet – en essens – som det knappast haft. Luthersson kallar
sin verksamhet ”stipulerande”,23  men vad göra om modernism-
begreppets användare inte följer stipulerarens direktiv?

Modernism 5 – suddig modernism (jfr. ’fuzzy theory’) – tar de ovan
nämnda definitionsförslagen ad notam, men avstår från föreställ-
ningen att språkbruk skulle kännetecknas av inre enhetlighet. Moder-
nismen ses här snarare som ett flytande tecken (’floating signifier’)
som många skilda intressen haft bruk för – förkastande, föresprå-
kande – men som inte fått någon hegemonisk ’superdefinition’ och
inte heller kan få det. Mellan de skilda modernismerna råder på sin
höjd en ’familjelikhet’ i Wittgensteins mening: modernism A och
modernism C har kanske inte ett enda drag gemensamt, även om de
kan ha sinsemellan olika drag gemensamma med B – eller förenas via
en ännu längre kedja.24

Problemet med ett suddigt modernismbegrepp är att svaret på den
till synes enkla frågan ”vad är modernism” tenderar att bli långt och,
när det ges, kanske brister i precision och praktisk användbarhet.

Bakom debatten: Johannes Salminens modernism-essä

I den finlandssvenska modernistdebatten 1965 hänvisas flera gånger
bakåt till Johannes Salminens essä ”Så har jag åter fot mot jord” i
samlingen Levande och död tradition, som utkom två år tidigare. Sal-
minen (som också deltog i debatten 1965) hade här granskat de fin-
landssvenska litterära modernistpionjärerna från 10/20-talet och fun-
nit att en trend som man kunde kalla ’reträtten från det moderna’
präglar de flestas författarskap. Trots tidiga ”försök till direkt kon-

22 Luthersson: Mo-
dernism och individua-
litet, s.386.

23 A.a., s.11–12.

24 Ludwig Wittgen-
stein: Philosophical
Investigations [orig.
Philosophische
Untersuchungen,
1953] (Oxford:
1972), anteckning
nr.65–67. Också Peter
Luthersson använder
begreppet ”familje-
likhet” i Modernism
och individualitet
(t.ex. s.242), men inte
i den wittgensteinska
betydelsen.
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frontation med nutiden, dess hårda rytm och fräna brokighet” under
1920-talet ”vänder sig slagrutan […] åter mot den finlandssvenska
allmänningen, myllan, markerna, fjärdens blanka oföränderlighet”:

Från rörelse till stillhet, från ivrig jakt på det moderna till en ny
frånvändhet, i tåligt lyssnande in mot det tidlösa och ursprungliga
– det är det avslutande mönstret både hos Diktonius, Björling
och Hagar Olsson.25

Modernisternas paradox (termen är min) blir för Salminen att de bär
sin benämning också när de enligt honom slutat göra skäl för den.
Bara Henry Parland, som dog år 1930, får godkänt för hela sitt verk:
”den ende i vår modernism som andligt sett verkar att vara utan åter-
vändo mantalsskriven i det tjugonde århundradet”.

Salminen betonar, apropå Parland, att priset för att ”stanna kvar”
i moderniteten kan vara högt, att det är ”en försoning på mycket
hårda villkor”:

Ingen vet bättre än Parland vår tids innersida av ångest och död.
Men han stannar kvar, »här och nu», för att ur själva insikten till-
vinna sig en produktiv möjlighet.26

Enligt klassifikationen ovan blir Salminens modernitetskriterium
närmast av typ 2 (”moderna material”) – alltså en modernism som
aktivt förhåller sig till och bearbetar sin moderna epoks verklighet,
den mentala och den fysiska.

Modernisten Rabbe Enckell – som publicerade sig på samma för-
lag som Salminen – nämns inte i essän. ”Så har jag åter fot mot jord”
uppfattades av flera bedömare som ytterst kontroversiell när boken
utkom – något jag återkommer till i kapitel 2 (”Person”).

Tidsbilden

I eftervärldens bild av 1960-talet dominerar slutet. Det kan göra det
direkt svårt att, som jag här vill göra, se på det tidiga 60-talet med
våren 1965 som horisont. Frestelsen är stor att låta beskrivningen
peka framåt, att genast spåra grunden för en rad dramatiska processer
som kulminerar i senare, välkända eruptioner. Som jag framhöll i in-
ledningen bör vi se upp med att låta den ’tidsanda’ som så villigt tycks
anmäla sig bli en organiserande princip. ”Ord och talesätt som före-
föll naturliga 1964 framstod som absurda 1967”, konstaterar t.ex.
Karl Erik Lagerlöf om den rikssvenska debatten.27  Detsamma gäller
för mitt debattmaterial: 1965 visste inte 1968.

Ett varnande exempel på inrangering i efterhand är Olof Enckells
beskrivning, från 1978, av brodern Rabbe Enckells 1960-talsstånd-
punkter. RE visade, enligt OE,

25 ”Så har jag åter fot
mot jord” i Johannes
Salminen: Levande och
död tradition (Hel-
singfors 1963), s.118.

26 A.a. s.133.

27 Karl Erik Lagerlöf:
Strömkantringens år
(Stockholm 1975),
s.9.
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[…] ifrån sig det nya släktledets grovt enkelspåriga vänsterradi-
kala förkunnelse. […] R.E ställde sig sålunda kompromisslöst av-
visande till de unga radikalernas krav på engagemang, vilket i de-
ras mun nästan alltid innebar engagemang i av ’marxistisk’ kamp-
lust färgade strävanden.28

Den som umgåtts med originaltexter från början av 1960-talet – in-
klusive den bok av Rabbe Enckell från år 1966 som Olof Enckell här
refererar – ser genast att kronologi och terminologi inte stämmer
överens i OE:s beskrivning. Den bild av fanatiska, hårt politiserade
kampceller som han manar fram hade kanske någon täckning i det
1970-tal han skriver i. De tidiga 60-talsungdomarna i den genera-
tion han skriver om skulle däremot bara ha känt sig roade, provoce-
rade eller förbryllade av hans formuleringar om ”’marxistisk’ kamp-
lust”, ”dogmatisk trångsynthet” och ”den trångbröstade och parti-
bundna trosvissheten”.29

Här lägger sig senare trender som ett filter över en period som
många bedömare tvärtom finner ovanligt odogmatisk: en trosvisshet
har upplösts men inte ännu ersatts av en annan. Sant är att kärnan i
den blivande, kulturradikala FBT-gruppen i november 1964 hade bil-
dat en socialdemokratisk studentförening och att de våren 1965
fungerat som gästredaktion för ett nummer av en folkdemokratisk
tidskrift, Progress.30  Ur borgerligt finlandssvensk synvinkel – som
Olof Enckells nog kan kallas – var det förstås illa nog. Enskilda avfäl-
lingar, som den unge Jörn Donners ’salongskommunism’ under
1950-talet, hade systemet ännu kunnat svälja. Författarbröderna Leo
och Gösta Ågren kom å sin sida från fattig österbottnisk lantarbetar-
miljö och ansågs kanske t.o.m. ha ’rätt’ att vara vänster. Men att nå-
got som kunde se ut som en hel generation unga svenskspråkiga hel-
singforsintellektuella deklarerade sig vara socialdemokrater var något
dittills osett, åtminstone efter Arvid Mörnes dagar vid sekelskiftet
1900.

Litterär miljö

I del I beskrevs Christer Kihlman som ett av det tidiga 1960-talets
synliga stjärnskott på den östnordiska litterära scenen. Hans två för-
sta romaner Se upp Salige!, 1960, och Den blå modern, 1963, ställde i
ett slag en kritisk och förhållandevis bred samhällsskildring i centrum
av den finlandssvenska prosan. Men redan i Marianne Alopaeus tre
första romaner, från Uppbrott (1945) till Avsked i augusti (1959),
skildras medelklasskvinnans-hemmafruns trånga könsroll med kri-
tiska förtecken. Också den unge vänstermannen Jörn Donner hade
publicerat samhällskritisk prosa, bland annat den europeiska odyssén
Jag, Erik Anders (1955) och tre essäistiska rapportböcker. I en av dem,

28 O.E.: Rabbe Enc-
kell i Borgå, s.47, om
Rabbe Enckells essä-
bok Och sanning? från
1966.

29 Ibid.

30 Se Bror Rönn-
holm: ”FBT – tid-
skrift i tiden”, s.258–
260.

31 Den värderelativis-
tiska ”trolöshets-
debatten” fördes i
Sverige med utgångs-
punkt i Lars Gyllen-
stens formuleringar.
Se del I av denna av-
handling, kap. ”Sex-
tiotalskontexter” och
Bror Rönnholm
(otryckt): FBT – en
tidskrift i sin tid, Åbo
1987, s.13.

32 Jfr. t.ex. Michel
Ekman: ”Poesin från
trettiotal till femtio-
tal”, s.147f. och ”Po-
esin från sextiotal till
nittiotal”, s.275f,
bägge i i Finlands
svenska litteraturhisto-
ria. Andra delen (Hel-
singfors 2000). Gun-
nar Björling, vid sidan
av Rabbe Enckell 50-
talets dominerande
stämma – åtminstone
i efterhand sett – dog
år 1960.

33 Willner: På flykt
från världsåskådningar,
s.122.
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På ett sjukhus (1960), förs ordet av en icke-religiös vapenvägrare – en
i sin tids Finland ovanlig, nästan unik roll.

Om man i Sverige under åren 1963–66 diskuterade ”trolöshet”, i
och för sig med delvis andra accenter,31  så hade alltså Alopaeus och
Donner redan i ett eller två decenniers tid skildrat trolösa uppbrott
från den borgerliga bakgrund de utgår från och beskriver. Kihlman är
här deras färskare kollega.

I den finlandssvenska lyriken saknas däremot, ännu 1965, i stort
sett motsvarigheter till den kritiska och omvärderande prosan – in-
klusive Johannes Salminens essäer. Det dominerande lyriska tonfallet
är det klassicistiskt-modernistiska, med Rabbe Enckell som auktori-
tet och fr.a. Bo Carpelan och Peter Sandelin som självständig åter-
växt.32  Också den rikssvenska modernismens genombrottsgenera-
tion, 40-talismen, har gått rätt spårlöst förbi i Finland, konstaterar
Sven Willner 1964.33  Däremot noterar Bror Rönnholm att konkre-
tism och nyenkelhet, de två strömningar som låter tala om sig i
Sverige i början av 60-talet, har fått vissa paralleller också i det fin-
landssvenska:

Experiment av olika slag förekommer. Den »orena» dikten slår
igenom hos t.ex. Johan Mickwitz, den 1964 debuterande Robert
Alftan eller i Kurt Sanmarks OSV (1964), som mottagit vissa influ-
enser från konkretismen och arbetar en del med bild- och col-
lagedikt. Mycket viktig i sammanhanget är Lars Huldén med sin
nyenkla och självironiska diktion, en diktning som utan Palms pro-
grammatiska karaktär och med andra utgångspunkter visar på lik-
nande vägar för lyriken som Göran Palm gör. Andra lyriker som
orienterar sig i 60-talistisk riktning är Mauritz Nylund och Per-
Hakon Påwals. Av dessa skulle Mickwitz, Alftan och Nylund sedan
komma att ingå i FBT:s redaktion.34

Alla nya impulser kommer i alla fall inte från Sverige. Michel Ekman
noterar att FBT-generationen sannolikt var ”den första finlandssvens-
ka författargruppering som var öppen för inflytande från den finsk-
språkiga litteraturen”.35  På den finskspåkiga arenan hade till exempel
författaren Arvo Salo hösten 1962, under ett lyrikseminarium i Åbo,
lagt fram några uppmärksammade ”teser” för en samhällsorienterad
diktning.36  Pentti Saarikoskis diktsamling Mitä tapahtuu todella från
samma år ses allmänt som det stora finska genombrottet för en dik-
tion som bland annat är rik på kodväxlingar mellan hög- och låg-
språk – grepp som vid den här tidpunkten, med Pablo Nerudas term
från en berömd essä (1935), ofta kallades för ’oren poesi’.37

Den litterära mediahändelsen i Finland våren 1965 är processen
mot Hannu Salamas roman Juhannustanssit (sv. övers. Midsommar-
dansen). Romanen, som hade utkommit föregående höst, angreps
från konservativt kristligt håll och åtalades i januari för hädelse. Vid

34 Rönnholm
(otryckt): FBT – en
tidskrift i sin tid, s.29.

35 Ekman: ”Poesin
från sextiotal till nit-
tiotal”, s. 276.

36 Till exempel
Rauno Setälä nämner
teserna som en viktig
impuls för sin egen
utveckling bort från
en ”självtillräcklig”
borgerligt-akademisk
litteratursyn i sin Uus-
stalinistin uskontunnus
(Helsinki 1970), s.15.

37 ”[Neruda] skriver
att inget är ovärdigt
eller opassande som
material till en dikt,
och efterlyser en poesi
som är mättad med
svett, doftande av urin
och liljor, fläckad av
yrken utövade inom
lagens gränser och
utanför dem. ’Oren
poesi […], som ett
klädesplagg, som
människokroppen:
matfläckar och skam-
liga ställningar, ryn-
kor, iakttagelser, sömn
och vaka, profetior,
hat- och kärleks-
förklaringar, vilda
djur, rysningar, idyl-
ler, politiska uppfatt-
ningar, nekanden,
misstankar, påståen-
den, vedermödor’”
(Olli Heikkonen (nät-
resurs): ”Hur skriver
man om kärlek”, Lys-
masken 31.8.2003).
— Nerudas essä (nät-
resurs) ”Sobre una
poesía sin pureza”
(För en oren poesi)
publicerades ur-
sprungligen i tidskrif-
ten Caballo Verde
(Madrid) 1/1935. Jfr.
också Anna Hollsten:
Ei kattoa, ei seiniä.
Näkökulmia Bo
Carpelanin kirjalli-
suuskäsitykseen. (Hel-
sinki 2004), s.313.
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den andra domstolsbehandlingen, 8 april 1965, bytte Salama fot och
förklarade sig skyldig. Den finländska författaren rätar på nacken in-
för överheten. Processen kan, tillsammans med en rad tidigare debat-
ter, ses som ett uttryck för den finska prosans ovanligt starka och
kontroversiella ställning i samhällsdebatten.38  Bland de tidigare
prövostenarna kan nämnas Väinö Linnas Tuntematon sotilas (1954,
sv. Okänd soldat) och Täällä pohjantähden alla 2 (1960, sv. Upp, trä-
lar). Betecknande är den finska termen ’bokkrig’ (kirjasota).

Även om Salama-fejden utspelar sig i framför allt det finska språk-
rummet, får fallet uppmärksamhet också utanför Finland. Ett exem-
pel är Olof Lagercrantz’ stort uppslagna, Salama-sympatiserande ar-
tikel i Dagens Nyheter i januari 1965. Här dras också paralleller till
tidigare litterära konflikter, inklusive den kring Kihlmans romaner:

Vad gäller till sist åtalet mot Salama? […] I dag är det alltså några
reaktionära kristna som inte tål meddelas att det finns människor
som hädar Jesus. I går gällde det Väinö Linna som skildrade de
finska soldaterna inte som hjältar blott, utan också som männis-
kor. I går gällde det Rintala som inte vördade lottorna såsom de
högblåsvarta ansåg motiverat. I går gällde det Christer Kihlman,
vilken påtalade den raktionära efterblivenhet som präglar en stor
del av den finlandssvenska ideologin. Vad det gäller är hela tiden
samma sak: rätten att vittna om samhället och människorna med
sanningen som enda rättesnöre.39

Att den realistiska prosan polariserar attityderna så starkt kan tolkas
som ett tecken på att 1960-talets Finland är ett starkt klass- och gene-
rationskluvet samhälle, bitvis också mycket konformistiskt. Mycket
tas här igen på kort tid.

Det är alltså mot bakgrunden av ett uppladdat och polariserat fin-
ländskt kulturliv, i ett dramatiskt skede av Salama-processen, som en
krets yngre finlandssvenska kritiker och författare vänder blicken mot
den ’egna’ litteraturen och tycker sig också där se traditionsbunden-
het, inaktualitet och förstelning. Grundandet av kulturtidskriften
FBT blir ett motdrag, men på hösten 1965 när FBT:s första nummer
utkommer är, som Bror Rönnholm har påpekat, den egentliga litte-
raturdebatten redan över. Den debatten har i stället förts i Vasabladet,
där kultursidan sedan årsskiftet 1964/1965 redigeras av Nils-Börje
Stormbom, och den går till historien som ”modernistdebatten”.

38 Se del I av denna
avhandling, kap.
”Sextiotalskontexter”.
Pekka Tarkka skriver i
En roman och dess pu-
blik (Stockholm
1970), s.7: ”Knappast
i något annat land kan
en roman nuförtiden
få sig till del ett lika
allmänt och livligt
intresse. Väinö Linnas
Okänd soldat, Paavo
Rintalas Fjärrpatrullen
och Hannu Salamas
Midsommardansen har
visat, att litteraturen i
Finland fortfarande i
en viss mening är hela
det läskunniga folkets
sak […]”.

39 Olof Lagercrantz:
”Rätten att vara män-
niska”, DN
23.1.1965. Jämför
också avhandlingens
första del, kap. ”2.
Kontext: Romanernas
tid”
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1. SAK:
”M-debatten”

M som i modernism

Dagstidningen Vasabladet (Vbl) blir under våren och sommaren 1965
skådeplats för en förhållandevis livlig och omfattande litterär diskus-
sion. Från och med maj ses modernismen som debattens tema. En
rad manliga författare deltar: bland andra Claes Andersson, Bo Car-
pelan, Johannes Salminen, Rabbe Enckell, Hans Fors, Christer Kihl-
man och – från västra sidan av Bottenhavet – Stig Carlson. Anders-
son har nyligen inlett sin författarbana, de andra är mer eller mindre
etablerade. Aktiva debattörer är också en rad kritiker och redaktörer
som Sören Lindgren, Margaretha Starck, Nils-Börje Stormbom och
Ingmar Svedberg.

Flera av inläggen är, mätta med 2000-talets journalistiska mått,
omfattande – längder motsvarande tio manussidor är inte ovanliga –
och de får en framträdande placering på Vasabladets kombinerade
ledar- och kultursida. Det är uppenbart att tidningen sätter värde på
’sin’ debatt, och efter fem veckor börjar redaktionen använda en vin-
jett bestående av ett stort ”M” i en ruta där man också räknar upp
tidigare inlägg under den smått triumferande rubriken Den stora de-
batten.

M som i modernism. Termen ”modernistdebatten” etableras av
Vbl och utan tvivel är modernism ett ledord i många av inläggen. Å
andra sidan är det för en senare läsare inte självklart eller entydigt vad
debattörerna skriver om när de skriver om modernismen. Inte heller
är det självklart att den åberopade modernismen är debattens, eller
debatternas, egentliga kärna och ämne. Hur debatten betecknas är
med andra ord redan i sig en tolkning och ett ställningstagande.

För att inte föregripa tolkningen har jag, som sagt, valt att i det
inledande kapitlet referera och kommentera inläggen relativt ohisto-
riskt. Anknytningar till det som tidigare hänt och skrivits skymtar i
själva inläggen, men till en bredare bild av kontexten återkommer jag
i kapitel 2 och 3. Tills vidare strävar jag alltså till att återge debatten
ungefär som en läsare av Vasabladet kan ha drabbats av den våren-
sommaren 1965.
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”Tiden förefaller mogen”:
Förpostfäktningar våren 1965

Den första litterära uppståndelsen med start i Vasabladet provoceras
fram av Margaretha Starck, som i en artikel i mars slår ett slag för ett
aktivare litteraturklimat. Här är temat inte (uttalat) modernismen.
Artikeln kommer att bidra till att tidskriften FBT grundas och for-
mulerar sitt manifest.40  I manifestet är modernismen redan ett tema
och återfinns sedan i rubrikerna på den nya debatt – mitt egentliga
ämne – som bryter ut i Vbl från och med maj.

”Vårt lama litterära liv”: Starck

Margaretha Starcks artikel ”Vårt lama litterära liv”, Vasabladet 11
mars 1965, är en j’accuse mot den finlandssvenska bokutgivningen,
kulturjournalistiken och litteraturundervisningen. Anklagelserna gäl-
ler bland annat ”blekhet”, ovilja till debatt och en allmän brist på
”intensitet”:

Med undantag av en Huldén och en Andersson, kanske en Alander
och en Alftan, är de författare som talar med personlig röst alltför
få. Det är för många svaga ekon ur det förgångna och för mycket
blekt återsken av läsupplevelser på annat håll. Men framför allt
måste bedömarna konstatera att vi saknar den intensitet i det
litterära livet som förlagens verksamhet låter förvänta. Huvud-
stadstidningarnas litteraturspalter för en tynande tillvaro och
t.o.m. den elementäraste recensionsverksamhet tycks bereda
oöverkomliga svårigheter, för att inte tala om diskussioner och
mera djupt syftande artiklar. De finlandssvenska författarna skri-
ver, men de skriver i ett vakuum utan gensvar.

En bakgrund till vakuumet på bokfronten och den tynande kultur-
journalistiken ser Starck – redaktionellt presenterad som ”en av våra
yngsta finlandssvenska litteraturkritiker” – i den akademiska littera-
turundervisningen, där lärarna ”föregår med dåligt exempel genom
att aldrig uttala sig offentligt utom då de blir angripna”. Med en term
som hon inte själv använder: Starck är besviken på det finlandssvens-
ka litterära systemet.

Margaretha Starcks angrepp är rätt allmänt formulerat – i och för sig
kritiserar hon också en ”lågtstående debatthygien” där inläggen be-
står av ”en rad invektiv med personlig adress”. Trots en viss brist på
konkretion får ”brandartikeln” – som den kallas i Hufvudstadsbla-
det41  – genast ett tjugotal kommentarer i minst åtta olika tidningar,

40 Rönnholm: ”FBT
– tidskrift i tiden”,
s.263.

41 J.O.Tallqvist: ”Lit-
terär brandartikel”,
Hbl 13.3.65.
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plus radio. Reaktionerna täcker hela attitydskalan, från ”Tack Marga-
retha!” till ”Arg låt i kvinnolur”.42

Som provokation blir artikeln alltså framgångsrik, många sätter
sig i rörelse för att jäva dess bild av ett diskussionsovilligt klimat.
Samtidigt råder klar oklarhet om vad diskussionen borde handla om.
Bland annat två av de av Starck relativt tydligt utpekade syndarna –
Hufvudstadsbladets kulturredaktör J.O. Tallqvist och professorn i
svensk litteratur vid Helsingfors universitet Olof Enckell – rycker ut.
Dessutom gör både Hbl och Nya Pressen enkäter, bland annat med
några studerande. Inte heller de här svaren och kommentarerna kän-
netecknas av någon tätare substans. Från studenthåll får Starck ändå
en del medhåll för sitt krav på mera samtida litteratur i den akade-
miska undervisningen.

Om samtida litteratur handlar också en av de tydligaste passu-
sarna i Starcks debattöppning:

Det är mig fortfarande en gåta hur en bok som Kihlmans »Den
blå modern» fick passera med några välvilligt ointresserade re-
censioner. Den var ändå sprängladdad med brännbart stoff och
centrala problemställningar, både allmänmänskliga (destruktivis-
men, oförmågan till samlevnad, bundenheten till föräldrarna, det
sociala engagemanget) och rent litterära (det ändamålsenliga i att
använda en naturalism som slår knock-out på läsaren).

Den blå modern utkom 1963. Utgående från sin bild av mottagandet
utvecklar Starck ett resonemang om att den finlandssvenska litteratu-
ren lider brist på ”ett intelligent och engagerat motstånd”:

Den unga finskspråkiga dikten måste ännu förklara sig; de svensk-
språkiga litteraturspalterna förleder en däremot att tro att såväl
recensenter som läsekrets skulle vara helt införstådda med nyare
strävanden. Men det är en förståelse som mera liknar likgiltighet
än respekt för andras åsikter – man är inte tillräckligt engagerad
för att idas protestera.

Samma år som Starck skriver om ”förstående likgiltighet” präglas i
USA ett av 1960-talets modeord, ”repressiv tolerans”, med liknande
innebörd (begreppet brukar, som nämndes i del I, tillskrivas Herbert
Marcuse).

Starcks slutsats av den lamhet hon anser sig kunna konstatera blir
att tiden är inne för ett nytt organ ”i avantgardistisk anda”. Hon hop-
pas på en litterär tidskrift som riktar sig till yngre författare och lit-
teraturintresserade.

Förslaget faller i god jord. Vid en paneldiskussion kring de starckska
teserna, ”Litteratur i vakuum”, på Svenska handelshögskolan i Hel-
singfors, får tidskriftsidén stöd. Inledningar hålls av kritikerna Starck

42 Markerandet av
debattörens kön ge-
nom ordet ”kvinno-
lur” tyder på att skri-
benten ser det som
exotiskt att en kvinna
ger sig ut i offentlig-
heten på ett offensivt
sätt. Det nästan full-
ständiga mansdomi-
nansen i modernist-
debatten verkar be-
kräfta att så också var
fallet 1965. Ändå
hade rollen som ’den
stridbara finlandssven-
ska litteraturdebatt-
ören’ i flera decennier
innehafts av en kvin-
na: Hagar Olsson. Se
Roger Holmström:
Hagar Olsson och den
växande melankolin.
Liv och diktning
1945–1978 (Helsing-
fors 1995).
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och Tallqvist, litteraturprofessorn P.O. Barck samt poeterna Robert
Alftan, Claes Andersson och Bo Carpelan43 . Andersson, som också
understött Starck i ett inlägg i Västra Nyland44 , har vid den här tid-
punkten nyss medverkat i en gästredaktion för den vänsterprofilerade
kulturtidskriften Progress. Fyra dagar efter debatten bildas tidskriften
FBT av bland andra Andersson och Starck vid ett möte i Ekenäs. Ett
pressmeddelande talar om ett organ ”för socialt medvetna unga för-
fattare”.45

Som helhet får Starcks artikel i Vasabladet alltså konsekvenser:
presskommentarerna är omfattande, den medverkar till att hon blir
bekant med Claes Anderssons krets och den tidskrift hon föreslagit i
sin text grundas.

Ur Vasabladets synvinkel har diskussionen kring Starcks brand-
fackla gett tidningen en åtminstone tillfällig position av livligt debatt-
organ i tiden, där unga, initiativrika och kritiska röster gör sig hörda.
Den positionen fortsätter tidningens kulturredaktör, Nils-Börje
Stormbom, av allt att döma att bygga upp under sommaren.46

Liket i källaren: Andersson

Bland annat samtidigheten och det resulterande mötet mellan skri-
benterna gör det intressant att jämföra Starcks artikel ”Vårt lama lit-
terära liv” med Claes Anderssons ”Nekrofilerna i det sjunkande huset
– eller, Ett strå i likets skägg” i tidskriften Progress 1/65. Den vantriv-
sel med det rådande kulturklimatet som Andersson uttrycker liknar
på flera sätt Starcks. Anderssons kritik är i alla fall mera ospecifik: om
Starck är allmän så är Andersson direkt vag.

Claes Anderssons tonfall i Progress-texten är personligt, närmast
kåserande, hans tankar formuleras i bilder snarare än exempel. Det
finlandssvenska kulturlivet liknas av Andersson först vid en ”djur-
park” med före detta vilda djur, sedan beskrivs ”traditionen” som ett
lik som ligger och ruttnar i det finlandssvenska huset. Liket borde
skaffas undan, men husets (kulturens) väktare – ”nekrofilerna” –
motsätter sig detta. För Anderssons egen del blir frågan hur han ska
undgå att reduceras till ”ett strå i likets skägg”.47

Bildspråket i texten för tankarna till några tidigare inlägg av åt-
minstone Göran Palm och Johannes Salminen. I en uppmärksam-
mad dikt från 1961, ”Megafonen i poesiparken”, hade Göran Palm
ställt den ansade, verserade poesin mot den högljudda och engage-
rade, vilket liknar situationen i Anderssons ”djurpark”. Till exempel
den palmska diktens tredje rad lyder, ironiskt, ”Men inte något klar-
språk. Kom ihåg att det är poesi ni skriver”. I det som i parken be-
traktas som ”poesi” är varken tydlighet eller kontakt med den omgi-
vande världen välkomna, verkar Palm säga. Dikten har ofta setts som

43 Debatten hölls
12.4.1965. Referat av
sign. T. B—n (Torsten
Bergman?): ”Dags för
unglitterär tidskrift”,
Hbl 14.4.1965.

44 Claes Andersson:
”Var dröjer engage-
manget?”, Västra
Nyland 25.3.1965.

45 Notis i NP
17.4.1965 och Hbl
18.4.1965, cit. efter
Rönnholm: ”FBT –
tidskrift i tiden”, s.
257.

46 Enligt Bror Rönn-
holm uppmanade
Stormbom både
Starck och Ingmar
Svedberg att skriva
sina inlägg. Rönn-
holm: ”FBT – tid-
skrift i tiden”, s.263
och 267.

47 Claes Andersson:
”Nekrofilerna i det
sjunkande huset –
eller, Ett strå i likets
skägg”, Progress 1/
1965.
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programmatisk för både Palm och 1960-talet. Den ”ger en karikerad
bild av hur modernismen under 1950-talet blivit ett föråldrat och
förutsägbart formspråk med inbyggt renhetskrav”, konstaterar Mi-
kael van Reis i Den svenska litteraturen.48  Måltavlan var alltså här,
enligt van Reis, 1950-talsmodernismens poetik.

När Andersson i sin Progress-text skriver om ”traditionen” tycks
han haka på titeln på Johannes Salminens essäbok från två år tidi-
gare, Levande och död tradition – med den skillnaden att den döde för
Andersson (som i egenskap av medicine licentiat kanske själv bevitt-
nat obduktioner) blir en konkret kropp. I sin bok hade Salminen
bland annat rekommenderat en kritisk granskning, i T.S. Eliots anda,
av den finlandssvenska modernismen. Men kritikens mål är för Sal-
minen att frilägga den levande kärnan:

Skall vårt litterära förflutna bli verkligt fruktbart måste vi gå hårt
fram med kniven. Uppriktighet är det första som krävs; att leva
bland skenvärden förgiftar till slut hela vårt förhållande till för-
fädren och deras verk. Varje tid och varje individ har rätt till sin
tradition, till ett aktivt urval som även som mest kritiskt bevarat
förmågan till engagemang.49

Där Salminen tänker sig att traditionen levandegörs av beskärning,
verkar Andersson i sina metaforer snarare vilja lämpa hela det förflut-
nas barlast över bord – eller åtminstone på komposten. Där Salmi-
nen hanterar trädgårdsmästarens kniv eller sekatör skulle Andersson
snarare sätta sågen till roten. Med en fri tolkning av bilderna: för
Salminen lever traditionens kärna, nya skott spirar när de döda gre-
narna tas bort. För Andersson är snarare hela trädet angripet, ett ”lik”
som måste skaffas undan; för att fortsätta på hans metaforik kunde
man säga att skotten för honom spirar ur myllan, inte ur stammen.

Jämfört med Salminens bildspråk innebär Anderssons alltså en
viss radikalisering. Det förmedlar en föreställning om nödvändig
träda och kompostering, ett interregnum, som tillåter det nya att växa
fram utanför traditionens kvävande skugga.

Hur många litterära ådror har inte kvävts i en gäspning inför Ru-
nebergs patriarkaliska monumentalitet. Hur mycket har Söder-
gran-kulten kostat oss? Hur många har Diktonius tagit andan ur
genom sin tyngd och oefterhärmliga originalitet?50

Självklart är metaforerna om död och förkvävning inte entydiga. An-
dersson talar också om begravningen av liket som ett sätt att på nytt
göra det ”närande”, och han citerar gillande en formulering av Lars
Bäckström om att låta ”hela traditionen ’dra till det undermedvetna’”.
I samma anda skriver Andersson, med en avsiktlig paradox:

48 Mikael van Reis:
”Uppbrott ur poesi-
parken – lyriken ca
1960–1975” i Den
svenska litteraturen.
Del 3; Från modernism
till massmedial mark-
nad 1920–1995.
Stockholm: Bonniers
1999. — Anderssons
likmetafor kan vidare
jämföras med Hein-
rich Bölls samtida,
ironiska novell ”Ej
blott i juletid” där
familjens farmor, som
lider av minneförlust,
börjar kräva ett stän-
digt fortsatt jul-
firande. Bölls historia
är, med andra ord, en
annan turnering av
temat med den för-
tryckande traditionen.
Novellen ingår i Bölls
Doktor Murkes sam-
lade tystnad som ut-
kom på tyska 1958
och på svenska 1960.

49 Salminen: Levande
och död tradition, s.10.

50 Andersson, a.a.
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Vi måste blåsa liv i Liket genom att ta livet av honom, gräva ner
för att själva inte bli nergrävda.

Bilden av liket är alltså ingen enkel dödförklaring: ”Liket” är å ena
sidan inte dött (det kan enligt Andersson ibland ”knycka till, sparka i
luften, utstöta patetiska, gutturala läten”). Å andra sidan får det liv
just av att ”vi” tar livet av det. Här kommer Andersson i själva verket
mycket nära Salminens beskärningsmetafor.

Intressant med tanke på fortsättningen är vilka föregångare An-
dersson nämner apropå företaget att begrava ”traditionens lik”:

Direkt kritiskt har det inte varit för honom sedan slutet av 20-
talet och också den gången var hans likgiltighets helgd hotad en-
dast av några ytliga gester – såhär i efterhand verkar det som om
gravgrävarna hade försökt göra någonting mycket enkelt (sitt
jobb) på ett alltför komplicerat maner, så krampaktigt knutna och
fixerade vid sitt eget elände att man ganska snart tröttnade på att
betrakta dem i deras pretentiösa och spretiga attityder. Försöket
i all ära – liket förblev dock vid sin giltighet.

Här säger Andersson rätt entydigt att de finlandssvenska moderniste-
rna försökte begrava ”Liket” i ”slutet av 20-talet” – om också på ett
”krampaktigt” sätt. Quosego-generationen står (eller stod) enligt ho-
nom för någonting annat än ”Liket” (även om Andersson ställer sig
skeptisk till generationens ”maner”).

Andersson vill alltså uttrycka en personlig, också emotionell upp-
levelse av ”traditionen” som förkvävande och skadlig. Här låter hans
misstro mera total än Salminens, i den meningen att han störs också
av den tradition han ser som positiv. Också t.ex. Diktonius måste
enligt Andersson ”grävas ner”, bli ”omedveten”, för att kunna åter-
uppstå, bli produktiv, levande.

Enligt Bror Rönnholm analys av FBT:s historia kom Anderssons arti-
kel i Progress till samtidigt med, men oberoende av, Starcks i Vbl. Pro-
gress-numret gjordes färdigt i början av mars men tidskriften utkom
först omkring 12 april.51  Jämfört med det snabba och intensiva
mediagenomslaget för Starcks artikel passerade Anderssons text med
sin vaga adress, sitt kåserande stilläge och sitt ur mainstream-synvin-
kel udda medium först mera obemärkt.

Tre-fyra veckor efter publiceringen citeras Anderssons artikel ändå
utförligt under Hufvudstadsbladets återkommande enspaltiga vinjett
”I synfältet”.52  Det får där funktionen av ett slags bakgrundsmaterial
till FBT-manifestet, som tidningen har publicerat två dagar tidigare.

51 Rönnholm: ”FBT
– tidskrift i tiden”, s.
266.

52 Hbl 3.5.65.
Referatet/citatet är
undertecknat av ”-t”,
sannolikt tidningens
kulturredaktör J.O.
Tallqvist.
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Liket i hallonbacken: FBT

Samma hänvisningar till traditionen som förekom i Claes Anders-
sons artikel återkommer i tidskriften FBT:s manifest, ett flygblad som
enligt en uppgift delades ut i Helsingfors på valborgsmässoafton
196553  och som publicerades i sin helhet av både Hbl och Vbl föl-
jande dag, första maj 1965. Den tidstypiska användningen av geme-
ner (små bokstäver) som initialer följer i citatet nedan originalets:

den finlandssvenska traditionen fungerar illa. vi vill ifrågasätta myt-
bildningen, modernistkulten, harakirimentaliteten och den själv-
ömkande ensamhetskänslan.

[…] vi efterlyser en litteratur som på ett meningsfullt sätt
griper in i dagens samhälle. — modernismen är död, när blir be-
gravningen?

är det inte en finlandssvensk poet som ligger där i hallon-
backen? är han död? ja, stendöd.

Anderssons ”lik” har alltså nu blivit en död ”finlandssvensk poet”,
som flyttat från källaren till ”hallonbacken”. Medan hallonbacken
anspelar på en rad i en av Södergrans mest kända dikter, ”nyckeln till
alla hemligheter ligger i gräset i hallonbacken” (ur den postuma sam-
lingen Landet som icke är),54  är den korta dialogen en parafras på ett
av den rikssvenske ”Knäppupp”-komikern Martin Ljungs på den här
tiden välkända stand up-nummer, ofta spelat i radio (– Är det inte
Fingal Olsson som sitter därborta? – Men Fingal Olsson, han är ju
död? – Det är han inte, han rör ju på sig!).

Varken FBT-manifestet eller klippet ur Anderssons Progress-artikel
tycks leda till några reaktioner i Hufvudstadsbladet. Däremot dyker
nu en ny debatt upp i Vasabladet.

53 Rönnholm: ”FBT
– tidskrift i tiden”,
s.266.

54 Raden ingår i dik-
ten ”Min barndoms
träd”. Jfr. Södergran:
Dikter och aforismer
(Helsingfors 1990),
s.181.
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Vasabladet, fas 1

Vårt lyriska modernistiska arv omfattar en
skattkammare av utsökt natur- och centrallyrik.

[…] Men – just ingenting som skulle hålla att
bygga på i dag.

— Claes Andersson55

”Liket” blir modernist. Ingmar Svedberg

FBT:s manifest var daterat 1 maj 1965 och ”modernistkulten” ett av
stickorden i dess lista på fenomen värda att ifrågasätta. Några dagar
senare publicerar Vasabladet två omfattande artiklar, ”Det modernis-
tiska liket” av Ingmar Svedberg och, följande dag, ”Trådarna från
modernismen” av Sören Lindgren. Modernismen sätts här eftertryck-
ligt upp på Vasabladets agenda.

Utan att direkt hänvisa till FBT-manifestet följer de bägge artik-
larna upp dess frejdiga påstående och fråga ”modernismen är död,
när blir begravningen?”. Svedberg hör till manifestets undertecknare
och FBT:s redaktion, Lindgren gör det inte.

Svedberg och Lindgren får inom ett par veckors tid svar av Rabbe
Enckell, Mårten Ringbom och Christer Kihlman, plus kommentarer
i andra tidningar. Efter Svedbergs FBT-kollega Claes Anderssons in-
lägg den 18 maj blir det en tillfällig paus på närmare tre veckor i
spalterna.

Jag kallar i fortsättningen de nio inläggen mellan den 4 och 16
maj 1965 för M-debattens första fas. Hade modernismen (eller ”mo-
dernismen”) efter det här avförts från debattordningen, så hade vi
haft att göra med en ganska typisk kulturdebatt bland många andra
under det diskussionsglada 1960-talet.

”Skenlösningar”

I sin Progress-artikel hade Claes Anderssons talat om ”nekrofilerna”
kring traditionens ”Lik”. Nu, en månad senare, ser det ut som om
kroppen hade blivit identifierad. FBT-manifestet hittar en död poet i
”hallonbacken” och fyra dagar senare rubriceras Ingmar Svedbergs
artikel ”Det modernistiska liket” (min kursiv). Där Andersson (och

55 Claes Andersson:
”Mot en tidsmedveten
poesi”. Vasabladet
18.5.1965.
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tidigare Salminen) talar om
”traditionen” i en bredare
bemärkelse – och som vi
sett också i viss mån är be-
redd att hedra modernis-
terna som traditionens
(”Likets”) dödgrävare –
förvandlas ”liket” hos
Svedberg till själva
modernismen.

Liksom Margaretha
Starcks kritik av det litterä-
ra livet publiceras Sved-
bergs ’nekrolog’ över
modernismen på Vasa-
bladets kultursida, som se-
dan årsskiftet sköts av Nils-
Börje Stormbom. Svedberg
presenteras (liksom tidigare
Starck) med foto och text:
enligt den är han 21 år,
fil.stud., medlem av
Studentbladets redaktion
och av ”den unglitterära
gruppen FBT”. Passfotot,
på en spalt, visar en ung
man med pannlugg, kavaj,
vit skjorta och slips, den
sista en smula på sned.

Svedbergs artikel är
omfattande, cirka 12.000
tecken, och slår genast an
ett offensivt tonfall:

Vår modernism har under de senaste åren allt oftare dragits in i
den litterära debatten. Från delvis skilda utgångspunkter och mål-
sättningar har kritik riktats mot vissa av modernisternas lösningar,
som numera visat sig vara skenlösningar.

Artikeln består av två delar. Dels en genomgång av de modernistiska
”skenlösningarna”. Dels ett resonemang kring ny poesi och vad man
kunde kalla för ’den lyriska situationen’. Trots den aggressiva rubri-
ken och ingressen är ett första intryck alltså att Svedberg inte enbart
är destruktiv: han begraver modernismen, men han pejlar också in
alternativen, tronföljarna.

Modernistdebattens
öppning i Vasabladet.
På bilden inledningen
till Ingmar Svedbergs
brandfackla den 4 maj
1965. I sin helhet
fyllde artikeln närmare
en tidningssida i broad-
sheet-format.
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En bärande tanke i ”Så har jag åter fot mot jord”, Johannes Sal-
minens redan nämnda essä om den finlandssvenska modernismen i
Levande och död tradition – här kan man lägga märke till titeln –
kunde karaktäriseras som tesen om modernismens reträtt, kanske också
dess korruption. Salminen skrev, 1963:

Men hur ofta urartar inte vallfärden till Onnela. Vad vi då bevitt-
nar är rena flykten till ett Shangri-La, där man löser alla problem
genom att gå barfota i gräset.56

En liknande idé formuleras (utan hänvisning till Salminen) av An-
dersson i hans Progress-artikel där han beskriver ”våra vilda djur” som
”långsamt institutionaliserats, glömt sin en gång så vilda tradition
och sina morriga släktingar […]”.

Svedberg inleder med samma idé: Efter att ”våra modernister” bli-
vit ”salongsfähiga” gick de, skriver han, ett ”oblitt, men ack så vanligt
öde till mötes”:

De blev institutionaliserade, sakrosankta och uppsatta på den fin-
landssvenska kulturpiedestalen. I samma grad har modernisttradi-
tionen från att ha varit närande och lärande blivit alltmera tä-
rande. En större upplagd diskussion om den modernistiska pion-
järgenerationen vore av nöden, inte enbart för att få till stånd en
allmän omvärdering av »gamlingarnas» insatser, utan främst för
att genom en kritisk analys visa på felaktiga premisser och nya
framkomliga vägar för den unga lyriken.

Betoningen ligger alltså på omsorg om ”den unga lyriken” – snarare
än på att, som hos Salminen, genom beskärning ge traditionen nytt
liv. På samma sätt som Andersson river Svedberg snarare för att få
luft och ljus än för att ge traditionen nya utlopp.

Kritikens kompendium

I artikelns fortsättning skissar Svedberg upp den finlandssvenska mo-
dernismkritikens historia, med Jörn Donner, Sören Lindgren och Jo-
hannes Salminen som hållpunkter.

Donners BLM-artikel ”Den finlandssvenska skepnadens riddare”
1960 inledde enligt Svedberg ”omvärderingen av vår modernism”.57

Hans kritik drabbade i främsta hand naturlyrikerna, de socialt
oengagerade, medan Hagar Olsson och Elmer Diktonius kom att
framstå som exempel på författare som inte svikit sitt kritiska
uppdrag. Donner glider förvånansvärt lätt förbi [Olssons och Dik-
tonius’] oansvariga och ödesdigra förtjusning i »ett besinningslöst
och rusigt famnande av livet[»]. Henry Parlands dikter och Björ-
lings dadaistiska bravader i Quosego är i minst lika hög grad ade-
kvata representanter för sin tid.

56 Salminen: Levande
och död tradition,
s.134.

57 Donners artikel
ingick i BLM 2/1960,
s.122–139. I själva
verket hade Donner
kommenterat bl.a.
Enckell redan i början
av 1950-talet i tid-
skriften Arena. Jag
återkommer till hans
inlägg i kapitel 2
nedan, ”Person”.
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Svedberg anser alltså att Donner övervärderat Diktonius’ och Ols-
sons sociala engagemang och ansvar för ”sitt kritiska uppdrag”. Av-
snittet, och åsikten, verkar vara ett eko av Salminens essä ”Så har jag
åter fot mot jord”. Efter att ha analyserat vad han såg som Södergrans,
Olssons och Diktonius’ ’reträtt’ från sin samtid58  avslutade Salminen
nämligen sin essä med ett erkännande av moderniteten hos just Par-
land och den unge Björling.

Svedberg fortsätter med ett refererat av Sören Lindgrens moder-
nismkritik, som enligt honom är ”väsentligare” än Donners.

Sören Lindgren polemiserade 1962 mot Rabbe Enckells försök
att proklamera quosegoismens diktatur. Sedan dess har han med
jämna mellanrum skjutit in sig på modernismens huvudkompo-
nenter: idealismen och harmonikravet. Lindgrens kritik träffar vä-
sentligare punkter än Donners, därför att den förre skarpsinnigt
visar hur redan valet av utgångspunkter kom att fjärma vår mo-
dernism från den litterära och idéhistoriska utvecklingen ute på
kontinenten. Det visade sig att våra modernister satsat på fel häst!
I en värld som alltmer började likna ett värdetomrum höll man
envist fast vid absoluta positioner, i en värld som kändes alltmer
ödslig och splittrad höll man fast vid det hirnska harmonikravet.

Abstraktionsnivån gör det svårt för en icke-införstådd läsare att få
grepp om vad Svedberg (eller Lindberg) menar med ”man”, ”vår mo-
dernism” och ”valet av utgångspunkter”. Att modernisterna ”satsat
på fel häst” sticker här ut som en konkret bild. Men åtminstone ”häs-
ten” själv, Yrjö Hirn (1870–1952) skulle ha varit förvånad att höra
att han påbjudit harmoni. I sin bok Det estetiska lifvet (1913) – som
hade återutgivits 1964, året före debatten – idkar Hirn tvärtom en
diskret kritik av en ”intresselös” och ”passivt medbrottslig” esteti-
cism.59  Lindgren och Svedberg kunde de facto ha utnyttjat auktori-
teten Hirn som ammunition mot den estetiska idealismen, snarare
än som ett skräckexempel på den.

Kritiker nummer tre i Svedbergs översikt, Johannes Salminen,
sägs ha påtalat

modernisternas svaghet för idyllen och anti-intellektualismen.
Den moderna storstadscivilisationens »öde land» visade sig vara
fullständigt främmande för den nya generation som högljutt och
patetiskt gjorde anspråk på att förebåda morgondagens männi-
skor.

10/20-talsmodernisternas organ Quosego hade undertiteln ”Tidskrift
för ny generation”. Salminens redan nämnda artikel och essä hade
verkligen talat om en tilltagande idyllisering, ”[f ]rån rörelse till still-
het”60 , som ett mönster i Diktonius, Björlings, Olssons och Söder-
grans dikt. Mellan Salminens mera nyanserande reträtt-tes och Sved-

58 Formuleringen är
inte Salminens, vilket
jag här markerarar
genom att använda
enkla anföringstecken.

59 ”[…] ett liv, som i
’intresselös’ betraktelse
har emanciperat sig
från tillvarons villkor,
är aldrig något fullt
liv. […] Den konst
som återspeglade en
dylik, absolut estetisk
tillvaro, kunde icke
verka som en befrielse
från smärtor, eller som
en vila under mö-
dorna […]. Och en
sådan konst skulle, i
stället för att äga bety-
delse som en eggande
och styrkande makt,
alltför lätt kunna be-
främja den koncilianta
åskådning, som blir
passivt medbrottslig i
vad den genom sym-
patisk betraktelse för-
står och förlåter.” Yrjö
Hirn: Det estetiska
livet [1913] (Helsing-
fors 1964), s. 176. —
Yrjö Hirn, från 1910

professor i estetik och
nyare litteratur i Hel-
singfors, var som lär-
junge till den interna-
tionellt kände sociolo-
gen Edward
Westermarck snarare
en nyfiken värde-
relativist, fascinerad av
konstens mångfald, än
en uppställare av
”harmonikrav”. Finns
det ett krav hos Hirn,
så handlar det om att
förbindelsen mellan
konst och liv (även
disharmoniskt liv) ska
bibehållas.

60 Salminen: Levande
och död tradition,
s.118.
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bergs beskrivning av modernisterna som ”fullständigt främmande”
för den urbana samtiden sker i alla fall en riskabel förenkling. För
Salminen tar Södergran, Olsson och Diktonius (de finlandssvenska
modernister som man med Svedberg möjligen kan kalla ”högjudda
och patetiska”) åtminstone avstamp i moderniteten. Svedberg utför
här en brant förkortning.

I den fortsatta beskrivningen av modernisternas ”felorientering”
får läsaren sväva i osäkerhet om referatet av Salminen fortsätter eller
om Svedberg själv tagit vid.

Modernisterna fann sig efter 1918 tvungna att reda upp ett intel-
lektuellt konkursbo. Man började med att ta avstånd från dag-
drivarna; i samma veva tog man även avstånd från deras medve-
tenhet och iakttagarattityd, vilket kom att bli inledningen till mo-
dernisternas felorientering i tillvaron.

Tanken i den första meningen är, liksom uttrycket ”intellektuellt
konkursbo” tagna (utan hänvisning) ur Olof Enckells essä ”Under
Damoklessvärdet” i tidskriften Quosego från 1928. I den andra me-
ningen avlägsnar sig Svedberg i alla fall från Olof Enckells beskriv-
ning och hans pro-modernistiska budskap.61

Efter att ha återkommit till Hagar Olssons ”oansvarighet” – ”en
del av hennes tidsanalyser [gör] såhär i efterhand ett något patetiskt
och oansvarigt intryck” – konstaterar Svedberg att det ”stora flertalet
modernister” ändå

ställde sig skeptiska till den olssonska förkunnelsen. Quosego-
ismens överstepräst, Rabbe Enckell, kom till att det enda hållbara
alternativet är att slå sig ner vid dikeskanten och blåsa på sin flöjt.
Sällan har en generations dilemma lösts så genialiskt! Det intel-
lektuella konkursboet reddes ut genom att man helt enkelt vände
ryggen åt det och låtsades att det inte längre existerade.

”Sällan har en generations dilemma lösts så genialiskt!” är ännu ett
eko från Salminens essä från 1963, som inledningsvis konstaterade
att hur omodern en modernist än blir så är han alltid modernist: ”Så
genialt – strategiskt sett – har väl sällan en litterär namnfråga lösts”.

Frånsett formuleringen om ”det stora flertalet modernister”, som
ger intrycket av en svåröverblickbar massa, fäster man sig i Svedbergs
text vid det pejorativa uttrycket ”Quosegoismens överstepräst”, som
(utan hänvisning) är taget från en artikel av Lindgren (se nedan, ka-
pitel 2, ”Person”). Bilden av Enckell blåsande ”på sin flöjt” syftar å
sin sida på titeln på Enckells andra diktsamling, Flöjtblåsarlycka
(1925).

61 I den ofta citerade
essän beskriver Olof
Enckell situationen
för ”de intellektuellt
intresserade bland
dem som voro om-
kring de aderton efter
1918”, d.v.s. inbör-
deskriget. ”Man hade
ingen socialism ingen
aktivism, ingen jägar-
rörelse, ingenting som
kunde fängsla, utlösa
entusiasm. De känsli-
gaste åren, den första
ungdomen gick till
den tröstlösa uppgif-
ten att så gott man
kunde reda ut ett in-
tellektuellt konkurs-
bo”. Olof Enckell:
”Under Damokles-
svärdet” i Quosego.
Provalbum [1928]
s.27, faksimil i Quos-
ego (Helsingfors
1971).
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”Den nya dikten”

Den andra halvan av Svedbergs artikel presenterar en teori om tre
”förändringar” som enligt honom innebär att också ”den nya lyrik
som skrivs idag” måste vara ”annorlunda beskaffad än den lyrik som
skapades av våra gamla, hederliga modernister”:

1) Förändringen i vår verklighetsuppfattning. […] Det har bli-
vit omöjligt att förklara världen, vi kan endast beskriva den. […]

2) Förändringen i människans situation. Ideologiernas bank-
rutt, terrorbalansen och möjligheten av ett kommande kärnva-
penkrig har fullständigt förändrat människans situation jämfört
med läget under modernismens glansdagar. Utvecklingsländernas
kamp mot svälten och överbefolkningen kastar sin dystra slag-
skugga även på litteraturen. […]

3) Förändringen i vår syn på språket och orden. Språkets
prostitutering i andra världskrigets propaganda har tvingat dik-
tarna att i högre grad intressera sig för hur språket fungerat, hur
det kan utnyttjas för olika syften. […]

Svedberg säger också att en ”språkanalys” visar att ”modernismen
huvudsakligen begagnade språket som ett uttrycksmedel för själstill-
stånd”, medan ”den nya poesin” betonar språket som kommunika-
tion: dikten blir ”ett meddelande från en människa till en annan”.

Efter sin genomgång av vad han ser som dess förändrade förut-
sättningar beskriver Svedberg själva diktningen.

Som föregångare till denna riktning kan nämnas exempelvis Villon,
Bellman, Christian Morgenstern och Bertolt Brecht. En tid gick
denna rörelse under namnet nyenkelhet, nysaklighet. Som grupp
är den knappast enhetlig, det viktigaste är att den tycks innebära
ett tecken på en attitydförändring som uppträder överallt i värl-
den. I Sverige representeras den av Göran Palm, Sonja Åkesson,
Björn Håkanson, på finskt håll av Pentti Saarikoski, Väinö Kirstinä,
i Svenskfinland av Lars Huldén, Mauritz Nylund.

Diskussion: Och modernism?

Trots Svedbergs självsäkra tonfall och breda överblick imponerar
”Det modernistiska liket” inte med idémässig tydlighet. Gränsen
mellan referat, citat, åsikter och Svedbergs egna formuleringar är sud-
dig.62  Sammanställningen av Sören Lindgrens, Johannes Salminens
och Hans Magnus Enzensbergers åsikter är i princip mycket intres-
sant, men snarare än en modernismkritikens syntes blir artikeln en
abstrakt redovisning av attityder. Det framgår till exempel inte varför
de förändringar som Svedberg ser i tiden skulle stå i motsatsförhål-
lande till modernismen. Den senare generaliseras också på ett ovän-
tat sätt:

62 När Svedberg t.ex.
skriver att ”Sören
Lindgren polemise-
rade 1962 mot Rabbe
Enckells försök att
proklamera quosego-
ismens diktatur”, är
det oklart vem av de
tre som står för ut-
trycket. Att det är
Enckell som lanserar
uttrycket ”quosegois-
men”, och Lindgren
som anklagar Enckell
för att proklamera
dess ”diktatur”, fram-
går nedan i kapitel 2.
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Den äldre modernismens aldrig uppnådda ideal var illusionen om
en ren poesi. Bildkonst och musik blev inspirationskällorna, me-
dan man var paniskt rädda för alla orena element, för allt som
kunde påminna om storstadsvardagen och tidens samtalsspråk.
Om inte våra modernister så blint varit inriktade på den tyska
expressionismen, så skulle de ha upptäckt att Pound och [Eliot]
nyttjade slang, talspråkliga vulgarismer och klichéer, kort sagt ett
språk som var kongruent med vår tid.

Svedberg formulerar alltså en motsättning mellan 1) bildkonst, mu-
sik, tysk expressionism, ”våra modernister” och 2) ”orenhet”, stor-
stadsvardag, talspråklighet, Pound, Eliot etc. Det leder till en förvir-
ring om vilka ”man” (”våra modernister”) var – tydligen åtminstone
inte Diktonius, Björling eller Henry Parland, trots att Svedberg just
har nämnt de senare som ”adekvata representanter för sin tid”.

Det verkar alltså som man skulle kunna förstå tankegången i av-
snitt som det här bara om man på alla ställen där Svedberg skriver
”modernismen” konsekvent bytte ut ordet mot ”Rabbe Enckell”.

Det skulle också förklara att Svedberg kan se Jörn Donners BLM-
essä 1960 som en inledning till ”omvärderingen av vår modernism”,
trots att Donner i stort sett var positiv till modernisterna – de har,
skrev Donner, ”alla på sitt sätt berikat den finlandssvenska litteratu-
ren” (min emfas).

Som referat av Donner är Svedbergs text missvisande: Donner kri-
tiserade visserligen ”naturlyriken” och den (samtida) finlandssvenska
litteraturens bristande sociala engagemang, men för att tolka honom
som kritiker av ”modernismen” krävs att åtminstone Diktonius och
Olsson tänks bort ur begreppet – en operation som antagligen varken
de själva eller Donner skulle acceptera.

Vad Donner de facto ifrågasatte i sin artikel var inte modernis-
men, utan den individualistiska tradition som han urskiljde i fin-
landssvensk litteratur över lag, med Rabbe Enckell som den mest ut-
talade representanten.

Också i fortsättningen blir Svedberg begripligare om man substi-
tuerar ”man” med ”Rabbe Enckell”:

Efter krigsslutet gjorde sig den letargiska idyllen bred på nytt. Inga
försök till omprövningar av det förflutna gjordes. De svenska 40-
talisternas intensiva moraldebatter och isande ångestanalyser gav
föga genljud hos oss. Man återknöt både formellt och idémässigt
till traditionen från 20-talet. Modernismens hämmande inverkan
på vår efterkrigslitteratur blev så gott som total.

Det här är en generalisering som motsägs av vad Svedberg just har
skrivit om Parland och Björling som positiva exempel inom ”tradi-
tionen från 20-talet”. Slutsatsen blir att när Svedberg skriver om
”modernismen” som ett ”lik”, gör han det så att bara en enda moder-
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nist möjligen motsvarar signalementet. I stället för principiellt och
tydligt blir angreppet personligt och insinuant. Hade begreppet ”mo-
dernism” getts ett vidare och klarare innehåll hade däremot meningar
som

Det modernistiska liket håller slutgiltigt på att begravas, djupt ner
i mullen.

kunnat vara fullt legitim debattretorik.

Värdering: Pandoras ask

I efterhand sett hamnar Svedbergs första modernism-artikel i en stra-
tegiskt betydelsefull position: den blir den konkreta öppningen till
”M-debatten” i Vasabladet sommaren 1965 (och till dess uppföljning
i Hufvudstadsbladet samma höst).

Även om Svedbergs text har sina brister, skruvar den rafflande
rubriken upp temperaturen på ett sätt som ett par tidigare inlägg
samma vår – Margaretha Starcks allmänt hållna kritik i Vbl och Claes
Anderssons kåserande i den ur borgerlig synvinkel marginalstämp-
lade Progress – inte förmådde göra. Tyvärr uppmärksammas den an-
dra halvan av Svedbergs artikel, diskussionen kring den ’nya dikten’,
knappast alls i den påföljande debatten.

Svedbergs artikel populariserar och förändrar bland annat Johan-
nes Salminens kritik i dennes två år gamla bok. Salminen talar där
närmast om ett modernistiskt svek mot sina egna ideal. Svedbergs
mera grovhuggna retorik om ”modernismens död” visar sig öppna en
finlandssvensk Pandoras ask.

Jag har refererat och kommenterat Svedbergs text rätt utförligt. Inte
så mycket därför att den i en mening var först, snarare därför att den
sammanför så många lånade uppslag och missförstår dem på ett bely-
sande sätt. Också bristfälliga resonemang kan – på samma sätt som
drömmar, felsägningar och fritt associerande – säga något om vad
som ligger i tiden. Svedbergs angrepp är kanske inte den ”dödsöns-
kan” som Mikael Enckell föreslår63 , men nog en brist på inlevelse i
att ”död” är ett ord med en innebörd, i synnerhet för en äldre män-
ska.

Till de positiva dragen måste man räkna frejdigheten, energin,
bredden i referenserna och den ohämmade ambitionen att leverera
en komplett syntes av dikten i tiden. Artikeln är ingen bra kritik av
”modernismen”, men den får en del sagt dels om Rabbe Enckell, dels
om den ’nya dikten’, och den ger därmed också ledtrådar till vad det
är hos Enckell som irriterar ’de unga’. Man kan fråga sig hur den

63 Mikael Enckell
talar i samband med
FBT-manifestet och
Claes Anderssons Pro-
gress-artikel om
”omaskerade döds-
önskningar riktade
direkt mot [Rabbe
Enckells] egen person”
och skriver senare att
modernismkritikerna
(här Salminen, An-
dersson, Lindgren,
Svedberg) ”önskade
livet ur [modernis-
men], ungefär som
Chrus[j]tjov önskade
livet ur kapitalismen”.
Mikael Enckell: Öpp-
ningen i taket, s.218
och 227.
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senare gått till väga för att bli just den person som det var viktigt att
angripa. Till den frågan återkommer jag i kapitel 2.

Repliker på Svedberg: 1) Enckell

Två av de följande inläggen är direkta repliker till Svedbergs artikel:
Rabbe Enckells ”En löjlig beskyllning” och intill den, på samma tid-
ningssida, Mårten Ringboms ”Liket tittar!”.64  Bägge ingick efter
jämnt en vecka i Vasabladet, är på cirka 4.000 tecken var och använ-
der sinsemellan helt olika tonfall.

Rabbe Enckell kallar Svedbergs modernismbeskrivning ”självfal-
let” tendentiös. ”Tyvärr är det mesta i angreppet osakligt och röjer en
för författaren besvärande okunnighet”. Enckell går till dels moder-
nismens, dels sitt eget försvar på tre punkter. Jag kallar dem här a)
påstådd slangbrist, b) påstådd eskapism och c) påstådd diktatur.

Påstådd slangbrist: ”En beskyllning för brist på kontakt med var-
dagsspråk hos modernisterna är närmast löjlig”, skriver Enckell, den
som påstår det har inte läst t.ex. Diktonius och Björling. Han citerar
en bit ur Diktonius-dikten ”Vårt land Nr 2” och försäkrar att fort-
sättningen (som han inte citerar) ”har än mer ’talspråkliga vulgaris-
mer’ i fullfjädrad sextiotals ornat”.

Enckells citat är visserligen rätt tamt, dess enda infrekventa ord är
”synamentet”. Men eftersom Svedberg påstått att ’våra’ modernister
aldrig upptäckt Pounds och Eliots slang och talspråk, kan Enckell ta
hem en uppenbar poäng när han påpekar att Diktonius var ”den för-
sta som tolkade Pound till svenska”. Antologin Ungt hav med inter-
nationell modernistisk poesi i urval och svensk översättning av Dik-
tonius (bl.a. Edgar Lee Masters, Ezra Pound, Carl Sandburg) utkom
1923.

Påstådd eskapism: Också den svedbergska (egentligen lindgrenska)
beskyllningen för fastlåsthet i ”de hirnska harmonikraven” – och, i
förlängningen, för eskapism – kontrar Enckell med en hänvisning till
den ”fyrkantiga, om inte åttkantiga Diktonius och bruitisten Björ-
ling”.

Det är undertecknad som ensam för sig hyllat en klassicism och
jag står för den. Krigets moraliska problematik tror jag mig ha
tolkat i mina dramer. Om det inte observeras behöver det inte
vara författarens fel. Att jag skulle ha stannat vid dikeskanten och
flöjten och inte gett uttryck åt något annat är en lögn, om ej än
värre: en dumhet. Erik Lindegren måtte ha varit bra naiv då han i
företalet till Nike flyr i vindens klädnad kallar O spång av mellan-
ord »en sammanfattning av den europeiska efterkrigsmänniskans
reella situation». [Min emfas.]

64 Bägge Vasabladet
11.5.1965. Kronolo-
giskt sett är de Vbl-
inlägg nummer 3 och
4, om Svedbergs är
nummer 1, men efter-
som de är reaktioner
på enbart Svedbergs
artikel (i motsats till
vad de redaktionella
bildtexterna säger)
behandlar jag dem i
samband med den.
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En viktig punkt är här den skillnad Enckell drar mellan sin och de
andra modernisternas estetik, samtidigt som han ändå förnekar han
att han själv skulle vara eskapistisk.

Påstådd diktatur: Den tredje beskyllning som Enckell försvarar sig
mot gäller hans påstådda maktanspråk, också det en tes som Sved-
berg i sin artikel övertagit från Sören Lindgren (inklusive retoriken):
”Enckells försök att proklamera quosegoismens diktatur”; ”Quosego-
ismens överstepräst, Rabbe Enckell”.

Jag hade i Hufvudstadsbladet publicerat två artiklar den 29 o. 31
maj 62, i vilka jag gav en exposé över Quosegos tillblivelse med
brevutdrag av Diktonius och Björling och därpå en analys av na-
turupplevelsen hos modernisterna mot bakgrunden av våra äldre
skalders. Jag gick opp en gränslinje och pekade på modernisternas
genare verklighetsgrepp om natur och landskap. Min artikel be-
lyste bara denna enda sida hos modernismen. »Närmandet till
verkligheten pågår oavbrutet» deklarerar Svedberg som om ob-
servationen endast vore hans. Kan man läsa Quosego utan att
observera verklighetskravet på varje sida?!

Inlägget slutar:

Mina artiklar tycks ha väckt irritation hos de unga begravning-
sentrepenörerna, som tycks sakna lik, eftersom de så högljutt ro-
par efter begravningstillfällen. Jag frågar: var har jag i dessa artiklar
eller annorstädes proklamerat quosegoismens diktatur? Sören
Lindgren kan vara en smart journalist – men här gick hans smart-
het lite för långt, ty den är helt och hållet malplacerad, då den slår
sina trumvirvlar med anledning av två artiklar, som ingenstädes
ger uttryck åt annat än vad ämnet förutsätter. Det må vara mig
tillåtet att försöka dämpa ekon som upprepar sig utan min för-
skyllan och som bara är genljud av falska påståenden.

Du dåliga läsare, du är en beljugare av din läsning!

Diskussion

Vad gäller sakfrågorna (punkt 1 och 2) har Enckell självklart rätt i att
den tidiga finlandssvenska modernismen innehåller också de drag
som Svedberg förnekar hos den. Enckells karaktäristik, ”ekon som
upprepar sig”, är träffande. Dispyten om ”quosegoismen” blir däre-
mot antagligen mest förvirrande för den oinsatta läsaren.

Frågan är om inte Enckells försvar känns för låst just vid att för-
svara; Bror Rönnholm (1986) kallar hans attityd ”helt defensiv”. In-
tressantare än den rena vakthållningen kring ”modernismen” vore det
om han grep tillfället att säga något om relationen mellan det äldre
och det nyare. Hur ser han på de strömningar som Svedberg talar om
i den andra delen av sin artikel – konkretism, nyenkelhet, ’oren’ po-
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esi? Tystnaden blir reducerande: de unga finns till enbart som irrita-
tionsmoment och ”dåliga läsare”.

Vad beträffar retoriken i genmälet är slängen om de ”unga begrav-
ningsentrepenörerna” briljant, å andra sidan är den långa meningen,
”Sören Lindgren kan vara en smart journalist…” klumpig. Enckell
passar på att citera beröm han fått (av Erik Lindegren) och kommu-
nicerar att han är förorättad. Men för att vara den äldre och mer er-
farna parten uppehåller han sig mycket vid ytplanet i Svedbergs text.

En allmän fråga för dem som berörs av eller angrips i en debatt, är
förstås när det alls är värt att replikera. Ett dumt angrepp framstår
som onödigt viktigt om den angripna tar det på för stort allvar, en
stark sak kan framstå som svag om den går ner sej i detaljer. Enckell
väljer att slå ifrån sig, men inte att tillföra.

Vasabladet har illustrerat texten med pärmen till Quosegos prov-
album 1928, där man mellan tidskriftsnamnet och Torger Enckells
teckning av en ung (bister och inåtvänd) Rabbe Enckell kan läsa ”TID-
SKRIFT FÖR NY GENERATION”. Sloganen verkar, läst mot artikeln, få en
ny och ironisk innebörd: Enckells intresse för en ”ny generation” med
tidskriftsplaner verkar nu, 40 år senare, ha svalnat, ”för” har vänts i
”mot”.

Repliker på Svedberg: 2) Ringbom

Mårten Ringbom anslår i sitt inlägg mot Svedberg, i samma tidnings-
nummer, ett helt annat, raljerande tonfall, som stämmer väl ihop
med den enspaltiga profilbilden av en skrattande eller ropande Ring-
bom:

Bröder!
Nu ska vi då åter kasta sand och blådunster i varandras ögon

och glädja oss åt ett präktigt byslagsmål – nej förlåt, handgemäng
mellan modernister och FBT-realister å offentlig plats, dymedels
störande den allmänna ordningen på det finlandssvenska torpet –
nej förlåt, i de finlandssvenska storstäderna, där brandbilarna tju-
ter ikapp med Arava-toaletterna och duvorna har ersatts med
reaktionsdrivna tidskriftsplaner.

Det blir välan mysigt va?

Ringbom frågar sig vad grälet egentligen gäller: ”Är det prof. Hirns,
prof Enckells eller dr Enckells estetiska program eller bristerna i den
finlandssvenska litteraturen?”. Sen ger han sin egen tolkning av den
andersson-svedbergska lik-metaforen:

Eller bör vi såsom Akilles släpa den döde Hektor runt stadens
murar i blint raseri? Om modernismen är död, är väl en dylik
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demonstration meningslös, och om den lever, så går demonstra-
tionen knappast att genomföra.

Utan tvivel ett logiskt argument. Ringbom säger sig inte förstå vad
Svedberg menar med det modernistiska liket eller Sören Lindgren
med den modernistiska diktaturen. Med ännu en bild förnekar han
den modernistiska enhetlighet som de här angreppen tycks förutsätta:

Jag har hittills inte kunnat föreställa mig Diktonius jaguar lutad
över brunnen i landet Ingenstans, där a ± b = 0 och fågel badar
snart i vattnen. Modernisterna har för mig alltid varit stora indivi-
dualister, öppna för strömningar från olika håll, och den enda ge-
mensamma nämnaren har synts mig ligga i brytningen med det
topelianska stilidealet och det traditionella diktspråkets tvångs-
tröja. Att annars dra dem över en kam har förefallit fullständigt
omöjligt. Men om man är i besittning av Svedbergs plastik-kam
tycks det gå för sig.65

Man noterar här debattens första försök att ringa in det begrepp som
den ändå, åtminstone nominellt, rör sig kring: ”modernismen”.

Ringbom tillrättavisar också Svedberg på punkten Donner: den-
nes ”omvärdering av vår modernism” inleddes ingalunda i BLM
1960, utan redan i Arena 1951.66

Att Donner var hänsynslös och ensidig i sina angrepp på Rabbe
Enckell och andra »tidlösa» poeter är ju allmänt bekant, men för
den skull ägnade han sig inte åt löst prat om »modernisterna»
och det får man vara tacksam för.

Diskussion

Inte heller Ringbom ger sig in på den nyare poesins karaktär och
eventuella likheter med eller skillnader mot den ’äldre’, även om han
i en släng åt Svedberg verkar förneka det nyas nyhet:

Vari består för resten den »modernistiska tvångströjan»? Menar
herr Svedberg möjligen svårigheterna att få ut en samling son-
etter eller ett diktepos på hexameter?

Med andra ord: efter modernismen är alla modernister. Där Sved-
berg hade känslan att ”något verkligt nytt för första gången sedan
modernismen” är ”på väg” i lyriken, ställer sig Ringbom med sin in-
kluderande definition skeptisk. En logisk konsekvens han inte drar
ut är att om alla är modernister och modernismen är död, så har det
förödande konsekvenser också för den ’nya’ lyriken.

Ringboms muntra ironier och drastiska bilder framstår som en
mera effektiv debattstrategi än Enckells sårade försvar. Ringbom ral-
jerar över Svedberg – utan att direkt stöda Enckell – men får fram
allvarliga poänger som en sorts underhållning. Enckells inlägg var

65 Diktonius’ dikt
”Jaguaren” ingick som
motto i aforism-
samlingen Min dikt
(1921) och, i en
längre version, i
Hårda sånger (1922).
Med ”landet Ingen-
stans” kan Ringbom
syfta på Södergrans
dikt ”Landet som icke
är” i den postuma
samlingen med
samma namn från
1925 (se Edith Söder-
gran: Dikter och aforis-
mer (Helsingfors
1990), s.186.) Rabbe
Enckells diktsamling
Lutad över brunnen
utkom 1942. Formeln
”a ± b = 0” ingår i en
dikt av Henry Parland
som publicerades pos-
tumt i Återsken (Hel-
singfors 1932), s.14–
15 (ingår också i
Hamlet sade det vack-
rare. Samlade dikter
(Helsingfors 1964),
s.62–63). Fågel badar
snart i vatten [sic] är
titeln på en diktsam-
ling av Björling från
1934.

66 Jämför nedan, kap.
”Person”. Ringbom
syftar på Donners
artikel ”Den tidlösas
dilemma” i Arena nr
2/1951.
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snarare en katalog över oförrätter. Hos Ringbom framstår modernis-
men som säker på sin sak, så pass säker att skribenten vågar raljera.

I slutet talar Ringbom visserligen om att ”dra ut till landet” med
nät, fågelsång, enrisrök och frukostabborrar, vilket gör att inte bara
debatten utan också konsten framstår som mer eller mindre oviktig:
”nån dör och nån föds och nån skriver en dikt utan att jag kan göra
nånting åt det”. Mitt intryck är att han med den sista avfärden avfär-
dar också sin egen text.

För övrigt: det är knappast avsikten, men Ringboms hälsnings-
ord, ”Bröder”, blir i efterhand en påminnelse om (den ännu förestå-
ende) debattens genustillhörighet. Av alla de ’nya’ poeter Svedberg
nämnde i sin text var en, Sonja Åkesson, kvinna. Samma manliga
dominans kommer att gälla för M-debatten – liksom för övrigt för
diskussionen kring litteratursyn och -undervisning några månader ti-
digare, trots att den debatten startades av Margaretha Starck.

”Farlig försoning”. Sören Lindgren

I det nummer av Vasabladet som utkom dagen efter Svedbergs ”Det
modernistiska liket” ingick debattinlägg nummer två: Sören Lind-
grens artikel ”Trådarna från modernismen”. Rubriksättningen är
långtifrån lika drastisk som Svedbergs. Ändå finns också i den här
texten angrepp inbakade, dels på Rabbe Enckell, dels – och i det här
sammanhanget kanske mera överraskande – på Christer Kihlman.

I en redaktionell ruta presenteras Lindgren som ”tidigare kultur-
redaktör i Nya Pressen, numera verksam i Sverige”. Ett kort innehålls-
referat avslutas med konstaterandet att Lindgren ”ställer sig starkt
kritisk till många av 20-talsmodernisternas idéer, som han anser att
blev överraskande snabbt föråldrade”.

Porträttet av den kortsnaggade Lindgren är klichérat stående i två
spalters bredd – i den tidens ombrytningspraxis alltså relativt stort.
Han ses sittande, i profil, i halvfigur, småleende, rökande. Han har
på sig en vacker, grovstickad ylletröja; en vit skjortkrage och en slips-
knut syns i halshålet. Bakgrunden består av bokryggar på en bok-
hylla, som är beskuren först en god bit ovanför Lindgrens huvud.
Bilden andas avspändhet, eftertanke, sinnlig närvaro och en ’bildad’
miljö.

I sin artikel driver Sören Lindgren två resonemang utan egentligt
inbördes samband. I det ena spekulerar han kring den då aktuella
konkretismens rötter i 1910/20-talsmodernismen. Det andra spåret
är en etisk kritik av vad Lindgren kallar ”försoningstanken” hos Enc-
kell och Kihlman.
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”Konkretisten” Parland

”Trådar” mellan finlandssvensk 1910/20-talsmodernism och dagens
konkretism ser Lindgren på åtminstone tre håll. Henry Parland har,
skriver Lindgren, visserligen nylanserats ”i dessa ’nyenkla’ dagar”,67

men Parland saknar enligt honom de nyenklas optimistiska livs-
känsla. Idag skulle Parland vara konkretist, inte nyenkel, anser Lind-
gren och hänvisar till Parlands uppsats ”Den modernistiska dikten ur
formalistisk synpunkt”.68  Bengt Emil Johnsons första diktsamling
”Hjordarna” bygger, enligt Lindgren, på Björling och stämmer teore-
tiskt sett överens med Parlands ideér. Lindgren anser också att Söder-
gran, tillsammans med Björling, bidragit till ”sättet att använda me-
taforer” i Mats G Bengtssons konkreta diktsamling ”Det är bara en
kvar” från samma vår. En gemensam bas finns enligt Lindgren i Björ-
lings ”anknytning till österländskt tänkande” och i zenbuddismen,
som ”ligger bakom den nya konst som nu så larmande drar fram över
världen”. Linjen framåt går här över Lindegren och Aspenström, häv-
dar Lindgren.

Detta ger honom anledning att inleda hela artikeln med en ”ur-
säkt” till Rabbe Enckell, och här får vi nu indirekt en förklaring till

67 Parlands samlade
dikter, Hamlet sade det
vackrare, hade utkom-
mit föregående år och
Göran Palm hade i sin
recension i Expressen
22.6.1964 talat om
Parland som en ”ge-
nuin 60-talist”. Cit.
efter Per Stam:
Krapula. Henry Par-
land och roman-
projektet Sönder (Hel-
singfors 1998), s.377.
Jfr nedan, not 116.

68 Uppsatsen trycktes
första gången i den
postuma Parland-an-
tologin Återsken 1932.
Den ingick alltså inte,
som Lindgren skriver,
i Quosego.
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Svedbergs anklagelse för ”quosegoism”, en pejorativ term och ordlek
som han övertagit från Lindgren, som i sin tur lånat den av Rabbe
Enckell själv:69

Rabbe Enckell har ju upprepade gånger hävdat att »quosegoiste-
rna» estetiskt föregrep den rikssvenska modernistiska utveck-
lingen fr.o.m. 40-talet. Jag har en gång i Nya Pressen avhånat ho-
nom för att han då i mina ögon hade för stora anspråk på den
finlandssvenska modernismens estetiska idéräckvidd. Nu måste
jag emellertid be honom om ursäkt, för det råder ingen tvekan
om att han har rätt.

20-talisterna: öppna men föråldrade

Den här reträtten är i alla fall en inledning till en ny attack. Lindgren
pekar först på kontrasten mellan vad han kallar ”något sorts under-
ligt behov att hålla den finlandssvenska modernismen ’ren’”, jämfört
med modernisternas öppenhet för inflytanden utifrån under 20-talet
– en öppenhet som gav den en ”flygande start” till ”en anmärknings-
värd nyskapande insats dels när det gällde att bekämpa andlig efter-
blivenhet i Finland, men framförallt i fråga om estetiskt tänkande”.

Efter detta erkännande återkommer Lindgren till sin åsikt att de
”idéer” som 1910/20-talsmodernistena byggde sin livssyn på enligt
honom blivit ”överraskande snabbt föråldrade”.

Södergrans fixering vid först Niet[z]sche och sedan Steiner har
inte gått att idémässigt föra vidare också om hennes idébrottning
väcker respekt och högaktning. Hagar Olssons blandning av ut-
vecklingsoptimism av märket sent 1800-tal och Bergsons antiin-
tellektualism förringar inte hennes insats som kritiker och förfat-
tare, men de[n] lockar inte till efterföljd.

På grund av sådana förankringar har de finlandssvenska moderniste-
rna stagnerat, förstår man på Lindgren, som ger två exempel: Hagar
Olsson har förhållit sig avvisande till Jean Genet och Rabbe Enckell
till surrealismen, ”senast angrep han dess automatism i inledningen
till utgåvan av Henry Parlands samlade dikter”. Horisonten har igen
slutits: ”Att försöka förnya den finlandssvenska poesin från andra ut-
gångspunkter än den rent finlandssvenska – se det passar sig inte!”

Den ”livsfarliga försoningstanken”

Lindgren anser att Rabbe Enckell med bland annat O spång av mel-
lanord följer upp Euterpe-kretsens 1800-talshumanism. Detsamma
gäller enligt honom Christer Kihlmans Den blå modern – orsaken till
att den känns ”föråldrad” är

69 Närmare bestämt
ur Enckells artikel
”Blick på ’quosegois-
men’” i Hbl
29.5.1962.
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ett numera livsfarligt passivt drag, nämligen försoningstanken. Den
tanken kräver att lidandet skall ha en mening, någon sorts andlig
mening. Men genom att göra lidandet meningsfullt kommer vi att
institutionalisera och permanenta det, som kristendomen gjort.

Faran med att göra lidandet meningsfullt är att det då inte behöver
bekämpas, skriver Lindgren, konsekvensen kan bli ansvarslös passivi-
tet. Kihlman uttalar visserligen klart att det nazistiska mördandet inte
får upprepas, men frågan kvarstår om de efterlevande överhuvudta-
get kan försona ett folkmord. Rabbe Enckell säger å sin sida i O spång
av mellanord (ur vilken Lindgren återger ett stycke) att ”endast ge-
nom förlusten kan strömmen av ting som går förlorade hejdas” och
att ”känslan av förlust ger livet dess djupaste innehåll”. Vad innebär
det, frågar Lindgren, ”i våra dagar”:

Ska vi låta våra vattendrag bli förorenade, ska vi låta befolknings-
explosionen ha sin gång, ska vi låta atombombskrigen gå över oss?
Ska vi låta »naturen» ha sin gång i dagens värld och inte bry oss
om det lidande den har i sin följd, därför att det kan »försonas»,
därför att de fåtaliga överlevande sedan kan i »känslan av förlust»
få ur livet »dess djupaste innehåll»?

Jag kan inte hjälpa att jag finner denna vid första anblicken
vackra och skenbart ödmjuka försoningstanke grotesk och ab-
surd. Ja, jag tycker att den är omänsklig och att den har uppenbart
onda konsekvenser. Den bygger nämligen på en form av moraliskt
tänkande vars farlighet uppenbarades genom nazismen.

Efter ett resonemang kring nazism och moral kommer också en pas-
sus om Diktonius och vänstern:

Elmer Diktonius lär också ha brottats med lidandets problem,
men han fick aldrig ta steget ut till den lösning han hade i sin hand
i [m]arxismen. Han upptogs i en borgerlig grupp där hans revolu-
tionära patos förvandlades till ett tamt medlidande. Det är över
huvud någonting tragiskt över Elmer Diktonius i hans snabba åld-
rande, i hans känsla av distans till ungdomen i ett tidigt skede. Av
sin miljö tilläts han aldrig utvecklas i den riktning som hade varit
naturlig för honom: den framåtriktade sociala indignationens. På
finskt håll har vi ett parallellfall i Frans Emil Sillanpää.

Diskussion

Ett drag som Sören Lindgrens text har gemensamt med Ingmar Sved-
bergs är att svepande generaliseringar radas på varann i snabb takt,
utan att närmare konkretiseras. En del av de framkastade tankarna är
intressanta, men känns genom bristen på exempel samtidigt godtyck-
liga. Citatet ovan, om Diktonius, är typiskt: att denne ”upptogs i en
borgerlig grupp” är en åtminstone otillräcklig sammanfattning, med
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tanke på Diktonius’ långvariga insats i Arbetarbladet, aktiva kontak-
ter med rikssvenska vänsterförfattare o.s.v.

Ett liknande lättsinne präglar resonemanget kring relationen mel-
lan den finlandssvenska 1910/20-talsmodernismen och den aktuella
konkretismen. Lindgren verkar här inte dra någon gräns mellan litte-
rär likhet och påverkan. Om något (inte närmare definierat) i Mats
G. Bengtssons sätt att skriva förefaller honom att likna något (inte
närmare definierat) hos Södergran eller Björling, så finns där för ho-
nom också ett kausalt samband.

Den så upptäckta ”påverkan” ger honom anledning att be Rabbe
Enckell om ”ursäkt” och erkänna att den finlandssvenska modernis-
men har påverkat dagens dikt mera än Lindgren tidigare trott. Reve-
rensen skulle kunna vara ett skämt, en ironi, ifall Lindgren inte äg-
nade så stort utrymme åt att bena ut de ”linjer” han nu upptäckt.

”Linjerna” i sig är intressanta och kunde utredas närmare, inte för
genealogins skull, utan som en studie av litterära tekniker ’då’ och
’nu’.

Viktigt i debattsammanhanget är ändå att 1910/20-talsmodernis-
men för Lindgren framstår som i stort sett både intressant och aktu-
ell. Även om motiveringen är en smula bisarr – hur Mats G. Bengts-
son skriver – så är tonfallet ett annat än i Svedbergs avrättning, delvis
med bruk av argument från tidigare inlägg av Lindgren.

Samtidigt inser läsaren att om Lindgren kan byta åsikt så tvärt i
en fråga, så behöver den nuvarande åsikten kanske inte stå på mycket
säkrare grund.

Artikelns mest kontroversiella avsnitt är resonemanget kring ”för-
soningstanken”. Intressant är att generationskategorierna här över-
skrids: Rabbe Enckell kopplas samman med Christer Kihlman.
Kopplingen är inte heller tagen ur luften: att Enckell under 50-talet
spelade en viktig roll som litterär förebild för poeten Kihlman är väl-
dokumenterat. Kihlman har senare själv kallat Enckell sin ”första
sanna distributör av sanning” och talat om en litterär ”digivning”.70

Några närmare exempel på ”försoningstanken” i Kihlmans Den
blå modern ger Lindgren ändå inte. Utförligare är hans uttolkning av
Enckells O spång av mellanord. Det som enligt Lindgren gör diktens
idé om försoning med ödet riskabel är att idén lätt förvandlas till ett
krav, som i sin tur i slutändan kanske kräver omänskliga offer.

Det skadar säkert inte att pröva en läsning av Enckell och Kihl-
man (eller vilken bok som helst) genom den här optiken. Däremot
förstör Lindgren sin egen argumentation när han via en mycket
bräcklig beviskedja talar om t.o.m. nazismens folkmord på judarna
som en av ”dessa goda idéer med onda konsekvenser som just förso-
ningstanken i våra dagar har blivit” (min emfas).71

70 ”Min första sanna
distributör av sanning
hette Rabbe Enckell.
Det känns inte särskilt
hemvant idag, nästan
som om det hade för-
flutit ett helt sekel
sedan de blint anteci-
perande studentår då
denna litterära digiv-
ning ägde rum.” –
”Självbiografiskt” i
Christer Kihlman:
Inblandningar, utma-
ningar (Helsingfors
1969), s.11.

71 Lindgrens argu-
mentation är på den
här punkten häpnads-
väckande virrig. Till
skillnad från Förintel-
sen kan nazisternas
”utdrivande av ju-
darna från Tyskland
under 30-talet” enligt
honom ”ännu inte
betecknas som uppen-
bart ond” eftersom
nazisternas avsikt i
deras egna ögon var
”god” på samma sätt
som försoningstanken
är det.
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Bortser man från de här inslagen av debattmässig overkill, finns i
Lindgrens inlägg flera intressanta idéer. Dels försöket att slå en bro
mellan gammal och ny modernism – eller dikt – snarare än att direkt
avfärda ”modernismen” som sådan. Dels finns där ett frö till en in-
tressant moralisk diskussion kring diktarens ansvar – som visserligen
knappast har så mycket att göra med modernismen som litterär rikt-
ning som Lindgren verkar hävda att den gör. För det tredje breddas
här debatten med exempel från den samtida prosans område.

På ett praktiskt plan kan man nämna att redigeringen av Lind-
grens artikel gör att han av läsarna lätt kan uppfattas som en repre-
sentant och talesman för FBT-gruppen, ’de unga’, trots att han inte
hör till redaktionen. Här finns en möjlig källa till missförstånd.

Enckell om Lindgren: Motstånd, inte försoning

I ett nytt genmäle, publicerat i Vasabladet 13.5, skriver Rabbe Enc-
kell att Lindgrens tal om en ”försoningstanke” i dikten ”O spång av
mellanord” är felaktigt och att hans läsning visar ”en förvånansvärd
brist på inlevelse i diktens faktiska förutsättningar” :

Den skrevs i omedelbar anknytning till krigsupplevelsen och har
därför som utgångspunkt ett redan inträffat orubbligt faktum. Här
är det inte frågan om agitation, propaganda med moraliska lämp-
lighetssynpunkter i blickfältet, utan om ett bottenläge, där nöd-
vändigheten kräver ett överlevande. Dikten uttrycker ingen
försoningstanke, men en räddningsmöjlighet i att vi inför en full-
bordad förlust kan ha psykologiska möjligheter till en förnyelse.

Dikten handlar inte om ”ödmjukhet”, skriver Enckell, utan om livs-
vilja, den är en ”hyllning till det gråa modet”, en ”motståndsdikt”.

Människan i nöd har rätt till sin upplevelse utan att därför beskyl-
las för att genom den bli en, som bryter ned motståndet, tvärtom
ökar hon genom sin styrka motståndskraften.

Enckells replik till Lindgren är sakligare och mera koncentrerad än
den till Svedberg; här ger han enbart författarens eget perspektiv på
den etiska diskussion Lindgren tagit upp. Modernismen nämns inte.
Däremot ger inlägget en koncis formulering av Enckells syn på frå-
gan om författarens relation till samhället.

Man fäster sig vid användningen av ordet ”motstånd”, ett begrepp
som på ett plan kanske kan sägas komma Lindgrens argumentation
till mötes. ”Ett passivt motstånd är kärnan till allt motstånd och re-
presenterar ett första steg ut mot befrielsen […]”, skriver Enckell och
den formuleringen utesluter åtminstone inte en samhällelig dimen-
sion hos dikten.
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Kihlman om Lindgren: Bekämpa lidandet

Också Christer Kihlman, vars senaste roman Den blå modern Lind-
gren dragit in i debatten, reagerar. I ett långt inlägg med lång rubrik,
”Om ett meningslöst angrepp och bakgrunden till en bok” (Vasa-
bladet 16.5). hävdar Kihlman att Lindgrens syn på hans roman ”till
alla delar bygger på en feltolkning”.

I en kort inledning om modernismen och Enckell kallar Kihlman
Lindgrens värderingar ”irrelevanta”. Att ”kritisera Diktonius för att
han inte blev vad han inte blev” är ”ungefär lika spännande som om
jag tyckte illa om att maskrosen var gul i stället för röd”. Också Lind-
grens kritik av Enckell är enligt Kihlman ”meningslös” och hans mot-
argument liknar också Enckells:

Någon rekommendation beträffande sociala och politiska hand-
lingar finns det inte i O spång av mellanord. Vad det rör sig om är
en livshållning med giltighet på ett personligt plan och för dem
»som känner sig inbjudna». Kanske förtjänar det ännu tilläggas, att
en livshållning av det slaget inte i och för sig behöver utesluta
social och politisk aktivitet.

Efter denna allmänna markering för Enckell går Kihlman över till
Den blå modern, som enligt honom inte ”i något medvetet avseende
försöker anknyta till existerande litterära finlandssvenska traditio-
ner”. Lindgren hade nämligen dragit en linje till ”Euterpehumanis-
men”. Kihlman ironiserar över Lindgrens och andra kritikers ”mono-
mana vilja” att läsa romanen ”på finlandssvenska” och ger sig sedan
in på en utförlig redovisning av sina internationella litterära förebil-
der (bl.a. William Styron och Fjodor Dostojevskij, men också Gus-
tave Flaubert, Herman Melville, E.T.A. Hoffman och William Faulk-
ner).

Kihlmans text är intressant för ett studium av Den blå modern och
Kihlmans författarskap, men anknyter bara indirekt till traditions-
debatten; vad han vill säga är ju att hans tradition inte är finlands-
svensk. Det andra debatt-temat, författaren och samhället, kommer
ändå in i bilden när Kihlman tillbakavisar Lindgrens ”försonings”-
kritik och förnekar att romanen skulle sträva till att ”göra lidandet
meningsfullt”. Att helt avskaffa lidandet är visserligen, skriver han,
en verklighetsfrämmande tanke i sin ”puritanism”, men man bör strä-
va till att minska det.

Av den anledningen talas det bl.a. om socialism i Den blå modern,
emedan jag är helt ense med en av bokens huvudpersoner däri,
att socialism äger ovanligt goda förutsättningar både när det gäl-
ler att […] förebygga lidande och när det gäller att avlyfta ett
lidande från människor som oförskyllt drabbats därav.
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Diskussion

Lindgrens angrepp provocerar alltså både Enckell och Kihlman att
träda fram och ge sina egna verk tilläggsbelysning. Bägge författarna
förnekar den ”försoningstanke” Lindgren läser in hos dem. Intressant
här är vilka termer de försvarar sig i: Enckell talar om ”motstånds-
dikt”, Kihlman om sin socialistiska åskådning.

Även om Lindgrens förmåga att läsa innantill får underkänt av de
bägge författarna, är det i sig inget slutgiltigt argument mot dennes
teorier – författaren vet inte nödvändigtvis bättre än andra hur hans
eller hennes verk ska läsas. Kihlmans utförliga redovisning av sina
klassiker är en bruksanvisning om i vilka (och i hur stora) traditioner
han vill bli placerad, men den bevisar förstås inte att Lindgren skulle
ha fel om han vill läsa Kihlman inom ramen för någon annan tradi-
tion.

Oberoende av debattfrågorna om tradition och etik kan man säga
att Lindgren är framgångsrik på ett annat plan, nämligen när det gäl-
ler att diktera diskussionens agenda. På samma sätt som Svedberg får
’alla’ att börja tala om modernismen, får Lindgren ’alla’ att ta avstånd
från den försoningsidé han konstruerat. Därmed skapar och styr han
in debatten i moraliska kategorier han själv valt.

Lindgren: Euterpe-spåret förskräcker

Sören Lindgren utvidgar sitt resonemang om den ”socialt haltande”
Euterpe-traditionens inflytande på modernismen i en artikel med
rubriken ”Den passiva humanismen” i Vasabladet 5.6, som samtidigt
är ett svar till Kihlman.

Bildmässigt domineras artikeln av ett tvåspaltigt uppsatt ateljé-
porträtt av professor Gunnar Castrén ”som skrev en artikel i Euterpe
till vilken Lindgren anknyter” (bildtexten). Castréns stärkkrage och
hållning på bilden (som genom bildvinkeln – snett nerifrån – kan
uppfattas som högdragen), samverkar med ordet ”passiv” i rubriken
och med ovanliga ord som ”överklassungdom […] predestinerade att
bli kulturaristokrater” i bildtextens referatdel. Den tekniskt sett risiga
bildåtergivningen72  kan sägas bidra till att ge bilden en aura av ålder-
domlighet, någonting passé.

Förbindelselänkar mellan Euterpe-kretsen och de tidiga finlands-
svenska modernisterna är enligt Lindgren ”nietzscheanismen och den
avancerade estetiska smaken”, ”förväntningarna på framtiden”, men
framför allt ”det vacklande förhållandet till socialt engagemang”.
Han återkommer också till sin åsikt om ”undantaget” bland moder-
nisterna, Diktonius, nämligen att denne hade varit ett större undan-

72 Ett tungt s.k.
dubbelraster (ett grovt
rutmönster som upp-
står när en redan ras-
trerad och tryckt bild
i brist på ett original
utsätts för en ny ras-
trering) ligger över
bilden och distanserar
den ytterligare.
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tag om hans engagemang inte förändrats av ”kulturmiljöns tryck”,
det ”styrande inflytande[t] från Euterpe-humanismen”.

Felet med modernismen är, enligt Lindgren, att den i likhet med
euterpismen inte är en aktiv humanism. ”Socialt engagemang” är här
ett nyckelord (och ”social” en underförstådd synonym för ”vänster”;
ett högerengagemang av t.ex. Bertel Gripenbergs typ nämns inte –
min anm.).

På Kihlmans kritik, att det är ”meningslöst” att s.a.s. angripa his-
torien för att den varit något annat än den borde ha varit, svarar Lind-
gren:

Endast genom att göra klart för oss vad vår tradition innehåller
vet vi vad det är som påverkar oss i den. […] Oviljan att diskutera
traditionen i moraliska termer tyder på auktoritära drag i sam-
hällsbilden (vars faktiska förekomst fallet Salama så eklatant vi-
sat).

Förutom Salama-processen drar Lindgren också paralleller till ”tys-
karnas motvilja att göra upp med sitt förgångna” och till hur ”den
konservativa kulturfalangen hos oss med Pipping och Hornborg i
spetsen” reagerat på Johannes Salminens ”försök att moraliskt disku-
tera 1918”.73

Visserligen lyckades man inte sätta munkavle på Johannes Salmi-
nen, men man underkände den historiska vederhäftigheten i Sal-
minens resonemang och krävde historisk förståelse, alltså ett in-
direkt godkännande av alla de åtgärder som vidtogs 1918.

Diskussion

Slutet av Lindgrens artikel formar sig till en hyllning till Kihlmans
Den blå modern, en av de ”verkligt remarkabla händelserna i vår litte-
ratur” och en bok där ”den finlandssvenska humanismen, alltså Eu-
terpehumanismen, […] äntligen fått den sociala balans den saknat i
sextio år”. Eftersom Lindgren i artikeln ”Trådarna från modernis-
men” en månad tidigare kallat samma roman ”föråldrad”, känns om-
svängningen (för att ta till ett av Lindgrens egna favoritord) ”förbluf-
fande”.

Tvärvändningen bekräftar ett tidigare intryck att Lindgrens åsik-
ter och vittfamnande teorier inte är genomtänkta utan snarare skapas
ad hoc, i flykten. Också bevisföringen känns skör och huvudbegrep-
pen (”modernism” i den förra artikeln, ”humanism” i den aktuella)
tas för givna på ett sätt som inbjuder till otydlighet.

Gemensamt för Lindgrens två artiklar är den moraliska aspekten:
hans strävan att (om)värdera historien enligt en moralisk måttstock,
som i hans fall kan kallas kulturdemokratisk – hänvisningen till Sal-
minen och debatten om 1918 anger idealet. Lindgren kan också sä-

73 Lindgren syftar på
essän ”Aspekter på
inbördeskriget och
finlandssvenskarna” i
Salminens Levande
och död tradition
(1963) och på de
skarpt kritiska kom-
mentarerna till den
från äldre historiker-
håll i Nya Argus och
Finsk Tidskrift. T.ex.
avslutar signaturen
H.E.P. (Hugo E.
Pipping, vid tillfället
professor emeritus) en
fyra sidor lång avrätt-
ning med orden
”’Ohistorisk som Sal-
minen’ kan bli ett be-
vingat ord, om han
fortsätter så här”.
”Historiskt och
ohistoriskt”, NA 1/
1964, s.11.
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gas illustrera vanskligheten i företaget, när det görs i form av vagt
formulerade infall på skakig faktagrund.

Ändå är ansatsen intressant och bitvis tankeväckande. Har t.ex.
klyftan mellan Euterpe och Quosego faktiskt gjorts djupare än den är,
på grund av att modernisterna själva i det fallet har skrivit historien?
Här tangeras en av de bärande tankarna i Holger Lillqvists Söder-
gran-avhandling 36 år senare.74  Också frågan om Diktonius’ ensam-
het i den finlandssvenska traditionen känns värd att ställa. Lindgren
är med andra ord inne på fruktbar mark, även om hans idéer skulle
ha vunnit på att planteras med större omsorg.

Pressgrannar (1): Mickwitz

Debatten i Vasabladet börjar nu väcka intresse i andra tidningar. I
”Modernismens lik hålls inte i jord?” i den helsingforsiska kvällstid-
ningen Nya Pressen 13.5. refererar tidningens litteraturkritiker, för-
fattaren Johan Mickwitz (en av undertecknarna av FBT-manifestet
1.5.65) Svedbergs och Lindgrens inledande artiklar med lätt ironiska
kommentarer: enligt honom lyckas Svedberg ”inte helt få liket i jor-
den och Sören Lindgren vill definitivt gräva upp det på nytt”.

Mickwitz övertygas inte av Svedbergs åtskillnad mellan gammal
och ny dikt:

Bildstormare måste väl a priori vara ensidiga och Svedberg blun-
dar helt för det faktum att det också var Rabbe Enckell som skrev
att en förnyelse av dikten måste föregås av en förnyad uppfattning
av språket såsom uttrycksmedel, en sats som åberopas dagligen
ännu av vår tids unga litteratörer. […] Björlings gamla sats: Vi tar
parti, vi dricker kaffe i dag, i morgon te, kunde lika väl ha stått på
ett FBT-manifest som i Quosego.

Å andra sidan imponeras Mickwitz inte heller av Lindgrens samman-
koppling av nytt och gammalt, d.v.s. hans härledning av konkretis-
men ur 1910/20-talsmodernismen.

Jag tror inte det lönar sig att gräva upp dadaismen med spaden
konkretism och jag tror att vi så småningom definitivt passerat
’hindret’ modernism. Det nya som är på väg måste naturligtvis
utgå från det gamla, men det betyder inte att vi måste acceptera
det föråldrades misstag, dess livssyn, utan vi kan utan alltför stora
samvetskval lämpa den barlasten över bord. Men lika litet som vi
behöver oengagerat slatter behöver vi den metafysiska retorik
konkretisterna av i dag ägnar sig åt för att försvara sina till intet
ledande experiment.

Den ovan citerade slutklämmen består framför allt av en rad ”inte”,
av negationer. Ett helhetsintryck är också att Mickwitz i sina ganska

74 Holger Lillqvist:
Avgrund och paradis.
Studier i den estetiska
idealismens litterära
tradition med särskild
hänsyn till Edith Sö-
dergran (Helsingfors
2001), s.21–28.
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svepande formuleringar något bättre vet vad han vill ”lämpa över
bord” än vad han vill behålla. Erkännandena till den enckellska sidan
i början följs av slutets formuleringar om ”det föråldrades misstag”,
vilket liknar retoriken hos Svedberg och Lindgren.

Pressgrannar (2): Willner

Också Sven Willner – kulturredaktör vid lokaltidningen Västra Ny-
land (VN) – refererar och kommenterar FBT:s, Svedbergs och Lind-
grens debattöppningar i en längre kolumn, ”Är modernismen död?”
(VN 13.5.). Det framgår här tydligt att 1910/20-talsmodernismen
för Willners vidkommande ingalunda är död; han hänvisar (liksom
Lindgren) till inflytandet på de rikssvenska 40-talisterna, till Henry
Parland – ”han upplevs av många som lika aktuell som de poeter som
skriver nyenkel vers i dag” och han pekar (liksom Lindgren) på likhe-
ter mellan den tidige Björling och dagens konkretister (med tillägget
att ”de förefaller ganska okunniga om att de haft en föregångare på så
nära håll som i Svenskfinland”). Någon dödförklaring är alltså inte
aktuell:

Hur en diktning som strängt taget oavbrutet i över 30 år haft en
sådan inspirationskraft kan förklaras passé har jag faktiskt svårt
att begripa.

En viss förståelse visar Willner för Lindgrens kritik av Enckells ”för-
soningstanke” i O spång av mellanord: ”Läser man den som en poli-
tisk text så kan den onekligen te sig obehaglig”. Själv vill Willner
ändå snarare se dikten som ”ett privatpsykologiskt dokument”, och
längre fram ger han den ytterligare en infattning genom att dra en
parallell mellan ”försoningstanken” och den ”reduceringens linje”
som han ser hos Samuel Beckett.

Willner påpekar att man måste minnas kontexten för modernis-
mens utveckling:

[…] 20-talsmodernisterna fick ju ta emot en motstöt redan på
det reaktionära 30-talet, och en del av t.ex. Diktonius och Björ-
lings utveckling mot en mera idylliskt kringgärdad diktning kan
naturligtvis förklaras av det omilda politiska och kulturella klimat
som rådde under 30- och 40-talet. Men dagens unga författare
lever ju inte under något likartat tryck. För övrigt, om man avvisar
den sene Diktonius […], den åldrande Björling, Enckells tänds-
tickspoesi och hans klassiska diktning, då får man lov att avvisa
också en rad av mellankrigsårens stora lyriker ute i världen: Ezra
Pound, Eliot, Wallace Stewens, Perse, André Breton, Gunnar Eke-
löf, t.o.m. delar av Brecht.
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Över lag förundrar sig Willner över modernismkritikernas ovilja att
erkänna föregångarna, och han tycker sig se en motsvarande tendens
inom forskningen: vid rikssvenska universitet arbetar enligt Willner
fyra licentiander eller doktorander med finlandssvenska modernister,
vid de finlandssvenska en.

Står våra modernister oss för nära, eller [på] vad beror detta an-
märkningsvärda ointresse för 20-talsmodernisterna hos våra bli-
vande litteraturhistoriker?

Willner hade året innan, 1964, publicerat sin första essäsamling På
flykt från världsåskådningar, där isynnerhet den långa studien ”Tradi-
tionsmedvetenhet och öppenhet” bildar en perspektiverande genom-
gång av efterkrigstidens finlandssvenska litteratur. Ämnet står alltså
Willner nära och hans resonemang är kunnigare än de två debatt-
öppnande Vbl-skribenternas. Hans försvar för en generös inställning
till traditionen kan i debattsammanhanget uppfattas som ett stöd till
”Enckell-lägret”.

Willner går inte in på modernisternas inbördes olikheter (ett tema
som hade kunnat nyansera och förklara kritikernas ”ovilja”) och han
säger inte heller mycket om den nyare dikten – ett viktigt deltema
hos både Svedberg och Lindgren.

Willners kanske viktigaste uppslag i artikeln ser ut som en kom-
mentar till Svedbergs och Lindgrens inlägg:

[…] man ska akta sig för att ge 20-talsmodernisterna skulden för
den nedgångsperiod i finlandssvensk diktning som tog sin början
på 30-talet och som med några lysande undantag fortsatte ända
till slutet av 50-talet.

Willner vill alltså här skilja mellan å ena sidan 1910/20-talsmoder-
nisternas individuella utveckling, å andra en tre decennier lång ned-
gångsperiod han konstaterar inom finlandssvensk litteratur. I debatt-
sammanhanget är detta närmast en replik till ett gemensamt tema i
Svedbergs och Lindgrens inlägg, men i bakgrunden skymtar man den
tes om en modernisternas reträtt från samtiden som Johannes Salmi-
nen förde fram i essän ”Så har jag åter fot mot jord” 1963.

Willner utvecklar inte detta spår. En tänkbar tolkning av hans
kommentar kunde vara att Salminens kritik mot 20-talisternas se-
nare, föregivna reträtt inte tar hänsyn till det hårdnande samhälls-
och idéklimatet som författarna levde i.

Helt lyckas Willner ändå inte lösa knuten med modernisternas
(eller kanske modernismbegreppets?) förändring över tiden. Även om
man som Christer Kihlman i sitt inlägg kan hävda att det är me-
ningslöst att kritisera maskrosen för att den är ”gul i stället för röd”
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eller Diktonius ”för att han inte blev vad han inte blev”, är det knap-
past meningslöst att förhålla sig till olika författare – inklusive deras
idéer. Motsatsen kunde likna att inte ta dem på allvar.

”Dikt som fungerar”: Andersson

Följande stora debattartikel är Claes Anderssons ”Mot en tidsmedve-
ten poesi” som publiceras i Vasabladet den 18 maj, två dagar efter
Christer Kihlmans inlägg.

Andersson presenteras i en bildtext: ”född 1937, blev med.lic.
1962, är specialist på psykiatri och f.n. biträdande överläkare på Cen-
tralsinnessjukhuset i Ekenäs. Han har bakom sig två diktsamlingar,
av vilka den som kom senaste höst, ’Som om ingenting hänt’, blev ett
starkt konstnärligt genombrott”.

Fotografiet av Andersson är en tvåspaltig s.k. bröstbild i kvarts-
profil. Han har en mörk, slipslös fritidsskjorta och ser in i kameran
med lätt skeptisk min. I bakgrunden diffus natur: skog eller park.
Bilden är avspänd utan att vara direkt informell, på samma sätt som
den tidigare bilden av Sören Lindgren.

I den redaktionella utgöringen ingår en separat ruta med ett kort
referat. Det börjar:

Den nya dikt jag hoppas på är en dikt som implicerar nutids-
människans hela komplicerade situation, som talar till männis-
korna och deras vardagsvärld, inte bara om den, skriver FBT-ba-
sen Claes Andersson i denna artikel.

Anderssons artikel öppnar i alla fall i ett annat språk än vardagens
och skiljer sig i det avseendet klart från den kåserande Progress-arti-
keln från våren. Nu, i Vasabladet, inleder Andersson med det ab-
strakta ämnet konkretism, alltså en terminologiskt rätt krävande
meta-diskussion. Avstampet ges av Sören Lindgrens första artikel
(5.5), som Andersson är missnöjd med. Den som tänkt sig att oppo-
nenterna – ’de unga’ – ska utgöra en homogen grupp får alltså nu se
sin bild kompliceras.

När Sören Lindgren ser (den under 1960-talets början aktuella)
konkretismens rötter i Södergrans och Björlings ”sätt att använda
metaforer”, så hugger han enligt Andersson ”i sten så att det klingar
genom hela artikeln”. Redan när Lindgren drar en tråd från Edith
Södergran till Erik Lindegren är hans resonemang ”konturlöst och
utan mening”, anser Andersson. När Lindgren sedan via Werner As-
penström kommer till konkretisten Mats G. Bengtsson, blir det för
Andersson ”allt svårare att balansera med i de teoretiska svängarna”.
Där de tre tidigare diktarnas språk ännu ”fungerar på samma sätt
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som i den normala språk-
situationen” strävar kon-
kretismen redan per defi-
nition att nå utanför den-
na, anser Andersson.

Dikten blir för konkre-
tisterna en värld utan-
för det vanliga språkets
värld, en bild som vis-
serligen innehåller frag-
ment av meningar och
sargade ord, men som
fungerar som grafisk
bild, inte som innehåll-
sladdat meddelande
från sändare till mot-
tagare. Därför finner
jag det märkligt att
Lindgren talar om me-
taforer i den konkreta
poesin. Den saknar ju
metaforer, annars vore
den väl inte »konkret»
poesi.75

Det sista är ett tydligt
ifrågasättande av att
Lindgren vet vad han ta-
lar om. Intressant i sam-
manhanget – nämligen
”modernistdebatten” – är
den energi Andersson här
lägger ner på att frikänna
modernister som Söder-
gran, Henry Parland och
i synnerhet Gunnar Björ-
ling från den status av
konkretistiska klassiker
som Lindgren vill ge
dem. Björlings dikter är,
anser Andersson, något
annat än ”grafiska bil-
der”:

Björling hade dock en utopi om att i sin dikt nå det universella
och allmängiltiga […]. Björlings dikter fungerar fortfarande som
meddelanden från en värld dit språket kanske inte kan nå utan att

75 Claes Andersson:
”Mot en tidsmedveten
poesi”. Vasabladet
18.5.1965.
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till en del brytas sönder eller krympas ihop – men, och det finner
jag väsentligt, språket bibehåller sin metaforfunktion, sin uppgift
som ställföreträdande bild.

Eftersom Andersson efter denna boskillnad övergår till en kritik av
konkretismen, noterar man alltså att Björling inte innefattas i (just
den här) kritiken.

Följande stycke som innehåller en rad nyckelord för den anders-
sonska poetiken:

När man i dikten utan vidare skär bort ordets viktigaste funktion,
den att förmedla ett »innehåll», begränsar man samtidigt diktens
möjligheter att utsäga någonting väsentligt om mänskliga relatio-
ner, om sociala och politiska spänningsfält. Man ställer dikten på
sidan om livet. Man söndrar sin telefonapparat och får som svar
en tystnad i luren. Man motarbetar diktens demokratiseringssträ-
vanden, låter det territorium gå förlorat som nyligen inmutats av
dem som kallar sig nysakliga eller nyenkla. I stället för man in dik-
ten i ett slutet rum vars väggar utgörs av en påstådd estetisk radi-
kalism. Man fråntar många läsare den legitima möjligheten att via
den normala språk- och samtalssituationen få del av den verklig-
het som dikten ändå kan förmedla. Konkretismen blir en akade-
misk och väsentligen estetisk angelägenhet – en angelägenhet
utan social betydelse och utan socialt ansvar. Poetens verkstad
blir lekstugan i stället för radiocentralen!

Som alternativ till konkretismens ”slutna rum” hoppas Andersson på
en dikt som ”implicerar nutidsmänskans hela komplicerade situa-
tion, och som talar till mänskorna och deras vardagsvärld, inte bara
om den”. Av det sistnämnda skälet förhåller sig Andersson ambiva-
lent till Henry Parlands poesi (som ju lyfts fram i Vbl-inläggen av
Svedberg, Lindgren och före dem i bokform av Johannes Salminen):

Det är en anmärkning som också kan riktas mot en såpass »tids-
medveten» poet som Henry Parland, att den visserligen får tidens
puls att vibrera, men att han ändå själv står på sidan om skeendet,
en betraktare av det industrialiserade stadssamhällets lanolin-
flickor, men utan förmåga att bejaka och solidarisera sig med sin
tids mänskor.

Vid sidan av Göran Palms nyenkla ”vardagspoesi” intresserar Anders-
son sig i det här avseendet för unga finska poeter. ”Saarikoski har
kallat sin nya dikt ’dialektisk’”, konstaterar han, men föredrar själv
termen ”collage”.

Collage-poesins sätt att förhålla sig till språket är demokratiskt.
Allt ordmaterial betraktas a priori som likvärdigt. Den använder
sig av utslitna kommersiella klichéer, slanguttryck, fackspråk, poli-
tiska dogmer (i Saarikoskis dikt finns uttryck hämtade direkt ur
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Kommunistiska manifestet), kanslispråk[,] menlösa krogmetafysis-
ka floskler, fragment av rop i en storstadsmiljö.

Andersson prövar invändningen att collagetekniken inte är ”ny, eller
ens särskilt estetiskt radikal”, men den bekymrar honom inte:

Det enda som är viktigt är att en dylik dikt fungerar, sätter identi-
fikationsprocesseran i gång också hos oss läsare som inte är sko-
lade lyrikmottagare. I jämförelse med konkretisterna synes mig
denna collage-poesi vara långt funktionsdugligare i och med att
den kanske fungerar i mjölkbutiken likaväl som i poetens vindliga
hjärna. Den befinner sig i alla fall mitt uppe i mänskans ordverklig-
het, den fungerar som ett påverkningsmedel, den tar ställning i
estetiska och politiska frågor, den är skriven för människorna
samtidigt som den utsäger någonting väsentligt om dem och de-
ras situation.

I slutorden återknyter Andersson till debatten om modernismen. Lik-
som i ”nekrofil”-artikeln i Progress avfärdar han inte 1910/20-tals-
arvet som sådant. Han kallar dess natur- och centrallyrik en ”skatt-
kammare” och han apostroferar Parland och Diktonius. Samtidigt
hittar han i skattkammaren ”just ingenting som skulle hålla att bygga
på idag”.

En dikt som saknar tidsmedvetande och som blott och bart fun-
gerar som kontemplationsgömma för stressade nutidsmänskor –
är den någonting att bygga vidare på? Är den alls viktig för oss?

Kommentar

Jämfört med Svedbergs och Lindgrens inlägg framstår Anderssons
som det första ’modernismkritiska’ skrivet ur en utpräglad författar-
synvinkel. Hantverket och författarrollen intresserar Andersson mera
än de litteraturhistoriska återblickarna. Trots – och i paradoxal mot-
sats till – den långa och snåriga inledande utredningen om konkretis-
men och Björling, lägger han tyngdpunkten på frågan vilken poesi
som kunde ”fungera” i ”nutidsmänskans vardagsvärld”, t.o.m. ”i
mjölkbutiken”. Här ställer Andersson alltså frågan vem författaren
skriver för, och han inkluderar ”läsare som inte är skolade lyrikmot-
tagare” i ett ”oss”.

Den skillnad som Andersson gör, apropå konkretismen, mellan
”grafisk bild” och ”innehållsladdat meddelande” (liksom den mellan
”material” och ”innehåll”) är i och för sig inte självklar: också en ”gra-
fisk bild” kan väl förmedla ett innehåll? Viktigare i modernistdebat-
tens sammanhang är ändå den boskillnad han gör mellan Björlings
och konkretisternas poesi. Argumentet mot den senare är att den inte
”fungerar”. Fungerar alltså Björling? Tydligen.
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Kanske finns här en annan paradox i Anderssons artikel, eller åt-
minstone en fråga att utreda. Man får intrycket av en hierarkisk trap-
pa: konkretismens fel är att den inte ”kommunicerar”. Björling kom-
municerar, men är kanske inte ”tidsmedveten”. Parland är ”tidsmed-
veten” men saknar förmåga att ”bejaka och solidarisera sig med sin
tids mänskor”. Saarikoski, slutligen, har denna förmåga.

Den här föreslagna uppställningen är grovhuggen, men visar kan-
ske ändå att Anderssons resonemang är mera nyanserat än hans mera
polemiska, avslutande konstaterande att modernismen ger ”just ing-
enting” att bygga på – liksom det bredare begreppet ”traditionen” i
hans Progress-artikel var ”död […] ur den synpunkten att den, åt-
minstone i mig, slutat fungera som en ändamålsenlig organism”.

För Andersson – i motsats till Svedberg och Lindgren – är moder-
nismen inte en enda form, den består många olika röster. Trots det
framstår den i hans artikel som någonting avslutat och avrundat, nå-
gonting som man kan välja att ”bygga vidare på” eller låta bli. Här
saknas en diskussion av det perspektiv som Mårten Ringbom antytt i
sitt inlägg, nämligen att all modern dikt (till skillnad från t.ex. son-
etter och hexameter, men inklusive Anderssons egen) är åtminstone i
en mening ”modernistisk”. Å andra sidan är det kanske en förtjänst
att Andersson inte hakar upp sig på definitioner utan förankrar sitt
resonemang i mera konkreta målsättningar för vad han själv vill se
och åstadkomma i poesin.

Läget i debatten är nu att Claes Andersson kan sägas ha anslutit sig
till ’modernismkritikerna’ i Vasabladet. Efter Ingmar Svedbergs och
Sören Lindgrens rätt kaotiska spelöppningar har den här ’fronten’, i
och med Claes Anderssons inlägg, också fått ett första någorlunda
koherent och kunnigt språkrör.
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Fas 2: ”Den stora debatten”

Sett ur ett strikt kronologiskt perspektiv blir Claes Anderssons inlägg
”Mot en tidsmedveten poesi” den 18 maj avslutningen av ”M-debat-
tens” första fas. Efter det följer en paus på närmare tre veckor. Det är
en lång tid i en dagstidnings liv, för en debatt riskabelt lång; vanligt-
vis antas det hela vara över efter en sådan tystnad.

Så blir det ändå inte. Och ser man i stället till debattens tematiska
trådar, kommer den anderssonska artikeln att beteckna en viktig ny-
start, en höjning av nivån. Det anser åtminstone Bo Carpelan, en av
dem som hakar på i fas två.

Anderssons bidrag får, efter pausen, tre direkta svar. Sören Lind-
grens replik, ”Mot en finländsk kultur”, publiceras i Vasabladet den
10 juni. I samma nummer finns en dikt av Rabbe Enckell med titeln
”Till Claes Andersson”, som Andersson senare besvarar. Bo Carpelans
kommentar, ”Det återkommande ögonblicket”, ingår i Vasabladet
dagen efter Lindgrens och Enckells inlägg, alltså 11 juni. Andersson
och Carpelan fortsätter ännu sin dialog med ytterligare var sitt in-
lägg.

Lindgrens svar

Sören Lindgren rekapitulerar i sitt nya – tredje – bidrag ännu en gång
sin tes om Euterpe-humanismen som förklaring till ”det förlamande
tryck som modernismen utövat på förnyelseförsöken”. Han anknyter
till Ingmar Svedbergs ”utmärkta” artikel och hittar där slutsatsen att
konsten idag bör vara ”ett medel på ett helt annat sätt än vad moder-
nisterna kunde uppfatta den” (min emfas). Enligt Lindgren står
FBT:arna ”helt främmande” för det egenvärde som modernisterna
gav konsten.

Claes Anderssons ”ettriga angrepp” på den konkreta poesin verkar
förvirra Lindgren. Han vidhåller dess ”samband” med modernismen
(som Andersson försökt riva upp). Sambandet består enligt Lindgren
just i ”den esteticistiska överdimensioneringen” och utgör enligt ho-
nom inte någon ”förtjänst hos modernismen” (Andersson ”oroade
sig i onödan”).

Kommentar

Utan tvivel är den konkretism som låter tala om sig under 1960-ta-
lets början släkt med – en sorts omtändning av – några av de klas-
siska modernismerna. Bland annat liknar den dada, där gränser mel-
lan nonsensspråk, ”bullermusik”, bildkonst, skulptur och balett gärna
raserades. Här har Lindgren med andra ord en poäng. Det är inte
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heller långsökt att, som Lindgren, tala om en ”esteticistisk överdi-
mensionering” som ett modernistiskt kännetecken – oberoende av
om man sedan ger den här ’konst-igheten’ negativa eller positiva för-
tecken. Å andra sidan är det starkt schematiserande drag som An-
dersson påtalade i hans första artikel också här mycket påfallande.
Lindgren verkar fixerad vid att aldrig tänka i flera än två kategorier åt
gången – kategorier som dessutom måste vara entydigt ”bra” eller
”dåliga”. I hans avfärdande av det han kallar för ”modernismen” finns
inget utrymme för nyanser:

En tid som behöver sin litteratur som ett medel för att nå något
annat har ingen användning för en litteratur i sig, hur konstnärligt
förtjänstfull denna litteratur än må vara.

I citatet ovan stör mig också den idé om ”utveckling” som återkom-
mer både hos Lindgren och Svedberg – kanske också hos Andersson:
”utvecklingen i världen” har gjort den ”’esteticistiska’ modernismen
passé”, skriver Lindgren. Tanken verkar vara att problematiken, este-
ticism kontra engagemang, skulle vara unik för samtiden och en fråga
om ”utveckling”. I förlängningen hamnar man då också lätt i före-
ställningen att modernismen, eller dikten, inte skulle ha varit politisk
’förr’.

”En knäck för finlandssvensk självkänsla”

I slutet av sitt inlägg fäster Lindgren uppmärksamheten vid att An-
dersson nämnt en rad finska författare som förebilder, vilket enligt
Lindgren är ”litteraturhistoriskt remarkabelt”.

Så har alltså den situationen uppstått att de unga författarna i
Svenskfinland går över språkgränsen för att lära sig hur litteratur
skall skrivas. För dem som odlar en finlandssvensk självkänsla
måste det här vara en svår knäck, men det är så det går när man
institutionaliserar och kanoniserar en litterär riktning i ett litet
språkområde.

För min del är jag uppriktigt glad att de »stackars finnarna»
som ju inte har någon fin gammal modernisttradition att falla till-
baka på är mera samtida med övriga Europa än vi med våra »jät-
tar» Björling, Diktonius, Enckell och Olsson.

Lindgrens sarkasmer pekar här åt samma håll som Johannes Salmi-
nens ”fot mot jord”-essä, som också ville relativisera modernistklassi-
kernas storhet. I förbifarten säger Lindgrens kommentar en hel del
om de nationalistiska laddningar – draget av landskamp – som också
ingår i debatten. Strängt taget drabbar Lindgrens skadeglädje ändå
inte nödvändigtvis modernismen som form(repertoar). Snarare då
dem som som tagit den i sin tjänst (oskadliggjord?) för att de gärna
vill ’äga’ en stor litteratur.
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Dikt-kamp (1): Enckells behemot

Rabbe Enckells tredje inlägg i Vasabladet-debatten är utformat som en
adressdikt med rubriken ”Till Claes Andersson”.76  I tidningen publi-
ceras den i en två spalter bred ruta. Författarens signatur återges i faksi-
mil under den satta texten, ett redaktionellt grepp som verkar markera
viss intimitet, en personlig närvaro. Den ’handskrivna’ signaturen kan
förefalla närmare källan, mera unik, än den typografiskt satta.

Anderssons artikel slutade ”En dikt som saknar tidsmedvetande
och som blott och bart fungerar som kontemplationsgömma för
stressade nutidsmänskor – är den någonting att bygga vidare på? Är
den alls viktig för oss?”. Enckell knyter an till frågan från diktens
första rad, ”Strängt taget: behöver vi nyckelpigan”.

Genom dikten löper, som en polemisk axel, kontrasteringen av
två skilda sfärer eller ’världar’. Nyckelpigan, anemonen och vand-
ringsmannen står i den ena sfären som symboler och attribut för det
naturliga och organiska, samtidigt oorganiserade och hotade. Också
kontemplation (”Man kontemplerar ej […]”, en syftning på Anders-
sons ”kontemplationsgömma”) hör till den ”goda” sfären. Diktens

76 Förutom Claes
Anderssons aktuella
Vbl-artikel kan Enck-
ells adressering sättas i
samband med en tidi-
gare dikt, ”Uppvak-
nande, en vanlig mor-
gon” med undertiteln
”tillägnad Rabbe Enc-
kell” i Anderssons
samling från föregå-
ende år (Claes An-
dersson: Som om ing-
enting hänt, Helsing-
fors 1964, s.15). Se
not 82.
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sym- och antipatier är tydliga: öppningsradens fråga, ”behöver vi”,
visar sig genast vara retorisk.

Den negativa sfären – man kunde kalla den för ’mottagningsrum-
met’ – karakteriseras i en kaskad av tecken för kall rationalitet: ”fjärr-
blick”, ”beräkning”, ”saklig diagnos”, ”vita rockar blå glasögon”,
”tvättbar vaxduk”, ”sociala gardiner”.

Man kan notera hur Enckells användning av ordet ”social” iro-
niskt kontrasterar mot Anderssons: hos Enckell är t.o.m. gardinerna
”sociala”, med den inneboende associationen att gardiner också kan
stänga ute, fungera som skygglappar.

Diktens kontrastering av en ’rationell’, naturvetenskaplig värld
mot en ’onyttig’ naturlig/poetisk verkar åtminstone delvis hämta nä-
ring ur att diktens adressat tidigare har presenterats som naturvetare.
Eftersom tidningens läsare har informerats om att Claes Andersson
är läkare,77  är det bäddat för att se honom som en vitrockad gestalt
som dikten ser skaka bort en nyckelpiga under sina ”desinficerade
ronder före lunch”. Ordet ”tidtagarrum” och den vitrockades ”blick
på armen” – kanske på klockan – kan vara en ironi över det anders-
sonska honnörsordet ”tidsmedveten”.

Nyckelpigan, vandringsmannen och – antydningsvis – Enckell
själv är i dikten hjälplösa offer för den vita rockens, ”Claes Anders-
sons”, blinda teknokrati. Det är en vädjande anspråkslöshets- och
offerposition som Enckell ofta intagit, redan i sina tidiga ”tänd-
sticksdikter”.78

Samtidigt innehåller dikten begrepp och syftningar som – inte
lika anspråkslöst – ställer läsarens bildning på prov. ”Den kerubiniske
vandringsmannen”, Cherubinischer Wandersmann, är titeln på ett verk
av den katolske 1600-talsmystikern Angelus Silesius (pseudonym för
Johann Scheffler), som anses ha påverkat i synnerhet romantikerna.79

En behemot är – förutom ett ord med intressanta ljudkvaliteter – ett
monster som förekommer i Jobs bok.80  Berget Parnassos, slutligen,
aktualiserar den grekiska mytologin och begreppet ”parnassen”, den
litterära scenen.

Jämsides med insektens skyddslöshet, och i kontrast mot bilder
av en steril modernitet, frammanar den röst som talar i dikten olika
exotiska och halvt glömda väsen ur tradition och mytologi. I motsats
till det diktideal Andersson ställde upp i sin artikel, ”fungerar” de här
hänvisningarna eventuellt mindre bra ”i mjölkbutiken” (Andersson).

Adressen för den sista raden, dess ”du”, kan naturligtvis läsas på
flera sätt. ”Du” kunde vara läsaren – en läsare vilken som helst. Det
kan också vara diktens röst som talar till sig själv. Främst tränger sig i
alla fall en läsning där duet är den person som adresseras i rubriken:
Claes Andersson.

77 ”…specialist på
psykiatri och f.n. bi-
trädande överläkare på
Centralsinnessjuk-
huset i Ekenäs.” Re-
daktionell bildtext till
Andersson: ”För en
tidsmedveten poesi”,
Vbl 18.5. 1965.

78 Ofta citerad – så
ofta att den kan sägas
ha blivit ett enckellskt
emblem – är ”Mina
små tändsticksdikter /
ler ni åt. […]” i sam-
lingen Vårens cistern
(1931).

79 ”[…] von den
Romantikern wurde
er hoch geschätzt.”
Kindlers Literatur
Lexikon, 1971.

80 Man kan notera att
Michail Bulgakov
(1891–1940) i sin
berömda roman Mäs-
taren och Margarita
låter en av Wolandss
(Satans) hjälpredor
(en blandning av katt
och mänska) heta
Behemot. Romanen
publicerades i alla fall
först 1967, på svenska
1971.
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Påfallande med Rabbe Enckells debatt-dikt i denna läsning är att
mottagaren så fast kopplas samman med sitt ’civila’ yrke. Det är först
i den dramatiska slutraden Enckell påminner om Anderssons andra
roll, som poet och därmed kollega.

Det läkaryrke som Andersson förknippas med skildras, kanske en
smula överraskande, i bilder av hänsynslöshet, känslokyla, omänsklig
saklighet.81  Kylan exemplifieras med en serie offer för ”vår”
hyperrationalism: nyckelpigan skakas bort, vandringsmannen är ”ex-
pedierad”, behemoten ”utdöd”. Det är knappast långsökt att här se
en anspelning på lik- och begravningstemat i Anderssons Progress-
artikel, i FBT-manifestet (undertecknat av bl.a. Andersson) och i Ing-
mar Svedbergs ”Det modernistiska liket”.

Intressant är passusen ”man är så långt ifrån att svika / att sveket
inte längre känns / som någon lockelse”. Motparten är, tycks Enckell
hävda, så inskränkt ’ren’ att den inte ens kan föreställa sig motsatsen.
Från och med slutet av 1900-talet skulle uttrycket ”politiskt korrekt”
komma att användas som en motsvarande sarkasm.

I slutraden vänder sig Enckell plötsligt och effektfullt till ett ”du”,
i en appell som i sin direkthet skiljer sig från inledningens ”vi” och
mittens ”man”. Diktens fråga, ”Men ursäkta, / vad har du på berget
Parnassos?” kunde visserligen läsas som att Enckell helt oskyldigt ber
Andersson om information t.ex. om dennes litterära förebilder.
Mycket – bland annat det faktum att Andersson ju redan har besva-
rat den frågan i sin Vbl-artikel – talar i alla fall för en mycket skarpare
läsning. Trots det skenbart artiga ”ursäkta” får alltså nybörjaren i dik-
tandets hantverk här av den äldre kollegan höra ett ’Vad har du kant-
änka åstadkommit? Vem är du att säga något?’. Snarare än en invit till
samtal kring klassikerna är slutfrågan en skarp åthutning.82

Sammanfattningsvis är Enckells dikt, trots sitt inledningsvis de-
fensiva och melankoliska tonfall, knappast utformad som en inbju-
dan till dialog med en yngre kollega. Snarare än en divergerande åsikt
i estetiska, förhandlingsbara frågor, målar Enckell upp en grundläg-
gande klyfta i fråga om livshållning. Den sköna nya världen beskrivs
som brutalt oemottaglig för naturens skönhet, myternas fantasi och
traditionens storhet. Claes Andersson, den tidsmedvetna läkaren, är
ingen hjälpare, snarare en kulturförstörare.

Dikt-kamp (2): Anderssons berg

Claes Anderssons svarsdikt, ”Berget Parnassos eller Enckla invektiv”,
ingår i Vbl en vecka senare, 17 juni. Formen är en tvåspaltigt uppsatt
bilddikt (se nästa uppslag).

Ett av de offensiva budskapen i Rabbe Enckells replik ”Till Claes
Andersson” var bytet av genre: från debattprosa till debattdikt. An-

81 Också Bo Carpe-
lan (”Det återkom-
mande ögonblicket”,
se nedan) och Henrik
Tikkanen (”Nypres-
sat”, dito) anspelar på
Anderssons yrke som
läkare.

82 Också i Anders-
sons ovannämnda dikt
”Uppvaknande, en
vanlig morgon / tilläg-
nad Rabbe Enckell”
(se not 76) ställs ovän-
tat och nära slutet en
fråga till ett ”du”, hos
Andersson markerat
med versaler: ”Vad
gjorde DU när ug-
narna / arbetade i
skift? Blundade, ma-
tade ungarna.” Den
symmetriskt placerade
frågan i Enckells dikt
kan läsas som en mot-
fråga till Anderssons,
synlig för de mycket
invigda.
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derssons svar kan sägas på en gång acceptera och på nytt överskrida
denna förändring av dialogens regler. Också Andersson svarar med
en (sorts) dikt, men samtidigt byter också han format. På samma sätt
som Enckell nyss gjort skickar Andersson alltså en signal i form av
form och byte av form. Debatten blir en kraftmätning också mellan
litterära modi.

Bilddikter, särskilt (som här) ”skrivmaskinsdikter” återgivna i fak-
simil, låg i tiden; de kan ses som exempel på de gränsöverklivningar
som 60-talet i allmänhet var piggt på. ”Vi upplever i dessa dagar en
konstarternas närkontakt. Utvecklingen inom alla olika genrer präg-
las av en gemensam tendens att överskrida gränser, att inmuta nya
områden och dymedelst vidga den traditionella uppfattningen om
vederbörande konstarts passande område” hade författaren Gösta
Ågren nyligen noterat, i BLM:s marsnummer 1965,83  och Ord och
bild hade – i samklang med tidskriftens namn – året innan publicerat
flera dikter i gränsområdet mellan litteratur och grafik, t.ex. Stig
Carlsons ”Provsjömorgon” och Åke Hodells ”general bussig”.84  I
Sandro Key-Åbergs diktsamling Bildade människor från 1964 är tex-
terna genomgående skrivmaskinssatta textbilder, ”pepparkaksgub-
bar”.85

I Claes Anderssons text-bild-dikt består den pyramidformiga basen,
”berget”, av en kort informativ text om Parnassos (enligt textens egen
uppgift tagen ur Bonniers konversationslexikon).86  På massivets topp
står två kolonn- eller pelar-liknande bokstavsgestalter, ”carpelan” och
”ENCKELL”, skrivna på tvären mot den övriga texten. Genom valet
av register – minuskler (små bokstäver) respektive versaler (engel-
skans lower och upper case) – signalerar Andersson, retfullt, en skill-
nad i ’storlek’ och auktoritet. Samtidigt innehåller dikten ett rent gra-
fiskt svar på frågan i Enckells dikt, ”… vad har du på berget
Parnassos?”. En lekfull ironi är att det som Andersson av bilden att
döma ’har’ på berget är just Enckell och Carpelan. Carpelan hade i
sitt eget Vasabladet-inlägg en vecka tidigare (se nästa avsnitt) formu-
lerat en position som Andersson av bilden att döma tolkar som när-
stående Enckells.87

Texten i Enckell-figurens pratbubbla innehåller flera ledighets-
markörer: ”haru sett”, ”dionysos percele”. Den antytt ’höga’, antika
miljön tas ner, trivialiseras, av den svärande fjärilsfångaren (säkert en
anspelning på den nyckelpiga som var öppningsmetafor i Enckells
dikt). Till profaneringen bidrar Carpelans ganska ynkliga tankebubb-
la88  ”här drar”.

Trots att ordet ”invektiv” i underrubriken (”Enckla invektiv”) vetter
mot en fränare vokabulär, är anslaget i Claes Anderssons dikt-inlägg
som helhet lekfullt. Invektiven, ”dionysos percele”, visar sig vara

83 Gösta Ågren: ”Hö-
ger och vänster”, BLM
3/1965, s.210. Ågren
diskuterar med gil-
lande en indelning
Göran Palm gjort i
tidskriften Rondo av
konstarterna mellan
”rena” (”vänster”) och
”orena” (”höger”):
”Palm finner, att de
rena, musik och bild-
konst, tenderar att
utvidga sig åt höger, i
oren riktning: bild-
konsten berikar sig
med skrot och kondi-
torivaror, musiken
ökar sin verklighets-
kontakt med hjälp av
nuets ljudvärld, från
fåglar till borrar.”
Nouveau roman (Bu-
tor) och filmens nou-
velle vague (Anto-
nioni, Godard) står
enligt Palm och Ågren
för en motsatt gränsö-
verskridning, från det
”orena” i riktning mot
det ”rena”.

84 Åke Hodell: ”4
bild-ljud-dikter ur
general bussig”,
Ord&bild 2/64,
s.126–127. Stig Carl-
son: ”Provsjömorgon”.
Ord&bild 6/64, s.557.
Gränsen mellan text
och bild utmanades
också i bild-dikt-col-
lage av Leif Nylén och
Sven-Arne Andersson
i nr 2/1964 och av
Lasse Söderberg/An-
ders Österling resp.
Ingemar Gustafson/
C.O. Hultén i nr 1/
1965. — Offset-tek-
nikens spridning, som
jämförd med den tidi-
gare blyklicheringen
förenklade och
förbilligade återgiv-
ning av enkel grafik,
bildade den tekniska
basen för att populari-
sera genrer som
’skrivmaskinsdikten’.

85 ”Bilderna som fylls
med ord består oftast
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barnkammarmässiga, en sorts kvasi-grekiska. Perkele (med ”k”: djä-
vul, hin onde) är ett av finskans fyra vanligaste svärord och har unge-
fär samma stilvärde som ”jävlar”. Diktens element av påhopp på Enc-
kell och Carpelan vägs delvis upp av dess ’barnsliga’ och ’osakliga’
form, som också kan uppfattas som opretentiös.

Å andra sidan kan just den lättsamma formen förstås som en ironi
över (i synnerhet) Enckells högstämda tonfall.

Andersson kan tyckas vifta bort fjärilsfångarna Enckell och Car-
pelan med en lustighet. Men hans inlägg står i samklang med, de-
monstrerar praktiskt, något av det ideal som Andersson formulerat i
sitt första Vbl-inlägg: en dikt som möjligen ”fungerar” också för dem

av stora pepparkaks-
gubblika konturer”
skriver Lars Bäck-
ström träffande i en
anmälan 1964, återgi-
ven i Lars Bäckström:
Klippbok. Litterärt in i
sextitalet (Stockholm
1965), s.106.

86 Felstavningen av
ordet ”starkt” (jfr.
också ”Enckla” invek-
tiv) bör vara en an-
spelning på Anders-
sons FBT-kollega
Margaretha Starck,
som ju var känd för
Vbl:s läsare från vår-
debatten om ”Vårt
lama litterära liv”.

87 Bo Carpelans in-
lägg hade publicerats
11.6, dagen efter
Enckells dikt ”Till
Claes Andersson”.
Eftersom Anderssons
replik i första hand
anknyter till dikten,
både i rubriken och
genom valet av form,
behandlar jag här An-
dersson i anslutning
till Enckell.

88 ’Moln’-lika
bubblor står i serier-
nas semiotik för
’tanke’.
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som inte är ”skolade lyrikmottagare”. Till funktionen bidrar att dik-
ten utnyttjar ”ordens visuella uttrycksmöjligheter”, som Andersson
talade om apropå konkretismen i sitt första Vbl-inlägg. Också här
blandar Andersson alltså korten: trots att han i artikeln har ställt sig
kritisk till konkretismen är han tydligen inte främmande för att själv
använda visuella medel.

Sedda som dialog mellan Enckell och Andersson kan man om de två
debatt-dikterna säga att draget av konfrontation dominerar, men att
konfrontationen är indirekt. Bägge parter undviker att möta den and-
ra på gemensam mark, inom samma språksystem. Ingendera vill låta
föregående talare definiera diskursen.

”Ögonblicket”: Carpelan vs. Andersson

Bo Carpelans artikel ”Det återkommande ögonblicket” ingår i Vasa-
bladet den 11 juni, dagen efter Lindgrens och Enckells inlägg och
alltså före Claes Anderssons ovan kommenterade ”Berget Parnassos”.
I bildtexten presenteras Carpelan som ”fil.dr” och texten som ett ”de-
battinlägg, samtidigt en essä om hans egen problematik och målsätt-
ning som poet och en kommentar till Claes Anderssons artikel ’Mot
en tidsmedveten poesi’”.

På det tvåspaltiga fotografiet ses Carpelan i halvprofil, lyssnande i
en telefonlur. Bilden är beskuren till ansiktet; klädsel och bakgrund
är neutrala eller diffusa. På samma sätt som med de tidigare fotogra-
fierna av Lindgren och Andersson är det fråga om ett ledigt, inte sär-
skilt formellt porträtt.

Som vi har sett, placerade Andersson Bo Carpelan intill Enckell
på ”berget Parnassos”. Ändå skiljer sig Carpelan vad tonfallet beträf-
far helt från Rabbe Enckells debatt-dikt, som publicerats dagen
innan. Skillnaden är att Carpelan skriver som om en dialog var möj-
lig. Såtillvida är bildens telefonlur, som konnoterar lyssnande och
dialog, i harmoni med textinnehållet.89

Carpelan bjuder Andersson på ett erkännande, om också på de
andra opponenternas bekostnad:90

Efter vantolkningarna, feltolkningarna och okunskaperna hos
Svedberg och Lindgren känns det befriande med en karl som vet
vad han talar om. Hade man förtvivlat om den intellektuella späns-
ten i FBT-lägret – Förbannat Besvärlig Titel förresten […] – så har
man i Anderssons artikel åtminstone ett utgångsläge. Den fråga
han i slutet av sin artikel ställer är värd att tas på allvar […].

Anderssons fråga gällde diktens berättigande som ”blott och bart […]
kontemplationsgömma”. Men trots att Carpelan låter välvillig – An-

89 Bildvalet kunde i
princip anspela på
Claes Anderssons me-
ning ”Man söndrar
sin telefonapparat och
får som svar en tyst-
nad i luren”, men hos
Andersson handlade
telefonmetaforen om
konkretismen.

90 Också Andersson
inledde ju sitt inlägg
med att konstatera att
Sören Lindgren ”hug-
ger i sten”. Carpelans
strategi är här att ut-
vidga den redan exis-
terande sprickan mel-
lan frondörerna, så att
också Svedberg ham-
nar på de ”van-
tolkandes” sida.
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dersson är ”värd att tas på allvar” – så undviker han, märker man vid
närmare påseende, alla formuleringar som kunde innebära ett
instämmande. Att Andersson erbjuder ”ett utgångsläge” betyder ju
ingalunda att han skulle ha rätt.

Biografisk poetik

Inledningsvis anknyter Carpelan i alla fall inte (öppet) till debatten.
Hans eget ”utgångsläge” är självbiografiskt:

När jag började skriva och slutligen gav ut min första diktsamling
i mitten av fyrtiotalet hade jag inget klart program att gå efter. En
dunkel värme, en vag skönhetslängtan, ett stort intresse för musik
som jag ville omsätta i ord: allt detta krävde symboler och meta-
forer, i ökad grad ju större läsintrycken från rikssvenskt fyrtiotal
gjorde sig gällande.
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Anslaget är på en gång anspråkslöst – ”inget klart program” – och
ändå anspråksfullt: ett ”jag” stiger fram och räknar på uppmärksam-
het. På ett utrymme som motsvarar några maskinskrivna A4:or skis-
serar Carpelan en poetisk självbiografi eller en självbiografisk poetik.
Från rikssvenska inflytanden kommer han in på finländska:

Lyrik och retorik går illa ihop nuförtiden: det är en av de lärdo-
mar våra »gamla» modernister kunde bidra med. Var fanns re-
trättvägarna? Det tog mig lång tid att nå fram till de språkliga
problemen, dem som man inte kommer förbi när man skriver. Vad
står orden för? Och hur skall den som skriver kunna stå för sina
ord när de alltid abstraherar det sedda och upplevda? Det gällde
att finna omedelbarheten. Det var en annan lärdom våra »gamla»
modernister kunde bidra med.

Carpelan betonar här sin egen erfarenhet, mognad: ”det tog lång tid”.
Den finlandssvenska traditionen – (”våra ’gamla’ modernister”)
nämns som källa till nyttiga ”lärdomar”. Samtidigt förblir utgångs-
punkten hela tiden Carpelans egen författarproblematik, som han
uppfattar den. Där tidigare inlägg i debatten talat om dikten och läsa-
ren (hur borde dikten se ut, vilken dikt ”fungerar”), kan man säga att
Carpelan här demonstrativt utgår från diktaren, från sig själv i sin
författarroll. Och när Carpelan kallar Andersson ”en karl som vet vad
han talar om”, är det underförstått att Carpelan själv är en sådan
”karl”. Det stryker han under dels genom att beskriva sin utveck-
lingsprocess, dels genom att citera stycken ur egna dikter, för det
tredje genom en rad mera fördolda anspelningar på sina egna dikt-
samlingars titlar.91

När Carpelan sedan, längre fram i texten, öppet ger sig in i den
aktuella ”modernistdebatten” (termen etableras nu i en redaktionell
ruta, insprängd i artikeln, som räknar upp de tidigare 11 inläggen),
har han alltså redan inlett en diskussion utifrån en (åtminstone till
synes) egen problematik. Det är ett grepp som kan göra artikeln till-
gängligare för den som inte känner till eller minns de tidigare
inläggen (och eventuellt förvirrar dem som gör det). Men Carpelans
typ av spelöppning fungerar framför allt som en markering av själv-
ständighet, suveränitet – jag väljer själv min diskurs – och den liknar
såtillvida Rabbe Enckells och Claes Anderssons debattdikter, som
också de genom att så att säga byta format undvek att möta motstån-
daren på bortaplan.

En annan tid, ett annat medvetande

Efter att redan ha sagt en hel del om skrivandets problematik tar Car-
pelan alltså upp debatten, skenbart nästan en passant: ”Det leder mig

91 T.ex. innehåller
Carpelans något gåt-
fulla mening ”Den
dunkla värmen som
patetiskt förflyktigats
genom intrång av en
mörk överlevande
[…], den försökte jag
ge konturer åt genom
variationer på själsliga
landskap” titlarna på
tre av hans sex dikt-
samlingar dittills: de-
buten Som en dunkel
värme (1946), Du
mörka överlevande
(1947) och Variationer
(1950). I resten av
texten anspelas dess-
utom på Carpelans
Objekt för ord (1954)
och på Rabbe Enckells
dikt O spång av
mellanord (1946).
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över till Claes Andersson”. Efter det redan citerade erkännandet, följt
av en släng om Anderssons retoriska ”vi” –

Nu kan man naturligtvis först skjuta in sig på »oss». Var står denna
tusenhövdade skara, denna yngre generation i uppbrott?

– ger sig Carpelan in på det centrala i Anderssons text, nämligen re-
sonemanget om ”tidsmedveten” dikt:

Men det spörsmålet är irrelevant. Det viktiga är att frågan om
våra modernisters otidsenlighet ställs.

Trots den – igen – till synes välvilliga formuleringen visar det sig re-
dan i nästa stycke att Carpelan här talat om ”våra modernisters otids-
enlighet” s.a.s. with tongue in cheek.

En av modernismens grundlinjer är »vilan i ögonblicket», den
dröjande impressionen, nuet ställt i evighetsperspektiv, det frag-
mentariska synintrycket som återkommer:

»Vad nu talar genom mig är bara sådant,
som finns till i vilket ögonblick som helst,
liksom regnvattnet i en skreva: det har samlat sig
och dunstar bort för att återkomma.»

Detta ur Rabbe Enckells O spång av mellanord.

Rubriken på Carpelans artikel, ”Det återkommande ögonblicket” an-
spelar på denna passus. Det är uppenbart att Carpelan här vill bryta
upp Anderssons användning av ord som ”tid”, tidsenlig” och ”med-
veten”.

Vad jag talar om är ständiga förändringar men också ständiga åter-
komster. Den japanska dikten är uppbyggd kring årstidsväxlingar-
na. Är den aktuell eller inaktuell? Är den tidsenlig eller otidsenlig?
Är det selektiva diktarögat tidsmedvetet?

Det finns synbarligen olika sorters tid, olika sorters aktualitet,
olika sorters tidsmedvetande. För en del är tidsmedvetande lika
med engagemang i det aktuella. För andra är det ett inseende, ett
engagemang i det återkommande.

Tidsmedveten, aktuell, engagerad, ny. I sitt inlägg relativiserar Car-
pelan en rad av Anderssons honnörsbegrepp. ’Missförstår’ dem av-
siktligt, man kunde också säga: dekonstruerar. Givetvis är Andersson
med sin efterlysning av en ”tidsmedveten” dikt inte ute efter årstids-
växlingarna, eller ”närvaro i stunden” – lika litet som han med ”enga-
gemang” menar att engagerat betrakta regnvattnet i en skreva. Car-
pelans lågmält ironiska strategi är att låtsas att Andersson kunde ha
gjort det. Dialektiken i Carpelans resonemang om den eviga ”åter-
komsten” kan för all del vara komplicerad, t.o.m. oväntad:
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Det aktuella i tidningsnotisen är gammalt och förbrukat. Det en-
gagerar oss när vi inser att det är nytt och ändå gammalt: att
hunger, plågor nöd, förtryck inte är aktualiteter utan våra ständiga
följeslagare.

I princip kunde ju insikten om hungern och förtrycket som ”stän-
diga följeslagare” verka i motsatt riktning: avtrubbande. Men så är
det uppenbarligen inte för Carpelan; relativismen utmynnar för ho-
nom inte i likgiltighet. Man kan här se en strävan att finna gemen-
sam mark med Andersson, även om Carpelan så att säga vill gå sin
egen väg dit.

Mera uddig och kritisk ironi tar Carpelan till när han spekulerar
över ”engagemangets” psykologiska rötter.

Vi blir inte tidsmedvetna bara genom att gripa fragment av det
just nu-aktuella som kanske inte i morgon mera är aktuellt, lik-
som vi inte blir engagerade bara genom att skriva på appeller och
kanske på det sättet befriade från en liten skuldkänsla. Andersson
är psykiater, så han kan uttala sig med större säkerhet än jag på
det här området. Men om vi känner ett tvingande behov av att
rubricera en speciell dikt som »död», som »lik»: är det inte då
fråga om frustrationer hos den som rubricerar mera än en egent-
lig kritik av den dikt man vill dödförklara?

Den sista kängan är en tydlig hänvisning till Svedbergs inledande de-
battartikel, men indirekt också till Anderssons Progress-text ”Nekro-
filerna i det sjunkande huset”.92  Direkt till Andersson, också här i
hans egenskap av psykiater, adresserar Carpelan ett stycke nära arti-
kelns slut:

Är det inte för övrigt lite väl outrerat att förneka den »jagade
nutidsmänniskan» en kontemplationsmöjlighet? Det skall väl kun-
na finnas en vrå för kontemplation, en möjlighet till läkning både
för läkare och patienter också i Ekenäs?

Här anspelas alltså dels på Anderssons tjänst (på mentalsjukhuset i
Ekenäs), dels hans kritik av en dikt som ”blott och bart fungerar som
kontemplationsgömma för stressade nutidsmänskor”. Anderssons ci-
vila yrke utgör tydligen en frestelse som varken Enckell eller Carpe-
lan kan stå emot; trots risken att därmed privatisera debatten griper
bägge chansen att göra en poäng av detta märkliga faktum att en lä-
kare i mentalvården skriver dikter.

Tradition och kritik: nyckeln och gräset

Med resonemanget om ”dödförklaringarna” är Carpelan inne på det
huvudspår i debatten som handlar om den samtida diktarens förhål-
lande till traditionen. Här verkar han inta en medlande hållning, ’li-

92 Som jag redan har
påpekat talar Anders-
son i sin Progress-arti-
kel ändå enbart om
”traditionen” som ett
lik, inte om dikten
eller, som Svedberg,
den modernistiska
dikten.



I. SAK: ”M-debatten” – fas 2 73

beral’ eller eklektisk. De finlandssvenska modernisterna ges erkän-
nanden, men inte utan förbehåll. I sitt inledande resonemang kring
”omedelbarheten” – enligt honom en av modernisternas ”lärdomar”
– säger sig Carpelan själv föredra ”bilden, metaforen” framför sym-
bolen.

[…] symbolen kan fördjupa men också förleda, göra det som kän-
des riktigt och viktigt »litterärt». M.a.o.: »sök inte i det stumma
gräset / sök det stumma gräset». Som en mild kritik av en söder-
gransk inriktning, ett försök till en dikt med reducerade symboler.

Det ”södergranska” som Carpelan här hänvisar till, i ett citat ur en
egen diktparafras, är samma berömda diktrad, ”nyckeln till alla hem-
ligheter ligger i gräset i hallonbacken”, som också apostroferades i
FBT-manifestet.93  Carpelans ”milda kritik” kunde i mera prosaisk
omskrivning kanske lyda: nyckeln ligger inte i gräset, nyckeln är grä-
set.94

Mot slutet av texten återknyter Carpelan till förhållandet mellan
traditionen och den ’nya’ dikten:

Vad jag alltså inte vill är att den dikt som eventuellt växer upp
kring FBT ska hamna i en återvändsgränd. Det finns alltid någon-
ting att ta till vara från den dikt som varit – om inte annat så dess
misstag. Vi kan inte frånta modernisterna ett tidsmedvetande, ett
engagemang, en fortlöpande aktualitet. Det var inte kontempla-
tionsdikt Björling skrev med »Som mumlare» eller Rabbe Enckell
med »O spång av mellanord» eller Diktonius med »Röd-Eemeli».
Vi behöver inte bygga vidare på den, vi kan söka längre borta, hos
Hans Arp eller i Canto General, eller senare i tiden, hos Göran
Palm; men några nypor av det öppna och omedelbara hos våra
modernister, av det vardags- och mänsklighetsnära kan vara bra i
murbruket till våra egna poetiska fundament.

Traditionen innehåller alltså för Carpelan ”lärdomar”, men också
”misstag”. Han förbehåller sig eklektikerns rätt att välja och vraka,
både bland det ’nya’ (t.ex. Palm) och i ”den dikt som varit”; både i
den egna traditionen och ”längre borta” (Arp, Neruda). Inställningen
påminner om den ”omedelbarhet” som han hänvisar till hos moder-
nisterna: framför allt verkar Carpelan värna om rätten att välja utan
program, rätten att skriva som man vill.

Ett mått på det odogmatiska i Carpelans hierarki, eller kanon, får
man genom att betrakta de fyra diktcitat han flätat in i sin artikel.
Som vi sett använder han några diktrader av Enckell för att belysa sitt
resonemang. Senare citerar han i samma positiva avsikt några rader
av Claes Andersson. Traditionen – om den är Enckell – ställs här i en
mening på samma startlinje som ’det nya’. Men före andras röster
citerar Carpelan ändå sin egen:

93 Se ovan, avsnittet
”Tiden förefaller mo-
gen”.

94 Att nyckeln är grä-
set kan mycket väl
vara också Södergrans
tanke, eftersom dikten
är daterad 1922 och
alltså troligen ett ut-
tryck för självkritik
mot bl.a. September-
lyrans expressionistiska
Södergran. Se t.ex.
Lillqvist: Avgrund och
paradis, s.123–127
och 147.
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Vid bordet din gestalt,
över din hand skuggan av barnets huvud, en frukt,
din blick genom fönstret fäst vid trädens rörelser,
rörelsen speglad i kniven som skär brödet,
tingens bruk och klarhet.

Citatet ingår i ett resonemang kring det ”orden inte kan uttrycka
[…] att tolka mellan raderna, med mellanord, det som är flyktigt och
samtidigt av vikt”.

Collage och vardag

”Mellanord” i citatet är, som ord, copyright Enckell – en anspelning
på ”O spång av mellanord…”, en av Rabbe Enckells mest kända dik-
ter.95  Intressant är att Carpelan använder det för att (utan uttalad
adress) kommentera vardagligt tilltal och collage, två av de poetiska
tekniker som Svedberg och Andersson varit inne på. Igen kan man
här se en strävan hos Carpelan att förhandla och ’översätta’ mellan
debattens parter.

Vardagen fungerar ofta som en mycket ömtålig och komplicerad
apparat. Det enkla är det svåra, ofta därför att det är fragmenta-
riskt, ett collage. Vi kan inte artikulera det med tydlighet genom
att låta det förbli ett collage.

Det enkla är komplicerat, men vi kan försöka uttrycka det på
ett någorlunda enkelt sätt.

Carpelan återkommer till sin kritik av collaget mot slutet av artikeln,
nu i direkt dialog med Andersson.

Andersson påpekar alldeles riktigt komplikationerna i Göran
Palms dikt, dock med bevarad »normal språksituation». Men är
inte den sammanställningen – komplikation + normalspråk, par-
lando över avgrunder – en svårfattbar sammanställning när det
kommer till kritan? Kanske inte för den tränade, men för den
otränade; och det är den otränade den nya tidsmedvetna dikten
vill nå. Enkelhet och omedelbarhet är resultat av mycken konst-
närlig sovring, den orena dikten ett resultat av mycken craftman-
ship – om den ska ha genomslagskraft. För en oren dikt är ju inte
i och för sig bra bara för att den är oren. Den orenhet vi hittar i
Quosego är resultatet av en medveten inriktning på vardagens
trivialiteter, livets mångfald. Collaget är strukturerat.

Jag tror emellertid inte att collagedikten är en framkomlig väg
i strävan att inte bara tala om människan utan också direkt till
människan. Collaget blir lätt skendemokratiskt: det tar upp aktua-
liteter här och där, men helheten glider den otränade ur händerna
– det gäller både den otränade diktaren och den otränade läsa-
ren. Var och en som samlar på bussbiljetter, avrivna sidor ur tele-
fonkatalogen, tändstickor, är inte en Schwitters. Det blir lätt det

95 Ingår i Enckells
samling Andedräkt av
koppar (1946).
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Andersson vill undvika: en lekstuga utan identifikationsmöjlighe-
ter. Ingen har ännu riktigt kunnat identifiera sig med en telefonka-
talog.

Carpelan pekar på det ’nyenkla’ och ’orena’ idealets paradox – det till
synes enkla kräver ”mycken craftmanship”. I ett par skämtsamma,
t.o.m. en smula populistiska vändningar uttrycker han sin skepsis
mot collageformen. Det viktiga är ändå här motiveringen: att collaget
enligt hans åsikt inte levererar den kontakt med läsaren som Anders-
son, men också han själv, vill ha. Återigen alltså en strävan att hitta
gemensam mark. Ännu tydligare klarspråk i den vägen finns i arti-
kelns avslutning:

För det är ju en demokratisk dikt vi strävar efter, inte en aristo-
kratisk-kringskärande.

Efter alla Carpelans tidigare relativiseringar står här orden ”demokra-
tisk” kontra ”aristokratisk” nästan överrumplande entydiga. Den ci-
terade meningen hänger inte ens ihop med den närmast föregående;
det är som om Carpelan plötsligt insett att han åtminstone i det här
avseendet måste vara tydlig.

Kommentar

Bo Carpelans debattstrategi verkar alltså vara att underminera Claes
Anderssons argumentation genom att relativisera begrepp som ’tid’
och ’medveten’, ’ny’ och ’gammal’. Målet ser ut att vara att bredda
horisonten så att också ”kontemplativ” dikt får plats där – utan att
för den skull stänga ute de riktningar som Andersson pekat på. Car-
pelan hävdar sin position genom exempel, ibland ironi, utan att ändå
helt tappa kontakt med Andersson som samtalspartner, som ”en karl
som vet vad han talar om”.

Stilistiskt växlar Carpelan mellan en någorlunda rak, personlig
betraktelse och ett mer eller mindre subtilt ironiskt tilltal. Just de
ironiska dragen gör det för all del svårt för läsaren att fixera exakt var
Carpelan egentligen står. I samma riktning verkar Carpelans eklekti-
cism och hans försvar för spontaniteten, ”omedelbarheten”, vilket ju
innebär en misstro mot fasta skolor och program. Tillspetsat kunde
man säga att hans svar på frågan hur dikten ska se ut är hans egen
dikt.

Carpelans ’relation i det personliga’ är här släkt med Rabbe Enck-
ells inställning,96  men samtidigt understryker Carpelan att hans ’per-
sonliga’ inte är identiskt med någon annans, vilket bäddar för ett pro-
blem – alla kan trots allt inte vara Bo Carpelan.

Om Claes Anderssons inlägg innebar att Författaren, den som
skriver, togs in i debattens centrum, fortsätter Carpelan på den lin-

96 Titeln på en essä-
samling av Rabbe
Enckell från 1950 är
Relation i det person-
liga.
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jen. Man kunde säga att Carpelan sopar kritikerna (Lindgren, Sved-
berg) åt sidan och istället kollegialt riktar sig till Andersson.

I viss mening är det först här, i mötet mellan Andersson och Car-
pelan, som debatten verkligen blir debatt i betydelsen utbyte av åsik-
ter. Här finns mindre av skyttegrav och mera av dialog än i de tidi-
gare inläggen. I sak kunde mycket av det Carpelan säger troligen
också ha sagts av Rabbe Enckell. Indirekt visar Carpelan alltså att det
inte nödvändigtvis är idéer – skilda syner på konst och liv – som väg-
rar mötas. Snarare då personer.

Lika litet som de tidigare debattörerna ringar Carpelan in sitt
modernismbegrepp. Han nämner visserligen kontemplationen, ”vi-
lan i ögonblicket”, som ”[e]n av modernismens grundlinjer”. Men av
hans hänvisningar längre fram, till t.ex. Diktonius ”Röd-Eemeli”,
framgår underförstått att denna vila inte för honom är något sine qua
non. Även om Carpelans – liksom Enckells – eget poetiska ideal är
närmast nyklassiskt, tar han inte explicit avstånd från t.ex. expressio-
nistiska eller futuristiska varianter av modernism, som väl kan anses
stå mycket långt från ”vilan i ögonblicket”.

Inom den pågående ”modernistdebattens” ram innehåller Carpe-
lans inlägg ett försvar för modernisttraditionens ”lärdomar” (låt vara
villkorat – lärdomarna kan också vara negativa och Södergran är i
behov av ”mild kritik”). Samtidigt får också t.ex. Göran Palm och
Claes Andersson godkänt, den senare bland annat genom att en av
hans dikter citeras. Som negativa poler i Carpelans poetik framstår i
stället begrepp som ”retorik”, det alltför ”litterära” och det ”ostruktu-
rerade” collaget. Jämsides med de estetiska – fast rätt vagt antydda –
synvinklarna för han dessutom fram en utomlitterär kritik av ”enga-
gemang” med oklara psykologiska motiv.

Andersson hade ifrågasatt en dikt som är enbart en ”kontempla-
tionsgömma”; Carpelan hävdar att sådana gömmor också behövs.
Skillnaden behöver inte vara överväldigande. Carpelan kommer de-
battens bägge parter (om de är två) till mötes – och ingendera. Symp-
tomatiskt nog citerar Mikael Enckell i sin starkt partitagande över-
sikt (1997) inte ett ord ur Carpelans inlägg.97  På ett slagfält finns
ingen plats för en resonör.

Anderssons svar

En viss slagfältsattityd finns också i Claes Anderssons svar till Carpe-
lan, ”Carpelan och Brecht”, som publiceras två veckor senare, den 25
juni. Vasabladet förser den relativt korta repliken med ett utrymmes-
mässigt rejält tilltaget bildarrangemang med porträtt av Bertolt
Brecht, W.H. Auden och Claes Andersson.98

97 Mikael Enckell
nämner Carpelan –
tillsammans med Stig
Carlson, Christer
Kihlman och Sven
Willner – som en av
dem som ”i långa ar-
tiklar, eller mer i för-
bifarten, pekade på
orimligheter, ’över-
drifter’ i diskussio-
nen.” (Öppningen i
taket, s.228). Som
referat står det här
enligt min mening i
omvänd proportion
till betydelsen av i
synnerhet Carpelans
inlägg.

98 Bildcollaget – de-
battens hittills till
ytan största uppbåd av
bilder – tar upp sam-
manlagt fyra spalter,
till ytan lika mycket
som textmassan i An-
derssons inlägg. Do-
minant är ett porträtt
till vänster av Brecht,
sittande i halvfigur
och halvprofil, ’klas-
siskt’ lugnt och enkelt.
Upptill till höger
W.H. Auden, rynkig,
och under honom den
tidigare använda bil-
den av Andersson, nu
beskuren till enbart
ansiktet, så att Audens
och Anderssons huvu-
den bildar parallella
gestalter. Tekniskt och
motiviskt avviker
utomhusbilden av
Andersson ändå för
mycket från de två
ateljéporträtten för att
collaget ska vara har-
moniskt.
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Anknytningen till de två internationellt kända författarna hämtar
Andersson ur ett avsnitt i Carpelans artikel som jag ännu inte refere-
rat. Det är därför på sin plats att citera det här:

W H Auden har i sin essäsamling »Färgarens hand» en stump om
Tolstojs »Vad är konsten» och hans försök att stöda en litteratur
baserad helt på »nytta utan onytta». Auden kommenterar: »Idé-
erna om l'art engagé och konsten som propaganda är utvidgningar
av denna villfarelse (att nyttan är tillräcklig för att skapa ett konst-
verk), och jag är rädd att när diktarna hemfaller åt dessa, beror
det mindre på deras sociala samvete än på deras fåfänga: de har
en nostalgisk längtan efter ett förflutet där diktaren hade en offi-
ciell status. Den motsatta villfarelsen är att utrusta det onyttiga
med någon sorts magisk nytta i sig, så att diktaren kommer att
betrakta sig själv som den gud som skapar sitt privata universum
ur intet —, det synliga, materiella universum är för honom intet».

Carpelan ställer alltså, via Auden, upp idén om en autonom estetik
kontra l’art engagé som två ytterligheter, två ”villfarelser”: ”Här har vi
alltså Scylla och Charybdis.” Han fortsätter, med en hänvisning till
Brecht:

Och här anknyter jag till Andersson där han inte kan acceptera
ett på-sidan-om-betraktande, ett avståndstagande till livet (och
inte heller ett kontemplerande av livet). Nu tror jag att allt konst-
närligt skapande kräver en viss fjärmning. Tänk för övrigt vilken
social slagkraft Brecht på scen uppnått just genom sin avstånds-
teori. Diktaren är med och inte med. Han engagerar sig; men för
att kunna se klart och ordentligt måste han ta ett steg tillbaka.
»Ännu vita av frost / barnen som leker i träden» (Andersson).
Synskärpan fungerande som kikarsiktet: det måste ställas in på ett
visst avstånd.

Så långt Carpelan. Andersson replikerar nu att denna tolkning av
Brechts Verfremdung-begrepp fick honom att ”gnugga ögonen och
undra om jag var vaken”:

Resonemanget verkar ju så bestickande enkelt, som i drömmen,
där våra hemliga önskningar så oförskämt bedrar vår tankes logos.
Det är således i »avståndstagandet» som naturlyrikern blottar sitt
engagemang och sin förtroliga släktskap med Bertol[t] Brecht!99

Andersson anklagar Carpelan för begreppsförvirring och för att över-
skatta formens betydelse:

Det verkar som om han skulle anse att det är ganska oväsentligt
om vad diktaren skriver; som om diktens motiv vore av underord-
nad betydelse. Ändå är det om just detta som hela den mycket
reella motsättningen mellan hans »rena» poesi och den »nya»
poesin handlar. Skillnaden ligger i själva valet av motiv: skall man

99 I tidningstexten
”Bertold”.



78 Drag på parnassen – del II

nöja sig med de »återkommande ögonblick» som Carpelan vill
förmedla (vilket för all del, som i hans fall, kan resultera i en ut-
märkt poesi, i traditionell mening), eller skall man försöka inmuta
nya områden, skapa nya funktionsmöjligheter för dikten för att få
den att spegla och återspegla också någon bråkdel av den »orena»
verklighet, i vars mitt vi ju alla lever, mer eller mindre.

Andersson köper alltså inte Carpelans försök att relativisera skillna-
den mellan ”ren” och ”engagerad” poesi.

För Brecht skulle det ha inneburit ett oerhört svek att enbart
skriva naturlyrik i onda tider: att inte välja, att persistera i sitt
»avstånd» är naturligtvis också ett val — de stillatigande, stumt
protesterande klerkernas eskapistiska val.

Andersson betonar alltså offensivt författarrollens moraliska aspekter
– just den position som Carpelan kallat för en ”villfarelse”, för ”Cha-
rybdis”. Andersson citerar i stället Brechts rader ”Vad är det för tider,
då / ett samtal om träd nästan är ett brott, / eftersom det innebär
tystnad om så många illdåd?”100  och anser att ”distanseringen” hos
Brecht har ”mycket litet att göra med det avstånd som Carpelan talar
om”.

Syftet med Brechts distanseringsteknik kunde då hellre jämföras
med den »orena» poesins försök att komma läsaren till mötes i
ett alldeles vardagligt tonfall. Här vill man alltså medvetet pressa
ner höjdläget och »reducera» själva läsarten – få läsaren att inse,
att detdär med dikt inte behöver vara så svårt. Bland de poeter
som just använder sig av Brechts Verfremdung (med direkta hän-
vändelser till publiken, stilbrytningar, »störningar», vitsar, erotiska
anspelningar, slogans, ironi) finns nog varken fader Enckell eller
B C – däremot ett stort antal »nya» poeter med Ginsberg,
Ferlinghetti, Corso, William, Kops som exempel. Det var således
tvärtom, eller hur, Carpelan.

Till slut antecknar Andersson kort sin avvikande åsikt i fråga om ironi
som stilmedel, om Auden som auktoritet – hans kultursyn ”borde ha
gått i graven med feodalväsendet!” – och om kontemplationens roll
vid läkningen i Ekenäs: ”Ut bara i den grymma verkligheten! Till
arbetssalarna – styliter!”. Artikelns sista ord är alltså en synonym för
ett pelarhelgon.

Kommentar

Det perspektiv som Carpelan föreslår för att s.a.s. underminera skill-
naderna mellan debattens poler – mellan vad man kunde kalla en
enckellsk och en anderssonsk estetik – övertygar alltså inte Anders-
son. Efter att ha gnuggat sig i ögonen återställer han de klara front-
linjerna. Carpelans inlägg är visserligen ”pedagogiskt”, skriver An-

100 Original: ”Was
sind das für Zeiten,
wo / Ein Gespräch
über Bäume fast ein
Verbrechen ist. / Weil
es ein Schweigen über
so viele Untaten
einschließt!” (ur ”An
die Nachgeborenen”,
1939). Claes Anders-
son återger en något
märklig översättning,
som talar om ”ett
samtal över träd”. Bo
Carpelan ger i sitt svar
(se nedan) en annan
översättning och jag
gör här en tredje. —
En poäng i samman-

hanget är att de dikt-
rader av Andersson
som Carpelan citerade
i sitt inlägg också
handlade om träd:
”Ännu vita av frost /
barnen som leker i
träden”.
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dersson, men hans anammande av Brechts Verfremdung för sina egna
syften duger inte.

Carpelans ”distansering” verkar, jämförd med Brechts, verkligen
hamna en hel del närmare Zen. Ändå är Carpelans tankegång inte
fullt så besynnerlig som Andersson låter förstå. ”Främmandegöring”
är en i princip tidlös konstnärlig teknik, som givetvis varken
modernismen, Brecht eller Anderssons collage-poeter har uppfunnit.
För de ryska s.k. formalisterna, som ’upptäckte’ och systematiserade
principen om ostranenie under 1900-talets början, var den inte be-
gränsad till någon speciell genre (t.ex. vardagsnära, oren eller politisk
dikt), utan en aspekt av den litterära textens litteraritet. Brechts bi-
drag kan sägas vara att han teoretiserade främmandegörandets poli-
tiska potential.

Frågan är alltså om Andersson inte gör sakerna väl tydliga för sig
när han avvisar den hand – eller det finger – som den balanserande
Carpelan sträcker fram. Innefattar t.ex. Brechts ’tidsmedvetna’ fråga
”Vad är detta för tid” alldeles självklart också Anderssons och
Carpelans tid? Fattar man de ”bistra tider” Brecht skriver om i snä-
vare, mera bokstavlig bemärkelse – dikten dateras till år 1939 – så var
det åtminstone för européer långt bistrare tider än t.ex. 1960-talets
början. Frågan om när ett ”samtal om träd” är ett ”svek” (Anders-
son), ”nästan ett brott” (Brecht), kunde ha varit värd en diskussion –
det är knappast en tribut till Brecht att göra hans ”tid” slarvigt uni-
versell.

De två Brecht

När Carpelan och Andersson för in Brecht i debatten, sker det alltså
från två motsatta håll. Carpelans åberopande av Brecht bygger på vad
han ser som det universellt fruktbara i dennes Verfremdung-estetik.
Anderssons protest mot denna kupp tar snarare fasta på det partiku-
lära, pedagogiska och partitagande draget i Brechts författarroll. Ex-
emplet Brecht blir en position i landskapet som både Carpelan och
Andersson gör anspråk på, men med inkommensurabla argument.

Att det är för Brechts författarroll som Claes Andersson behöver
honom får man visserligen delvis läsa mellan raderna. Andersson god-
känner, som vi har sett, inte Carpelans mera tekniska inställning,
men gör inte heller klart att det knappast är en högerengagerad dikt
av typ Bertel Gripenberg eller Örnulf Tigerstedt han själv tänker på
när han efterlyser ”tidsmedvetenhet”. Under det som ser ut som en
debatt om poetik, tid och medvetenhet, döljer sig alltså frågan om
författarens ansvar och om politisk ideologi. Att den ligger där och
pyr är förstås helt normalt, men värt att beakta just för att den inte
formuleras av debattörerna själva.
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Brecht fungerar i debatten som en probersten för att han – skulle
en utomstående kunna säga – är så modernistisk och samtidigt så
politisk. Varken Andersson eller Carpelan använder visserligen ordet
modernism i samband med Brecht, men med tanke på debattens of-
ficiella rubrik hade en sådan återkoppling kunnat bli belysande.

Carpelans svar

Bo Carpelan kommenterar i sin tur Anderssons svar och ”M-debat-
ten” ett par månader senare, den här gången i helsingforstidskriften
Nya Argus.

Carpelans direkta utgångspunkt är Margaretha Starcks recension
”Samtal med 60-talister” i föregående nummer av Nya Argus. FBT-
medlemmen Starck refererar där inledningsvis ”vårens stora littera-
turdebatt” i Vasabladet och skriver bland annat att Carpelan hävdat
den ”traditionella modernistiska uppfattningen av dikten”. I linje
med Claes Andersson kallar hon Carpelans Brecht-tolkning – hans
parallell mellan Brechts fjärmningsteknik och diktarens behov att
”delvis stå på sidan om” – för ”halsbrytande”.101

I sitt nya inlägg, ”Mot en ny dogmatism?”, försvarar Carpelan sin
Brecht-tanke genom att peka på Brechts naturlyriska och kontem-
plativa sidor.

»Vad är det för tider när ett samtal om träd nästan är en förbry-
telse», säger Brecht; men det var också Brecht som skrev en dikt
som »Kalifornisk höst» med bilden av det nakna höstträdet som
en symbol för – verkligheten; det var också han som i Buckower-
elegierna fångade en aktiv kontemplation, lyssnade till två rodda-
res samtal, eller till drömmens stormar[…].102

I den drömdikt som Carpelan citerar – ”Eisen”, på tyska – ställs trä
mot järn; en järnkonstruktion förstörs i drömmen av en storm,
”Doch was da aus Holz war / Bog sich und blieb”. Carpelan visar
alltså att också Brecht är en sorts träd- och trädiktare.

Efter detta gör han ändå helt om och skriver, mot slutet av sin
text, att hans Brecht-parallell ”inte bara var halsbrytande, den var fel-
aktig”. Här ger han alltså – visserligen i förbigående – upp sitt försök
att betona Brecht-som-form och tycks i stället acceptera Anderssons
betoning av Brecht-som-författarroll.

Men lite nedstämmande är det ju att se, hur Andersson byggde
hela sitt svar på detta (plus en gliring utan motivering till Auden).
Anderssons slutkläm visar åter hur ordet »kontemplation» om
man sätter alla klutar till kan bli ett skällsord; jag tycker inte vi ska
ge en spark åt dem som kanske blivit skadade av en hård verklig-
het, kasta ut dem i verkligheten igen och kalla dem »styliter». (Jag

101 Margaretha
Starck: ”Samtal med
60-talister”, Nya Argus
(NA) 12/1965, s.166.
Recensionen gäller
boken med samma
titel, Samtal med 60-
talister av Karl Erik
Lagerlöf (Stockholm
1965).

102 Bo Carpelan:
”Mot en ny dogma-
tism?”, NA 13/1965,
s.190.

103 Ibid.
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vet inte vad övrig psykiatrisk expertis kan ha att säga om saken). –
Överhuvud är det trist när debattmoralen sjunker under en viss
renhårighetsgräns.103

Carpelan återkommer alltså till kontemplationens berättigande, med
Andersson och hans patienter som exempel. Carpelans andra inlägg
andas besvikelse, motparterna är ”nedstämmande”, trista och dog-
matiska: ”en viss renhårighetsgräns” har underskridits. Hans rubrik,
”Mot en ny dogmatism?”, låter som en pessimistisk parafras på An-
derssons ”Mot en tidsmedveten poesi”. De förhandlingsinriktade
öppningarna i Vasabladet-inlägget saknas. Inte heller gör Carpelan
längre skillnad mellan skribenterna i ”FBT-gruppen”.

Den Carpelan som dragit sig tillbaka är samtidigt anonymare: för-
ankringen i det självbiografiska saknas, liksom de ironiska eller
skämtsamma tonfallen. Närmast kommer ett inledande, spetsigt för-
slag att Starcks artikel ”Samtal med 60-talister” mera träffsäkert
kunde ha hetat ”Monolog kring 20-talister”.

Ingmar Svedbergs (egentligen Johannes Salminens) tes om mo-
dernismens svek hade i Nya Argus refererats bland annat så här av
Margaretha Starck:

Den modernistiska revolutionen av dikten inriktade sig främst på
formen och de estetiska aspekterna sköts ensidigt i förgrunden.
[…] Med undantag av en Henry Parland och den unga Diktonius,
ställde sig lyrikerna på sidan om samhället och dagshändelserna.
De vände sig inåt och resultatet blev en kontemplativ diktning
med stark tonvikt på naturlyriken.104

I sitt tidigare inlägg i Vasabladet avfärdade Carpelan Svedbergs (och
Lindgrens) ”vantolkningar, feltolkningar och okunskaper” utan när-
mare kommentarer. I Nya Argus, där debatten är ’ny’, går Carpelan
till bevisning:

Redan en snabb genomgång av Ultra och Quosego motsäger; t.ex.
Björlings 4711 & Solgrönt rymmer mera oren dikt än FBT-grup-
pens samlade vedermödor. Det programmatiska leder lätt till det
dogmatiska. Dogmen är diktens fiende. Varför polemisera på en
grund utan förankring i fakta?

Både exemplen och följdfrågan liknar Rabbe Enckells i Vbl. Men
”FBT-gruppen” är ute på villospår också i sin syn på begreppen kon-
templation och tradition, anser Carpelan:

Det står genom Margaretha Starcks inlägg klart, att för henne
(och FBT-gruppen) a) kontemplation är = verklighetsavsnörning,
navelskåderi […]; b) tradition = något dött, »lik», ett hinder. Att
tala om »levande tradition» i den meningen som den kinesiska
eller japanska dikten är levande realitet i den dag som är är alltså
otänkbart?

104 Margaretha
Starck: ”Samtal med
60-talister”, s.166.
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Margaretha Starck hade kallat Carpelans poetik för ”den traditionella
modernistiska uppfattningen av dikten”. Carpelan tycks irriteras av
etiketten; han anser att Starck har ”missförstått” honom och att han i
stället försökt peka på ”det konstruerade i gränsdragningarna mellan
modernismens dikt och dagens”.

Jag hävdade i min artikel en aktualitet som återkommer, d.v.s. en
fortlöpande ansvarskänsla inför verkligheten, inför lidande, död,
hunger, fattigdom: dessa är inte slogans på paroller och upprop
som ska bli bortglömda i morgon utan ständigt återkommande
realiteter med förmåga att engagera utan att det dagsaktuella, den
alarmerande rubriken behöver fungera som väckarklocka.

Formuleringarna är delvis desamma som de Carpelan använde i Vasa-
bladet. Via exemplet med Brechts kontemplativa sida vill Carpelan
avvisa ett ”konstruerat antingen-eller” till förmån för ett ”både-och”:

Den mänskliga aspekten kan vi inte undvika någonstans. För att få
fram det tar vi som målaren ett steg tillbaka. Vi är aktiva och kon-
templativa: vi söker en konstnärlig helhet, vare sig vi söker bygga
upp den som en grafisk pyramid eller låter den slingra som ormar
över den vita sidan. Jag har på inget ställe i min artikel talat om en
»kontemplationsgömma»: det är väl inget att [skämmas] över att
man en stund stannar upp och försökert tänka?105

Den ”grafiska pyramid” Carpelan talar om bör vara en syftning på
Claes Anderssons skrivmaskinsdikt i Vbl, ”Berget Parnassos” (på vars
topp också Carpelan figurerade). Förbryllande nog verkar Carpelan
ha glömt att begreppet ”kontemplationsgömma” ingick i Claes An-
derssons första artikel, att Carpelan själv citerade stället i sin första
kommentar och att han då kallade Anderssons fråga om dess berätti-
gande ”värd att tas på allvar”. Åt NA:s läsare ger Carpelan nu in-
trycket att Margaretha Starck ”dogmatiskt” tillskrivit honom ”kon-
templationsgömman” och därmed en åsikt han inte har.

Carpelan fortsätter sitt resonemang om avstånd, kontemplation
och engagemang:

Avstånd är inte heller [liktydigt] med »på sidan om»; det är dog-
matikern som står på sidan om. Verkligheten är rikare än en aspekt
på den. Och den som tror sig ha monopol på verkligheten kan
plötsligt stå med en dröm i näven. […] Vi vill alla från de absoluta
kraven. Ett av de mest hämmande av dem är kravet på »engage-
mang» och »verklighetssinne» på villkor ställda av den krävande.
Först när vi insett att dynamik och kontemplation, natur och
människonatur, estetiskt och moraliskt inte är absoluta motsatser
– ja: att varje estetiskt ställningstagande rymmer ett moraliskt,
har vi kommit ett gott stycke på väg mot en klarare uppfattning
om vad collaget livet egentligen föreställer.

105 Orden i hak-
parenteser felstavade i
tidningen i detta och
det följande citatet.
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Temat FBT som ”våra dagars dogmatiker” återkommer genom hela
artikeln. Här i avslutningen formulerar Carpelan också den negativa
upplevelse som tydligen stört honom mest i debatten: ”kravet på ’en-
gagemang’ […] på villkor ställda av den krävande”. Ändå är adressen
för Carpelans avslutande credo en smula gåtfull: åsikten att ”varje
estetiskt ställningstagande rymmer ett moraliskt” kan ju knappast
vara främmande för ”FBT-gruppen”.

Kommentar

Carpelan anser, verkar det, att hans motparter omotiverat gör an-
språk på ett slags moraliskt monopol, ett monopol på rättfärdighet,
på villkor som han inte varit med om att godkänna. Hans text ger
läsaren intrycket att FBT-gruppen sysslar med någon form av mora-
lisk utpressning.

Vad skulle ge dem denna makt? Nyss, i sitt inlägg i Vasabladet,
hade Carpelan raljerat: ”Var står denna tusenhövdade skara, denna
yngre generation i uppbrott?” Man borde alltså fråga sig hur två-tre
yngre kritiker och en rätt grön författarkollega lyckas inge den någor-
lunda väl etablerade Carpelan denna känsla av att man ”dikterar” vill-
kor för honom, att han personligen ställs mot väggen – för i första
hand ser det verkligen ut att handla om just en känsla. Kan några
texter i Vasabladet och en i Nya Argus ha en så stark effekt?

Knappast i sig. Möjligen om de ses som tecken i tiden och delar
av en trend, som möter Carpelan också på annat håll, t.ex. i riks-
svensk och finskspråkig debatt. Ändå är det enligt min mening frap-
perande att en så liten avvikelse från normen som Claes Andersson
eller ”grupp FBT” utgör får Carpelan att nu – jämfört med den mera
förhandlingsvilliga tonen i hans första artikel – besviket dra sig inom
sitt skal, tala om en ”ny dogmatism”och anta ett defensivt, kränkt
tonfall som nu påminner om det i Rabbe Enckells inlägg.

Kanske säger det något om graden av homogenitet i den konsen-
sus som dittills rått i ”poesiparken”, för att använda Göran Palms
uttryck i dikten från 1961.106  Men det tycks också ha varit en kon-
sensus som är relativt skör och ovan vid motstånd, oförberedd på
perspektivbyten: det räcker med att någon eller några personer drar
in den långt ifrån nya frågan om författarroll och -ansvar för att Car-
pelan ska uppleva att hela byggnaden skakas.

Subjektivt och spekulativt får jag intrycket att Carpelan varit för-
vissad om att han redan nått en hållbar insikt om alltets relativitet,
motsatsernas upplösning och sin egen vidsynthet, men att den här
sätts på ett prov; därav kanske det överraskande snabba omslaget från
öppenhet till besvikelse.

106 Se ovan, avsnittet
”Tiden förefaller mo-
gen” (s.28).
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Carpelan är besviken på sina med- eller motdebattörer, han upp-
lever dem som monologiska, ”dogmatiska”. Men är inte hans egen,
till synes öppna och toleranta, inställning möjlig bara i en situation
där det i stort sett råder konsensus, och alltså dömd att förr eller se-
nare stöta mot gränser där han måste ta tydligare ställning? Man
borde kanske på försök returnera hans konstaterande, ”[…] den som
tror sig ha monopol på verkligheten kan plötsligt stå med en dröm i
näven”. Carpelan frånsäger sig till synes anspråken på monopol, men
blir skakad och talar om dogmatism när någon annan är tydligare om
sin linje än han själv.

Åsiktsutbytet inom modernistdebattens ram mellan Claes Andersson
och Bo Carpelan slutar veterligen här. I efterhand framstår det som
ett av debattens centrala ’ögonblick’, som en replikväxling där kun-
skapsnivån är tillräcklig för att inläggen ska bli intressanta och där ett
drag av förhandling, dialog, finns i bilden jämsides med draget av
konfrontation. Anderssons första inlägg innehåller viktiga nyanse-
ringar av ’attacken på modernismen’ och Carpelans första bidrag
kommer ’motparten’ en bit till mötes. I replikskiftets andra omgång
är de här dragen borta, relationen stummare. Ligger skulden här hos
Claes Andersson, som i sin replik snarare försöker skjuta Carpelan i
sank än omvända honom? Eller är Carpelans försök att balansera
mellan och förena motsatserna i grunden alltför klurigt och t.o.m.
sofistiskt för att ”hålla att bygga vidare på”? Vissa motsättningar ute i
den verkliga världen är ändå sannolikt reella.

Ur debattens synvinkel kan man tycka det är synd att de två för-
fattarna s.a.s. tappar förhandlingskontakten, men det de hinner säga
varann tillför ändå diskussionen viktiga temata. Författarrollen i för-
hållande till traditionen och engagemanget hör här till de viktigaste.
Men också en rad aktuella formfrågor kommenteras. Andersson och
Carpelan sätter därmed en standard som höjer sig över den som rådde
i debattens ganska förvirrade inledningsskede.

Desertören Diktonius? Stormbom vs. Salminen

Ett annat spår inom debattens ram startar mellan Nils-Börje Storm-
bom och Johannes Salminen och kommenteras av Rabbe Enckell och
Stig Carlson. Ett gemensamt tema blir här Elmer Diktonius.

Spåret inleds av Stormbom, som – som för att ge eftertryck åt
”M”-debattens omstart – tar upp och ifrågasätter Salminens tes från
1963 om modernisternas ’svek’. Stormboms inlägg, ”Sankt Johannes
och desertören”, ingår i Vasabladet den 12 juni, dagen efter Bo Car-
pelans första kommentar till Andersson, ”Det återkommande ögon-
blicket”. Stormboms artikel är illustrerad med fyra enspaltiga por-
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trätt – Södergran, Diktonius, Björling och Hagar Olsson – plus ett
tvåspaltigt fotografi av Stormbom själv. I bildtexten meddelas att
”Salminen kommer att besvara angreppet”.

Inledningsvis deklarerar Stormbom sin sympati för de unga: ”Få
saker kan glädja undertecknad personligen mera än att det stiger fram
en unglitterär falang och proklamerar en engagerad dikt, förklarar sig
vilja tala till vår tids människor, inte bara om dem och dessutom har
en vital vilja att debattera”. Ändå är Stormbom inte helt nöjd med de
ungas argument, ”åtskilliga” av dem verkar enligt honom ”underligt
irrelevanta”. Roten till det onda spårar han i Salminens ”Fot mot
jord”-essä från 1963, som han finner ”ganska huvudlös i sitt konst-
lade perspektiv”.

Salminen har fel i att de fyra avbildade författarna skulle vara
”eskapister och svikare”, hävdar Stormbom. Han karaktäriserar Sö-
dergrans och Diktonius nyskapande insatser och menar att de inte
går att ”trolla bort” genom ”beskäftiga beskyllningar för menlöst
idyllmakeri”.

Det vittnar om en viss benägenhet för illusionistiska trick, eller
också om bristande synskärpa, att på detta sätt förskjuta tyngd-
punkten i ett författarskap, kronologiskt och stoffligt, från den ter-
räng där den uppenbart ligger i riktning mot mindre väsentliga
skeden och egenskaper.

Stormbom motsätter sig vad han kallar för Salminens ”metod” att se
och värdera ett diktarskap ”som ett räkneexempel, där eleven får god-
känt om slutsumman stämmer vid en enkel kontrolladdition, men
annars avfärdas med ett buande”. Han anser att Salminen här kräver
en konsekvens i diktarens utveckling som inte kan vara ett kriterium
på verkets värde.

Mera konkret motsätter sig Stormbom Salminens läsning av Dik-
tonius, rubrikens ”desertör”. Diktonius’ ”Maskinsång” är inte, som
Salminen hävdat, riktad mot ”den moderna stadscivilisationen och
maskinen som sådana”. Diktonius ville – liksom Marx – ”göra ma-
skinen från ett utsugningens till ett uppbyggnadens redskap”, skriver
Stormbom, och påpekar att Diktonius själv jämförde sin dikt med en
maskin.107

Det är klart att han inte utan att göra våld på sig själv hade kunnat
bli någon entusiastisk och initierad futuristisk lovprisare av tekni-
kens socialiserade vinningar enligt sovjetmodell, något som Salmi-
nen faktiskt ställer upp som ett slags drömt idealmönster för ho-
nom.

Stormbom förnekar ingalunda ”idylliker- och naturromantikerdra-
get” hos Diktonius, tvärtom bidrar han själv med exempel på det.
Men:

107 Närmare bestämt
ingår i Diktonius’ dikt
”Jaguaren” (1922)
raden ”Tillsammans
är vi: en maskin som
slår”.
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[…] jag påstår att det är fel att ställa det i skarp motsats till hans
revolutionära patos och ideella engagemang på arbetarrörelsens
barrikader, och alldeles galet att utnyttja det för att måla ut ho-
nom som något slags antiindustrialiseringsapostel och rousseau-
ansk ulv i marxistiska fårakläder. Att som Salminen skriva att Dik-
tonius gick och bar på en progressiv mask som plötsligt kastades
av och uppenbarade fanflyktingen-reaktionären i all sin glans är
att göra Diktonius en djup orättvisa.

Som motbevis citerar Stormbom några ställen i Diktonius’ senare
produktion. Bland annat talar Diktonius där om ”den röda regnbå-
gens legion” som ”min klangbotten”, något som ”aldrig lossat grep-
pet / om min själ”. Idyll och revolt samexisterar under hela Dikto-
nius’ livslopp, anser Stormbom, även om idylldraget ”av naturliga
skäl” dominerar slutet.

Dels, hävdar Stormbom, var det samhälle den äldre Diktonius
levde i ”en smula rättvisare strukturerat”. Dels åldras mänskan, vilket
enligt Stormbom är ”den viktigaste synpunkten”. ”Vi alla, eller de
allra flesta av oss, förvandlas mer eller mindre från revoltörer till idyl-
liker, från aktiva till passiva individer”. Också t.ex. Henry Parland
hade ”med största sannolikhet blivit en svikare och fanflykting i Sal-
minens ögon” om han inte dött ung, gissar Stormbom.

Diskussion

Stormboms inlägg innehåller få argument, men är desto mångordig-
are. Rubrikens ”Sankt Johannes” är insinuant och slår an samma ton
av ovidkommande personangrepp som förekommer i Svedbergs,
Lindgrens och Enckells artiklar. Själva texten är i alla fall sakligare än
rubriken.

I inledningen kritiserar Stormbom FBT:arna för att i sitt angrepp
mot 1910/20-talsmodernismen ta de senare ”i klump, utan tillräck-
ligt beaktande av de stora olikheter våra modernistiska pionjärer fö-
retedde sinsemellan”. Ändå skriver han själv att Salminens tes om
modernisternas generella ’svek’ är fel ”i fråga om alla fyra” (d.v.s. de
fyra författare vars porträtt illustrerar artikeln) och diskuterar när-
mare en enda av dem – Diktonius – som om samma argument var
giltiga också för de tre andra. Här finns en brist i artikelns logiska
grundval.

Påpekandet att Diktonius själv kallat sin dikt en ”maskin” är på-
passligt, och den bild Stormbom ger av Diktonius’ livsskeden nyan-
serar Salminens beskrivning, som är rätt svartvit. Men genom att så
starkt betona ”livets lagar” och mänskans, enligt Stormbom, ”natur-
liga” utveckling mot världsfrånvändhet och konservatism, bidrar han
ändå de facto – kanske mot sin vilja – till att styrka Salminens egent-
liga tes, den om modernisternas allmänna ”idyllisering”.
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Senare forskning108  har starkare än både Salminen och Stormbom
betonat Diktonius’ insats som samtidsengagerad författare också un-
der det politiskt laddade 30-talet. Stormbom hade alltså inte behövt
backa så långt som han gör.

En heraldisk jaguar. Salminens svar

Johannes Salminens utlovade replik ingår i Vasabladet redan följande
dag, 13 juni – ett faktum som skvallrar om tidningens aktiva redige-
ring. Artikeln, ”Det var en gång en jaguar”, är försedd med ett en-
spaltigt foto av Diktonius, ett tvåspaltigt av artikelförfattaren och ett
tvåspaltigt av Henry Parland ”som konsulatstjänsteman i Kovno
1930, kort före sin död vid 22 år”. Bildtexten anknyter till ett text-
ställe där Salminen återkommer till sitt ’eliotska’ tema om valet mel-
lan ett levande kontra ett dött förhållande till traditionen:

108 ”Tar man fasta på
trettiotalsprosan upp-
täcker man, i motsats
till Salminen, en
mycket samtidsnära
författare” konstaterar
Tapani Ritamäki i sin
artikel ”Diktonius
som samtidsförfattare”
i Rahikainen m.fl.
(utg.): Gudsöga,
djävulstagg.
Diktoniusstudier (Hel-
singfors 2000), s.32.
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Att respektfullt snaska i sig Whitman och Schopenhauer, Grund-
tvig och Kierkegaard eller – varför inte – Henry Parland och
Hagar Olsson utan att uppleva det brännhett alternativa i deras
livsförklaring är i bästa fall att få ut maximal estetisk lust ur läs-
ningen. Ofta betyder det bara att man hamnat i sterilt opersonlig
akademism eller att man lär sig stava kulturen [med] stort filist-
röst K. Och förresten: det förflutna är ofta långt intensivare när-
varande hos förnekaren än hos kulturarvets professionella s.k.
väktare, det visar t.ex. Nietzsches förhållande till Sokrates eller
den unge Eliots till Milton. Så länge finlandssvensk modernism blir
kallad ett lik visar den sig ännu leva. Sin coup de g[r]âce109  kommer
den ändå att få av aningslösa egna.

Salminens flankstöd till ”grupp FBT” tar sig alltså här formen av en
påminnelse om förnekandets dialektik: det man bryr sig om att död-
förklara aktualiserar man, medan de ”aningslösa” beundrarna tvärt-
om står för nådastöten (le coup de grâce) och det egentliga dödgrä-
vandet.

Salminen likställer Stormboms inlägg med den publik som väg-
rade att se de himlakroppar Galileo vid ett tillfälle år 1610 förevisade
i sitt teleskop: ”Kring vår modernisms heroer har formerat sig en
krets av troende som blankt vägrar att erkänna även solklara fakta så
fort de känns obekväma ur kultens synpunkt.”

Efter den inte helt anspråkslösa parallellen mellan Galilei och sig
själv upprepar Salminen sin tes från ”Fot mot jord”-essän om moder-
nisternas flykt ”från rörelse till stillhet”, inklusive den nyansering han
ger den:

Att märka är att jag inte velat förtiga den »befriande allmängiltig-
het» som denna hemkomst i många fall fört till. Björlings natur-
känsla är kosmiskt genomlyst, på samma sätt som döden spelar
sina eviga melodier i Södergrans hallonbacke. Men det var inte
den centrallyriska vinningen utan relationen till en modern civili-
sation som här intresserade mig – en begränsning som inte bör
verka alltför sökt i samband med en rörelse som även mitt i råg-
åkern fortsätter att förtjust vifta med flaggan »modernism».

I fråga om Diktonius utveckling menar Salminen att Stormboms be-
skrivning sammanfaller med hans egen. ”Aktivisten Diktonius som-
nade in snart nog.” Däremot tror Salminen inte, som Stormbom, att
Diktonius lärde sig acceptera ”maskinen” som ett ”uppbyggnadens
redskap”. Diktonius’ ”instinkter” går här i rakt motsatt riktning, häv-
dar Salminen.

Allt oftare gnider han sin speciella Aladdinlampa: »Saknar man nå-
got i den vanliga tillvaron: det finns i naturen, gratis, var så god och
tag!»

109 I tidningstexten
feltryck: ”gáce”.
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Salminen erkänner det ”oförminskat angelägna” i Diktonius’ insats,
men ser det som i första hand förknippat med poetens ”övergående
’revolutionära’ period”. Edith Södergran överskred, enligt Salminen,
sällan den romantiska konventionen vad det poetiska materialet be-
träffar. Först med Diktonius ”vidgas livsrummet explosivt” för lyri-
ken i det här avseendet. Vem skulle tidigare ha vågat kalla havet ”ett
5-våningshus av böjligt stål”, frågar Salminen uppskattande. Ändå
markerar han också en ironisk distans till Diktonius’ expressionism:

Men även där den unge Diktonius i denna internationella mening
gör skäl för namnet modernist kan det i dag vara svårt att nå
kontakt med honom. Det beror kanske på något lätt uppskruvat i
röstläget. En skald som står »på toppen av ett ögonblick» och
skriker måste räkna med en viss dövhet hos åhörarna till slut.
Det s.k. stjärnskrattet ekar vilset i de korridorer som är Josef K:s
och vår egen tids. Jaguaren själv, känns den oss inte numera lika
fjärran som ett heraldiskt djur på en medeltidsgobeläng?

Via denna diskussion kommer Salminen till slut in på Henry Par-
land. Det är enligt honom ”förbluffande” att

[…] Claes Andersson i sin för övrigt kloka och intressanta artikel
i Vbl nyligen underkänner Parlands tidsinlevelse därför att ånges-
ten så ofta färgar hans relation till tingen. Kan någon »samtidig-
het» av intresse uppnås utan känsla också för det absurda och
hotfulla i vår situation?

20-talets modernistiska ansats innehåller således för Salminen både
”sporrande” drag och ett drag av ”fälla”:

Vi borde småningom hitta fram till 1900-talet också i vår finlands-
svenska vrå av världslitteraturen, sporrade av den första stora an-
satsen för decennier sedan men också medvetna om den fälla
som lurar i de stolta minnena.

Kommentar

”Det var en gång en jaguar” är en välfunnen rubrik, på en gång lek-
full och impertinent. Att förpassa Diktonius’ logotyp till ett ”Det var
en gång” och att likställa den med ett ”heraldiskt djur” från medelti-
den är tankeväckande, originellt och provokativt. Det är inte kon-
stigt att Salminen behåller jaguartiteln när han senare arbetar om sina
Vbl-inlägg för publicering i en essäsamling.110

Grundbulten för Salminens tes om modernisternas reträtt är, som
redan nämnts, hans ganska explicita definition av modernismen som
något som har med moderniteten att göra. ”En modernism som bloc-
kerar vägen till det moderna?”, frågar han i slutet av den nya artikeln,

110 Det aktuella in-
lägget och det senare
publicerade ”Havet –
Jaha!” (se nedan) ger
tillsammans material
till essän ”Det var en
gång en jaguar” i Jo-
hannes Salminens
Pelare av eld (Helsing-
fors 1967).
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och sluter därmed cirkeln till sin öppningsfråga i ”Fot mot jord”-
essän: ”Kan också en modernist bli omodern?”.

Frågan är motiverad och till synes enkel, men en möjlig invänd-
ning är att Salminen, också i den nya texten, håller sig till det som
formalisterna kallade för diktens material och lämnar dess form utan
kommentar – en form som kan vara (eller uppfattas som) modern
och just därigenom själv bli en del av moderniteten, ett av dess ’mate-
rial’.

Helt övertygande lyckas Salminen inte belägga sin tes om Dikto-
nius’ återtåg till idyllen. Mot Stormboms generalisering ställer han en
egen, debatten börjar på den här punkten luta mot rena tyckanden.

Man kan också – apropå Salminens kommentar om Parland och
ångesten – fråga sig om det är så självklart att ”det absurda och hot-
fulla” kännetecknar just samtiden. Är ångesten faktiskt så modern?

Som helhet är Salminens inlägg ändå stringent och läsvärt, också
oberoende av det sammanhang det ingår i. Salminen låter t.ex. draget
av gyttjebrottning i Stormboms rubrik (”Sankt Johannes”) passera
utan omnämnande. Om man vill kan man ändå läsa in en finstilt
kommentar till temat i hans inledande parabel om konflikten mellan
Galilei och kyrkan. Poängen skulle då vara att Salminen inte är desto
’heligare’ än att han nu står för kätteriet, medan Stormbom liknas vid
den filosofilärare, Cremonini, som vid tillfället i fråga vägrade att ens
titta i teleskopet.

Rosen och askfatet. Enckells debattdikt nummer 2

Rabbe Enckell reagerar på Johannes Salminens tankar – liksom tidi-
gare på Claes Anderssons – i form av en dikt. Den ingår tre dagar
senare, den 16.6, i Hufuvudstadsbladet (inte Vasabladet). Dikten är
uppsatt i en tvåspaltig ruta och försedd med en lång inledande för-
klaring.

Samma dag, 13.6, som Johannes Salminens ovan refererade ”Det
var en gång en jaguar” ingick i Vbl, hade Hbl publicerat Salminens
essä ”Möte med 1800-talet”. Enckells dikt är en kommentar till bäg-
ge artiklarna. Ur 1800-talstexten saxas ett stycke om Runeberg, en-
ligt Salminen ”den främste exponenten för sin tids finländska enhets-
kultur, lyckligt omedveten om de förintande attacker som bl.a. Kier-
kegaard och Marx riktade mot systemtänkandet i Hegels anda”. Enc-
kell tar i svarsdiktens rubrik fasta på den sistnämnda passusen.

Själva dikten består, vid sidan av rubriken, av tre delar. På de sex
första raderna refereras Salminens artiklar, ironiskt, i mitten citeras
Gertrude Stein111  och i avslutningen talar den undertecknande ”kon-
templerande runenosen”. Ordet ”kontemplerande” är i det här sam-
manhanget igen en syftning på den i Claes Anderssons Vbl-artikel

111 Gertrude Steins
”Rose is a rose is a
rose…” i ”For Emily”
(1913) blir i Enckells
dikt (en svensk över-
sättning av) ”A rose is
a rose…”. Arne
Toftegaard Pedersen
har för mig påpekat
detta mycket vanliga
felcitat.

112 ” […] Men strunt
är strunt och snus är
snus, / om ock i gyllne
dosor, / och rosor i ett
sprucket krus / är
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18.5. ifrågasatta ”kon-
templationsgömman” (vil-
ket Hbl:s läsare inte kan
antas känna till).

Rytmen och radindel-
ningen är oregelbunden;
också slutrim används på
ett oregelbundet sätt (”no-
sen–rosen”, ”vill–därtill”
och i slutet den tätnande
men inkonsekventa följ-
den ”ros–hos–snos–dos–
snus–nos”). Raderna av-
bryts ofta av pratiga paren-
teser. Intrycket blir ’knack-
igt’, som en gycklare som
spelar halt.

I ordmaterialet kan
man fästa sig vid ”brokota
blad”, en form som låter
’diktoniusk’. Till det kåse-
rande tonfallet bidrar li-
kaså ord som ”kennel-
experten”, ”stugsvärmeri”,
”eftersläpigt” och det tre
gånger upprepade ”R. D.
et consortes”.

Bakom substantiven
ros, dos och snus skymtar
Frödings rader om strunt,
snus och rosor i dikten
”Idealism och realism”.112

Den som läst Salminens
”Fot mot jord”-essä kan
också minnas ett ironiskt
citat ur den – ”A poet can
mention a rose but not a
Rolls-Royce”. Det kon-
trasterande ”uptodate” är å
sin sida just vad det be-
tecknar, alltså trendigt.

Johannes Salminen, diktens orsak, kallas först utmanande för
”kennelexpert”, sen bara ”Johannes”. Det senare ett familjärt tilltal,
som på ett släkt-, klubb- eller byamöte.

ändå alltid rosor.”
Dikten ingick i Gus-
tav Frödings Nya Dik-
ter (1894).
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Liksom i Enckells tidigare inlägg ”Till Claes Andersson” bygger
dikten på kontrasteringen mellan en levande och en död sfär: rosen
respektive askfatet. Rosen är – kan man uttolka Enckell – dikten.
Askfatet är ”kennelexpertens” fyrkantiga, men nog så ”uptodate” lit-
teraturanalys. Gertrude Steins roll blir att stå för det enligt Enckell
riktiga synsättet (som, kunde man tillägga, är på en gång romantiskt
och högmodernistiskt). Att hon är ”framliden” (liksom, underför-
stått, ”R. D.”) lämnar ”runenosen” kvar i den utsatta rollen som för-
svarare av ”rosen”.

Liksom Enckells tidigare debattdikt ”Till Claes Andersson” hand-
lar ”De ’lyckligt omedvetna’” om utsatthet, sorg och iskalla fiender.
Den avslutande ”nosen” sticker fram som en identifikation med ett
djur, liksom rosen en del av det organiska riket, kanske släkt med
jaguaren eller kanske en hund i Salminens kennel.

Diskussion

Av rubriken på den nya dikten att döma är det i synnerhet Salminens
kontextualiseringar av finlandssvensk litteratur som irriterar Rabbe
Enckell. Att relatera poesin till sin tidsbakgrund och att, som Enckell
uttrycker det, efterlysa en bestämd ”teckning på nosen” är – kan man
tolka honom – att göra våld på diktens egenart, dess rätt till sin auto-
noma sfär.

Sett inom ramen för den debatt jag här granskar är det ändå av
intresse att Enckells dikt egentligen inte berör modernismbegreppet
eller Salminens frågeställningar kring det. ”R.D.” (Runeberg och
Diktonius) ställs i Enckells dikt-inlägg på samma startlinje, bägge blir
representanter för den således tidlösa Dikten/Konsten.

Dikten framställer Salminen som en filiströs förstörare av rosen/
dikten. Att Salminen – som vi nyss sett – också lyfter fram kvaliteter
hos modernisterna, jämsides med kritik av deras enligt honom para-
doxala utveckling, beaktar Enckell inte. Enckells försvar för den rena
konsten sker till priset av ett förnekande av diskussionens och för-
handlingens möjlighet: för honom kan Salminens frågeställning tyd-
ligen över huvud taget inte existera. ”Kennelexperten” Salminen av-
färdas lika eftertryckligt av dikten som rosen som fimpas i dikten.

Stormboms kommentar

Om rubriken på Nils-Börje Stormboms första debattinlägg var pejo-
rativ – ”Sankt Johannes och desertören” – så är hans andra rubrik,
”Kommentar till Salminen”, högst neutral. Nu är i stället bildredige-
ringen spektakulär: ett högt, tvåspaltigt fotografi av den dåvarande
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påven Paulus VI i halvfigur, tydligen utstyrd i full ornat. I bildtexten
läser man bland annat:

Den stora modernistdebatten fortsätter. »Diktonius rymde till
Onnela och kastade sig i naturens sköte. Johannes Salminen rym-
mer till Rom och kastar sig i påvekyrkans sköte. Jag kan inte inse
att det senare i princip på något vis skulle smälla högre än det
förra och berättiga till nasala tonfall», skriver N-B Stormbom i
denna kommentar […].

Stormbom kastar alltså in Salminens eventuella konfession i debat-
ten, på samma sätt som Claes Anderssons läkaryrke blev ett topos för
Enckell och Carpelan.

På det sakliga planet upprepar Stormbom sina teser från det första
inlägget och menar att Salminen i sitt svar backat en smula:

Han uttrycker sig denna gång avsevärt försiktigare, använder inte
längre epitet som inkonsekvent, fanflykting, reaktionär osv […]
Vidare är han nu betydligt angelägnare än då att betona att det
»moderna» elementet hos Diktonius dock var mycket starkt och
betydelsefullt.

Samtidigt verkar Stormbom en smula skakad över att Salminen, vad
modernismen beträffar, placerat in honom i de ”troendes” skara. Han
citerar sig själv ur den första artikeln – om vikten av att ”söka sig
egna vägar och t.o.m. angripa utan den njugghet som nu har visats
gentemot en generation, vars stora betydelse är oavvislig” – men till-
lägger att han inte tror att ”modernistarvet” i sig är användbart idag:
”Jag har ingenstädes rekommenderat denna generations metoder och
attityder som förebild för dagens unga författare”.

Själva skulle banbrytarmodernisterna väl också — inte minst Dik-
tonius — hisna inför en anklagelse för något slags litterära »dikta-
tursträvanden». Den enda av dem som faktiskt har visat en ten-
dens att plocka fram den magistrala pekstickan och slå uppstud-
siga pojkar och flickor på fingrarna är Rabbe Enckell, som rätt
flitigt har ägnat sig åt den sortens övningar på senare år. Men ho-
nom vägrar Salminen alltså enständigt att diskutera, trots utma-
ningar i olika sammanhang. Jag undrar alltjämt varför?

Kommentar

Det sista temat – var hamnar Enckell i Salminens analys? – var
Stormbom inne på också i sitt föregående inlägg, fast då bara som ett
konstaterande att Salminen utelämnat Enckell, ”vare sig det sedan
beror på att han anses stå över eller under kritik”.

Frågan – var är Enckell? – är sakligt sett intressant. Men eftersom
Stormbom, Vasabladets kulturredaktör, inte kan vara omedveten om
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att Salminen vid tillfället är Rabbe Enckells förläggare, blir hans av-
sikt med att ställa den svårare att uttolka. Om sakfrågan intresserar
honom kunde han ju själv föreslå ett svar. Nu blir hans insisterande
på att Salminen ska ’komma ut’ om Enckell snarare insinuant. Vill
han tvinga Salminen att välja mellan sina idéer om modernismen och
den lojalitet som hans yrke kräver? I så fall, varför?

På samma sätt som påvebilden och hänvisningen till Salminens
katolicism knappast borde dras in i en debatt i sak, rör sig Stormbom
här långt utanför det rimliga. Om syftet är att ge Diktonius’ verk en
upprättelse så borde argumenten sökas i verket.

På sakplanet är det i alla fall intressant att Stormbom här positio-
nerar sig som kritiker av Salminen och försvarare av Diktonius, utan
att – som det ser ut – ändå ställa upp för Enckell. Implicit uppstår
här en skillnad mellan modernism och modernism.

Men man kan också notera att begreppet modernism egentligen
inte spelar någon roll i Stormboms resonemang. Snarare än om mo-
dernismdebatt handlar det här om en enskild diktares, Diktonius’,
förhållande till det moderna – ett förhållande som Stormbom i stort
sett är överens med Salminen om att tecknade en avtagande kurva.
Stormbom är till skillnad från Salminen villig att förlåta Diktonius
det här (föregivet) svalnande intresset. Men han intresserar sig inte
för den terminologiska fråga som Salminen försöker väcka, d.v.s. om
också den sene Diktonius kan kallas modernist.

Jaguaren och sfinxen: Stig Carlson

Begreppsfrågan spelar en större roll i Stig Carlsons artikel, som inleds
med orden ”Vem ger ett uttömmande signalement på en moder-
nist?”.

Texten, ”Hänsynslöst – hänsynsfullt” (rubriken är ett Diktonius-
citat), ingår i Vasabladet den 9 juli och Carlson presenteras av tid-
ningen som ”den första rikssvenska rösten [som] griper in i debatten
om modernismen”. Läsaren kan notera att Carlson blir den första av
deltagarna i Vbl-debatten som inte introduceras med fotografi och
att hans bakgrund som lyriker och tidskriftsredaktör inte berörs. Re-
sultatet är en relativ anonymisering av Carlson och samtidigt en iden-
tifikation av honom med den eftertänksamma, pipstoppande Dikto-
nius som i stället får illustrera artikeln.

Efter att inledningsvis ha kallat debatten ”uppfriskande” skisserar
Carlson upp ett förändrat, öppnare litterärt klimat som bakgrund till
att debatten ”blossar upp just nu”:

[…] det hade kanske varit ännu mera naturligt för sex-sju år se-
dan, då den finlandssvenska lyriken verkligen tycktes hotad av ste-
ril formalism i gamla mönster. Sedan dess har dock ett och annat
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hänt, som tyder på en
islossning. Om impul-
serna kommit via pro-
san (Kihlman, Cleve) el-
ler via den finska lyriken
(Saarikoski och andra)
saknar i och för sig in-
tresse; viktigare är att
en större mottaglighet
för internationella ten-
denser nu gör sig gäl-
lande.

Men vad detta i
grunden har med »mo-
dernismen» att skaffa
har jag svårt att för-
stå.113

Liksom tidigare Willner
och Stormbom ställer sig
Carlson alltså oförstående
till att 1920-talsmoder-
nismen bedöms med
1960-talets mått.

Att jämställa tjugotals-
modernismen med da-
gens attityder och
formsträvanden är gi-
vetvis horribelt och
snedvrider debatten.
Det som var djärvt och
radikalt då, det kan inte
rimligtvis uppfattas så
nu – men detta för-
ringar ju på inget sätt
den insats som gjordes
av banbrytarna kring
Ultra och Quosego.
Det är beklagligt att så
många inlägg i Vbl-de-

batten kretsar kring detta. Vad finns det i dag för anledning att tala
om »fanflykt» och om »reaktionärer»? Läser man den samtida
kritiken får man helt andra värdeskalor att värdera och bedöma
med.

Carlson vill alltså se 1910/20-talsmodernismen inom sin historiska
kontext. Han påminner om det dåtida motståndet, och frågar varför
det inte går att ”erkänna att det modernistiska framträngandet inom

113 Stig Carlson:
”Hänsynslöst –
hänsynsfullt”, Vasa-
bladet 9.7.1965.
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svensk lyrik påskyndades av Södergran – Diktonius – Björling – Enc-
kell”.114

Visserligen var inte kommunikationslinjerna synliga för flertalet,
men det kan inte vara utan betydelse att t.ex. Artur L[u]ndkvist115 ,
Gunnar Ekelöf och Harry Martinson vid många tillfällen betygat
vilken betydelse de tillmäter den finlandssvenska tjugotalsepoken.

Passusen om ”kommunikationslinjerna” ska kanske läsas med adress
till Sören Lindgren, som ju var oense med bland andra sig själv om
”trådarna från modernismen”. Nu intygar Carlson, som rikssvensk,
att sådana trådar funnits i riktning västerut.

Efter denna översikt anknyter Stig Carlson mera specifikt till Dik-
tonius-debatten och till sin inledande fråga om ”signalementet på en
modernist”. Han undrar ”varför inte Diktonius skulle kunna uppfat-
tas som ’modernist’ när han skriver om natur och människor i Fin-
land likaväl som när han skriver revoltdikter mot hungern och elän-
det i världsstäderna”, och han hänvisar till lika vitt skilda motivval
hos Paul Eluard och Karl Vennberg. Salminens kriterium är alltså för
snävt: ”Lika litet är Erik Lindegren ’modernist’ i Vinteroffer om man
dömer efter hans regler”, skriver Carlson.

Modernismen är visserligen ”inget entydigt begrepp, en gång för
alla stadfäst och färdigt”. Men för Carlson handlar det åtminstone
inte (enbart) om ämnesvalet, snarare om ett ”förhållningssätt”:

Det är ju hela tiden fråga om en livskänsla, ett förhållningssätt
inte bara till motivet utan självfallet också till språket.

Carlson citerar som exempel en sen dikt av Diktonius – ”Förvittrad
sfinx” (1951) – och kommenterar:

[»]Ej ryter jag ej morrar», säger han. Av Johannes Salminens inlägg
kan man lätt få det intrycket (även om han inte menar det så), att
modernismen är liktydigt just med rytanden och morranden, att
modernismen inte kan apteras på en upplevelse av t ex friden
kring Onnela eller i beskrivningen av ett bastubads förträfflighet.
Detta måste ju bygga på en kapital felsyn och på en begränsning
av hela tematiken. Att som Salminen gör, ständigt efterlysa en re-
lation till en modern civilisation och dess medvetenhet, anser jag
vara att kräva det orimliga. Varje diktare har sitt motiv, hur han
behandlar det är avgörande för den värdering vi häftar vid ho-
nom. […] Jag sympatiserar starkt med [Salminens] krav på en
samtidighet, men kan inte gå med på att den skulle vara förbehål-
len en viss motivvärld. En hårdragning av hans synpunkter skulle
leda till att vi redan nu finge avföra Bo Carpelan som odrägligt
otidsenlig, och det var kanske inte riktigt meningen.

Det eventuella signalementet på modernism handlar alltså inte om
diktens motivsfär eller material. Bo Carpelan, Karl Vennberg eller

114 En finlandssvensk
litteraturhistoriker
skulle nog skriva ”ge-
nomfördes av” i stället
för ”påskyndades av”.
Carlsons formulering
blir begriplig om man
antar att han med
”svensk” menar ”be-
gränsad till Sverige”.

115 I tidningstexten
”Lindkvist”.
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Erik Lindegren är inte otidsenliga, trots klassiska motiv. Avgörande
är enligt Carlson i stället ”livskänslan”. Men inte heller den vill Carl-
son låsa vid något bestämt uttryck, vid t.ex. ”rytanden och morran-
den”.

Kommentar

Stig Carlson protesterar, liksom Stormbom, mot Salminens tes om
Diktonius’ ’svek’. Där Stormboms försvar snarast gick ut på att ”män-
niskan åldras”, är Carlsons argument mera sofistikerat. Diktonius svi-
ker inte modernismen, han sviker Salminens alltför snäva definition
på modernismen, tycks Carlson hävda. Varken ett uppskruvat stäm-
ningsläge eller en ständig ”relation till en modern civilisation och dess
medvetenhet” i ämnesvalet är rimliga ”krav” på modernistisk dikt.
Diktonius byter med tiden både röstläge och motiv, men förblir mo-
dernist på grund av sitt ”förhållningssätt”.

Carlson beaktar inte att Salminen i bägge sina artiklar snarare har
kritiserat än anbefallit den tidigare Diktonius’ expressionistiska,
”rytande och morrande” röstläge. Men även om beskrivningen av Sal-
minens ”krav” är karikerad, har Carlson rätt i att han förefaller be-
gränsa sig till diktens ämnesval och lämna dess form utan kommen-
tar.

Om Salminens (implicita) modernismuppfattning kanske är be-
gränsande, så är Carlsons motstånd mot att alls försöka ringa in
modernismbegreppet lika problematiskt. Carlson diskuterar inte om
t.ex. de samtida konkretisterna har eller saknar den ”livskänsla” han
ser som karakteristisk för modernismen. Däremot får den samtida
Göran Palm, intressant nog, i förbifarten etiketten ”sextitalsmoder-
nist”.

När Carlson å andra sidan, i artikelns inledning, skriver att den
finlandssvenska lyriken för ”sex-sju år sedan […] tycktes hotad av
steril formalism i gamla mönster”, hamnar han nära Ingmar Sved-
bergs och Claes Anderssons åsikt att modernismens tradition ”slutat
fungera”. Carlsons bedömning kan tolkas som en kritik av Rabbe
Enckell, som inte nämns i artikeln, men som ju – liksom Bo Carpe-
lan – var en viktig del av den lyriska scenen också för ”sex-sju år se-
dan”, d.v.s. under 50-talet.

Carlsons argument att tjugotalets diktning måste ses mot sin egen
tidsbakgrund blir riskabelt i en diskussion om modernismens aktua-
litet – det kan lätt tolkas som den verkliga dödförklaringen. I aktua-
litetsfrågan uttrycker sig Carlson ändå ambivalent. Ingen hävdar
t.ex., skriver han, att Pär Lagerkvists ”Ångest” eller Birger Sjöbergs
”Kriser och kransar” skulle vara ”aktuella i tidsbestämd mening”.
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Samtidigt är världen ”inte så förfärligt mycket annorlunda nu som
då” och deras verk talar, hävdar han, ”direkt till oss i nusituationen”.

Ingen upplever dem heller som vägblockader för den nu yngsta
dikten. Det händer att man tackar för lärdomen och erfarenheten
och tar en vid sväng förbi dem, möjligen med beslutet att inte
begå samma misstag som de kan tyckas ha gjort sig skyldiga till i
form av patetik och klagande utrop.

Argumentet liknar Bo Carpelans i hans första inlägg (Vbl 11.6) att
det alltid finns ”någonting att ta till vara från den dikt som varit –
om inte annat så dess misstag”. Men är då Lagerkvist och Sjöberg
aktuella eller inte? På den punkten förblir Carlson oklar.

Carlson avslutar sin artikel med en positiv hänvisning till Henry
Parland (död 1930), vars postuma samlade dikter år 1964 enligt ho-
nom ”uppfattades som något av en uppenbarelse av den yngsta kriti-
ken i Sverige”, närmare bestämt Göran Palm.116  Men eftersom Par-
land spelar denna positiva, samtidsmedvetna roll också för Johannes
Salminen blir hänvisningen ingen dementi av Salminens perspektiv
utan snarare en bekräftelse av det.117

Carlsons framlyftande av Diktonius’ 50-talsdikt ”Förvittrad sfinx”
är däremot en väl vald motbild till Salminens beskrivning av den sene
Diktonius. Diktens sfinx-symbolik bildar – även om Carlson inte
nämner det – en sen pendang till den unge Diktonius emblematiska
jaguar. Diktens förstenade och förvittrade ”mänskokatt” blir en öds-
lig symbol för utanförskap, ett ’öde land’, och står i ett intressant och
spänningsfullt förhållande till Salminens reträttstes; dikten uttrycker
visserligen resignation, men en klassiskt kal och sträng sådan. Den är
långt ifrån någon reträtt till myllan och Onnela-idyllen.

Dikten har dessutom en förgrundande, ’experimentell’ form (tex-
ten består enbart av versaler och presenteras i två versioner: först som
halvt utplånat fragment, sedan ”uttytt”). Carlson ser här, fjorton år
efter diktens publicering, en ”oförbrukad modernitet”: kanske tänker
han på konkretismen och skrivmaskinsdikterna när han skriver att
man ”inte skulle studsa” för Diktonius’ typografiska arrangemang om
det hade stått ”i en diktsamling av 1965”.

Som helhet tillför Stig Carlsons inlägg debatten ytterligare en
lyrikkunnig författarröst, dessutom med ett berikande ’utifrån’-per-
spektiv. På samma sätt som Nils-Börje Stormbom ställer han sig kri-
tisk till Johannes Salminens resonemang om 1910/20-talsmodernis-
ternas ’svek’ och tar fasta på Diktonius som motexempel. Däremot
nämner inte heller han Rabbe Enckell, och hans passus om en tidi-
gare ”steril formalism” kan t.o.m. tolkas som ett medhåll med FBT-
lägret versus Enckell.

116 ”Att en sextitals-
modernist som Göran
Palm kallade den »en
av de mest stimule-
rande diktsamlingar
som kommit i Sverige
efter kriget» ger en
antydan om vilken
genomslagskraft dessa
dikter av en tjugoår-
ing fortfarande besit-
ter”, skriver Stig Carl-
son. Jfr. s.45 ovan,
not 67.

117 Något som Sal-
minen också noterar i
sitt svar till Carlson
och Stormbom – se
nedan. — Det verkar
som om Carlson miss-
tolkar den redan cite-
rade passusen i Sal-
minens text om att
”respektfullt smaska i
sig” (bland andra)
”Henry Parland och
Hagar Olsson utan att
uppleva det brännhett
alternativa i deras livs-
förklaring”. Carlson
verkar inte uppfatta
ordet ”alternativa”
som ”varandra uteslu-
tande alternativ”, och
hamnar därför i en
förbryllad dementi av
att sådana ”filistrar”
verkligen existerar.
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På samma sätt som i Bo Carpelans första inlägg råder i Stig Carl-
sons argumentation en ambivalens kring ’tid’ och ’aktualitet’. Och
om Carlson ifrågasätter Salminens modernismbegrepp som alltför
precist, så är hans eget modernismbegrepp i gengäld alltför suddigt.

”Att utesluta så litet som möjligt”: Salminens poetik

I artikeln ”Havet – jaha!” svarar Johannes Salminen en andra gång
sina kritiker. Texten ingår, utan illustration, i Vasabladet 16.7. Det är
en vecka efter Stig Carlsons och en månad efter Nils-Börje Storm-
boms inlägg.

Efter några uppskattande kommentarer om debatten, ”själva fäkt-
ningen”, skriver Salminen att den ingalunda visat att modernismen
skulle vara ”stendöd” (en slutsats som en skribent i Nya Pressen dra-
git).

Den bristande artikuleringen är delvis debattörernas egen. Vid
närmare eftertanke torde få av dem förneka det konstnärligt oför-
störbara i en Rabbbe Enckells, Diktonius eller Södergrans insat-
ser. […]

Vad dödförklaringen gäller är 20-talsmodernismen som avant-
garde, som fortsatt tolk för en nutida sensibilitet. Att den inte
kommit tidigare är en skandal, men ingalunda obegripligt: stöttad
med ideliga hänvisningar till framgångarna i Sverige (vars fyrtiotal
ändå gick sina egna och rakt motsatta vägar) har pionjärernas
prestige blott ökat med åren. Tillkom så det sentimentalt väd-
jande i barrikadårens minnen och kanske rädslan för att bli identi-
fierad med Jumbo och hans krets.

Signaturen Jumbo var en av de kåsörer som i tiden gjorde sig lustiga
över Södergrans dikter.

Salminen slår här i viss mån åt två håll: han vidhåller sin moder-
nismkritik, men klandrar också meddebattörernas – uppenbarligen
FBT-lägrets – ”bristande artikulering” av vad han själv ser som debat-
tens frågeställning. Han repeterar sin tes i ”Fot mot jord”-essän, med
ännu större tydlighet: modernismen är inte död, däremot nog dess
ställning som avantgarde.

Ny är hans analys av orsakerna bakom avantgarde-mytens seghet.
”Skandalen” att den inte avlivats tidigare förklarar Salminen dels med
vad man kunde kalla Sverige-kortet, dels med ’Jumbo-kortet’ och
barrikadnostalgin.

Men inte ens Vbl-debatten, fortsätter Salminen, har kommit ifrån
”ovanan att ta våra modernister i klump” (en ”ovana” som han berört
också tidigare118  och som också Stormbom påtalade i sitt första in-
lägg). Han återkommer till sitt (och Stig Carlsons) positiva exempel,
Henry Parland:

118 ”Det är på tiden
vi slipper svälja den
modernistiska tradi-
tionen hel och hållen,
att vi börjar välja och
vraka i det rika be-
ståndet […]”. Johan-
nes Salminen, ”Litte-
raturen som institu-
tion” i Hbl 19.5.1962.
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En Henry Parland-renässans är sålunda ett faktum, både här och i
Sverige. Men det har man antingen förtigit och förnekat eller med
Stig Carlson använt som argument för 20-talsmodernismen i och
för sig. Som om Hagar Olssons Samarkandfantasier skulle komma
oss ett dugg närmare genom Parlands plötsliga samtidighet!

Här förtydligar Salminen formuleringen i sitt föregående inlägg om
skillnaden mellan Olsson och Parland (”det brännhett alternativa i
deras livsförklaring”).

Salminen ser ytterligare en inkonsekvens i att Carlson å ena sidan
finner jämförelsen mellan 20-talets och nuets attityder och formsträ-
vanden ”horribel”, men å andra sidan (liksom Salminen själv) lyfter
fram Parland som förebildlig. ”En jämförelse går tydligen för sig, men
bara där utgången blir positiv!”

Naturlyriken blir annars ett viktigt deltema för artikeln, vars rub-
rik är en rad ur Göran Palms ’havsdikt’ (”[…] / Havet. Jaha. / Det är
som på Louvren.”). Vägen ”tillbaka till naturen” är knappast öppen i
all oändlighet, konstaterar Salminen, citerar dikten och kommente-
rar den gillande:

Hur många känner inte befriande igen sig här, som kontrast till en
hycklad inlevelse i t.ex. Diktonius’ åländska eruptioner. Och vad
skulle det vara att sörja över? Nycklar som inte längre går att
använda skall man slänga.

Stig Carlson hade i sitt inlägg kritiserat Salminens modernism-
begrepp för dess (som Salminen refererar det) ”oförmåga att se mo-
dernismen som annat än en motivfråga”. Natur och stillhet kan vara
modernistiska motiv lika väl som revolt, hävdade Carlson; om po-
eten Karl Vennberg ”sitter i en båt, stärkt av några droppar Aalborg,
filosoferande ”på ’klassiska’ tankelinjer om alltings fåfänglighet”, så
kommer hans dikt att falla utanför Salminens alltför snäva mått på
en ”modernistisk attityd”.

Salminen svarar med ett Vennberg-citat och säger uppskattande
att poeten, också när han tycks välja ”flykt och avdrift”, företar sin
fiskefärd ”över djupa vatten”.

Det är självklart att en avancerad medvetenhet kan gestaltas ock-
så inom naturlyrikens ram. Vad jag har emot Onnelaperspektivet
och så mycken finlandssvensk naturpoesi är själva feriestämning-
en, behovet att ta ledigt från alla komplikationer och disharmo-
nier, att komma över det »extra prima lugn» som Diktonius själv
begabbat som ung.

Salminen preciserar alltså här sin kritik av ”våra sommarstugelyri-
ker”.119  Därmed får han också anledning att återkomma till ett reso-
nemang som man nog kan beteckna som hans poetik. I ”Fot mot
jord”-essän 1963 skrev han om behovet att ”söka sitt fäste mitt i en

119 ”Ack, detta obot-
liga nordiska svär-
meri!” utbrast Salmi-
nen i sitt första Vbl-
inlägg och rekom-
menderade att ”våra
sommarstugelyriker”
borde tvångsmatas
med en daglig dos
Schopenhauer. Salmi-
nen: ”Det var en gång
en jaguar”, Vbl
13.6.1965.
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modern vardagssituation som på många sätt känns själlös och från-
stötande men också är unikt uppfordrande”.120  I ’jaguar-artikeln’
(Vbl 13.6.1965) fanns ett motsvarande stycke:

Nöjer sig poeterna med att skapa vad [Claes] Andersson med ett
utmärkt uttryck kallat »kontemplationsgömmor» för söndags-
bruk, då är vår moderna verklighet i fara att slutligt brutaliseras
och robotiseras. Att inte tala om det ynkliga öde som väntar po-
esin själv. Måste filmen faktiskt bli vårt sista hopp, inte för de tek-
niska resursernas skull utan på grund av dess större dristighet
och öppenhet, dess mod att konstnärligt genomtränga vardagen?

I den nya texten betonar Salminen speciellt den inklusiva aspekten av
denna estetik. Att ”utesluta så litet som möjligt” är för honom också
en fråga om ”mod”, alltså en etisk hållning. Motivet varieras flera
gånger i artikeln:

Modet att bejaka tillvarons hela tragiska komplexitet avgör för
mig en diktares angelägenhet. […]

[…] en poesi som vill utesluta så litet som möjligt, tvingas den
inte förr eller senare att även »motiviskt» återvända till varda-
gens valplatser. […]

I dag är det en fråga på liv och död för vår civilisation att
konsten inte gör halt ens inför det nöttaste och fulaste i vår urba-
niserade verklighet, inte slutligt utlämnar människan åt »ytans
djinner», utan stannar kvar hos henne, här och nu. Vi måste bli vän
med de ting vi själva skapat, göra det banala spännande, ladda upp
det av »esteterna» försmådda med skönhet och liv. […]

Diktarnas sak är att ta reda på vad som sker i det som synes
ske, att känna kompassnålens darrning före någon annan. Vaksamt
måste de treva sig fram mot människans nya emotionella och in-
tellektuella centra och där bygga sitt bo – kalla det sedan moder-
nism eller inte.

Kommentar

”Kalla det sedan modernism eller inte”. Termfrågan, som hittills spe-
lat en viktig roll i Salminens kritik av modernismens föregivna re-
trätt, visar sig här paradoxalt ändå vara sekundär. Om Salminen kriti-
serar en viss ”modernism” för att den enligt honom inte längre mot-
svarar sitt namn, så är det inte nödvändigtvis för att göra anspråk på
termen för någon annan modernisms räkning. Viktigare än att ter-
men används verkar för honom vara att den inte används fel, som
vilseledande reklam.

Stig Carlsons kritik av Salminens modernismbegrepp – att det är
begränsat till diktens ”motiv” – får alltså Salminen att utveckla och
precisera sin estetik. Också naturdiktning och kontemplation ryms i

120 Salminen: Le-
vande och död tradi-
tion, s.134.
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en för honom positivt laddad ”modernism”. Förutsättningen är att
den (som Vennberg) går över ”djupa vatten”, inte flyr utan bejakar
”tillvarons hela tragiska komplexitet”.

Man kan säga att Salminen fortfarande lämnar språk- och form-
diskussionen därhän. Och man kan konstatera att modernismens
innebörd i den nya artikeln, kanske tydligare än förut, också för ho-
nom handlar om en ”livskänsla”, ett ”förhållningssätt” – som ju Stig
Carlson uttryckte det. Skillnaden är att Salminen ger detta förhåll-
ningssätt något fastare konturer än Carlson gjort.

Men också Salminens estetiska kontur är på sitt sätt paradoxal:
det ideal han tydligast för fram är ”icke-uteslutandet”, d.v.s. just kon-
turens motsats. ”Obegränsningen”, för att ta till ett Björling-ord.
Man kunde också säga att Salminen ur sitt intresse utesluter den dikt
som utesluter.

Även om ”Diktonius-debatten” inom debatten startas av Nils-Börje
Stormbom, blir Stig Carlsons och Johannes Salminens inlägg här de
intressantaste. Bägge är belästa, formulerar sig väl och kommer med
relevanta exempel. Carlson och Salminen verkar för övrigt vara gan-
ska överens om vilka konkreta författarskap de vill inkludera i sin
modernism-kanon. Diktonius är visserligen en tvistefråga, men stor
konsensus tycks råda om t.ex. Henry Parland och Karl Vennberg.
Bägge nämner dessutom Göran Palm. För Carlson är Palm en ”sexti-
talsmodernist”, Salminen verkar mera obekymrad om etiketteringen.
Palm verkar hur som helst vara en diktare som motsvarar hans signa-
lement på ”angelägenhet”.

Såtillvida tycks (någon form av) modernism för bägge debattö-
rerna också i praktiken vara en möjlig attityd, också inom den sam-
tida lyriken. Även om de är oense om t.ex. den senare Diktonius, ser
varken Salminen eller Carlson modernismen som ett avslutat pro-
jekt.
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Fas 3: Reaktioner i huvudstaden

Under genomgången hittills har i synnerhet två ’samtal’ – dels det
mellan Claes Andersson och Bo Carpelan, dels det mellan Nils-Börje
Stormbom, Johannes Salminen och Stig Carlson – framstått som hu-
vudspår i debatten. Återstår att kort summera ett antal mer eller
mindre spridda inlägg och kommentarer, som tidsmässigt fördelar sig
från slutet av juni till mitten av oktober. Perioden kunde kallas för
modernistdebattens tredje, avmattade skede. Flera av texterna kräver
ingen närmare kommentar, några är av större intresse. Jag börjar med
två ännu inte refererade inlägg i Vasabladet.

”Speglingar i debattfloden”: Vasabladet

Ingmar Svedberg, som inledde det som kom att kallas ”M-debatten” i
Vbl i början av maj, återkom den 24 juni med ett andra inlägg. Rub-
riken, ”O tvång av mellanord”, är en ordlek på Rabbe Enckells ”O
spång av mellanord…” från år 1946, som också tangerades i Bo Car-
pelans inlägg (se ovan). I artikelns slut anför Svedberg några text-
ställen ur artiklar av Enckell där denne tycks välja bort tid och sam-
hälle. Bland annat citeras ”Lyrisk modernism” i BLM år 1946, där
Enckell kritiserar den rikssvenska 40-talismens, som han ser det,
”spekulation i aktuella samtida krislägen”. Den finlandssvenska mo-
dernismen är annorlunda, förklarar Enckell: ”Vi kartlägger inte ti-
den, vi söker inte tidens ansikte eller vårt ansikte i den, vi bekymrar
oss föga om vårt aktuella dilemma.”121

Citatet är relevant i diskussionen, men det Svedberg själv har att
säga är det redan sagda: så gott som varje mening i texten kan föras
tillbaka på någon förlaga hos Johannes Salminen. Artikeln är av in-
tresse närmast som exempel på hur Salminens tankar och stil slår ige-
nom hos en yngre skribent, med en parafras på Harold Bloom kunde
man säga att här råder influence without anxiety.122  Möjligen finns
ändå ett intressant undantag: apropå Diktonius skriver Svedberg att
”Den ilsket rivande jaguaren förvandlas i de sista diktsamlingarna till
en lojt spinnande bondkatt som förnöjt betraktar världens gång från
farstutrappan i Nurmijärvi”. Till den här språkbilden har jag inte hit-
tat någon motsvarighet i tidigare Salminen-texter än det mycket ofta
citerade stället i den 1967 tryckta versionen av ”Det var en gång en
jaguar”, som lyder ”Diktonius var ingen Majakovskij, av jaguaren
skulle med tiden bli en milt spinnande finländsk bondkatt”.123  Här
är det alltså möjligt att riktningen är den omvända och att Salminen
lånat formuleringen från Svedberg.

121 Artikeln
omtryckt i Rabbe
Enckells Relation i det
personliga (Helsingfors
1950); citatet där på
s.86.

122 Svedberg skriver
visserligen att han i
sin första artikel ”plä-
derade för en tids-
medveten lyrik” – här
kommer det centrala
ordet alltså från Claes
Anderssons artikel
längre fram i debat-
ten. Svedberg vill
också, jämfört med
Salminen, tydligare
betona modernismen
som ”helhets-
företeelse”.

123 Salminen: Pelare
av eld.
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Mellan löpgravarna: Hans Fors

En mera självständig röst är Hans Fors’ ”Speglingar i debattfloden”,
ett inlägg i ”M-debattens” slutskede. Texten ingår i Vasabladet den
trettonde juli, några dagar efter Stig Carlsons artikel och några dagar
före Johannes Salminens andra replik, som för Vbl:s del kan betraktas
som debattens slutpunkt.

Om Stig Carlson lämnades oporträtterad i Vbl, så kan redaktio-
nen nu i stället publicera ett intressant, trespaltigt fotografi av öster-
bottningen Hans Fors. Till vänster om Fors själv (i halvfigur, upp-
knäppt kavaj och slips) hänger något som ser ut som en rituell mask,
till höger skymtar en lätt bokhylla med rörigt innehåll. Intrycket är
levande.

Trots ett inledande, ironiskt konstaterande av ”likstank” i ”de
yngstas” artiklar, ställer sig Fors klart positiv till själva debatten: ”Det
är roligt att det rör sig, och det finns alla skäl att positivt uppmärk-
samma FBT”. Han hakar ändå upp sig på en passus i Svedbergs and-
ra inlägg, om hur Björling och Olsson på äldre dar ska ha skapat
omkring sig ”små hov av andäktiga beundrare och devota apostlar”.
Hans Fors känner inte igen beskrivningen:

Men hur var situationen? Hur kände vi som just då trevade oss
fram med små diktsamlingar? […] Om 20-talisterna för de yngsta
i dag kan te sig som hämmande bjässar på Parnassen, så kan jag
försäkra att de på 50-talet på intet sätt var säkert och slutgiltigt
etablerade. Myten om »de obegripliga» frodades, muren av ovilja
att försöka förstå var tjock, paralleller till de infantila tidnings-
kåserierna kring 20-talsböckerna fanns ännu, nidskriverierna kring
Södergran kunde upplevas som om de publicerats i går.

Visserligen kunde vi reta oss över kverulantiska tongångar i
allt mera sparsamma olssonartiklar eller småle lite åt hennes upp-
bullade ordextas och rycka på axlarna lite senare åt Rabbe Enc-
kells äldregenerationssårbarhet, men i det mesta behövdes vår
solidaritet med dem mot dumdryghet och likgiltighet. Personliga
tronpallar var få.

Modernistklassikerna framstod alltså inte som några ”hämmande
bjässar” ännu för Hans Fors’ generation. Även om de yngres solidari-
tet behövdes mot publikens ”dumdryghet”, kände de ingen större
lust att skriva som 20-talisterna, försäkrar han. I stället kom impul-
serna från det svenska fyrtiotalet: ”Jag minns hur dikterna pirrade
och nervslog inom mig på ett sätt som vår tjugotalsdiktning aldrig
gjort”.

Fors intresserar sig positivt för Claes Anderssons uppmärksam-
mande av det (med Fors’ formulering) ”kanske största lyrikproblemet
nu: hur skall poesin återfå sina (förmodat) förlorade läsare. Eller hur
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skall lyriken bli angelägen om och för vardagsmänniskan”. I linje med
detta efterlyser han också ett läsarperspektiv i debatten:

Var är den »vanliga» läsarens röst? Har han inget som helst behov
att yttra sig? I så fall kan man misstänka att vi bökar i ett tomrum.
Gör piruetter i ett övervärderat privatkabinett.

Hans Fors’ inlägg är brobyggande, förhandlingsinriktat, i ännu högre
grad än Bo Carpelans och Stig Carlsons: det placerar sig i en mellan-
position, ger och tar i förhållande till de olika parterna. Resone-
manget är ofta, liksom hos Carpelan, förankrat i Fors’ egen erfaren-
het: ”… tillsammans med Gunnar Björling hade jag aldrig någon
känsla att tala med en profet – i så fall hade jag nog undvikit ho-
nom”.

Hans Fors tar inte itu med debattens mera principiella modernist-
tema, annat än indirekt, men hans personliga grepp nyanserar ändå
en del av de tidigare inläggens generaliseringar. Ett slags medlande
gest är också Fors’ förslag att ”de yngsta” borde rikta sin kritik mot
den konkreta poesin: en sådan opposition vore enligt honom ”mer
givande än den mot vårt tjugotal”. Avledningsmanövern kan förefalla
trygg och en smula poänglös, eftersom hittills bara Sören Lindgren
sagt något gott om konkretismen och också det, som det visat sig, i
tillfälligt mod.

Hela juni och juli månad är debatten mycket väl sammanhållen: av
24 inlägg och kommentarer begås nitton i Vasabladet. Från och med
juli blir mediakartan en smula brokigare och samtidigt mera oöver-
skådlig. Det är nu ryktet om debatten sprider sig till tidningarna i
huvudstaden. Diskussionen tar inte längre fart, men en liten efter-
debatt blossar upp i Hbl.

I det följande refererar jag kort och utan anspråk på fullständighet
debattens ’Helsingfors-förlängning’ till och med det inlägg jag räk-
nar som det sista, Nina Parlands i Hbl i oktober 1965.

Pressgrannar, 1. Kåsörernas debatt

Ett tecken på att rykten om debatten spritt sig utanför Vbl:s spalter
och t.o.m. blivit ett ämne man kan ha åsikter om utanför kretsen av
litteratörer, är att kåsörer och kommentatorer i några andra media
fångar upp bollen och i ett slags sekundärt steg förstärker ryktet om
denna topos.

I Hufvudstadsbladets avdelning för lätt och kåserande material, ”Dag-
boken”, låter signaturen Henrik (Tikkanen) den femte juli fyra ’gub-
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bar’ kommentera modernistdebatten under den stående vinjetten
”Genom måndagsrutan”.

”Jasså, modernismen är död. Då kan man alltså tryggt börja läsa
modernisterna” konstaterar den första, i ett komiskt perspektivbyte på
tesen om modernismens reträtt: just reträtten hälsas, antyder Henrik,
av den konservativa publiken. ’Gubbe’ nummer två (”Vi har nog nu
också levande poeter. Jag såg själv Mickwitz röra på sig”) är en inhemsk
tillämpning av det Fingal Olsson-tema som parafraserades också i
FBT-manifestet (se ovan, avsnittet ”Förpostfäktningar”). Figur tre,
damen i sällskapet, meddelar upskattande att Rabbe Enckell är ”den
enda diktaren som känner till livet efter detta” – en morbid, men också
avväpnande tvetydighet, som pekar ut Enckells framskjutna plats i
debatten. Den fjärde figuren leker vänligt med den populistiska före-
ställningen om modernismens ’obegriplighet’: ”Jag har skrivit en un-
derbar dikt och nu undrar jag bara vad jag menar med den”.124

Gemensamt för de fyra ’talande huvudena’ är framtoningen av
propra, stadgade medborgare (de tre männnen i hatt, kvinnan i frisyr
och dubbelradigt pärlhalsband). Intressant är att de två eventuella
diktälskarna i nedre raden inte framstår som mera bohemiska än ’bor-
garna’ i den övre – tvärtom är det mannen med stärkkragen och den
högsta hatten i sällskapet som så kluvet bekänner sin poetiska ådra.
Valet av ett enhetligt personage kommer att något neutralisera skill-
naden mellan replikerna, av vilka i synnerhet den tredje odlar en ris-
kabelt svart humor. Som helhet avdramatiserar ”måndagsrutans” tre
första ’gubbar’ debattens liv-och-död-metaforik genom att skratta åt
den. I den fjärde skrattar man åt, eller med, (modern) poesi som så-
dan.

Redan följande dag, den sjätte juli, får Hbl-läsarna på samma plats ta
del av en ny kommentar, en ny dagboksvers på samma tema (se nästa
uppslag).

I versen finner signaturen Bez (Benedict Zilliacus), petande i
ett ”ruttet lik” – rubrikens ”modernism” –, både en lugn ”koppar-
andedräkt” och skönt svidande ”klospår” från en död jaguar. Vid si-
dan av hänvisningarna till Rabbe Enckells dikt ”Andedräkt av kop-
par” och Diktonius jaguardikt kan man om man vill associera slut-
raderna med en rad av Södergran: ”icke dikt, men klomärken”.125

Bez’ vers andas, i kontrast till ”Henriks” kvickheter i föregående
dags nummer av tidningen, oreserverad respekt och beundran för
modernismen – den är egentligen inte ’rolig’ alls, även om inled-
ningen slår an ett kåserande tonfall. Att Bez börjar med att kalla sig
själv ”skäligen antik” blir visserligen en komplikation i det här sam-
manhanget, eftersom just Rabbe Enckells klassicerande modernism
på antika motiv varit ett tema i debatten. Raderna om koppar-

124 Henrik [Tikka-
nen]: ”Genom mån-
dagsrutan”. Hbl
5.7.1965.

125 ”Varje dikt skall
vara sönderrivandet
utav en dikt, / icke
dikt, men klo-
märken.” I Södergrans
dikt ”Beslut”, publice-
rad i Framtidens
skugga (1920), tillhör
klorna visserligen inte
ett kattdjur utan en
örn. Se Södergran:
Dikter och aforismer,
s.157.
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andedräktens lugna svar på kritiken från ”de nya diktanmälarna”,
som Bez förklenande kallar opponenterna, framstår som något ideali-
serande ifall man ser till Enckells inlägg i den konkreta, pågående
debatten – de kännetecknas knappast i första hand av ett upphöjt
”lugn”. Men givetvis är det i första hand själva verkets, diktens ande-
dräkt Bez avser.

”Dagrimssmidaren” Bez reserverar sig i en inledande brasklapp,
tryckt mellan titeln och illustrationen, för att modernismen kanske
”förfasar sig” över ett ”hejarop från det här hållet”, och berör därmed
samma problematik som ”Henriks” första gubbe behandlat dagen in-
nan: hyllningar från en alltför ’låg’, konventionell publik – t.ex. en
publik som skriver och läser rimmade kåserier – passar illa i moder-
nismens avantgardistiska självbild. Bez leker alltså med paradoxen att
han kan kompromettera modernismen, sänka dess aktier (vilket han
inte vill), genom att yppa sitt stöd för den. Tankefiguren är i första
hand ett prov på anspråkslöshetsretorik, men den formulerar just där-
för samtidigt den aura av upphöjdhet som verkar irritera t.ex. FBT-
kritikerna hos (den enckellska) modernismen.

Illustrationen till Bez’ vers är signerad Henrik Tikkanen, men
gjord i en annan stil än de striktare ’gubbarna’ dagen innan: den lätt
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expressionistiska jaguaren liknar en barnteckning. En intressant spän-
ning uppstår därför mellan versens högtidliga ton och teckningens
nästan slarviga uttryck.
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Hbl:s tillgång till illustratörer och versmakare är inte
obegränsad, och när samma tecknare dessutom med-
verkar i samma tidningshus’ kvällstidning Nya Pressen
med en ’gubbe’, under den stående vinjetten
”Nypressat” – samma dag som Bez’ vers ingår i Hbl –
får Henrik Tikkanen tillfälle att ännu en gång variera
skämt och bildteknik. ”Kunde inte Rabbe Enckell gå till
doktor Andersson och få en dödsattest så att det är riktigt
säkert” lyder ’funderingen’ i NP, signerad ”H.”. Ton-
fallet är det något fräckare som hör kvällstidningen
till. Den skeva hänvisningen till Claes Anderssons
läkaryrke känner vi igen från tidigare inlägg i Vbl, av
både Carpelan och Enckell, men den här gången
kopplas den direkt ihop med ”lik”-metaforen.

”Nypressat”-huvudet är tecknat med tuschpen-
sel, i friare teknik än ”måndagsrutans” propra medbor-
gare. Själva ’gubben’ för tankarna till Diktonius.

Hbl:s och NP:s läsare får alltså nu tecknade bevis på
att ”modernistdebatten” är ett ämne man talar om –
inte bara kultursidornas ’man’ utan också den ’vanliga
läsare’ som kåsörerna lever i symbios med. Den läsare
vars intresse har väckts av bilderna kan ändå fråga sig
vad debatten gäller, så att säga på riktigt. Och var har
den förts?

I NP har två korta kommentarer ingått (10.5., 30.6), men inget
egentligt referat.126  Hbl:s läsare är ännu sämre förberedda för vitsarna
och verserna. Visserligen citerades FBT-manifestet och Anderssons
Progress-artikel i kulturavdelningens spalt ”I synfältet” i början av
maj, alltså två månader före publiceringen av teckningarna. Men av
det omfattande material som sedan dess har ingått i Vasabladet tycks
bara en stump av Johannes Salminen ha citerats, den som ingick i
förklaringen till Rabbe Enckells dikt ”De ’lyckligt omedvetna’” på
Hbl:s kultursida 16.6. Själva dikten snuddade vid debatten, på ett
ogenomskinligt sätt (”rosen”, ”kennelexperten” o.s.v.).

Den enda egentliga hållpunkt som läsarna av Hbl:s dagboksverser
nyligen fått i sin egen tidning är en ”I synfältet”-kommentar av Pauli
W Leiponen föregående veckas torsdag: ”Liket lever nog” (1.7). Lei-
ponens åsikt om debatten är entydig:

Den spektakelmässigt utdragna, och oändamålsenliga diskussio-
nen kring den finlandssvenska modernisttraditionen har på vissa
håll urartat t.o.m. till personligt gnabb. Denna debatt är inte och
var knappast heller nödvändig, om ens berättigad.

Hög tid att sätta punkt och lapp på luckan.

126 ”Modernismens
lik hålls inte i jord?”,
NP 10.5.1965, och
”På jaguarjakt med
håv och invektiv”, NP
30.6.1965, bägge av
Johan Mickwitz.
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Något försök till referat gör Leiponen inte, inte heller nämns vilka
deltagarna varit eller var debatten förts: frasen ”på vissa håll” får
räcka. Däremot citerar Leiponen NP-kollegan Johan Mickwitz, som
också han är villig att ”utan större saknad äntligen överlämna [mo-
dernist]debatten åt litteraturhistorikerna i katederns skugga”. Kolle-
gerna på Hbl:s och NP:s respektive kulturavdelning verkar alltså vara
överens om en pessimistisk bedömning av debattens allmänna in-
tresse.

Efter de illustrerade inslagen på dagbokssidan snuddar författaren
Tom Sandell i en Hbl-understreckare, ”Ett debattperspektiv” (10.7.)
vid Vbl-debatten, men bara för att upprepa Leiponens och Mickwitz’
avfärdande hållning: ”den aktuella modernistdebatten” präglas vid
det här laget, skojar han, av vad matematikerna kallar en ”oändlig
regression”. Sandell skriver också att ”FBT-falangen” som sin första
uppgift förelagt sig ”en ensidig opposition mot the establishment
som inte backats upp av nya idéer, utan som riktat sig mot [sic] att
arkebusera statyer i högre grad än att forma nytt liv”.127

Den liberala radioskuggan

Den noggranna Hbl-läsaren kan alltså dra slutsatsen att det har förts
en debatt – oklart i vilka fora och mellan vilka personer – och att den
varit utdragen, spektakelmässig och framför allt fullständigt onödig.
Läsaren har med andra ord inte missat någonting, inte heller har tid-
ningen (om en sådan misstanke skulle uppstå) svikit sitt uppdrag att
identifiera och rapportera om väsentliga rörelser på kulturens fält.
”Personligt gnabb” av M-debattens slag kommenteras bäst av dag-
bokssidans versmakare och gycklare.

Hbl:s och NP:s policy i fallet med Vbl:s debatt illustrerar en faktor
som tenderar att motverka det klassiska liberala idealet om informa-
tionens fria rörlighet, idéernas förmåga att i kraft av sin övertygande
argumentation sprida sig från tidning till tidning. Mot idealet om
det goda, opinionsbildande samtalet står det praktiska övervägandet
att ett annat medium aldrig får framstå som så viktigt, vitalt o.s.v. att
det kunde kasta en skugga över det egna. Att de tre tidningarna står
på samma plats i det politiska fältet – Svenska folkpartiet – hjälper
inte, kanske tvärtom: rivaliteten mellan de två huvudstadstidning-
arna å ena sidan och Vbl å den andra saboterar, tillsammans med olika
slumpfaktorer, det ’liberala kontrakt’ som ingår i föreställningen om
och legitimeringen av samhällets pressfrihet.

Den här gången lämnas alltså läsarna av Hbl och NP i en djup
’radioskugga’ om sakinnehållet i sommarens Vbl-debatt. Som Bror
Rönnholm påpekar gäller sedan det omvända när debatten i septem-
ber når Hbl: då är det Vasabladets tur att tiga.128

127 Tom Sandell: ”Ett
debattperspektiv”,
Hbl 10.7.1965. San-
dell funderar i sin arti-
kel över tidsandan på
ett mycket generellt
plan. Texten är svuls-
tig och ofokuserad.
Utfallet mot ”FBT-
falangen” forsätter:
”En sådan attityd för-
utsätter givetvis att
man inte glömmer
hurraropen och den
röda mattan då ens
egna mördare träder
in på arenan.” Sandell
låter alltså – utan att
närmare förklara sig –
förstå att FBT präglas
av dels idélöshet, dels
opportunism. — Kan-
ske för att höja nivån
bidrar Sandell med en
’nyenkel’ text/dikt,
”Allright” (”Civilisa-
tion allright, Ray
Charles allright, korv-
stånd allright turist-
service allright […]”)
flödande över om-
slagets fram- och bak-
sida på FBT:s första
nummer (1/1965),
vilket Clas Zilliacus
har påmint mig om.

128 Rönnholm
(otryckt): ”FBT – en
tidskrift i sin tid”,
s.65.
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Pressgrannar, 2. Från vänster och höger

Större visar sig intresset vara i två helsingforstidningar med annan
politisk färg – socialdemokratiska Svenska Demokraten och högertid-
ningen Uusi Suomi. Signaturen G.M. ägnar i den förra den 3.7. en
längre krönika åt ”FBT, liket i hallonbacken och en litteraturdebatt”.
Inläggen refereras kort och debatten kommenteras i halvt lättsam,
halvt allvarlig ton. Skribentens inställning till FBT:s ”rebelliska” pro-
gramblad och till Vbl-debatten som sådan är klart positiv. Också Vbl
får beröm. Lika klart protesterar signaturen – i egenskap av en som
”på ett hörn var med i modernistgruppen” – mot en dödförklaring av
modernismen som sådan: det är att göra sig ”urarva till ofantliga ri-
kedomar”. Skribenten bör vara Gudrun Mörne, tidningens redak-
tionssekreterare.129

Av intresse är här G.M.:s beskrivning av det allmännare debatt-
klimatet – i den karikerade form som kåseriet tillåter. Hon ställer
Vbl-diskussionen mot det ”dödvatten” som enligt henne rått i fin-
landssvensk kultur- och litteraturdebatt ”i många herrans år”. Even-
tuella debatter har hittills stampats fram med ”rundfrågor” från ”an-
svarstyngda officianter i kulturkulten” och resultatet har liknat en
”tångförlossad baby som man måste daska i stjärten åts[k]illiga gång-
er innan den visar livstecken och ger hals”.

Ungen har emellertid vårdats i våra svenska tidningar. Man har
citerat och kommenterat alla svar på rundfrågan och alla svar på
svaren. ”Debatten” har sålunda rullat sig fram gemom hela vår
svenskspråkiga press under en lång tid.

FBT-gruppen däremot har, enligt G.M., ”kommit till världen med
spontan och frisk fart och ger hals med besked utan barnmorskans
ingripande”.

Ja, det har alltså varit en riktig, livslevande kulturdebatt i Vasa-
bladets spalter. Men egentligen bara där. Det är rent besynnerligt
hur litet eko denna remarkabla händelse i vårt kulturliv, denna
händelse som äntligen synes bryta dödvattnets dammar, har gett
eko [sic] i andra tidningar. Vår egen tidning måste ju ursäktas med
sitt knappa spaltutrymme […]. Men var håller kulturens officiella
officianter hus, de som kan ha helsidor i stora dagstidningar till
förfogande om de så vill? Kanske de inte vill – denhär gången.

Dagen efter denna känga mot fr.a. Hbl – för att pressa fram konstlade
debatter men förtiga en verklig – innehåller Uusi Suomi, samlings-
partiets huvudorgan och en av landets största dagstidningar, ett ut-
förligt referat som kan kallas för t.o.m. mera än ett ”eko”. I en medel-
lång (6–7000 tecken) artikel sammanfattar signaturen PT – Pekka

129 I en Vbl-ledare
17.7.1965 identifieras
skribenten som Gud-
run Mörne.
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Tarkka, tidningens litterära redaktör – hela Vbl-debatten dittills. Tex-
ten rubriceras ”Kerubiinivaeltaja ja lääkäri. Suomenruotsalaisen
modernismin ’ruumiita’ ja ruumiinavaajia” (Den kerubiniske vand-
ringsmannen och läkaren. Den finlandssvenska modernismens ”lik”
och obducenter) och illustreras med Claes Anderssons skrivmaskins-
dikt (”Berget Parnassos”), där läsarna kan identifiera bland annat den
finska svordomen ”perkele” (visserligen stavad ’på svenska’, med ”c”).

Om bildvalet eventuellt går till ”obducenternas” förmån, så är
själva texten balanserad; alla viktigare inlägg refereras och tonen är
saklig. Tarkkas egen kommentar inskränker sig till konstaterandet att
en ”tudelning också tidigare yttrat sig i den finlandssvenska lyriken,
mellan å ena sidan den modernistiska tradition som Enckell och Car-
pelan representerar, å andra sidan unga som betonar en samhällelig
medvetenhet”. Den här gången är diskussionen ändå ”oöverträffad i
sin omfattning och intensitet”.130

Tarkkas text ger också en sentida läsare utanför dagstidningens
tidspress en god sammanfattning av ”M-debatten”: den är grundlig,
saklig och tydligen nästan helt korrekt.131  Som professionell, refere-
rande kulturjournalistik står den i det samtida materialet i en klass
helt för sig.

Speciellt frapperande är Uusi Suomis (eller Pekka Tarkkas) och
Svenska Demokratens (eller Gudrun Mörnes) aktiva intresse ställt vid
sidan av Hbl:s och NP:s korta, surmulna kommentarer, som går ut på
att ”M-debatten” inte varit av någon som helst positiv betydelse. En
strategisk tolkning kunde vara att US är för stor och SvDem för liten
för att ett erkännande av Vbl:s vitalitet skulle hota dem själva. FBT-
kretsen har en vänsterprägel, vilket gör dem intressanta i SvDem, och
nämner finskspråkiga författare som förebilder, med motsvarande ef-
fekt i US. Viktigast är att tidningarna riktar sig till helt andra s.k.
publiksegment (svenskspråkiga socialdemokrater, finska konserva-
tiva) än sfp-pressen. ”G.M.” och ”PT” är i den meningen friare att
vara intresserade av själva debatten, ifall de är det.

”Revolt och revolt”: Enckells syntes

Rabbe Enckell, ofta utpekad som huvudangripen, är mycket aktiv
under hela ”M-debattens” förlopp. Under maj och juni har han, som
vi sett, publicerat två inlägg och en dikt i Vasabladet, plus en dikt i
Hufvudstadsbladet. Den andra juli protesterar han kort i Nya Pressen
mot formuleringar i ett referat av Vbl-debatten i NP 30.6. Johan
Mickwitz hade där skrivit om ”Enckells osakliga och direkt person-
liga angrepp mot Claes Andersson, till yttermera visso i ’dikt’-form”.
Enckells svar går i sak ut på att det var Andersson som började.132

130 ”Suomenruotsa-
laisen runouden jako
kahteen – toisaalla
Enckellin ja Carpela-
nin edustama moder-
nismin perinne, toi-
saalla yhteiskunnalista
tietoisuutta tähdentä-
vät nuoret – on käy-
nyt aiemminkin ilmi.
Tämänkertainen kes-
kustelu on kuitenkin
laajuudessaan ja kiih-
keydessään ylittämä-
tön.” PT, Uusi Suomi
4.7.1965.

131 Bara på ett par
punkter brister Tark-
kas noggrannhet. Fr.a.
felciterar/-översätter
han Rabbe Enckells
fråga till Andersson,
”vad har du på berget
Parnassos?” som ”mitä
sinä teet Parnasson
vuorella?” (”vad gör
du på berget Parnas-
sos?”).

132 Rabbe Enckell:
”Ett levande lik har
väl rätt till protest?”,
NP 2.7.1965. Anders-
son har enligt Enckell
dödförklarat modernis-
men i Progress ”och
haft den goda smaken
att nämna den med
det obehag man har
inför ett ruttet lik och
därvid anmält sitt be-
kymmer över att liket
inte snabbt nog expe-
dierats till gravens ro”.
— Enckell kombine-
rar här i sak felaktigt
Anderssons kåseri och
Svedbergs första Vbl-
artikel. Som jag tidi-
gare påpekat skriver
Andersson i Progress
om ”traditionen”,
Svedberg i Vbl om
modernismen.
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Den 15 juli återkom-
mer så Enckell till debat-
ten med en längre artikel
i Hufvudstadsbladet, ”Re-
volt och revolt”. Det är
det enda mera omfat-
tande (cirka 9.500 tec-
ken) av hans sammanlagt
sju inlägg i debatten. Ef-
ter att ha återgett ett
färskt Hbl-citat, där Claes
Andersson beklagar att
diskussion kring ”t.ex.
vår modernism” betraktas
som ”ett helgerån och en
rent destruktiv hand-
ling”133  konstaterar Enc-
kell att han inte kan finna
”att Salminens, Lind-
grens, Svedbergs och An-
derssons kritik träffat
modernismen på någon
enda punkt”. Huvudde-
len av artikeln är en be-
skrivning av 20-talsmo-
dernismens litterära re-
volt (Enckell håller sig till
20-talet, där han själv de-
buterade) som, enligt

Enckell, i motsats till den nu aktuella var berättigad.
Enckells argumentation kan sammanfattas i tre punkter:
1) Motståndarna är inkompetenta. Modernism-kritikerna är en-

ligt Enckell ”grunda”, de saknar ”estetisk vidsyn och uppfostran”.
Den konst som inte faller dem i smaken bemöter de med ”likgiltig-
het och arrogans”. Kritikerna ”förlöjligar och missförstår”, produce-
rar ”pejorativa misshagsuttryck” och ”oslippliga feltolkningar med
dolda PR-syften”. Kritiken av modernismen har varit ”stympande”
och ”av dogmatisk art: det och det får man inte skriva om, men däre-
mot om det och det”. Diktens egenart beaktas inte, man ställer upp
”snåla förbud”. Enckell säger att han inte motsätter sig saklig kritik,
men kräver sakkunskap och hänsyn till den ”värdering” (i betydelsen
uppskattning, respekt)

[…] ett konstverk som en fri skapelse har rätt till. Underlåter
man detta sluter sig verket för pratmakaren som musslan för den

133 Rabbe Enckell:
”Revolt och revolt”,
Hbl 15.7.1965. Cita-
tet är ur Anderssons
recension av ”Samtal
med svenska 60-talis-
ter”, Hbl 11.7.1965.
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oskicklige och insidans skiftande spel förblir oåtkomligt. Därom
har Vasabladets debattinlägg givit övertygande bevis.

2) 20-talsrevolten var saklig. 20-talsmodernisterna bemödade sig
– till skillnad från deras nuvarande vedersakare – om ”en distinkt
utredande och saklig opposition” (jämför rubriken, ”Revolt och re-
volt”). ”Modernisterna kunde ännu konsten att uppleva och älska lit-
teratur och konst utanför sin generations såkallade debatt-
sammanhang.”

3) På 20-talet var en osaklig revolt berättigad. I de fall moder-
nisterna, trots detta, var osakliga i sin opposition (här nämner Enc-
kell bl.a. Diktonius) får man komma ihåg det dåtida motståndet, det
kompakta ”obegripandet” och att

[…] vi alla befann oss i ett uppenbart offentligt underläge, vilket
inte tycks lika uppenbart vara fallet i detta nu med ungdomen,
som förlagen gör stort nummer av. Ett exempel: Jag fick inte in
min anmälan av Björlings Ki-ri-ra i Hufvudstadsbladet eller Nya
Argus. Den ingick i Västra Nyland.

Gunnar Björlings diktsamling Kiri-ra! utkom 1930. Enckell skriver
också att Yrjö Hirn ”modigt trädde i bräschen för judarna under på-
gående krig i en hotfull situation”. Bilden av Hirn (som ju i debatten
av Svedberg och Lindgren utmålats som representant för en världs-
frånvänd esteticism) är med andra ord skev: esteten var enligt Enckell
samhällsengagerad.

Kommentar

En första kommentar till artikeln kunde vara att Enckell i sin be-
skrivning drar ’fienden’ över en grov kam och att tilltalet, på samma
sätt som i debattdikterna till Andersson och Salminen, är kategoriskt
avvisande.

Enckells minnesbilder är då mera ’i sak’ och som sådana intres-
santa. Bland återblickarna uppstår ändå en konflikt mellan argument
nummer 2 och argument nummer 3: läsaren frågar sig om 20-tals-
modernisterna var sakliga eller osakliga?134

I bakgrunden ligger två generaliseringar. Enckell behandlar de
ovärdiga kritikerna ”Salminen, Lindgren, Svedberg och Andersson”
som en monolit (artikelns ”man”). På motsvarande sätt framställer
han 10/20-talsmodernisterna Södergran, Diktonius, Olsson, Björ-
ling, Enckell och Parland som en obruten enhet (artikelns ”vi”). ”M-
debattens” dimension av generationsmotsättning blir här så domine-
rande att en demonisering respektive idealisering av ’generations-
blocken’ hotar ta över.

134 Konflikten åter-
kommer olöst på flera
ställen i texten, som
verkar vara skriven i
hast.
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Det som försvinner i uppställningen är nyanser och motsättningar
inom blocken – särskilt det 20-talsmodernistiska, som Enckell givet-
vis kunde ha haft mycket att berätta om (t.ex. gick Diktonius’ och
Olssons vägar klart isär fr.o.m. 30-talet; Enckell själv var som ung
kritisk mot både Parland och Björling; Enckells nuvarande estetik
skiljer sig radikalt från expressionisternas, o.s.v.).

Enckells gruppsolidaritet med 20-talsmodernisterna verkar här
hindra honom från att verkligen delta med sina erfarenheter och sitt
kunnande i diskussionen. Eller väljer han gruppen som sköld, för att
slippa ’se’ sin motpart? Den bekanta barrikaden får duga, trots att
stadsbilden kanske förändrats.

Snabbrepris i Hufvudstaden

”M-debatten” upphör i Vasabladet efter mitten av juli men upplever
en kort efterglöd, eller brittsommar, i Hufvudstadsbladet under må-
nadsskiftet september-oktober. Cirka fem månader har nu gått räk-
nat från debattens start i Vbl och cirka tio veckor sedan den slutade
där.

I centrum för Hbl:s efterdebatt står Claes Anderssons texter i Vbl
och i viss mån den han publicerat i FBT:s färskare premiärnummer.
Anderssons idéer blir alltså tydligare dess nav under debattens snabb-
repris i huvudstaden. Att Anderssons Vbl-texter fortsätter att leva,
och efter fyra månader nydebuterar som diskussionsämne i Hbl,
framstår som synnerligen ironiskt med tanke på den avfärdande håll-
ning till debatten som dittills rått i Hbl.

Carolus Rein: ”Tankar kring en dödsattest”

I understreckaren ”Tankar kring en dödsattest” (Hbl 25.9.) återkny-
ter Carolus Rein utförligt till Claes Anderssons Vbl-texter från våren
och försommaren, som han finner att ”överraskande” tillhör ”katego-
rin läsvärda artiklar”.135  Rein blir därmed den första skribent som i
Hbl kommenterar ett par av Vbl-inläggen på ett seriöst sätt. Nina
Parland blir några veckor senare den andra och samtidigt sista.

Reins understreckare illustreras med en byline av Rein och med
små porträtt av Diktonius, Södergran och Björling, enligt bildtexten
”Tre modernistiska lyriker — klassiker inom vår finlandssvenska littera-
tur”. Tidningen har förväxlat namnen under de två manliga klassi-
kernas bilder med varandra.

Rein skriver att han inte talar ”i egen sak”, eftersom han själv var-
ken räknar sig till ”modernisterna eller eftermodernisterna”. Han tyc-
ker sig ändå kunna påvisa att modernismen inte ”blivit inaktuell”:

135 Anderssonss Pro-
gress-artikel från april
(”Nekrofilerna i det
sjunkande huset”)
präglas nämligen en-
ligt Rein av ”infantil
jargong”.
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Rabbe Enckell visar i versdramat Alkman, att han trots sin förank-
ring i en klassisk mytologi står ”tidsandan” mycket nära. Och Ralf
Parlands ”Relief” ger oss ett exempel på en tidsmedvetenhet, som
når fram till en intressant historiefilosofisk djupdimension. […]
Inte heller Solveig von Schoultz poesi förefaller mig att ha blivit
inaktuell. […] Man kan även tala om en eftermodernistisk linje i
finlandssvensk lyrik med Peter Sandelin och Inga-Britt Wik som
främsta företrädare. Modernismen är allt fortfarande en levande
tradition!

Rein anser det ”ligga i öppen dag” att modernismen inte är ”stadd i
utdöende”. Eftersom modernismen alltså lever, empiriskt sett, disku-
terar Rein vad Andersson i stället kan ha menat med att ta avstånd
från den och föra fram ”tidsmedvetenhet” som ett ”berättigat mora-
liskt imperativ”.

Vilka är således de tidstypiska fenomen som Andersson anser att
nutidens diktare bör låta sig påverkas av då de utövar sin ska-
pande verksamhet? Det finns mycket att välja emellan: atomvap-
nen, de totalitära politiska ismerna, erövringen av rymden, den
moderna ateismen, osv. Det är den enskildes filosofiskt motive-
rade livsåskådning som avgör vilka tidstypiska företeelser han väl-
jer att skildra. En Mirjam Tuominens ångest inför världsläget är
minst lika tidsförankrad som en Gösta Ågrens marxistiska för-
kunnelse.

En samtidsanknytning kan med andra ord se ut på många sätt. An-
derssons ”tidsmedvetenhet” måste, påpekar Rein, handla om ett ur-
val, eftersom ”även de mest otidsenliga skalder torde vara medvetna
om skillnaden mellan i dag och i går”. (Resonemanget påminner här
om Bo Carpelans inlägg i Vbl, med dess relativisering av tidsbegrep-
pet.) Rein hävdar i alla fall att Kurt Sanmarks OSV och Robert Alf-
tans Splitter i mycket högre grad än Anderssons egna diktsamlingar
företräder ”tidsmedvetenheten”. Han antar därför att Andersson ut-
tryckt sig ”missvisande” och att det Andersson efterlyser egentligen
är ”realism” (Rein nämner här Inga-Britt Wiks Staden som ”det enda
aktuella finlandssvenska exemplet på en övervägande sakligt-deskrip-
tiv lyrik jag känner till”).

Apropå realism anser Rein ändå att diktens form är en intressan-
tare fråga än dess ämne:

Det är för övrigt inte omvälvningarna på det innehållsliga planet
utan de spontana formexperimenten som är ägnade att leda till
en verklig förnyelse inom lyriken. Jag skulle sålunda våga fastslå,
att det inom vår poesi av i dag endast är Mauritz Nylunds djärva
och intellektuellt nyanserade ordtrollkonster som kan sägas vara
verkligt nyskapande.
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Kommentar

En outtalad poäng i det sista exemplet är att Mauritz Nylund tillhör
FBT-gruppen. Liksom tidigare Bo Carpelan, Stig Carlson och Hans
Fors har gjort i Vasabladet intar Carolus Rein i Hbl ett eklektiskt för-
hållningssätt till ”ismerna”. Han pekar ut i hans tycke goda böcker
som representerar olika stilriktningar. I den meningen är Rein samti-
digt sympatiskt konkret.

Ett problem med utpekandets metod är att läsaren borde ha läst
verken eller ha en föreställning om vad de står för för att kunna se
vad Rein menar. Rein teoretiserar inte själv kring vad den ”moder-
nism” eller ”postmodernism” (ett begrepp han använder synonymt
med ”eftermodernism”) han talar om innebär.

Någon kunde säga att den betoning av formexperiment och inno-
vation som Rein framhåller i det sista citatet historiskt sett varit en
viktig beståndsdel i just modernismen. I den meningen skulle alltså
också Mauritz Nylund kunna vara ”modernist” eller ”eftermodernist”
– men inte i samma mening som t.ex. Solveig von Schoultz är det.

Frånsett sin omständliga stil och sitt en smula mästrande grepp –
Andersson sägs inte själv veta vad han menar – är Carolus Reins in-
lägg konstruktivt för debatten, eftersom det för diskussionen tillbaka
till den poesi som verkligen skrivs. Alla Reins exempel är visserligen
finlandssvenska och därmed ’exklusiva’; utblickar till finsk, rikssvensk
och annan litteratur hade kunnat göra resonemanget tydligare.

Rein lämnar läsaren i rätt stor ovisshet om sin egen estetik. Och
eftersom han inte räknar sig själv till ”modernisterna eller efter-
modernisterna” är hans förnekande av modernismens ”död” egentli-
gen inte så mycket ett principiellt försvar som ett ’empiriskt’ konsta-
terande.

Andersson och andra

Författarna Tom Sandell och Kurt Sanmark (28.9), Robert Alftan
(29.9) och Claes Andersson (30.9) kommenterar Rein i Hbl. Rein
återkommer (3.10) med ett svar på svaren. Bara Anderssons replik är
av större intresse.

Kurt Sanmark anser att modernistdebatten i Vbl ”[…] svävade i
luften. Människan av i dag ger helt enkelt fan i lyriken”. Tom Sandell
kritiserar, i samma distanserande anda, en ”panisk skräck att inte vara
à jour med varje liten petitess som dyker upp”, men gör i alla fall en
hänvisning till Lars Gyllenstens Nihilistiskt credo136  och en annan till
Göran Palm, ”inte som formell förnyare utan som innehållslig” – ett
motexempel till de av Rein framhållna nyskapande formexperi-
menten.

136 Sandells upp-
skattning av den
gyllenstenska
trolösheten går egent-
ligen inte ihop med
hans kritik av den
opportunism han ser
överallt omkring sig,
t.ex. i och kring FBT.
Den här gången frågar
han, med udden åt
andra hållet, ”hur
många av dem som
skapat och sanktione-
rat den sittande ord-
ningen i vår lyriksyn,
kort sagt har mage att
inför Anderssons nya
idéer ge honom en
klapp på axeln och
säga: ”Alldeles ut-
märkt, så tycker också
vi” när de själva aldrig
lagt ett strå i kors åt
samma håll. Hur slås
den infernaliska kul-
lerbyta som får
reaktionärerna att öp-
pet applådera opposi-
tionen?” — Liksom i
den tidigare citerade
kommentaren om
FBT (se not 127) är
Sandells raseri mera
uppenbart än hans
adress.
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I Claes Anderssons svar till Rein (”Carolus Reins tankar”, Hbl
30.9) är hans självbiografiska kommentar till den skillnad Rein talat
om mellan Anderssons egen teori och lyriska praktik intressant, bland
annat ur ’tidsmedveten’ synvinkel:

Antydningarna om att mina egna dikter inte alls motsvarar mina
proklamationer om vart jag anser att dikten borde sträva kan
lämnas därhän med påpekandet, att jag ännu för c. ett år sedan
kände mig någotsånär solidarisk med den konstuppfattning som i
dikten främst ser ett redskap för gestaltandet av ”den inre visio-
nen”, susningen i jagets labyrint, eller hur man nu vill uttrycka
preferensen för sin narcissistiska besatthet. Under en debatt just i
denna tidning senaste höst insåg jag för första gången hur inkrökt
och självisk den gängse ”diktarposen” var.137

Anderssons estetik har alltså förändrats. I övrigt påminner han Rein
om att denne glömt Bo Carpelan bland ”postmodernisterna” (han
använder här termen på samma sätt som Rein). Vad beträffar Reins
isärtagning av begreppet ”tidsmedvetande” skriver Andersson att han
inte talar om ”något motivval mellan ’atomvapnen, de totalitära poli-
tiska ismerna […]’” utan om en ”medvetenhet”.

Om denna medvetenhet finns, blir det av mindre betydelse vilket
diktens s.k. formella motiv är – medvetenheten färgar hela den
skapande verksamheten, ger också det tillsynes vardagliga moti-
vet en större giltighet. Exempel på en sådan litteratur, där mötet
mellan ”det lilla livet” och den politiska och sociala medvetenhe-
ten gestaltas som en odelbar helhet på det personliiga planet är
t.ex. den nyutkomna Madeleine, eller Gösta Ågrens viktiga bok
Kungörelser.

Samtidsmarkörer är alltså inte nog, viktigare är förhållningssättet till
samtiden. Madeleine är Christer Kihlmans för hösten aktuella roman.
Apropå de ”formexperiment” Rein talat för, ställer Andersson igen
(liksom i Vbl) de rikssvenska konkretisterna mot de finska ”s.k. dia-
lektiska poeterna” Pentti Saarikoski, Anselm Hollo och Väinö Kirs-
tinä – till de senares fördel. Avgörande är förekomsten av en bakom-
liggande ”idé eller vision”:

De ”spontana formexperimenten” är […] i och för sig skäligen
meningslösa, ifall de inte är betingade av viljan att på ett nytt sätt
gestalta en helt ny medvetenhet som inte låter sig gestaltas med
konventionella formgrepp. Ett nytt ”innehåll” ger ofta upphov till
ett nytt språk, eller om man så vill, en ny ”form”. Därför kan jag
inte annat än anse t.ex. de flesta rikssvenska konkretisters for-
mella experiment vara mindre intressanta, just p.g.a. att bakom
saknas en ny och bärande idé eller vision. Av samma anledning
anser jag att den också ”formellt” radikalaste poesin just nu skrivs
av de s. k. dialektiska poeterna.

137 Claes Andersson
syftar här på en debatt
om konst och popu-
lärkultur som Kaj
Chydenius inledde
med artikeln ”Konst –
varför och för vem?” i
Hbl 10.12.1964. Lin-
jen i Anderssons re-
plik ”De svåra frå-
gorna och Kaj Chy-
denius” i Hbl
27.12.1964 är rätt
oklar, men man kan
fästa sig vid att han
redan här kritiserar
bl.a. popkonst, in-
formalism och kon-
kret poesi (”respekten
för det formella, för
det det hantverkar-
mässiga och yrkes-
skickliga har […] på
ett sorgligt sätt för-
summats”) samtidigt
som han förnekar att
”det sociala och poli-
tiska engagemanget
skulle stå i någotslags
MOTSATSFÖR-
HÅLLANDE till det
estetiska”.
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Kommentar: tema, form och vision

Om Rabbe Enckell i sin Hbl-artikel ”Revolt och revolt” (15.7) kriti-
serade sina kritiker (”man”), bland andra Claes Andersson, för att
mäta dikten enbart enligt dess tema, så ser vi här Andersson på nytt
inbegripen i en regelrätt formdiskussion. Samma jämförelse mellan
konkretismen och collage-poesin (nu ”de dialektiska poeterna”) fanns
redan i Anderssons första Vbl-artikel, ”Mot en tidsmedveten poesi”
(18.5), där han ju diskuterade metaforernas roll hos bl.a. Björling.
Den här gången betonar Andersson starkare förhållandet mellan ny
”form” och nytt ”innehåll”.

Vi ser också att Andersson, med ett ordval som liknar modernism-
försvararen Stig Carlsons i Vbl (9.7), hänvisar till ”en ny och bärande
idé eller vision” som kriterium på vad som gör ett ”formexperiment”
intressant. Carlson skrev ju i samma anda om ”en livskänsla, ett för-
hållningssätt inte bara till motivet utan självfallet också till språket”.
För Carlson handlade det om att ringa in modernismens särart. An-
derssons ”medvetenhet” och ”vision” är i sig inte mindre luddiga be-
grepp, men det påfallande är alltså att de två resonemangen är paral-
lella.

Om man vill, kan man till listan ytterligare lägga Rabbe Enckells
formuleringar i sin ovan nämnda artikel – bland annat den om ”sym-
pati” som enda vägen till förståelse av konstverket. Enckell, Carlson
och Andersson hänvisar alla på var sitt sätt till en förförståelse, idé
eller ”livskänsla” som genomsyrar dikten och ger den dess form, tema
och värde.

Anderssons argument mot konkretismen, både i Vbl och Hbl, är
dess brist på ”vision”. Tom Sandell kände i sin replik till Rein ”en
svag liklukt” kring den och i sitt svarsinlägg, som annars inte inne-
håller mycket nytt, svär också Carolus Rein sig fri från denna ”åter-
vändsgränd”:

Denna ”antilitterära” strömning borde egentligen inte ge anled-
ning till andra aspekter än rena mentalvårdssynpunkter beträf-
fande dess banerförare. Med uttrycket spontana formexperiment
avsåg jag icke heller konkretismen, så detta är ingenting att oroa
sig för. Konkretismen bygger nämligen icke på spontant nydanings-
arbete, utan är frukten av en akademisk spekulation, ett idiot-
intellektualitetens galläpple.

En kommentar till det sista är att det man verkligen kunde ”oroa sig
för” (Rein) är att konkretismen blivit den strykpojke som alla, obero-
ende av sin position i debatten annars, har lika lätt för att avfärda.
Uppenbarligen har konkretismens ”vision” inte gått hem bland de
finlandssvenska debattörerna, men man kan fråga sig om Reins hän-
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visning till ”mentalvårdssynpunkter” – jämför kåsörerna om Söder-
grans ”dårdikter” – inte lika väl kan vara ett uttryck för fantasilöshet
och provinsialism. Eller för att citera Rabbe Enckell: brist på ”estetisk
vidsyn och uppfostran”.

Sista ordet: Nina Parland

Det sista inlägget i Hbl:s gren eller förlängning av debatten gör Nina
Parland, som därmed också får sista ordet i hela (tidnings-)debatten
som sådan. Den redaktionella, enspaltiga rutan/bildtexten nämner
Parlands debut med en diktsamling föregående år och hennes med-
verkan i antologin Ung generation.

Antologin drogs in i Hbl-debatten av Carolus Rein (25.9) och
Claes Andersson kallade den i sitt inlägg (Hbl 30.9) för ”(med några
undantag) en manifestation av vaga, osjälvständigt postmodernistiska
eko-tonfall”. I sitt svar (Hbl 3.10) är inte heller Carolus Rein riktigt
entusiastisk över antologin, ”med undantag t.ex. av Nina Parland och
Robert Alftan”.

Naturdiktens politik

Utgångspunkten för Nina Parlands text (Hbl 14.10) är i alla fall Claes
Anderssons nya artikel ”Men är då diktaren utan del?” i det första
numret av FBT (som har utkommit i början av september). Anders-
son citerar där Hans Magnus Enzensberger om de naturlyriker som
under nazismen ”inkapslade sig […] fullständigt från tidsskeendena”.
Nina Parland ifrågasätter resonemanget:

Samma beskyllning tycks vara kärnan i Anderssons angrep[p] mot
modernismen. Jag tar för givet att han fritar Diktonius, men hur
ställer han sig till Björling, som verkligen under denna tid skrev
dikter om spindlar och sländor och löv?

Nina Parland tycks inte beakta Anderssons första Vbl-artikel, där han
skrev en del om Björling. Hon citerar i alla fall en udda hyllningsdikt
av denne, publicerad 1934, till Marinus van der Lubbe (den holländ-
ska kommunist som samma år avrättades som anstiftare av riksdags-
husbranden i Berlin).

Dikten väckte uppståndelse bland lappomän och militärer. Man
hotade att skjutsa Björling över ryska gränsen och då han satt på
en restaurang spottade de förbipasserade honom i ansiktet. Det
krävdes kanske större mod och intensivare engagemang för en
dikt som Björlings på den tiden än de riskfria repetitionerna av
det som skedde för tjugo, trettio år sen kräver av nutida diktare?
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138 ”Kravet på begåv-
ning väcker måhända
inom den trånga fin-
landssvenska miljön
osäkerhet hos ungdo-
marna, som därför
döljer sin eventella
begåvning – eller brist
på begåvning –
bakom ett bullersamt
socialt engagemang.
När dessa ungdomar
längre fram får erkän-
nande för sina presta-
tioner, växer själv-
förtroendet och den
aggressiva hållningen
blir mera avspänd. De
unga hos oss, och
även de äldre, som
inte lyckats hävda sig,
kommer därför alltid
att ropa på socialt och
politiskt engage-
mang”.

Parland konstaterar att politisk tematik i
en dikt ändå inte garanterar ett djupt
personligt engagemang, och att på mot-
svarande sätt kontemplativ lyrik inte be-
visar brist på politiskt engagemang; hon
hänvisar här till Mao Tse-Tungs och Dag
Hammarskjölds dikter. Hon drar också
en parallell mellan dagens och 1930-ta-
lets modernismkritik:

Grälet om det sociala engagemanget
och modernismen är i själva verket av
mycket gammalt ursprung. För 30 år
sen gick anklagelserna huvudsakligen ut
på att modernisterna ägnade sig åt
självbespegling, var inneslutna i den ma-
giska kretsen av ett trångt synfält och
en begränsad livserfarenhet och hopp-
löst stampade på stället utan kraft att
bryta sig ut till en rikare, friare och
mera objektiv människoskildring. Dessa
åsikter uttalades av några radikala unga
författare, som i dag av FBT klassifice-
ras som reaktionärer.

Parland likställer alltså vänster- och högerradikalism och föreslår att
”detta periodiska uppdykande av krav på socialt intresse i lyriken” –
detta ”bullersamma” engagemang – beror på psykologisk osäkerhet
hos unga (och misslyckade äldre) i ”den trånga finlandssvenska mil-
jön”.138

Rubriken på Nina Parlands artikel, ”Människan – Jaha!” ser ut
som en anspelning på Johannes Salminens ”Havet – jaha!” (Vbl
16.7), men Parland anknyter inte öppet till Salminen och rubriken
ironiserar inte heller, som man kanske kunde vänta sig, över männi-
skofientlighet. Tvärtom kritiserar hon vad hon ser som en överdriven
människocentrering:

Centrallyriken beskylls för att vara egocentrisk. Men är inte fält-
ropet: ”Det är människan det gäller!” endast en utvidgad form
för: ”Det är mig det gäller!” Finns det inte en möjlighet att den
som skriver naturlyrik söker uppnå något som gäller för oss alla?

Parland introducerar alltså ett ’grönt’ tema: en typ av engagemang
som ännu under tidigt 1960-tal inte har blivit eller – inte heller av
henne – identifierats som politiskt. Hon citerar en dikt om ”djurens
nödrop” av Eeva-Liisa Manner i Bo Carpelans översättning, och frå-
gar:
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Har någon i FBT ägat en enda tanke åt massmorden och tortyren
som djuren utsätts för? Den naturmiljö vi har omkring oss har
vuxit fram under hundratals miljoner år och vi förstör den nu
oåterkalleligt i urbaniseringens och civilisationens namn. Har dik-
taren inget ansvar här? […] Känslan för naturen och djuren be-
höver ingalunda utesluta känslan för människorna. Det ena är
tvärtom en förutsättning för det andra.

Sammanfattande skriver Nina Parland att Claes Andersson i sina ar-
tiklar har en tendens att ”förenkla lyrikens problem enligt mönstren
för en politisk ideologi”. Hon ställer hans ”intolerans och moralism”
inför den ”kontemplativa” poesin mot det ”toleranta och sympatiska”
tonfallet i hans poesi och hans ”recension av böcker med homosexu-
ell problematik”. I det sista stycke som samtidigt blir debattens slut-
ord skapar hon en association mellan FBT och marxism, och efterly-
ser tolerans:

Mitt inlägg kommer väl att enligt marxistiskt mönster kallas reak-
tionärt. Mina dikter gör säkerligen ett formalistiskt intryck på
gruppen kring FBT. Vår dikt har ett underskott av bra dikter i den
anda FBT efterlyser och det är naturligtvis betydelsefullt att den-
na gren av lyriken får växa till. Men varför måste en lyriker så ofta
hävda sin egen dikt genom att dödförklara sina konkurrenter?

Kommentar

Hänvisningen till ”marxistiskt mönster” kan – precis som Carolus
Reins ”postmodernism” – förvirra en sentida läsare. Det första FBT-
numret innehöll faktiskt en artikel (av Ingmar Svedberg) om Kola-
kowskis marxism, men uppfattar Nina Parland verkligen Claes An-
dersson och FBT som ”marxism”, och skjuter inte hennes jämförelse
mellan FBT och 30-talets ”reaktionärer” över målet? Också ansatsen
att psykologisera motståndarens motiv (stämpla dem som osäkra
unga eller gamla losers) är tvivelaktig.

Samtidigt är påminnelsen om att ”engagemang” kan ha andra för-
tecken (30-talets höger-) än de av Andersson underförstådda på sin
plats. Nina Parland hävdar också – tydligare än t.ex. Bo Carpelan och
Carolus Rein – att det inte finns något samband mellan politisk
ståndpunkt (eller brist på en) och poetisk kvalitet (eller brist på så-
dan). Även om hon kan sägas försvara en ”kontemplativ” och ’av-
siktslös’ lyrik, inklusive Maos och Hammarskjölds, lyfter hon i andra
exempel fram starkt etiskt/politiskt laddad diktning, som Björlings
van der Lubbe-dikt och Manners djurdikt.

Hennes eget, av inlägget att döma starka, engagemang för djuren
och naturen är ändå – snarare än ett argument mot FBT:s ’engage-
mangsestetik’, eller för ’ren’ naturdikt – ett utsträckande av ’kravet’
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på politisering av dikten, till ett fält som senare skulle börja kallas för
ekologins.139

Över lag för Nina Parlands inlägg in intressant nytt stoff i debat-
ten, och man kan i efterhand tycka att det är synd att ingen (veterli-
gen) hakade på det. Trots en del slag under bältet är texten – på
samma sätt som Stig Carlsons och Bo Carpelans (första) inlägg, och i
kontrast till Rabbe Enckells – öppen och förhandlingsinriktad.

Anknytningen till ’Carolus Reins debatt’ är lös och handlar mest
om forum och timing. Nina Parlands inlägg är en självständig kom-
mentar till Claes Anderssons texter. Därmed förstärks den bild som
nu vuxit fram av Andersson som den ’mest debatterade’ av deltagarna
i hela ”M-debatten” 1965. Kvantitet går i det här fallet hand i hand
med kvalitet: Bo Carpelan, Carolus Rein och till sist Nina Parland
står alla för seriösa kommentarer som berikar problemställningen och
jämsides med konfrontation lämnar ett rimligt utrymme för dialog.

Samtidigt kan man observera att modernismen inte dominerar
som tema i debattens ’Andersson-spår’. Minst lika mycket eller mera
utrymme ägnas, av honom själv och hans motparter, åt sådana
nyckelbegrepp för en ’ny’ poesi som engagemang och ”tidsmedveten-
het”. Det dödförklarande av ”konkurrenter” som Nina Parland klan-
drar i debattens sista mening har kanske fyllt en uppgift om det lett
till en produktiv och mångsidig debatt också kring den positiva for-
muleringen av Anderssons ideal.

Sammanfattning: debattens sak

”Modernistdebatten” handlar alltså bara delvis om modernismen och
den handlar efter hand i ganska hög grad om Claes Andersson. Mot
att kalla diskussionen i sin helhet för t.ex. ’FBT:s debatt’ eller ’Claes
Anderssons debatt’ talar ändå att det i ännu högre grad är frågan om
’Johannes Salminens debatt’ – en slutsats som jag ska motivera när-
mare i den här sammanfattningen av debattens sakdimension.

Först vill jag ändå peka på några andra mönster, motiv och trådar
som jag hittills avstått från att låta framställningen spinnas kring.

Död och uppståndelse

Den första och enklaste motsättningen eller snarare bilden man kan
ta till för att beskriva debatten kretsar givetvis kring temat om

139 Nalle Valtiala, en
av FBT-medlem-
marna, profilerar sig
tidigt som miljö-
skribent. Hans pam-
flettbok Varning för
människan (Helsing-
fors 1968) tyder på att
Nina Parland varit för
pessimistisk när hon i
sitt inlägg antog att
FBT:arna skulle för-
hålla sig ointresserade
till miljöförstöringen.
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”modernismens död”, inklusive ”lik”-metaforen. ”Liket” blir, som vi
sett, det tema som i sin (skenbara) enkelhet och tydlighet fascinerar
de flesta, inklusive de kåserande kommentatorerna. Det är FBT-
manifestet som först formulerar ’dödsannonsen’, och Ingmar Sved-
berg följer upp den med sitt öppningsinlägg i Vasabladet, ”Det mo-
dernistiska liket”. Materialet ligger latent någon månad tidigare i
Claes Anderssons Progress-artikel (senare återgiven i Hbl) , som i na-
turalistisk ton kåserar kring traditionens lik, fast utan att identifiera
det med modernismen – snarare tvärtom. Andersson konkretiserar
här i sin tur idén om en ”död” tradition i Johannes Salminens essä-
samling Levande och död tradition (1963). Vi har alltså dels traditio-
nens ”död” (Andersson), dels modernismens ”reträtt” (Salminen) –
eller ännu mera dramatiskt: dess svek mot det moderna (och därmed
i en mening sig själv). FBT-manifestets och Ingmar Svedbergs bidrag
är att de två tankarna sammanställs i en enda bild.

Av Svedbergs öppningsinlägg framgår att hans begrepp om den
modernism som enligt honom är ”död” är diffusa och inte bygger på
förstahandskunskap. I andra ändan av debattspektret har vi Rabbe
Enckell, som givetvis besitter en mycket djup kunskap om den mo-
dernistiska litteratur han själv är en del av, men som inte sporras –
inom debattens ram – att tillämpa den på de samtida strömningarna.
Både ’modernismen’ och ’modernismkritikerna’ tenderar i Enckells
sårade kommentarer att reduceras till samma emotionella stereotyper
som Svedberg tänker i, fast med motsatt värdeladdning. Kritikerna är
enligt Enckell inkompetenta, och beviset på deras inkompetens är att
de framför kritik mot modernismen. Cirkeln är sluten.

I den här, lätt karikerade, uppställningen har vi alltså två motsatta
poler – symboliserade av Svedberg och Enckell – med minimal vilja
och få förutsättningar att föra en sakdebatt. Vill man, för tydlighe-
tens skull, karikera de två motsatta polerna ytterligare ett steg, kunde
man peka på det drag som förenar parterna: bägges förhållningssätt
är övervägande emotionellt och ingendera vill eller förmår beskriva
det formella ämnet för debatten – ”modernismen” – på ett intressant
sätt.

För den ena karikerade positionen (1) är ”modernismen” ett ”lik”
och samtidigt paradoxalt nog en ”diktator”, alltså en slags zombie, en
okänd demon, ett monster, som liksom Hamlets far eller Don Gio-
vannis stenbeläte utövar sitt inflytande från andra sidan graven.

För den andra, lika karikerade positionen (2) är ”modernismen”
inte bara levande, utan står ovanför vanliga former av liv. Den besit-
ter alltså en sorts ”helighet” som utesluter rationella förhållningssätt;
att närma sig den med analytiska redskap är redan i sig ett uttryck för
blasfemi och bevisar att analytikern i fråga saknar den ”sympati” som
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är nödvändig för att ta till sig inte bara modernistisk utan konst i
allmänhet.

Debattens ytterlighetspoler – ängeln och djävulen – bygger alltså
bägge på en god portion magi och utrymmet för en sakdebatt är i
motsvarande mån litet. Om man ändå kan tala om ”M-debatten”
som ett verkligt meningsutbyte, så beror det på att parterna inte är så
extrema och anti-rationella som de här beskrivna, och överdrivna,
polerna.

Sannolikt spelar extremerna sin egen roll för att fältet ska ’laddas
upp’, men samtidigt är en slutsats att den egentliga diskussionen ut-
vecklas främst mellan och tack vare andra deltagare än Ingmar Sved-
berg och Rabbe Enckell.

Modernismens isärtagande

Nyanserande kritiker av ”modernismen” är framför allt Johannes Sal-
minen och Claes Andersson, nyanserande försvarare Bo Carpelan,
Stig Carlson, Sven Willner, Hans Fors, Nina Parland, N-B Storm-
bom. Även om Salminen och Andersson bägge tenderar att i sina
mera svepande formuleringar ifrågasätta ”modernismen” som sådan,
kan de traditionen tillräckligt bra för att göra meningsfulla distink-
tioner inom den, inom gruppen finlandssvenska 10/20-talsmodern-
ister.

Synkron och diakron upplösning av modernismens enhet

I synnerhet Salminen ser skillnader längs både en synkron och en
diakron axel. Hans tes om modernisternas fanflykt från det moderna
tenderar att – för argumentets skull – betona den diakrona föränd-
ringen: flykten ses som en samfälld rörelse. Men Salminen utplånar
ändå inte (de synkrona) skillnaderna mellan de enskilda modernis-
terna. Tvärtom betonar han läsarens rätt att ta fasta på sådana skill-
nader och att välja i traditionen. Om fanflykten är huvudtesen i ”Så
har jag åter fot mot jord” så är det (enligt Salminen) ’eliotska’ förhåll-
ningssättet – att traditionen lever med de levande, och dessutom bör
göra det – en huvudtes genom hela Levande och död tradition.

Läsaren eller verket

Salminens egen modernistiska kanon inbegriper delar av alla de fin-
landssvenska pionjärernas produktion och förklarar andra delar för
icke-modernistiska (utom i fråga om Parland, som gäller i sin helhet,
och Enckell som inte berörs). Salminens centrala prövosten är den
aktiva relationen till moderniteten. Traditionen underkastas alltså ett
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slags tematisk kritik, verken jämförs med ett modernismbegrepp där
diktens ämnessfär betonas – jämför ”Modernism 2” i min inledande
översikt. Av Salminens kritiker ställer tydligast Stig Carlson den mot
en ”Modernism 4”-uppfattning, en ”livskänsla” som form och inne-
håll samverkar till att uttrycka.

N-B Stormboms med Stig Carlsons besläktade kritik går ut på att
verket måste ses mot sin tidsbakgrund och att ett författarskap utgör
en helhet där man inte (som Salminen) kan bryta ut enskilda verk
eller perioder. Rabbe Enckells krav på ”sympati” för verket uttrycker
samma helhetstanke. Schematiskt kunde positionerna sammanfattas:

Salminen (Eliot) Carlson, Stormbom, Enckell

läsaren verket/författaren
läsarens samtid verkets samtid
urval helhet
kritisk analys sympati
modernism som motivsfär: modernism som form och

moderniteten livskänsla

Mot Salminens ’eliotska’, kritiska, analytiska, läsar- och samtidscen-
trerade förhållningssätt protesterar alltså i ”M-debatten” förespråkar-
na för ett mera holistiskt, organiskt, romantiskt, historicistiskt och
verkcentrerat synsätt. Även om tematiken aldrig helt blommar upp
inom diskussionen, kunde Salminens kritiker ha tillagt att en läsning
på läsarens villkor riskerar att projicera dennes fördomar på verket/
historien, att göra det/den alltför likt sig själv och ens egen tid och
därmed utplåna dess radikala ’annorlundahet’.

Salminen å sin sida formulerar ett flertal gånger den motsatta var-
ningen, nämligen att den läsare som enbart underkastar sig verken
utplånar sig själv och förlorar sin direktkontakt mot dem: ”Upprik-
tighet är det första som krävs; att leva bland skenvärden förgiftar till
slut hela vårt förhållande till förfädren och deras verk.”140

Parlands tidsmedvetenhet? Salminen kontra Andersson

Om Johannes Salminen i sina resonemang närmast representerar lit-
teraturhistorikern och den sofistikerade läsaren, så ställer Claes An-
dersson sina frågor till traditionen ur den samtida författarens syn-
vinkel: vad kan han i dagens läge ”bygga vidare på”? Och där Salmi-
nen – i likhet med t.ex. Bo Carpelan – lyfter fram delar av traditio-
nen som positiva exempel, är Andersson mera skeptisk när det gäller
den finlandssvenska modernismen. I stället intresserar honom sam-
tida riktningar – Göran Palms nyenkelhet och Saarikoskis ”dialek-
tiska” poesi. Här kunde man säga att Andersson är till och med ’mera
modernist’, i en traditionsförnekande, ”make it new”-mening.

140 Salminen: Le-
vande och död tradi-
tion, s.10.
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Det honnörsord som Andersson själv väljer, ”tidsmedveten” po-
esi, kunde i och för sig också användas om Salminens modernitets-
medvetna modernistiska tradition. Men i praktiken verkar det finnas
en nyansskillad mellan Anderssons och Salminens respektive ”tids-
medvetenhet”. Den lilla polemiken mellan Salminen och Andersson
kring Henry Parland är instruktiv. Just den relativism och svala cy-
nism som tilltalar Salminen, distanserar Andersson från Parland; hans
lanolinflickor får, skriver Andersson (Vbl 10.6), ”tidens puls att vi-
brera”, men samtidigt saknar Parland

[…] förmåga att bejaka och solidarisera sig med sin tids mänskor.
Tingen i Parlands dikt är ångestsymboler – inte nyttiga, självklara,
accepterade.

Parlands ångest förefaller alltså inte Andersson vara tillräckligt kon-
struktiv. Till det invänder Salminen: ”Kan någon ’samtidighet’ av in-
tresse uppnås utan känsla också för det absurda och hotfulla i vår
situation?” (Vbl 13.6). Under åsiktsskillnaden om Parland kan man
spåra en skillnad i synen på diktens didaktiska och politiska uppgif-
ter.

Den fördömda konkretismen

Ett annat testfall i debatten – vid sidan av Parland, Brecht och Dikto-
nius – är konkretismen. När Hans Fors (Vbl 13.7) föreslår att de
”unga” kunde ägna sig åt att kritisera den, i stället för modernismen,
liknar det en uppmaning att för trevnadens skull skälla på en frånva-
rande i stället för en närvarande. Konkretismen, som från och med
1950-talet och Öyvind Fahlström låter höra av sig i Sverige, är på
finländsk botten mest ett rykte, även om Bror Rönnholm antecknar
ett visst konkretistiskt inflytande på finskt håll hos Väinö Kirstinä
från år 1963 och på finlandssvenskt i Kurt Sanmarks OSV, som ut-
kom 1964.141

Den enda ”M”-debattör som uttrycker sig positivt om konkretis-
men är Sören Lindgren i sitt första inlägg (Vbl 5.5), där han gör ett –
åtminstone djärvt – försök att ’kapa’ Henry Parland för konkretis-
men snarare än nyenkelheten. Efter en tillrättavisning från Claes An-
dersson – konkretismen är enligt Andersson en ”lekstuga” där man
”söndrar sin telefonapparat och får som svar en tystnad i luren” –
byter Lindgren på sitt kännspaka sätt åsikt: konkretismen står nu för
”esteticistisk överdimensionering”, Andersson ”oroade sig i onödan”
(Vbl 10.6).

Poeten och Björling-forskaren Bo Carpelan, som kunde tänkas ha
en ljusare syn på konkretismen, tar inte upp handsken, och på hösten
skriver Carolus Rein – som anser att modernismen lever – oemotsagd

141 Rönnholm
(otryckt): ”FBT – en
tidskrift i sin tid”, s.
25–26 och 29.
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att konkretismen inte borde ge anledning till andra än ”rena mental-
vårdssynpunkter” (Hbl 3.10).

Konkretismen, som tvärtom kunde tänkas väcka entusiasm hos
klassiska avantgarde-modernister, blir i ”M-debatten” det frånva-
rande tredje; den oansvariga bråkstaken som ingen vill ha med i sitt
lag. Modernismförsvararen Rein talar om konkretismen som ”idiot-
intellektualism” och modernismkritikern Andersson om en ”akade-
misk” angelägenhet som ”fråntar många läsare den legitima möjlig-
heten att via den normala språk- och samtalssituationen få del av den
verklighet som dikten ändå kan förmedla”. Liksom i fallet Henry Par-
land handlar Anderssons kritik av konkretismen om diktens didak-
tiska ansvar att på ett konstruktivt sätt kommunicera med publiken.

En ny publik

Johannes Salminens överväganden (liksom, bland andra, Rabbe Enc-
kells och Carolus Reins) implicerar snarast en sofistikerad, individu-
ell läsare med mer eller mindre suverän tillgång till hela litteratur-
historien. Ingmar Svedberg och Claes Andersson tar, till skillnad från
Salminen, upp publikfrågan, dikten som ”kommunikation” – ett av
tidens modeord. Andersson – men också Bo Carpelan och Hans Fors
– talar i debatten om att ”nå” den s.k. vanliga läsaren. Här kunde
ligga ett frö till en ny ”obegriplighetskritik” av modernismen, och
därför är det viktigt att anteckna att ingen av debattörerna är inne på
en sådan. I stället ger Carpelan frågan en intressant vändning när han
påpekar att enkelhet och ”orenhet” kräver mycken ”craftmanship”
och att collaget lätt blir ”skendemokratiskt”. Själv vill han, skriver
han, ha en ”demokratisk” dikt, inte en ”aristokratisk-kringskärande”.

Salminen kommer för sin del nämast publikaspekten i sina åter-
kommande hänvisningar till filmen som ett (för tillfället) djärvare,
mera aktuellt (och implicit alltså ’mera modernistiskt’) medium. An-
dersson ser kanske motsvarande egenskaper i en dikt som ”fungerar i
mjölkbutiken” och i collagets ”demokratiska” förhållningssätt till
språket.

Vänstertemat, Brecht-spåret och Diktonius-spåret

Visionen om en ny, bredare publik för poesin hänger under 1960-
talets början ihop med vänstervisionen om en över lag ökad social
och kulturell jämlikhet. En explicit koppling mellan ”modernist-
debatt” och samhällspolitisk diskussion görs egentligen först av Nina
Parland i debattens sista och alltså okommenterade inlägg, Hon stäl-
ler upp – men bryter också ner – distinktioner som ”reaktionär”,
”formalistisk” och naturdikt kontra ”socialt engagerad” dikt.
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En politisk undertext finns också bakom Sören Lindgrens och
Ingmar Svedbergs förvirrande hänvisningar till Euterpe-traditionen
och det ”hirnska harmonikravet” som förklaring till ”modernismens”
världsfrånvändhet, och i Lindgrens lika förvirrande anklagelser mot
Rabbe Enckell och Christer Kihlman för att acceptera en urskill-
ningslös ”försoningstanke”. Mot Svedbergs och Lindgrens lösa an-
klagelser är det lätt för andra debattörer att invända med mot-
exempel. Effekten är ändå att någon form av ”engagemang” framstår
som ett positivt värde för nästan alla i debatten.

Det är knappast ett sammanträffande att de två linjer jag karakte-
riserat som debattens två mest givande dialoger kretsar kring två
’vänstermodernister’: dels Brecht, dels Diktonius. I bägge fallen kan
man tala om en omförhandling av traditionen.

Både Carpelan och Andersson gör anspråk på Brecht, men för
skilda ändamål: Carpelan som bekräftelse på sin relativistiska och dis-
tanserade estetik, Andersson för sin mera uttalat engagerade, sam-
hällspolitiska. Poängen är här att uppskattningen av Brecht i bägge
fallen är hög.

I fallet Diktonius försvaras diktaren av N-B Stormbom och Stig
Carlson mot Johannes Salminen, som i honom ser ännu en bekräf-
telse på sin reträttstes. Visserligen kan man hävda att Salminen sna-
rare är ute efter att jämföra de modernistiska anspråken med verklig-
heten, men poängen är att Diktonius’ eventuella engagemang åt-
minstone inte ligger honom i fatet för någondera parten i denna de-
batt.

Sett i ett efterklokt perspektiv testas och avspeglas vänsterns sti-
gande aktier i tiden i upptäckandet av och intresset för just Brecht
och Diktonius i en litteraturdebatt om modernismen.

Angreppets paradox, försvarets paradox

Rabbe Enckell finner i sin redan citerade Hbl-artikel ”Revolt och re-
volt” (Hbl 15.7) att kritikerna inte ”träffat modernismen på någon
enda väsentlig punkt”. Men han noterar också att

[…] det visat sig att mycket av det som man beskyllt modernis-
men för att sakna, i själva verket haft sin upprinnelse där, vilket de
unga debattörerna ibland, ehuru surt, tvingats medge.

Den som ”tvingats medge” en förbindelse bakåt – surt eller inte – är
Sören Lindgren i sitt första Vbl-inlägg ”Trådarna från modernismen”.
Att Enckell talar om honom i pluralform måste ha en rent retorisk
bakgrund. Claes Andersson och Ingmar Svedberg är inte speciellt in-
tresserade av att spåra den ”nya” diktens ”trådar” bakåt. ”Det enda
som är viktigt är att en dylik dikt fungerar”, skriver Andersson t.ex.
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apropå ”collagediktningens” eventuella föregångare (Vbl 18.5). Jo-
hannes Salminen å sin sida är den som från första början aktivt lyft
fram Henry Parland och den tidiga Björling som förebilder – hans
kampanj för dem är varken ”sur” eller ett ”medgivande”.

Poängen är att det ur Rabbe Enckells synvinkel är fel sorts moder-
nism som Lindgren och Salminen finner rottrådar i. Frågan är alltså
om Enckell verkligen kan räkna t.ex. Parlands återupptäckande till
godo för sin egen estetik, så som han verkar göra i citatet.

Däremot har Enckell rätt i att många av de drag som ”de unga
debattörerna” efterlyser går att hitta inom den modernistiska tradi-
tionen. Exempel på ”tidsmedvetenhet”, socialt engagemang och ett
enkelt och vardagsnära tilltal är lätta att hitta hos klassikerna Söder-
gran, Olsson, Diktonius, Björling, Enckell och Parland. Om de se-
dan verkligen, som Enckell anser, ”haft sin upprinnelse där” är ytter-
ligare en annan fråga.

Modernismförsvararen Rabbe Enckell skulle alltså i princip kunna
glädja sig åt att de ’modernistiska’ dragen – om de är det – lever och
har hälsan, oberoende av om man just nu kallar dem för modernism
eller något annat. Om det är en paradox att modernismen angrips för
att sakna något som den har, så är det en lika stor paradox att en
modernist blir upprörd över just den anklagelsen. Konflikten kunde
ju i så fall lösas vid en genomgång av begreppen, genom att man
söker sig fram till ett gemensamt språkbruk.

’Alla’ är modernister?

Som Mårten Ringbom spydigt påpekade redan i Vbl 11.5, kan den
”modernistiska tvångströjan” (Svedberg) knappast bestå i ”svårighe-
terna att få ut en samling sonetter eller ett diktepos på hexameter”.
Följer man Ringboms tankegång så skriver man i en modernistisk
tradition om man har brutit med den bundna formen och det ”tope-
lianska stilidealet”. Numera är därmed ’alla’ modernister, inklusive
FBT:s poeter. Varför alltså (Ringbom:) ”såsom Akilles släpa den döde
Hektor runt stadens murar i blint raseri”? Om de unga poeterna
själva är en del av modernismen så drabbar en dödförklaring ju också
dem själva.

Uppenbart finns en reell – inte bara terminologisk – motsättning
bakom debatten. ”Engagerad”, ”tidsmedveten”, ”dialektisk”, ”demo-
kratisk” dikt förs på ett välkänt sätt fram som alternativ till ”kon-
templativ”, distanserad, klassicistisk och eventuellt exklusiv dikt.
Man kunde, för att fortsätta Ringboms perspektiv, se det som en kon-
flikt inom modernismen, och i den meningen alltså verkligen en
’modernismdebatt’: en debatt mellan modernismens olika traditio-
ner.
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Salminens modernism kontra Reins

Vilken eller vilka modernism(er) talar debattörerna då om? Poeterna
Claes Andersson och Bo Carpelan bekymrar sig inte så mycket om
definitionsfrågan. Bägge intar en pragmatisk inställning och talar hel-
lre om ”traditionen” i allmänhet. För Ingmar Svedberg och – ibland
– Sören Lindgren blir ”modernismen” på ett rätt kaotiskt sätt inbe-
greppet av allt ont. Hos Rabbe Enckell och Sören Lindgren finns en
’allt = allt’-inställning där i stort sett vad som helst vid behov kan
härledas till ”modernismen” (hos Lindgren dessutom vidare bakåt).
Stig Carlson skriver för sin del vagt om en ”livskänsla”, medan Johan-
nes Salminen, som vi sett, ställer upp en till synes mera konkret mo-
tivmässig referens till det moderna som sitt villkor för äkta moder-
nism.

Den debattör som motsvarar Salminen när det gäller tydlighet,
men som ger termen modernism en helt annan innebörd, är Carolus
Rein. Rein erbjuder visserligen ingen explicit definition, men genom
sin utpekande metod ger han oss ändå en ganska god föreställning
om sitt språkbruk. De samtida exempel han ger på ”modernister och
eftermodernister” (eller ”postmodernister”) – Rabbe Enckell, Solveig
v. Schoultz, Ralf Parland, Peter Sandelin, Inga-Britt Wik – ringar in
en närmast centrallyrisk modernistisk linje.

Just den här linjen är den ”modernism” som Salminen ifrågasätter
i sitt angrepp på ”flykten till Onnela”. Udden i dels framlyftandet av
i synnerhet Henry Parland, dels i tesen om de finlandssvenska mo-
dernisternas reträtt från moderniteten från och med 1930-talet, rik-
tas mot vad Salminen ser som ett idylliserande, världsfrånvänt och
för modernismen främmande drag. Det som man kunde kalla ’re-
trättmodernismen’ har ändå av någon anledning börjat kallas för
”modernismen” – för övrigt just på det sätt som t.ex. Carolus Rein
gör senare i debatten. (En poäng är här att Rein inte räknar sin egen
poesi till traditionen.)

Sett ur det perspektivet står Carolus Rein för det allmänna språk-
brukets ”modernism” (i mitten av 1900-talet) och Johannes Salmi-
nen för en mera ’ortodox’ tolkning som går tillbaka till vad han ser
som begreppets etymologi. Salminen avkräver sin ”modernism” en
aktiv relation till moderniteten. Kanske inte så mycket för att göra
anspråk på ordet i sig självt – ”kalla det sedan modernism eller inte”,
skriver han. Snarare för att det gängse språkbrukets (t.ex. Reins) ”mo-
dernism” mist sin udd och liksom ställt sig i vägen för den egentliga,
samtidsmedvetna modernism som intresserar honom.

”En modernism som blockerar vägen till det moderna?” frågar
Salminen (Vbl 13.6). Bakom paradoxen ligger den uppfattning och
det språkbruk som under efterkrigstiden blivit dominerande och nor-
merande: ”modernismen” som en avklarnad, sval, klassicerande dikt-
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ning, nära naturen och det lilla livet, distanserad från samtidens grälla
och påträngande uttryck. Salminens och Anderssons beska kritik av
”sommarstugepoesin” och lyrikens ”kontemplationsgömmor” må
vara orättvis eller inte, den positiva sidan av kritiken är Salminens
försök att aktualisera en annan tradition, en annan slags modernism
än den just då rådande.

Salminens debatt

I den meningen är ”M-debatten” år 1965 Johannes Salminens de-
batt: en sorts offentlig hearing, delvis via ombud, kring den tanke-
gång han i essäform lagt fram några år tidigare. Debatten kunde för-
stås ha brutit ut också utan Salminen. Givet Rabbe Enckells närvaro
och strömningarna ’i tiden’ kan man mycket väl tänka sig t.ex. dialo-
gen mellan Claes Andersson och Bo Carpelan utan några hänvis-
ningar till just modernismen. Salminens centrala roll blir ändå att
upprätta en förbindelselänk mellan å ena sidan vissa av de aktuella
trenderna – nyenkelhet, collage, diktens ”demokratisering”, den este-
tik som fr.a. Claes Andersson arbetar fram – och å andra sidan delar
av den finlandssvenska modernistiska traditionen. Han ger därige-
nom den ’nya’ dikten en tradition. Vare sig den vill ha en eller inte.

Aktualiseringen kräver en isärtagning av modernismtraditionen i
flera ’modernismer’ och isärtagningen är smärtsam för dem som lik-
som Rabbe Enckell, N-B Stormbom, kanske Stig Carlson, vill bibe-
hålla modernismen som en organisk helhet, se den mot sin egen tids-
bakgrund o.s.v. 10/20-talsmodernisternas inbördes olikheter förne-
kas visserligen inte av någon i debatten, men Salminen verkar vara
den första som drar konsekvenser av olikheterna och så att säga be-
känner färg, till förmån för vissa modernister under vissa perioder
och till nackdel för andra.

Dikten och tiden

Vad handlade ”M-debatten”, ”modernistdebatten” om? Ett kort svar
måste med nödvändighet upprätta en hierarki, som över- och under-
ordnar de många trådarna och motiven i den hittills mer eller mindre
katalogartade framställningen. Jag måste – för att återknyta till det
inledande foucaultska perspektivet – föreslå en ordnande princip för
”arkivet”, för ”registret”. En rad sådana hierarkiserande ansatser har
jag redan gjort; jag har sett vissa trådar och argument (och vissa de-
battörer) som intressantare, mera fruktbara än andra. Jag har talat
om inläggens relevans, kunskapsnivå, deras värde för debatten, och
försökt motivera mina värderingar.
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Mitt svar på frågan om debattens övergripande tema tar sin ut-
gångspunkt i det gemensamma för (vad jag ser som) debattens två
huvudlinjer: ’Johannes Salminens debatt’ och ’Claes Anderssons de-
batt’. Ett lämpligt nyckelord är här, knappast förbluffande, den ”tids-
medvetenhet” som Andersson åberopar i rubriken på sitt första Vbl-
inlägg. Både Salminen och Andersson talar, fast med skilda
betoningar, om behovet att relatera dikten till en samtida verklighet.
För Andersson innehåller ”tidsmedvetenheten” ett demokratiskt vär-
de; man kunde formulera det som att samtiden är en möjlig kon-
taktyta, ett upplevelsematerial som diktaren har gemensamt med
publiken. Salminen betonar en mera existentiell dimension: dikta-
rens uppgift är att bearbeta och besvärja den tomt påträngande
aktualiteten, att ge den ett djup som kan motstå ”ytans djinner”.

Det motsatta perspektivet förs in i debatten av Bo Carpelan: det
”just nu-aktuella” är samtidigt det flyktiga. Poesin vill kanske nå ut-
över mjölkkartongens sista förbrukningsdatum.

Anderssons ”För en tidsmedveten poesi” kan utnämnas till debat-
tens mest debatterade enskilda artikel, följd av Salminens ”Det var en
gång en jaguar”. Deras centrala placering blir ännu tydligare om man
beaktar responsernas kvalitet; som jag ser det ökar en en artikels värde
när den genererar värdefulla svar. Anderssons ”tidsmedvetna” inlägg
genererar den centrala dialogen med Bo Carpelan i Vbl och senare, i
huvudstaden, den mera perifera med Carolus Rein. Samt – via An-
derssons förtydligande av sig själv i FBT:s första nummer – Nina Par-
lands kommentar.

Salminens framlyftande av en samtidsinriktad linje hos 10/20-
talsmodernisterna – i ”fot mot jord”-essän 1963 – kan å sin sida sägas
ligga bakom ”M-debatten” i sin helhet. Den gör det indirekt, via
Svedbergs och Anderssons inlägg, och direkt, i form av dialogen mel-
lan Stormbom, Salminen och Carlson.

Att Salminens och Anderssons ”tidsmedvetande” blir ett centralt
topos i debatten tyder på att de dörrar det slår in åtminstone inte har
stått vidöppna. Hur ser då ’huset’ ut – den motsatta positionen? Ing-
mar Svedberg citerar Rabbe Enckells ord från 1946 – ”Vi kartlägger
inte tiden, vi söker inte tidens ansikte eller vårt ansikte i den”. Men i
den aktuella debatten ser eller erkänner Rabbe Enckell inget topos
och varken han eller någon annan formulerar ett verkligt konsekvent
”tidsfrånvänt” ideal.

Däremot relativiserar Bo Carpelan, Nina Parland och i viss mån
Carolus Rein den föreslagna, ”tidsmedvetna” dikten. Det är framför
allt Carpelan som i poetiska paradoxer hävdar att distans ger klarsyn
och att det aktuella engagerar honom i sin ’inaktuella’ dimension av
ständig återkomst. Nina Parland visar i mera konkreta termer att t.ex.
naturdiktaren kan vara oväntat politisk. Varken Parland eller Carpe-
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lan förkastar ändå rakt av Salminens och Anderssons hållning.
Tvärtom kommer de – liksom Sven Willner, Stig Carlson och Hans
Fors – i viss mån ”engagemanget” till mötes. ”Vår dikt har ett under-
skott av bra dikter i den anda FBT efterlyser”, skriver Nina Parland;
underskottet erkänns alltså.

”Tidsmedvetenhetens” ideal formuleras av Salminen, Andersson
med flera. Den ”tidlösa” diktens ideal går att utläsa framför allt ur
Carpelans första Vbl-inlägg, ”Det återkommande ögonblicket”. De-
battens nyckelord och dess mera implicita estetiska positioner kan
syntetiseras som två poler, den ’tidlösa’ och den ’tidsmedvetna’ dik-
tens:

’tidlös dikt’ ’tidsmedveten dikt’

förhållande till utanför/ovanför det tematiserar aktivt
samtiden aktuellas tillfälligheter moderniteten

typ av poesi, central- och naturlyrik ’engagerad’ dikt
tematik

språkmaterial klassiskt, ’rent’ ’orent’, ’dialektiskt’,
demokratiskt

tonfall avklarnat, lågmält vardagligt, ’kommu-
nicerande’

författarroll, outsider, eremit, geni, deltagare, medborgare,
förhållande till inre exil, riktad mot utåtriktad, politiskt
publiken de inre källorna aktiv

Attityderna till författarrollen har jag här extrapolerat ganska fritt,
eftersom i stort sett bara Claes Andersson berör den aspekten i debat-
ten. På motsvarande sätt ställs inte frågan om diktens relation till
(den större) publiken av den ”klassicerande” diktens förespråkare.
Diktaren skriver för den likasinnade, läsarnas antal är en bisak.

De tre debatterna

För att återvända till det korta svaret på frågan om ”M-debattens”
tema, så kunde det förenklat till tre punkter lyda:

1) En annan poesi. I debatten formuleras en estetik som bryter
mot den rådande. Det ’nya’ idealet kallas av Claes Andersson för
”tidsmedveten poesi”. Det rådande kallas av diverse orsaker för ”mo-
dernism”.

2) En annan modernism. Själva terminologin innehåller en para-
dox – rubrikerna tidsmedveten och modernistisk kunde lika väl vara
synonymer – som speciellt Johannes Salminen redan före debatten
har intresserat sig för. Salminen tar isär modernismbegreppet och re-
konstruerar det i en anda som ligger nära Anderssons ’tidsmedvetna’
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ideal. Kring rekonstruktionen kretsar en god del av diskussionen;
därav benämningen ”modernismdebatten”.

3) Scenshowen. Givetvis har debatten också sin mera spektakel-
mässiga sida: dödsattester, lik-metaforer, hätsk munhuggning. Det är
framför allt Ingmar Svedbergs och Rabbe Enckells avdelning, den in-
tresserar kåsörerna och gör en del betraktare nedstämda. Här, i mud-
slinger-tältet, har också den populära mytologin sitt ursprung: de seg-
livade föreställningarna om debatten under de följande decennierna.

Debatten är inte Johannes Salminens i den meningen att hans reso-
nemang skulle bli accepterat, eller ens allmänt förstått; det som hans
kritiker och allierade diskuterar är ofta snarare dess karikatyrer. Claes
Andersson ställer den samtida visionen i centrum och hans manifest
är i den meningen mera framgångsrikt än Salminens, Bo Carpelans
eller Stig Carlsons rätt intrikata resonemang. Om jag ändå kallar ”M-
debatten” för Johannes Salminens debatt – med god hjälp av Anders-
son – så är det för att Salminen för in en komplex tolkning av den
finlandssvenska modernistiska traditionen och därmed – snarare än
att döda modernismen – revitaliserar den.

Om Claes Andersson är ute efter att rädda poesin åt samtiden, så
vill Johannes Salminen rädda modernismen från modernismen. Med
den senare menar han vad man i den anglosaxiska världen ofta kallar
”high modernism”. Också den mera pejorativa termen ”aristokrat-
modernism” – veterligen introducerad i det svenska språkområdet av
Göran Palm år 1963, i en BLM-essä om Ezra Pound – kunde använ-
das.142

Här – i isärtagandet av modernismbegreppet och i rekonstruktio-
nen, återupptäckten av en annan, mera ”tidsmedveten” modernistisk
linje än den rådande – ligger, som jag ser det, ”M-debattens” egent-
liga ’sak’. Här får den för 1960-talet tidstypiska omorienteringen en
lokal, finländsk förankring och en historisk kärna. Utan Salminens
perspektivbyte på ”våra modernister”, formulerad 1963 i essän ”Så
har jag åter fot mot jord”, hade M-diskussionen varit bara en sextio-
talsdebatt bland andra.

142 Termen används i
Ingmar Svedbergs
andra inlägg i Vbl,
24.6.1965. Göran
Palm använde den i
BLM 2/1963, s.139.
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2. PERSON

Varför nämner man bara ”de arga unga männen”?
Som om det inte fanns några vresiga gamlingar,

som med några spottsmällar kan avfärda dylik
kycklingvrede?

— Rabbe Enckell, 1961143

Avsikten med det följande kapitlet, ”Person”, är att skissera några av
’M-debattörernas’ tidigare offentlighetshistoria. Min vehikel är ett
urval tidigare debatter. Eftersom rätt många av periodens aktiva för-
fattare/kritiker var inblandade 1965, ger den bild som uppstår samti-
digt en infallsvinkel på den litterära situationen under tidigt 1960-tal
– på vad man kunde kalla för tidens debatthorisont.144

Vem är vem år 65?

 Vilka var deltagarna i ”M-debatten” år 1965? Rollistan från föregå-
ende kapitel kunde se ut som här nedanför, uppställd enligt ”läger”
och (inom parentes) ålder:145

”Modernistlägret” ”Oppositionen”

Rabbe Enckell (62): lyriker, essäist
Sven Willner (47): kritiker, redaktör
Stig Carlson (45): lyriker, redaktör
Nils-Börje Stormbom (40): kritiker, Johannes Salminen (40): essäist,

översättare, redaktör förlagsredaktör
Bo Carpelan (39): lyriker, kritiker,

bibliotekarie
Christer Kihlman (35): prosaist, Sören Lindgren (30): kritiker,

kritiker  redaktör
Carolus Rein (30): lyriker, studerande Claes Andersson (28), lyriker,

läkare
Nina Parland (23): lyriker, studerande Ingmar Svedberg (21): kritiker,

studerande, redaktör

Sorteringen är grov och begränsad till de mest artikulerade debattö-
rerna, men ger ändå en föreställning om deras inställning till ’moder-
nismfrågan’. På själva gränslinjen mellan lägren kunde Hans Fors (32

143 Rabbe Enckell:
Essay om livets framfart
(Helsingfors 1961),
s.40–41.

144 Jag tänker här på
dess ”förståelse-
horisont” och
”förväntnings-
horisont”, begrepp
som utvecklats av i
synnerhet herme-
neutiker som Hans-
Georg Gadamer och
Hans Robert Jauß.

145 Ålder vid ut-
gången av debattåret,
1965.
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år, författare och teaterchef ) placeras, utdelande förståelse och kritik
åt bägge hållen. Nils-Börje Stormbom och Christer Kihlman är här
placerade som försvarare av modernismen; i en annan debatt-tolk-
ning (eller i en tredimensionell modell), där större vikt läggs vid åsik-
ter om ’engagerad litteratur’, kunde den bilden förändras.146  Marga-
retha Starck (25 år) yttrade sig egentligen inte om modernismen,
trots sin kritik av ett lamt debattklimat tidigare på våren. Svårplace-
rad är också författaren Eva Wichman (57 år), som i augusti 1965
publicerade en debattkommenterande dikt i Hbl under rubriken
”Badkarsstriden”. Liksom de tidigare notiserna i Hbl uttrycker
Wichman leda med själva duellen, samtidigt som hennes sympati för
själva konsten – ”barnet” som sköljs bort (med badvattnet) ”mens
kämparna går på” – går att tolka till vardera lägrets fördel, i den mån
lägren verkligen är bara två.147

Person och persona

Kapitel 1, ”Sak”, var närsynt inriktad på debattens ’text’; syftet var att
frilägga diskursens trådar. I princip kunde jag, för att renodla analy-
sen, ha ersatt skribenternas namn med anonyma tecken – A, B, C
och så vidare. Men lika litet som något annat offentligt meningsut-
byte utspelade sig ”M-debatten” i ett vakuum, mellan skribenter utan
förflutet. Deltagarna hade publicerat sig tidigare, som författare och/
eller kritiker. Därmed blir också signaturen – namnet, underskriften
– en aspekt av det totala budskap som ett debattinlägg utgör. Också
personen är alltså i den meningen en sakfråga.148

Jag är inte ute efter debattdeltagarnas (privat-)personer i en in-
timt biografisk eller psykologisk mening. Dem kan vi kanske veta
något om, kanske inte. Här handlar det snarare om deras personæ,
med det antika (romerska) begreppet för (teater)mask.

En signatur, men också en pseudonym, har en historia som kan
kartläggas. Inom journalistiken anänds för ett sådant porträtt ibland
begreppet ”profil”. Också begreppet image kunde användas.

För en tänkt allvetande (eller snarare allt-läsande) läsare fogar det
enskilda debattinlägget in sig i raden av den underteckande person-
ens/signaturens alla tidigare förekomster, uttalanden och omnäm-
nanden. Signaturens publiceringshistoria påverkar hur det nya inläg-
get blir läst. Inlägget påverkar i sin tur hur de tidigare nedslagen kom-
mer att tolkas.

Om alltså det förra kapitlets tänkta tidningsläsare tog del av in-
läggen som en principdiskussion, så ersätts hon eller han nu med en
något mindre ’oskyldig’ läsare som har ett visst hum om hur skriben-
terna tidigare profilerat sig på den litterära scenen. Frågan som nu

146 Lindgrens an-
grepp på bl.a. Kihl-
man drev den senare,
som framgick i del 1,
att i ”M-debatten”
försvara Enckell, Dik-
tonius och sig själv.
Samtidigt är Kihlman
både med sin debatt-
verksamhet under
slutet av 1950-talet
och sin prosa från och
med Se upp Salige!
1960 i praktiken en
företrädare för den
’engagerade’ litteratur-
syn som också FBT
skulle komma att fö-
reträda. Stormboms
liberala vänsterprofil
och det generösa ut-
rymme han ger åt de-
batten i ’sin’ tidning
komplicerar på sam-
ma sätt bilden. Hans
modernismförsvar
gäller i första hand
Diktonius och han
kommenterar inte
Enckell.

147 Hbl 29.8.1965.
Diktens diktion och
attityd är mycket lik
den senare Diktonius’:
”[…] Men oupptäckt
/ står barnet opp igen:
/ ur dödförklaringar, i
vad / som förbisetts.
[…] Oåterkalleligt
förbud / och stela an-
siktsveck / har ganska
litet makt / (egentli-
gen) / när sprattlande
/ den nya ungen /
rycker an – och ler!”.

148 Några av debatt-
kommentarerna pu-
blicerades anonymt
(som tidningsledare)
eller undertecknade
med initialer. Också
frånvaro eller förkort-
ning av en underskrift
säger någonting utö-
ver det som står på
raderna, ibland t.ex.
att själva tidningen
som institution ställer
sig bakom den fram-
förda texten.
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ställs kunde formuleras: blir det en skillnad för helhetsbilden om man
beaktar vad deltagarna hade publicerat före debatten?

Några nedslag i kanon

Eftersom de flesta av debattens deltagare är författare, finns i littera-
turhistoriska handböcker ett lättillgängligt destillat av deras offent-
liga personæ vid tidpunkten för debatten. Sådana översikter skrivs å
andra sidan inte ofta. I det här fallet, 1965, var det redan fjorton år
sedan Bengt Holmqvists Modern finlandssvensk litteratur149  och Tho-
mas Warburtons Femtio år finlandssvensk litteratur kommit ut. Bara
två av ”M-debattens” deltagare – Rabbe Enckell och Eva Wichman –
nämns i Warburtons bok; i Holmqvists har dessutom Bo Carpelan
hunnit med.

Också det har ett visst informationsvärde. Men efter 1951 hade
en del hunnit hända.

Färskare än Holmqvists och Warburtons böcker var Jörn Donners
BLM-essä ”Den finlandssvenska skepnadens riddare” från 1960,
nämnd av Svedberg och Ringbom i debatten. Den är en personligt
och delvis polemiskt hållen diskussion av den finlandssvenska litte-
rära traditionen. Några av Donners teman återkom i ”M-debatten”. I
artikeln nämns, av debattörerna 1965, Enckell, Carpelan, Salminen
och Christer Kihlman. Artikeln är illustrerad med foton av följande
elva då aktiva författare:150

Rabbe Enckell
Gunnar Björling
Hagar Olsson
Tito Colliander
Solveig von Schoultz
Ralf Parland
Walentin Chorell
Tove Jansson
Bo Carpelan
Leo Ågren
Jörn Donner

Jag ser bildredigeringen som en underförstådd kanon: åtminstone de
här namnen ville eller måste Donner och tidskriften ha med i sin
beskrivning av den finlandssvenska litterära scenen, just då.

En tredje ”topplista” – poetisk sådan – som visserligen publicera-
des först 1966, alltså året efter debatten, hittas i Poul Borums över-
siktsverk Poetisk modernism. Perspektivet är här europeisk och ameri-
kansk 1900-talspoesi. Från sin danska horisont behandlar Borum de
finlandssvenska modernistklassikerna – inklusive ”den blide natur-

149 Bengt Holmqvist:
Modern finlandssvensk
litteratur (Stockholm
1951).

150 Bilderna är tagna
av fotografen K-G
Roos, oftast i förfat-
tarnas egna miljöer.
BLM 2/1960, s.122–
139.
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filosofen Rabbe Enckell” – plus Solveig von Schoultz, Bo Carpelan
och ”från de senaste åren Tom Sandell och Per-Hakon Påwals”.151

Donners och Borums texter ger, ur ”M-debattens” speciella syn-
vinkel, bara antydningar om det litterära fältet. En fylligare översikt
av ”efterkrigssituationen i finlandssvensk litteratur”152 , som kan sä-
gas ta vid där Holmqvists och Warburtons böcker slutar, är Sven
Willners 55-sidiga essä ”Traditionsbundenhet och öppenhet” i hans
ovan nämnda samling På flykt från världsåskådningar. Översikten
publicerades vid en ur analysens synvinkel lämplig tidpunkt: 1964,
året före ”M-debatten”.

I Willners essä placeras många av debattens yngre namn – Bo Car-
pelan, Christer Kihlman, Hans Fors, Sören Lindgren, Carolus Rein,
Tom Sandell och Claes Andersson – in i en helhetsbild, ibland med
hänvisningar till verk och artiklar från samma år. Därmed blir över-
sikten en central och användbar källa till 1965-debattens ”horisont”.

Lätt tillgängliga fakta ur biografiska och handböcker om debat-
tens dramatis personæ i tabellen ovan ger, kompletterade med Willners
situationsbild, följande information:

• Rabbe Enckell, född 1903, debut 1923 (dikter), välkänd mo-
dernist, också verksam som kritiker i bl.a. Hufvudstadsbladet. Senaste
verk Essay om livets framfart (1961) och Kalender i fragment (lyrik,
1962). Hösten 1965 utkommer diktsamlingen det är dags.153

• Sven Willner, född 1918, redaktör och litteraturkritiker på dags-
tidningen Västra Nyland. Gett ut essäsamlingen På flykt från världs-
åskådningar (1964).

• Stig Carlson (Sverige), född 1920, lyriker, debut 1945, redaktör
för tidskriften Lyrikvännen (1954-) och ett stort antal antologier.
Hans sjunde diktsamling, Frågaren, utkom 1961, år 1965 utkommer
Folket i bild – dikter och retoriska texter. Carlson är tillsammans med
bland andra Karl Vennberg och Erik Lindegren en representant för
det rikssvenska ”40-talistiska tidsengagemanget”154  och under 1950-
talet en kritiker av nyromantiska strömningar, t.ex. Bo Setterlind.155

• Johannes Salminen, född 1925, doktor på Jarl Hemmer 1955,
från 1961 litterär chef vid Söderström & Co (det ena av de två domi-
nerande finlandssvenska förlagen). Aktuell med essäsamlingen Le-
vande och död tradition (1963; se avsnittet ”Modernism-essän” i in-
ledningen av denna delstudie).

• Nils-Börje Stormbom, född 1925, debut 1950 (dikter). Kultur-
redaktör och kritiker vid Hufvudstadsbladet 1951–1964, från 1964
vid Vasabladet. Översättare. Startade i Hbl den finländska historiker-
debatten om Linnas 1918-skildring. Senaste verk Väinö Linna, kir-
jailijan tie (1963, sv. Väinö Linna, en monografi, 1964). Enligt Will-
ner 1964 övergav N-BS lyriken för ”en epokgörande insats som för-

151 Poul Borum: Po-
etisk modernism. En
kritisk introduktion
[da. orig. Poetisk
modernisme, 1966]
(Stockholm 1968), s.
233.

152 Willner: På flykt
från världsåskådningar,
baksidestexten.

153 I den ”tidsmed-
vetna” titeln kan man
notera det
’sextiotalistiska’ använ-
dandet av gemen ini-
tial – samma stilistiska
medel som utnyttjades
i t.ex. FBT-manifestet
(se kapitel 1).

154 Willner: På flykt
från världsåskådningar,
s.123.

155 Mats Jansson:
Kritisk tidsspegel. Stu-
dier i 1940-talets
svenska litteraturkritik
(Stockholm/Stehag
1998), s.239.
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medlare och sammanförare av den finska och svenska kulturdebatten
i Finland”.156

• Bo Carpelan, född 1926, debut 1946 (dikter). Uppmärksam-
mad poet, kritiker i bl.a. Nya Argus och Hbl. Senaste verk Din gestalt
bakom dörren (hörspel, 1960), Studier i Gunnar Björlings diktning
1922–1933 (doktorsavhandling, 1960), Den svala dagen (lyrik,
1961), Anders i stan (barnbok, 1962). Har enligt Willner 1964 ”be-
känt sin anslutning till den finlandssvenska modernisttraditionen”
och är tillsammans med Peter Sandelin den ”ledande lyrikern inom
efterkrigsgenerationen”.157

• Christer Kihlman, född 1930, debut 1951 (dikter). Redaktör
för tidskriften Arena 1951–54, litteraturkritiker vid Nya Pressen
1952–1960. Anknyter, skriver Willner 1964, i sina två diktsamlingar
till ”Enckell-traditionen i finlandssvensk modernism”, där inget ännu
pekar framåt mot ”den sammanbitet engagerade Kihlman som helt
plötsligt framträder med en rad debattartiklar 1959 och följande år
med romanen Se upp Salige!”.158  Under 60-talets början också upp-
märksammad för romanen Den blå modern (1963).159

• Hans Fors, född 1933, debut 1953 (lyrik), dramaturg 1962–63,
teaterchef 1963–64, radio- och litteraturkritiker i Hbl 1958–61. Dik-
ter, noveller, hörspel, dramatik, senaste bok novellsamlingen Nattens
rötter, som enligt Willner 1964 ”lyckats förena en stark tidsmedve-
tenhet med en geografisk hemmastaddhet”. Han står ”på sidan om
de dominerande linjerna” och har ”nästan ostentativt avstått från att
representera någon annan än sig själv”, skriver Willner, och nämner
att Fors i en artikel ironiserat över den finlandssvenska ”debatt-
romantiken”.160

• Sören Lindgren, född 1935, debut 1954 (lyrik), fyra diktsam-
lingar under 1950-talet. Kulturredaktör vid Nya Pressen 1960–64,
artiklar också i bl.a. Nya Argus. Willner beskriver 1964 Lindgren som
en ”aggressiv opponent” till finlandssvensk modernisttradition och
som en introduktör av nya europeiska strömningar. I sin poesi har
han ”rastlöst prövat sig fram i olika rikningar”, estetiskt närmat sig
”den huvudlinje i den franska modernismen som han själv kallat ’exi-
stens-modernismen’”, men också intresserat sig för Beckett, rikssven-
ska konkretister, happening och ”nyenkel” dikt.161

• Carolus Rein, född 1935, debut 1954 (lyrik). Kritiker i Hbl och
Nya Argus, senaste verk Seende (lyrik, 1960), Världen är endast du
(lyrik, 1963). Den senare enligt Willner 1964 ”oerhört svårforcerad”.
Intryck från surrealism och katolsk mystik, dikterna kännetecknas av
”ornamental romanticism”, och är ”demonstrativt anti-moderna”.
Kan enligt Willner knappast placeras in i någon gruppering, ”vare sig
i en oppositionell eller traditionsbevarande”.162

156 Willner: På flykt
från världsåskådningar,
s.145.

157 A.a., s. 136 och
125.

158 A.a., s.146.

159 Kihlman publice-
rade år 1963 också
novellen ”Caligula” i
finsk översättning i
antologin Seitsemän
novellia.

160 Willner: På flykt
från världsåskådningar,
s.150–151.

161 A.a., s.132–133.

162 A.a., s.131–132.
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• Claes Andersson född, 1937, debut 1962. Senaste verk Ventil
(lyrik, 1962), Som om ingenting hänt (lyrik, 1964). Sven Willner skri-
ver 1964 att Andersson hyllar ”inte bara Anhava, den tidiga Pentti
Saarikoski, Aspenström, Folke Isaksson och Tranströmer” utan också
Bo Carpelan. Men Andersson kan också ”vara oppositionell”, note-
rar Willner, och anför en dikt (ur Ventil) där diktjaget inte ser ”insik-
ter i hellensk kultur” som en ”förutsättning att tolka / vår tids proble-
matik och leda / upplevd även av de skralt belästa”. Adressen är enligt
Willner ”ganska uppenbar: det är främst den antik-inspirerade Rabbe
Enckell som avses med uttrycket om insikter i hellensk kultur”.163

Willners antagande om en adress stöds eventuellt av att dikten ”Upp-
vaknande, en vanlig morgon” i följande samling, Som om ingenting
hänt, har undertiteln ”tillägnad Rabbe Enckell” (se avsnittet om Enc-
kells dikt ”Till Claes Andersson” ovan i avsnittet ”Sak, fas 2”).

• Nina Parland, född 1942, debut 1964 med Opar skor (lyrik).
• Ingmar Svedberg, född 1944, år 1965 redaktör för Studentbladet

och Rundradions program ”Bokfönstret”, litteraturkritik i NP och
Vbl.

En av de artiklar Willner hänvisar till i sin essä är en recension från år
1964, där Sören Lindgren skisserar upp de finlandssvenska litterära
revoltörernas närhistoria från tidigt 50-tal till tidigt 60-tal. Det hand-
lar enligt Lindgren om fyra grupper:

1) Donners och Kihlmans Arena
2) tre lyriker ”med intresse för surrealism och associationspoesi”:

Tom Sandell, Carolus Rein och Sören Lindgren själv
3) den ”mera aggressiva” österbottniska Liftraser-gruppen164

4) Mauritz Nylund, Lars Huldén, Ulla-Lena Lundberg och Claes
Andersson.165

Lindgrens lista på ifrågasättare kan sägas komplettera Donners
ovan återgivna kanon med de nyare, för Lindgren intressanta nam-
nen. Bara Jörn Donner och Leo Ågren (en av Liftraser-författarna)
finns med i bägge listorna.

Om Lindgrens uppställning handlar om en slags litterär opposi-
tion, kan man fråga sig vilket regeringspartiet är. I kapitel 1 blev det
uppenbart att mycket av debatten om modernismen kretsade kring
och måste kretsa kring Rabbe Enckell.

Enckell, debattören

Med sina sju inlägg hörde Rabbe Enckell till dem som skrev mest i
”M-debatten”. Som vi har sett i kapitel 1 kan man i de ’oppositio-
nella’ inläggen nästan alltid läsa in en kritik – uttalad eller underför-
stådd – av just Enckells positioner. När t.ex. Ingmar Svedberg talar

163 A.a., s.135–136.

164 Evert Huldén,
Leo och Gösta Ågren,
Ingolf Friman, Ingmar
Nykvist. Liftraser-
gruppen väckte debatt
1957 bland annat
kring ”litteratur-
fördärvet i moder-
nismens spår” och
”genom att ta avstånd
från begreppet bygde-
författare som de upp-
levde som begrän-
sande och ansåg bru-
kades pejorativt av det
litterära etablisse-
manget” (Bror Rönn-
holm ”Sprickor ge-
nom Svenskfinland” i
Finlands svenska litte-
raturhistoria. Andra
delen, s.248 och 252–
255).

165 Sören Lindgren:
”Den nyaste poesins
alla vägar. Mauritz
Nylund på eskapad”,
Nya Pressen
6.11.1963.
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om ”modernismen” verkar måltavlan egentligen vara Enckells este-
tik, som denne formulerat den i essäer, artiklar, debattinlägg, recen-
sioner, dikter och prosa.

Vilken var den 62-årige Rabbe Enckells offentliga image, hans
persona år 1965, när M-debatten bröt ut? För att kunna besvara frå-
gan tydligare kan det vara skäl att skilja ut åtminstone tre aspekter av
Enckell:

1) författaren, som debuterat år 1923 och sedan dess gett ut över
25 verk – dikter, versdramer, prosa, essäer m.m. Ofta nämnda drag
hos författaren Enckell är naturlyrikern, klassicisten och individualis-
ten – hans ”relation i det personliga”, för att citera titeln på en essä-
samling från år 1950.

2) modernisten som i kraft av formspråk men också grupp- och
generationstillhörighet representerar en litteraturhistorisk brytning.
Särskilt i ”modernistrollen” finns redan under 60-talet drag av sym-
bol, legend och levande klassiker.

3) slutligen kritikern-teoretikern-debattören Rabbe Enckell, som
utvecklar sin personliga estetik i essäer och recensioner. I den debat-
terande och reflekterande Enckells artiklar möter man ofta avtryck av
en fjärde roll, som jag här inte beaktar särskilt: den som utövande
konstmålare.

Inte skriver vi för litteraturhistorien

Vad beträffar roll 1) och 2) – författaren och modernistklassikern – är
det Bengt Holmqvists och Thomas Warburtons tidigare nämnda
böcker från 1951 som på ett mönsterbildande sätt definierar dels
1910/20-talsmodernismens plats i den finlandssvenska litteratur-
historien, dels Rabbe Enckells plats inom 1910/20-talsmodernismen.

Ingendera inplaceringen är ändå så självklar som en senare läsare
lätt föreställer sig, när den väl är gjord och traderad. Under 30- och
40-talen, skriver Sven Willner 1964, kunde den då dominerande,
traditionalistiska yngre lyriken

[…] ge den läsande allmänheten det intrycket att ’modernismen’,
i varje fall för Svenskfinlands vidkommande, hörde till ett för-
gånget skede, låt vara att de gamla alltjämt envisades med att skri-
va obegripligt […].

Det var därför något av en chock när den lyriska modernis-
men återvände efter kriget, nu med den rikssvenska 40-talismen
som förstärkande mellanled. På annat sätt kan man inte förklara
de hetsiga ’begriplighetsdebatter’ som vid ett par tillfällen blos-
sade upp – mer än 30 år efter Edith Södergrans debut och mer än
20 år efter Björling!166

166 Willner: På flykt
från världsåskådningar,
s.109.

167 Malcolm Brad-
bury och James
McFarlane talar i sitt
förord om modernis-
men som vågspel eller
hasard, ”gamble”:
”Had twentieth-
century history taken
a different course,
much in the Moder-
nist gamble might
well have failed”. Mo-
dernism, s.12.

168 Jameson: ”Post-
modernismen eller
Senkapitalismens kul-
turella logik” i Mikael
Löfgren och Anders
Molander (red): Post-
moderna tider? (Stock-
holm 1986 [eng. orig.
1984]), s.265.
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Vid sidan av de symptom Willner konstaterar kan man förstås dess-
utom föreställa sig ett scenario där Hitler inte hade besegrats och där
’experimenten’ strukits ur Västeuropas historia för lång tid framåt, så
som skedde under Stalin i öst.167  Det som i stället sker i västländerna
efter kriget är en ”kanonisering och akademisk institutionalisering av
modernismen i dess helhet”, som Fredric Jameson uttrycker saken;
enligt honom kan kanoniseringen ”spåras tillbaka till det sena 1950-
talet”.168

Om Willner har rätt i att den finlandssvenska läsande allmänhe-
ten tvivlat på modernismens staying power, så motsades tvivlen alltså
också här efter andra världskriget av dels återväxten bland författarna,
dels de auktoritativa kritikerna Holmqvists och Warburtons böcker.
Holmqvist ägnar hela sin studie åt 1910/20-talsmodernismen och
dess arvtagare. I Warburtons helhetsbild av den dåvarande finlands-
svenska 1900-talslitteraturen är motsvarande avsnitt, ”Modernism-
ens genombrott”, värt en fjärdedel av bokens omfång. Handböcker-
nas läsare kunde konstatera att modernismens aktier åtminstone inte
rasat.

Nästan ännu mera samstämmiga är Holmqvist och Warburton
när det gäller värderingen av de enskilda författarna, inklusive Enc-
kell. Bägge för fram vad man kunde kalla ett modernistiskt A-lag av
fem identiska ”portalgestalter”, där Rabbe Enckell är – för att citera
Warburton – den ”siste och yngste”.169  Holmqvist och Warburton är
också överens om att Enckells formkurva varit stigande under det
gångna decenniet. Warburton, som markerar vissa reservationer mot
Enckells tidiga diktning, kallar samlingarna Lutad över brunnen
(1942) och Andedräkt av koppar (1946) för ”glansfulla” och ”O spång
av mellanord”, som ingår i den senare, för Enckells ”mästerstycke”.170

Holmqvist å sin sida uttalar en ännu klarare värdering: Enckells lyrik
från och med Lutad över brunnen hör till ”det största i svensk sam-
tidsdikt”.171

Om modernismens eftermäle alltså, som Willner konstaterar, under
30- och 40-talen varit osäkert – åtminstone den finlandssvenska
modernismens och åtminstone bland finlandssvenskarna – så gjorde
riktningen i och med efterkrigstidens debutanter come-back med be-
sked – också på den finlandssvenska scenen. Och senast efter Holm-
qvists och Warburtons samlade attack hade dess klassiker fått sin ge-
neröst tilltagna plats i litteraturhistorien, på ett varaktigare sätt än
enskilda bokrecensioner kan åstadkomma. Både som författare och
som modernist var Enckell bekräftad.

Från och med slutet av 40-talet tätnade också raden av stipendier,
pris och titlar. Från och med 1951 fick Enckell disponera en av Svens-
ka Litteratursällskapet i Finlands lägenheter i Helsingfors mot en

169 Thomas Warbur-
ton: Femtio år fin-
landssvensk litteratur
(Helsingfors 1951), s.
248. — I Holmqvists
Modern finlandssvensk
litteratur får Edith
Södergran, Hagar
Olsson, Elmer Dikto-
nius, Gunnar Björling
och Rabbe Enckell var
sitt kapitel. Samma
fem författare, i
samma ordningsföljd,
ägnas 8–12 sidor var i
Warburtons
modernistavdelning. I
uppläggningen av av-
snitten om ”efterfölja-
rna” (Warburton,
s.257) till ”den mo-
dernistiska tät-
gruppen” (Holmqvist,
s.150) är konsensusen
mellan Holmqvist och
Warburton inte lika
fullständig. Holmqvist
lyfter fram R.R. Ek-
lund, Kerstin Söder-
holm och Henry Par-
land, medan Warbur-
ton ger Eklund en
plats jämbördig med
gruppen ”modernis-
mens första elever”
som utom Söderholm
och Parland innefattar
Barbro Mörne, Erik
Therman, Nicken
Malmström och L.A.
Salava.

170 Warburton: a.a.,
s. 255. Om Rabbe
Enckells tidiga ord-
konst skriver Warbur-
ton att den inte är
”nyskapande eller ens
särskilt frappant på
samma sätt som hans
närmaste kollegers” (s.
248). Också i det
sammanfattande om-
dömet finns distanse-
rande nyanseringar,
t.ex. ”Uppstyltad blir
han ganska sällan” (s.
256).

171 Holmqvist: a.a., s
148.
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symbolisk hyra.172  Priser kom från bland andra Litteratursällskapet
1948, 1951 och 1954, den rikssvenska Längmanska kulturfonden
1952 och 1953, Finlands svenska författareförening 1955, Eino Lei-
no-sällskapets pris 1958 och inte minst det med tidens mått substan-
tiella Bellmanpriset 1956.173  Bland offentliga utmärkelser kan man
nämna hedersdoktoraten i Helsingfors 1960 och Uppsala 1963. En
klassikermarkering är också att Enckell sommaren 1960 kunde flytta
in i Diktarhemmet, Författareföreningens hedersbostad i Borgå.

”Dikten engagerade förr”

Även om efterkrigstiden i flera avseenden alltså kan se ut som en skör-
detid för Rabbe Enckell, var han i sin roll som kritiker och debattör
inte övertygad om att detsamma gällde litteraturen som sådan. I en
intervju publicerad våren 1961 minns han en smula nostalgiskt
1920-talets revoltanda och litteraturens dåvarande ställning:

På 20-talet var den nya dikten ett hån mot den anständiga borger-
liga uppfattningen om hur dikt skulle se ut. Dikten engagerade
människorna, om också negativt. Nu är intresset betydligt svalare.
Också goda diktsamlingar passerar utan uppmärksamhet. Boken
betydde mera förr. […] Nu passerar allt utan att någon reage-
rar.174

Enckell saknar alltså publikens engagemang och intresse – också ett
”negativt” enagemang, som när dikten på 1920-talet var och upplev-
des som ”ett hån”, framstår som bättre än likgiltighet. Även om Enc-
kell i intervjun talar om ”dikten”, säger han också mera generellt att
”boken” betydde mera förr.

Uttalandet kunde ställas i kontrast till debatter och starkt publik-
engagemang – också ”negativt” sådant – kring samtida finländsk pro-
sa. Väinö Linnas Tuntematon sotilas, som utkom 1954, passerade inte
”utan att någon reagerade”. Lika omdebatterad var den vid intervju-
tillfället aktuella andra delen av romansviten Täällä Pohjantähden alla
(1960, sv.övers. Upp trälar). Finska utgåvor av Agnar Mykles roma-
ner hade beslagtagits och förstörts i slutet av 1950-talet, och första
upplagan av Olavi Paavolainens krigsdagbok Synkkä yksinpuhelu (sv.
Finlandia i moll) hade år 1946 mött så häftig kritik att bokens ge-
nombrott fördröjdes till 1960, när ett nytryck gjordes.175

Inom den finlandssvenska litteraturen hade också Christer Kihl-
mans roman Se upp Salige! från föregående höst väckt debatt,176  sär-
skilt i det Borgå där Enckell vid tillfället för intervjun i Horisont nyli-
gen installerat sig i Diktarhemmet.

Trots exemplen på motsatsen kan man tänka sig några motive-
ringar till Enckells åsikt att ”dikten” intresserade mänskorna mera
”förr”. Dels har de engagerande böckerna kanske varit undantag från

172 ”Den första tiden
behövde R.E. inte
erlägga någon hyra, en
omständighet som
någon gång i mitten
av 1950-talet ändra-
des. Därefter erlade
han en hyra av ytterst
modest storlek.” Enc-
kell fick bl.a. ett kon-
stant bidrag från SLS
under åren från 1951
fram till sin död
1974. Mikael Enckell
påpekar ändå att
helsingforsbostaden
var trång och att den
ekonomiska situatio-
nen under början av
50-talet var långtifrån
ljus. Mikael Enckell:
Öppningen i taket,
s.56–58; jfr. O.E.
[Olof Enckell]: Rabbe
Enckell i Borgå, s.5–6.

173 Bellmanpriset till
Rabbe Enckell 1956
på 12.000 kronor eller
”bortåt en miljon
mark” (JT
22.12.1956) nämns
inte i O.E. [Olof Enc-
kell]: Rabbe Enckell i
Borgå eller Mikael
Enckell: Öppningen i
taket, inte heller i Vem
och vad? (Helsingfors
1962). Summan är
betydligt större än de
pris Enckell fick
1951, på 100.000 mk,
och 1954, 300.000
mk, av Svenska
Litteratursällskapet i
Finland. Enligt Mi-
kael Enckell (ibid.)
motsvarade det senare
20.000 mk år 1997
(cirka 3.400 euro).
Prissumman från
Sverige 1956 låg alltså
i storleksordningen
10.000 euro (1997).

174 Horisont 3:1961.
Intervjuare är författa-
ren Kurt Sanmark.

175 Pekka Tarkka: En
roman och dess publik,
s. 7–9 och Kai
Laitinen: Finlands
moderna litteratur.
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regeln. Dels har polemiken de väckt kanske varit av ytligt och ovä-
sentligt slag. Det provokativa med dem har i första hand gällt temat
eller innehållet, medan 1920-talets dikt var ett ”hån” (Enckell) också
formmässigt. För det fjärde kan det anförda citatet ses som en allmän
iakttagelse om den tryckta bokens vikande ställning inom en mass-
medial kultur i ett expansivt skede (tidskrifter, film, fonogram, radio
och det vid tillfället nyligen lanserade TV-mediet177 ).

Men kanske kan Enckells åsikt – att allt numera passerar ”utan att
någon reagerar” – för det femte läsas som en besvärjelse, och ett för-
sök att väcka intresse för den bok han vid intervjutillfället själv hade
under arbete. Åtminstone passerar Essay om livets framfart, som ut-
kom samma höst, 1961, inte ”obemärkt”. Dess provokativa karaktär
tycks överraska läsarna. T.ex. Nils-Börje Stormbom, Hufvudstadsbla-
dets dåvarande kulturredaktör, använder i sin recension orden ”ovän-
tat och häpnadsväckande”:

Det verkar som om Rabbe Enckell hade vantrivts med att bli upp-
ställd på piedestal likt en annan gipsgubbe i den finlandssvenska
litteraturens finrum, skyndat sig att hoppa ner och av bara farten
rullat ända ut på det marknadstorg han länge mest har skänkt sitt
förakt. Nu begagnar han t. o. m. stundtals en megafon som ledigt
överröstar de flestas. Faktum är, tycker jag, att man får gå till Jörn
Donner sådan han var för sju, åtta år sedan för att inom vår egen
litteratur finna en vederlike i röststyrka, fränhet och överdrifter
[…]. Även om detta anskri från Diktarhemmet på ett sätt är nå-
got oväntat och häpnadsväckande, är det dock även roligt och
aktningsvärt, och ”Essay om livets framfart” kan verkligen med
fördel rekommenderas såsom begrundansvärt studieobjekt för
mången slätkammad ung man, som tror sig vara arg.

Stormboms recension har rubriken ”Vresig gamling morrar”178  och
texten talar om en ”berg- och dalbana mellan det skarpslipade
intellektets höjder och den griniga kverulansens sänkor”. Trots reser-
vationen för de senare betonar Stormbom det dynamiska och ”sti-
mulerande” med Enckells utspel: centrala partier av boken måste ha
skrivits ”med en bister, stundom elak glädje”. Med det senare anta-
gandet korresponderar det tvåspaltiga foto av en till synes glad och
vital Rabbe Enckell som illustrerar artikeln.

”Oförstående och konflikter fostrar”

Vad säger då den ”nye” rebellen Rabbe Enckell, modell 1961? Bland
annat är han av åsikten att gränsen mellan generationerna ska vara
klar och förhållandet dem emellan gärna t.o.m. fientligt. Enckell,
som själv fyller 58 år, utbrister:

Konturer, huvudlinjer,
resultat 1917–1967
(Helsingfors 1968),
s.107–108.

176 Bl.a. såg författa-
ren och kritikern Ole
Torvalds boken som
ett ”destruktivt” verk.
Se också del I av av-
handlingen, kapitel 3.

177 TV introduceras
officiellt i Finland år
1957 och finlands-
svensk litteratur var
tidigt synlig i det nya
mediet, t.ex. tre
Walentin Chorell-
pjäser år 1958 och en
TV-thriller av Henrik
Tikkanen följande år.
En dramatisering av
Runar Schildts
Galgmannen sändes år
1961. Se Dan
Kronqvist: ”TV som
litterärt medium” i
Finlands svenska litte-
raturhistoria. Andra
delen, s.345).

178 Hufvudstadsbladet
8.9.1961. Ole Tor-
valds följer i Åbo Un-
derrättelser 16.9.1961
upp med rubriken
”Rebell på sin ålders
vägnar”. I Nya Argus
skriver Christer
Kihlman att kritiken
av Enckells bok varit
”full av reservationer,
häpna reservationer”
(”Affekter, tycken,
åsikter”, NA 1961
s.243).
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Hur psykologiskt förfalskad och förfalskande är inte denna konst-
lade, demokratiserade gemenskap, uppammad av sentimentala pe-
dagoger och deras slappa idealitet! […] En åsidosatt ungdom har
kunskapstillfällen, som inte den upphejade och uppmärksammade
ungdomen känner till.179

I stället för falsk kamratlighet med ungdomen rekommenderar Enc-
kell hänsynslöshet och konfrontation: ”Det är genom oförståelse och
konflikter man fostrar fram självständiga” (min emfas). Flera gånger
återkommer han till den ”upphejade” ungdomen: ”Ack, dessa ung-
domar, så färdiga att pusta ut sitt namn och rykte över hela världen”.

Varför nämner man bara ’de arga unga männen’? Som om det inte
fanns några vresiga gamlingar, som med några spottsmällar kan
avfärda dylik kycklingvrede?180

Med kännedom om fortsättningen, speciellt ”M-debatten” fyra år se-
nare, kan man här komma att tänka på mannen som sådde vind och
skördade storm. I en annan formulering, som också den läst i efter-
klokhetens ljus tycks peka framåt, skriver Enckell: ”Barnen ropar på
arvet innan pappa gått i graven”.181

Men samtidigt som titelessän i mycket kretsar kring generations-
skillnaden och den bortskämda ungdomen, fördömer Enckell med
andra handen ”generationshetsarna” och själva generationstänkandet.
Utan närmare adress angrips dessutom ”vulgärsmaken”, karriäris-
men, dumheten, intrigmakandet och ”alla samtal nuförtiden”.182

Speciellt intressanta, för att komma från en aktiv konstnär och för-
fattare, är kanske de pessimistiska kommentarerna till samtida kul-
tur:

Vart du än vänder dig i modern dikt, konst och stil råkar du i idel
återvändsgränder. […] Originalitetens värde har blivit liktydigt
med det förkrymptas, överallt har grimasen segrat över andak-
ten.183

Också modernismen – det manifesta ämnet för ”M-debatten” fyra år
senare – har enligt Enckell 1961 blivit ”liten”, ”ett försök till vits”.
Till den här aspekten på Enckells vantrivsel i samtiden återkommer
jag i debattdelens slutplädering.

Debatthistoria 1: Donner – Enckell

Helt ny för publiken borde Enckell som aktivt konfliktsökande ”vre-
sig gamling” ändå inte vara. Redan en rubrik som ”Salva från elfen-
benstornet” – från 1947 – är skjutglad. Och i slutet av 1950-talet
talade författarkolleger till Enckell i debattsammanhang bland annat
om dennes ”häftighet och arrogans” (se nedan).184

179 Rabbe Enckell:
Essay om livets fram-
fart, s.38.

180 A.a., s.43 och
40–41.

181 A.a., s. 49.

182 A.a., ss 31–52.

183 A.a., s.90.

184 Enckells essä
omtryckt 1950 i Rela-
tion i det personliga.
Citatet om hans häf-
tighet ur Anna Bon-
destam: ”Rabbe Enc-
kell och den usla de-
mokratin” Nya Pressen
21.1. 1958.
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Ändå ligger det säkert något i Stormboms ironiska kommentar
1961 att Enckell tidigare uttryckt ”förakt” för den sorts spektakulära
publicitet som han nu själv med ”marknadstorg” och ”megafoner”
ägnar sig åt. Speciellt påpasslig är Stormboms jämförelse med en Jörn
Donner modell 1953, eftersom det var som kritiker av bland andra
just Enckell som denne Donner hade varit ”högljudd och frän”.

Arena 1951: ”Den tidlöses dilemma”

I sin tidskrift Arena, som han redigerade tillsammans med Christer
Kihlman, angriper Donner år 1951 Enckells karaktäristik av ”fin-
landssvensk mentalitet” som ”personlighetsinriktad”. Som redan har
framgått i avdelningen ”Sak” hade Enckell i en essä i BLM 1946 (om-
tryckt i bok 1950) skrivit: ”Vi kartlägger inte tiden […], vi bekymrar
oss föga om vårt aktuella dilemma”.185  Donners egen text, ”Den tid-
löses dilemma” anspelar i rubriken på Enckell och ställer ”författarns
mänskliga ansvar som social varelse” framför formproblemen och
idealet om tidlöshet:

Men den människa du poet utan tid, du Rabbe Enckell sysselsätter
dej med är inte denna människa, det är en varelse som lever ett
sterilt liv i dej själv, med tidlöshetens gloria ska du kanske bli
kransad, aldrig av de människor som går omkring dej och längtar
efter liv.186

Donner drar vidare en parallell till de unga kring tidskriften Femtital
i Sverige, som enligt honom ”överklassmässigt hånfullt” ironiserar
över att ”nödvändigheten av rostfria diskbänkar i skogsarbetarhem-
men dras in i den unglitterära debatten”. ”Bara en djuptgående för-
ändring kan rädda denna generation från intellektualismens och livs-
flyktens tunga mörker”, lyder Donners dom.187

Arena 1953: ”Enckell, som flytt genom antiken”

I en översikt två år senare ger Donner en sammanfattning av den
finlandssvenska litteraturens situation:

Vi har Gunnar Björling, en poet som stött verkligheten från sej
för att den är alltför grym och valt att framföra en individuell
protest. Vi har Rabbe Enckell, som flytt genom antiken, slavarnas
och fåväldets underbara antik! Vi har Solveig von Schoultz och
Anna Bondestam som stängt in sej i en begränsad livssfär. Och
slutligen har vi en skara ungdom och mogna(n)de skribenter, Vive-
ca Hollmerus, Bo Carpelan, Lars Jansson, Walentin Chorell osv.
som är ingenting annat än flykt från det brännbara, till en sam-
hällsbevarande tendens som gör att de kan komma ifråga vid sti-
pendieutdelningar, i prissammanhang osv. Vi har visserligen också

185 Rabbe Enckell:
Relation i det person-
liga, s.86.

186 Jörn Donner:
”Den tidlösas di-
lemma”, Arena 2/
1951 s.30. Med dater-
ingen ”sju, åtta år se-
dan” verkar Storm-
bom syfta just på Jörn
Donners Arena-artik-
lar. Tidskriften utkom
under åren 1951–54.

187 Donners åthut-
ning kommenterades
av adressaten. Ledaren
för nr 1/1951 av Fem-
tital förnekar enligt
Holmberg: Upprorets
tradition (s.180) att
tidskriften skulle vara
esteticerande och vill
se litteraturen som en
integrerad del av det
moderna samhället.
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188 Arena 1/1953,
cit. efter Willner: På
flykt från världsåskåd-
ningar, s.140.

189 ”Kun Jörn Don-
ner Arenan vaihees-
saan ihaili Hagar Ols-
sonia ja Elmer Dikto-
niusta, niin Christer
Kihlman puolestaan
vannoi Rabbe Enc-
kellin ja Gunnar Björ-
lingin nimiin.” (Me-
dan Jörn Donner un-
der sitt Arena-skede
beundrade Hagar Ols-
son och Elmer Dikto-
nius, så svor å sin sida
Christer Kihlman i
Rabbe Enckells och
Gunnar Björlings
namn.) Pirkko Alho-
niemi: Isät, pojat ja
perinnöt, s. 47.

190 ”Grovt sett ger
litteraturen efter mo-
dernismens genom-
brott ingenting nytt.
Fortfarande kan man
skematiskt framställa
två linjer, den ena
präglad av engage-
mang och strävan till
samhörighet, den an-
dra av individualism
och en viss antidemo-
kratisk reaktion. Ing-
endera utvecklings-
linjen utesluter starka
konstnärliga insatser,
men det syns mig
klart att den först-
nämnda arten av litte-
ratur är svårare, mera
lockande och rikare.
Möjligheterna att
misslyckas är samti-
digt större. Lika up-
penbart är det att fin-
landssvensk litteratur
av idag i stort sett svi-
kit sitt uppdrag att stå
på nivå med tiden, att
spå, varna och kriti-
sera.” Jörn Donner:
”Den finlandssvenska
skepnadens riddare”,
BLM 2/1960, s.136.

191 Ibid.

Hagar Olsson, en jättelik men tystnad Elmer Diktonius, Aili Nord-
gren och Eva Wichman, men vi saknar en gemensam linje.188

Läsaren kan förstås fråga sig varför en gemensam linje skulle behövas.
Men som skiss av den finlandssvenska scenbilden år 1953 är Don-
ners uppdelning i getter och får intressant, redan därför att den här
typen av klartext kring sym- och antipatier för författarkolleger i all-
mänhet är relativt tabu.

Att Donner skjuter in sig på Enckell är vidare intressant med
tanke på att Donners egen estetik under 1950-talet är starkt påver-
kad av en annan tidig modernist, Hagar Olsson.189  Motsättningen
mellan en ’olssonsk’ Jörn Donner och Rabbe Enckell kan också ses
som en en debatt, via ombud, mellan två av modernismens förfat-
tare/kritiker. Kanske också som en spänning mellan socialt oriente-
rad expressionism och centrallyrisk klassicism.

BLM 1960: ”Den finlandssvenska skepnadens riddare”

Flykten från ”det brännbara” fortsätter, enligt Donner, i den finlands-
svenska litteraturen också sju år senare. I en BLM-essä 1960, ”Den
finlandssvenska skepnadens riddare” anser han det ”uppenbart” att
den ”i stort sett svikit sitt uppdrag att stå på nivå med tiden, att spå,
varna och kritisera”.190  Också här blir Enckell ett varnande exempel,
han har:

[…] funnit sig tillrätta med och teoretiskt motiverat sin uppfatt-
ning att författarskapets verkan i dagens samhälle sker på djupet,
till de få. Utan att man förnekar riktigheten i det påståendet har
man svårt att svälja den konsekvens han drar av detta. När jag i
januari 1958 föreslog en undersökning om den finlandssvenska
litteraturens villkor och spridning påstod Rabbe Enckell att detta
inte tjänade något förnuftigt syfte, eftersom man då bara skulle slå
fast vad alla redan visste, att litteraturen var ringaktad och sak-
nade betydelse. […] Vår litteratur dör för egen hand om den för-
nekar sig själv och sina framtidsuppgifter, om den anser isole-
ringen som något naturligt, och om den frivilligt drar en gräns till
samhället.191

Rabbe Enckells korta kommentar, i följande nummer av tidskriften,
har formen av en dikt med titeln ”Donnerwetter”. På ironiskt stapp-
lande rim och meter parodierar Enckell Donners engagemangskrav.

Hör, en härold, ett bröst fyllt av uppdrag,
späckat med engagemang, med kamplustens tupptag!
[…]
Bort! Dunklets maneter! Egocentriker! Symbolister
Vi har en verklighet levande som en socialminister. […]192
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Jämfört med det mörka och aggressiva tonfallet i Enckells debatt-
dikt ”Till Claes Andersson”, fem år senare (se kapitel 1), är dagsversen
om Donner uppsluppen. T.ex. får en passus i Donners BLM-text om
kalven Pirkko, anspelande på en dikt av Enckell, Enckell att rimma
”[…] Enckells Brita / (Pirkko) lär knappast i någon svensk trakt skita.
(Ha!)”.

Donner kritiseras för ”breda svep” och ”skev” historieskrivning,
men Enckell vädjar inte till åskådarnas medlidande för sin egen del
och han verkar sträva till att dra löjets snarare än föraktets skimmer
över Donners ”tupptag”.

Debatthistoria 2: Enckell – Donner

Både förslaget till läsarundersökning, som Donner nämner i det cite-
rade avsnittet av BLM-artikeln, och Enckells temperamentsfulla av-
visande av förslaget kommenterades livligt i den finlandssvenska pres-
sen i början av år 1958. Donner föreslog att författarnas ekonomiska
situation skulle undersökas som underlag för bättre stipendiemöjlig-
heter. Enckell invände med kraft att en undersökning skulle under-
gräva kvalitetslitteraturens ställning ytterligare och ”blott tjäna den
eviga ignorantens behov av att urskulda sig själv”.193

Donners förslag hade på andra håll mötts av välvilja, och flera
författarkolleger sade sig vara förbluffade över Enckells reaktion.
Bland annat inledde Hbl:s dåvarande kulturredaktör Nils-Börje
Stormbom sin kommentar, ”Rabbe Enckell på krigsstigen”, med or-
den ”Hånfullt och indignerat viftar Rabbe Enckell […] bort tanken
på en sociologisk undersökning av vår litterära situation.”194

Stormbom kunde alltså i princip ha minnats denna ordväxling
när han närmare fyra år senare, hösten 1961 i recensionen av Essay
om livets framfart (se s.145 ovan), sade sig vara överraskad av Enckells
”röststyrka, fränhet och överdrifter”.
Man noterar också att författarkollegan Anna Bondestam (som alltså
enligt Donner i den tidigare citerade Arena-artikeln 1953 ”stängt in
sej i en begränsad livssfär”) tycker att Enckells artikel avslöjar ett
”ohöljt förakt” för ”den vanliga – eller som Enckell själv säger ’den
demokratiska’ – människan”:

När man läser Rabbe Enckells utfall mot den föreslagna under-
sökningen av finlandssvenskarnas läsvanor blir man först lite om-
tumlad av dess häftighet och arrogans. Sen blir man förargad. Till
slut börjar man undra. Och det man mest undrar över är den
oerhörda egocentricitet utfallet avslöjar. Rabbe Enckell tycks utan
vidare ta för givet att undersökningen inte skulle ha något annat
ändamål än att komma honom själv till livs.195

192 Rabbe Enckell:
”Donnerwetter”,
BLM 3/1960, s.264.
Är det möjligen titeln
”Donnerwetter” som
går igen i Claes An-
derssons undertitel
”Enckla invektiv” i
dennes svarsdikt till
”Till Claes Andersson”
fem år senare (se kapi-
tel 1, ”Sak”)?

193 Jörn Donner:
”Vem köper och läser
finlandssvensk littera-
tur?”, Hbl 9.1.1958,
kommenteras bl.a. i
ledare i ÅU 10.1 och
Jakobstads Tidning
18.1. Större enkäter
publicerades i bl.a.
Hbl 12.1. (”Stort po-
sitivt intresse för litte-
raturundersökning”)
och i ÅU 15.1. Rabbe
Enckells inlägg ”Bo-
ken och falsk demo-
krati” ingick i Nya
Pressen 18.1.1958.

194 ”Rabbe Enckell
på krigsstigen” av N-B
S[tormbom], Hbl
20.1.1958, svarsinlägg
av Enckell 21.1. 1958.

195 Anna Bondestam:
”Rabbe Enckell och
den usla demokratin”,
Nya Pressen 21.1.
1958. — ”Påfallande
och – det kan inte
hjälpas – även obe-
hagligt är intrycket av
den illvilja som före-
faller att ha ingått som
ett element i främst
Bondestams, men
också i Stormboms
läsningar av den enc-
kellska texten […]”
lyder Mikael Enckells
kommentar i Öpp-
ningen i taket, s.143.
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I debatten om läsvaneundersökningen (som för övrigt aldrig förverk-
ligades) finns drag som påminner om ”M-debatten” 1965. Framför
allt gäller det Enckells aggressiva försvarsposition mot dem han pekar
ut som ”ignoranter”. Skillnader är att Enckell år 1958 blev relativt
ensam om sin linje och att det var han själv som drog ut på krigssti-
gen i en fråga som trots allt måste vara av perifer betydelse för en
’högmodernist’ som medvetet valt exklusivitet framför en mass-
publik.

Debatthistoria 3: Enckell – Linde

Samma roll av effektiv provokation får ett festföredrag som Enckell
inbjudits att hålla inför Konstakademin i Sverige fyra år senare, 1962.
Här angriper Enckell futurismens antitraditionalism, men också ab-
strakt konst, konceptkonst och informalism (bl.a. Duchamp och Du-
buffet). Enligt Enckell präglas samtidens avantgardism av ytliga jip-
pon, ”sensation och effekt” och ”rent destruktiva uppgifter med
såkallade skojiga och snobbistiska utlösningar utan samband med det
äkta”.196  När texten, ”Ikaros och lindansaren. Ett försvar för klassicis-
men”, trycktes i BLM presenterades den redaktionellt som ”ett an-
grepp på den moderna konstens ytterlighetstendenser”. Ulf Linde,
som var aktuell med sin essäbok Spejare (1960) om samtida konst,
nämns flera gånger i föredraget. Föredraget utlöste en omfattade de-
batt i Sverige och inläggen gavs senare ut i bokform.197  Leif Nylén
refererar (1998):

Efter åtskilliga inlägg om [utställningen] Rörelse i konsten bröt »den
stora konstdebatten» ut sommaren 1962. Den utlöstes av ett
högtidstal av den finlandssvenske poeten och modernistveteranen
Rabbe Enckell[…]. Det sköt särskilt in sig på Ulf Linde: »Jag tror
inte på den som söker reducera konstverket till något odistinkt,
som plötsligt blommar upp i en skapelseakt hos betraktaren.»
Enckell talade istället för konstnärens unika skapande och för ett
kvalitetsbegrepp som stod över »aktualitetens kortfristiga lån».
Linde svarade att det verkade som om Enckell menade »att vi
automatiskt skulle bli berörda av den stora konsten ungefär som
vi blir berusade av vin eller brunbrända av solen».198

Rabbe Enckells ”Linde-debatt” 1962 utspelade sig på den västra si-
dan av Bottenhavet. Men åtminstone Sören Lindgren hänvisar till
den i inledningen till en artikel i Nya Argus i juli 1965 (detta alltså
redan efter ”M-debattens” intensivaste skede i maj och juni):

När Ulf Linde år 1960 gav ut sin bok »Spejare» utlöste den en
debatt där motståndet mot hans tes »mottagaren gör konstver-
ket» framför allt kom från finländskt håll.

196 ”Ikaros och lind-
ansaren. Ett försvar
för klassicismen”,
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larkonst och i synner-
het ”de informella”,
nämns ”modernis-
men” några gånger
(alltid inom citations-
tecken, som för att
ange ett tvivel på ter-
mens validitet), bland
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Sören Lindgrens förklaring till detta finländska ”motstånd” – vilket
alltså tycks vara en omskrivning av ”Rabbe Enckell” – känns igen:

Att vi i Finland fann den orimlig sammanhänger med att vårt este-
tiska tänkande inte utvecklats särskilt mycket sedan den unga Yrjö
Hirns dagar. Hirn satte nämligen en så grundlig prägel på vår este-
tiska uppfattning att den blev låst.199

Det är frågan om samma Hirn-tes som Lindgren och Svedberg
förfäkat i sina Vasabladet-inlägg ett par månader tidigare. Den dolda
polemiken med Enckell – som på ett spekulativt sätt omskrivs som
”vi i Finland” – sker i form av en kritik av Yrjö Hirn (vilket i och för
sig bygger på en felläsning av Hirn, som jag har påpekat i kapitel 1).

Utan att närmare gå in på ”Linde-debatten” är det i vårt samman-
hang av intresse att se att Enckell åtminstone i debatten om läsvane-
undersökningen 1958 och i akademitalet 1962 själv var den som kas-
tade handsken, den som i någon mening gick till angrepp.200

Debatthistoria 4: Salminen – Enckell

Om Jörn Donner efter BLM-artikeln år 1960 i stort sett lämnade
litteraturdebatten,201  så gjorde i stället Johannes Salminen entré. Ett
par paralleller kan dras mellan Donner och Salminen, i synnerhet när
det gäller betonandet av litteraturens uppgift att förhålla sig till sin
egen tid. Donners ord i BLM-artikeln 1960, att ”finlandssvensk litte-
ratur av idag i stort sett svikit sitt uppdrag att stå på nivå med tiden,
att spå, varna och kritisera” kunde i princip ha stått i Salminens ”Fot
mot jord”-essä 1963, som karakteristik av den finlandssvenska
modernismens utvecklingsväg.202

Också i Salminens fall framstår Rabbe Enckell som den motpol
som magnetiskt drar till sig diskussion. Ett drag som kan vara viktigt
att nämna i sammanhanget är att Salminen som stilist och essäist tål
en jämförelse med Rabbe Enckell.

I en nyårsenkät inför års- och decennieskftet 1960 efterlyste Sal-
minen ”mod att avslöja vad som redan är förbrukat i vår brokiga,
över fyra decennier gamla modernistiska tradition”.203  Två år senare,
våren 1962, presenterade han själv en sådan inventering, i en under-
streckare i Hufvudstadsbladet. I artikeln, ”Litteraturen som institu-
tion”, hävdar Salminen att ”vår syn på klassikerna är för statisk och
respektfull”, och han kommenterar bland annat Södergrans, Dikto-
nius’ och Hagar Olssons verk i delvis besk och ironisk ton.204  Texten
är en tidig version av ”Så har jag åter fot mot jord”, som följande år i
bearbetad form publicerades i Salminens essäsamling Levande och död
tradition.
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”För ungdom är reklam nödvändig”

De två artiklar, ”Blick på ’quosegoismen’” och ”Perspektiv på moder-
nismen” som Rabbe Enckell presenterar i Hbl 29 och 31.5. 1962 –
en dryg vecka efter Salminens understreckare – kunde vara skrivna i
reaktion mot Salminens ’granskning’. Enckell hade själv på 1920-
talet aktivt medverkat i tidskriftsprojektet Quosego, och i den första
artikeln, ”Blick på ’quosegoismen’”, citerar Enckell ur dåtida brev
från Diktonius, Björling och Cid Erik Tallqvist. Breven avspeglar
gruppens medvetna oppositionslust: ”Jisses så det ska smaka att slåss
igen” skriver Diktonius i februari år 1927 från Paris, och Gunnar
Björling profeterar: ”Ack, vad här än skall bli av! Välan, vi lär inte få
gå på menlösa barns marknad, hur fromt vi än svänger på baken”.

Cid Erik Tallqvist har för sin del grälat med Erik Kihlman:

[…] – 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 castrén och furis och hornborg.

”castrén och furis och hornborg” var ledande gestalter i tidskriften
Nya Argus redaktion.205  I brevutdraget kommenterar Tallqvist också
generationsbegreppet:

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

De många informella citaten ger intrycket att Rabbe Enckell är road
av minnena av sitt och Quosegos generationsuppror. Och i princip
kunde han i det här sammanhanget också ha citerat t.ex. en brevlapp
från sig själv till Olof Enckell i april 1927, om att ”vända på det
modärnistiska stekspettet ett par gånger framför näsan på några idio-
ter!”.206

Visserligen antecknar Enckell nu, 1962, reservationen att mycket
i breven ”kan verka yvigt bornerat”. Men han tillägger samtidigt att
”Vi vet nu […] att det fanns resurser bakom orden”. Trots att moder-
nisterna var en snäv krets, fick de nämligen stor betydelse:

[…] alldeles som två andra berömda sällskap en gång en gång fick
det: Lördagssällskapet och Euterpekretsen. För ungdom är reklam
nödvändig, nödvändigare ju mindre omhändertagen den är. Men
reklam måste bygga på något inte bluffartat: på kännedom av rea-
liserbara möjligheter. Dagdrivarna i en tidigare generation var väl-
komnade på ett helt annat sätt än Quosegoisterna. Därför måste
för de senare en publicitet i överkant tvingas fram. Det kan förefalla

205 Gunnar Castrén,
Ragnar Furuhjelm
och Eirik Hornborg.

206 Citerad i Olof
Enckells företal till
faksimilutgåvan av
Quosego, s.x–xi.
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cyniskt och alltför världsklokt. Men risken måste tagas, annars
fanns mörkerdöden genast där. [Mina emfaser]

När ”resurser” – alltså begåvning – finns, kan det alltså enligt Enckell
vara legitimt att ungdomen ”tvingar fram” t.o.m. ”publicitet i över-
kant”, också en ”skenbart osaklig” sådan:

Jag vill endast peka på hur nödvändigt det kan vara med denna
fulla initialenergi i sökande efter meningsfränder, en framåtanda,
må vara skenbart osaklig, för ryktets skull.

En modell för revolt

Ett motiv för Enckell att publicera utdragen ur Quosego-breven just
en vecka efter Johannes Salminens Hbl-understreckare kunde tänkas
vara att motverka den bild av en ”institutionaliserad” modernism
som Salminen manat fram. De uppsluppna citaten kan t.o.m. sägas
uppfylla Salminens beställning på en klassikerbild som är mindre
”statisk och respektfull”.

Man kan också sätta artikeln i samband med Enckells redan cite-
rade uttalande året innan (1961), om den samtida bristen på ”upp-
märksamhet” för litteraturen jämfört med 1920-talet, när ”den nya
dikten [var] ett hån mot den anständiga borgerliga uppfattningen om
hur dikt skulle se ut”.

Viktigt med tanke på den kommande ”M-debatten” är hur som
helst att Rabbe Enckell i maj 1962 de facto levererar en modell för hur
ett litterärt uppror kan marknadsföras och legitimeras. Den mogne Enc-
kells brasklapp – att det måste finnas ”resurser bakom orden” – är
rätt bräcklig, för vilken avgörande instans (utom möjligen tiden och
efterklokheten, om ens de) kan ställa sig över generationerna i en
generationsstrid?

Tre år senare var det ”grupp FBT:s” tur att visa ”framåtanda” –
också ”osaklig” sådan. Och det var Enckells tur att avvisa dem, ur en
sorts sårad försvarsposition, som inte går ihop med hans hyllning till
”initialenergin” den gången han själv var med. Uppenbarligen anser
han nu att revolten var bättre förr.

Debatthistoria 5: Lindgren – Enckell

1962 hade någon ”ny generation” ännu inte tydigt formerat sig. Men
Nya Pressens kulturredaktör Sören Lindgren appellerar till den i sitt
häftiga angrepp på Enckells två texter, som han ger den långa rubri-
ken ”Rabbe Enckell proklamerar quosegoismens diktatur: ’Skriv som
vi, unga författare, så skriver ni bra!’”.207  Bildtexten ”Rabbe Enckell –
litterär diktator”understryker artikelns kvällstidningsaktigt provoka-

207 Nya Pressen 1.6.
1962. Det tillskrivna
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berg, gossar, så skrif-
ver ni bra!”. Finsk Tid-
skrift 1892, s. 228.
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tiva karaktär, liksom den enspaltiga bilden – Enckells porträtt utsku-
ret och monterat på svart bakgrund.

I texten hävdar Lindgren att ”quosegoismen” ingalunda är så
”synnerligen märkvärdig” som Enckell låter förstå när han framstäl-
ler den som föregångare till dels de rikssvenska 40-talisterna,208  dels
(nu senast) till ”en nysaklighet à la dagens antipoesi” (Lindgrens em-
fas). Enligt Lindgren präglas den finlandssvenska moderniströrelsen
tvärtom av inre motsägelser och ”tragikomik”. Björlings universalism
var ”föråldrad” redan på 1920-talet, Diktonius förmådde aldrig be-
svärja maskinens ”motsats” (en formulering som troligen är ett eko
av Salminens Hbl-artikel ”Litteraturen som institution”), och i Enck-
ells Essay om livets framfart är ”den formella moderniteten […] påfal-
lande, men livsinställningen är konservativ”.

Lindgrens slutsats blir att Enckell förhäver sig när han ”predikar”
modernismens förträfflighet och bedriver ”litterär public relation-
verksamhet” (det senare troligen en anspelning på Enckells ovan cite-
rade passus om nödvändigheten av ”reklam”):

Quosegoismen är en utpräglad finlandssvensk företeelse utan be-
tydelse utanför detta etnografiskt särpräglade område, alla konst-
gjorda försök att sätta in den i ett större samtida sammanhang till
trots. Den har dessvärre också visat sig vara en återvändsgränd.
Och ännu värre: den har aktivt tenderat att förkväva alla andra
lyriska idéer som dykt upp här. Ja, det verkar som om den fortfa-
rande vill härska i ensamt majestät att döma av Rabbe Enckells
två senaste artiklar. Detta farligt auktoritära drag hos den visar
bäst hur osäker [sic] dess kvarlevande medlemmar känner sig be-
träffande allmängiltigheten i deras premisser.

Det är skäl att fästa uppmärksamheten vid terminologin: Lindgren
talar om ”Quosegoismen”. Tidskriften Quosego utkom under ett år
(maj 1928 till april 1929) med fyra nummer med bidrag av, bland
andra, Diktonius, Olsson, Björling, Parland och Rabbe Enckell. Be-
greppet är alltså något precisare än den allmänna ’modernism’ Sved-
berg förefaller angripa i sin debattöppning 1965. En annan poäng är
att det, som vi har sett, först lanserades av Rabbe Enckell själv i arti-
keln ”Blick på ’quosegoismen’”.

”Undermineringsarbetet var inlett”

Häftigheten och den hånfulla tonen i Lindgrens artikel 1962 kan
kännas förvånande – på samma sätt som Enckells ”röstläge” i ett par
tidigare nämnda inlägg (1958 och 1961) förvånade kolleger och kri-
tiker. En nyckel till Lindgrens reaktion kunde ligga i att Enckell i
slutet av sin andra Hbl-artikel hade lyft fram Bo Carpelan som värdig
arvtagare till 1920-talsmodernisterna. Successionen underströks yt-
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terligare av tidningens bildredigering, med fyra lika stora porträtt av
Diktonius, Södergran, Björling och Carpelan.

Till saken hör att Sören Lindgren själv hade publicerat fyra dikt-
samlingar (1954, 1957, 1958 och 1958). När han två år efter det
ovan citerade påhoppet, i den redan nämnda artikeln från 1964, ser
tillbaka på 1950-talet placerar han in sina egna verk i en strömning
av ”surrealism och associationspoesi” företrädd av Tom Sandell, Ca-
rolus Rein och honom själv. Här ser han en rörelse utmana modernis-
mens dominans (nu alltså modernismens, inte ”Quosegoismens”),
utan att lyckas – men ”undermineringsarbetet var inlett”.

Lindgrens beskrivning verkar på den här punkten ändå konstru-
erad. Willner (1964) påpekar t.ex. att Carolus Rein knappast kan pla-
ceras in i någon gruppering, ”vare sig i en oppositionell eller tra-
ditionsbevarande”. Inte heller surrealismen är så ny och alternativ
som Lindgren låter förstå, menar Willner:

Surrealismen tillhör, trots dess relativa nyhet i Svenskfinland, i än
högre grad än den modernism Carpelan och [Peter] Sandelin fö-
reträder, ett förgånget 20- och 30-tal, i varje fall i den form den
övertagits av Tom Sandell.209

Eftersom åtminstone Rabbe Enckell mig veterligen inte recenserat
Tom Sandells eller Sören Lindgrens diktsamlingar, varken i positiv
eller negativ anda, verkar det förvånande att Lindgren talar om un-
dertryckande och ”diktatur”. Naturligare faller det sig att – för att nu
psykologisera – tolka Lindgrens utfall som ett utslag av svartsjuka:
Enckell hade under årens lopp gett den framväxande poeten Carpe-
lan många välsignelser, både i form av en rad positiva recensioner och
i den nu aktuella Hbl-översikten.

Snarare än ”diktatur” och aktivt ”förkvävande” av konkurrerande
poesi kunde Lindgren kanske ha talat om hegemoni för en viss litte-
ratursyn eller skola, med Enckell som centralfigur. Hegemonibegrep-
pet för över till frågor om makten på det litterära fältet, som i den här
studien är ämnet för kapitel 3, ”Debattens fält”.

Debatthistoria 6: Salminen – Enckell (2)

Om man kan se Rabbe Enckells artikel ”Blick på ’Quosegoismen’” i
maj 1962 som en indirekt kommentar till Johannes Salminens mo-
dernism-artikel en dryg vecka tidigare, så erbjuds Enckell efter publi-
ceringen av Salminens bok följande år ett tillfälle att föra fram kritik
i direkt form. Tidningen Nya Pressen, där Sören Lindgren alltså vid
tillfället arbetar som kulturredaktör, publicerar i januari 1964 en en-
kät med rubriken ”Våra modernister är inte omoderna – JOHANNES

SALMINEN FÅR SKARPA MOTHUGG”. De tre avbildade kommentatorerna

209 Willner: På flykt
från världsåskådningar,
s. 132. Å andra sidan
återanvänder Willner
utan vidare kommen-
tarer Lindgrens dras-
tiska formulering om
”den finlandssvenska
modernisttraditionens
diktatur”, vilket är
märkligt eftersom
Willner annars håller
ett lågmält tonfall.
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är Bo Carpelan, Olof Enckell och Rabbe Enckell, och deras åsikter
visar sig vara enstämmiga.210

Bo Carpelans inlägg är det mest raljerande av de tre, formulerat
som en ström av absurda frågor. Udden är riktad mot Salminens ef-
terlysning av en modernistisk dikt med plats för en ”vulgär vardags-
verklighet”.

Varför envisas sommaren med att återkomma varje år? Varför
byggs det sommarvillor överallt, fortfarande? Varför envisas dikta-
ren att tro att han löser några problem genom att gå barfota i
gräset när han säkert kunde göra det bättre med knäppkängor
t.ex. på en förlagsstol? […] Varför lär sig diktarna aldrig nånting
över huvud av oss som vet hur en slipsten ska dras? […] Där
försvinner de in i sina halmstackar och skogar så det är rent för-
bannat för en som inte är orienterad i den slags fyrsprång.

Undertexten bakom Carpelans frågebatteri kan uttolkas: Salminen är
en estetiskt okänslig kulturbyråkrat (”förlagsstol”, ”inte orienterad”)
som utfärdar okunniga diktat om diktens innehåll och om diktarnas
utveckling (”Varför kan inte en människa vara den hon bestämt sig
för att vara hela livet ut?”). Även om Carpelan har en poäng i att
avvisa beställningar utifrån så viftar han bort frågeställningen om dik-
tens förhållande till samtiden med lätt hand.

Olof Enckell, dåvarande professor i svensk litteratur vid Helsing-
fors Universitet, talar – efter några inledande reverenser om ”intelli-
genta formuleringar” – om Salminens ”kuriösa påståenden”, ”på
gränsen till nonsens”. Han avvisar Salminens koppling av moder-
nismbegreppet till en motivisk aktualitet: ”Något slags lust till inner-
lig tidsenlighet ingår inte i begreppet. Tidsenliga på det av Salminen
anbefallda sättet tror jag ingen av våra 20-talsdiktare ville vara.”211

Rabbe Enckells kommentar, ”Vilseledande polemik”, går på sam-
ma linjer. Salminen anklagas för ”snedvridna synvinklar och groteska
försummelser”:

Den kritiska överblicken i ”Så har jag åter fot mot jord” är ama-
törmässigt okunnig, om den inte är med flit insinuant vilseledande.
Bredden hos vår modernism (som även omfattar traditionen) tol-
kas som en flykt och ett svek. Donner spökar.

Jörn Donner – vars BLM-artikel 1960 Enckell ju hade bemött med
sin dikt ”Donnerwetter” – utpekas alltså som en klassiker för det
tema i Salminens essä som vi kan kalla reträtt-tesen, flyktdiskursen,
modernismens svek mot det moderna. I formuleringar som liknar
Carpelans kritiserar Rabbe Enckell Salminens krav på tidsenlighet:

[…] för Salminen är den inte modernist, som inte har asfalten till
ideal. Salminen ömmar så det förslår för permanentläggning. Men
vad har det med dikt att göra?

210 NP 14.1.1964.

211 Ibid. I det här
omdömet verkar Olof
Enckell förbise åt-
minstone Diktonius’,
Olssons, Björlings och
Parlands samtids-
orienterade 20-tals-
diktning.
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Rabbe Enckells kritik i inlägget kan sammanfattas i fyra punkter:
1) Salminen saknar estetisk skolning och mottaglighet:

Den åsiktspolemiskt (socialt-politiskt) engagerade Salminen sak-
nar egentligen engagemang i den konstnärliga upplevelse, som är
nödvändig i konstsammanhang. […] Hans omdömen verkar helt
illitterata: han frågar bara efter ett ”vad”, aldrig efter ett ”huru”.

Ett exempel Enckell anför är Salminens ”förakt” för Södergran: ”Det
råder en fullständigt stum relation mellan Södergran och Salminen”.
2) Salminens kritik liknar dagdrivarnas och är därför anakronistisk:

Salminen anlägger på tjugotalets modernister synpunkter som
man kunnat vänta sig av den föregående generationens dagdri-
vare. […] Modernisternas upplevelse markerade en opposition
mot dagdrivarna, och det verkar därför som en anakronism när
Salminen angriper dem för att de saknar vad de revolterade mot.

3) Modernisterna var inte ”bleknosiga”, d.v.s. eskapistiskt fördrömda.
Här diskuterar Enckell i synnerhet bilden av Diktonius:

[Salminens] kritiska framställning av Diktonius är så korrupt ensi-
dig att man häpnar. Han glömmer helt Diktonius experimentella
och sociala diktning, tydligen bara därför att den är kraftfull och
inte anemisk. […] Skalden som skrev ”Dynamons själ” och ”Ma-
skinsång” kände inte tillräckligt starkt för den moderna världen
(mondäna världen?) med korsfästelser över termitstackar. Salmi-
nen gör honom reaktionär, antimarxistisk, och det ska väl antyda
Diktonius otidsenlighet. Aj aj, Diktonius, varför var du inte blek-
nosig?

4) Salminens modernismbegrepp är för snävt. Normen för modernism
är inte T.S. Eliot, som Salminen enligt Enckells spydiga beskrivning
ser som ”all modernisms överprokurator och upprätthållare”.

T. S. Eliot hörde inte til vår modernism[s] inspiratörer. Det var
enligt Salminen det stora felet. Vi hade andra och många fler för-
bindelser. Diktonius ger en provkarta i sina lyriska porträtt över
alla dem han fann inspirerande. Han var en föregångare i sina tolk-
ningar i Ungt hav. Bland dem finns den internationella modernism-
ens förespråkare, väl så märkliga som en T. S. Eliot, som är över-
värderad även hos oss. Futurismen och dadaismen, inte Joyce el-
ler T. S. Eliot, påverkade Björlings Quosegoproduktion.

Med en expressiv bild liknar Rabbe Enckell Salminens essä vid ”den
förvridna stålkonstruktionen efter en förödande explosiv brand”. Det
som förstörts i byggnaden är, kan man föreställa sig, den estetiska
mottaglighet som Enckell anklagar Salminen för att sakna.

Men inte heller Enckells kommentar är i så fall något helgjutet
och avrundat byggnadsverk; snarare får man intrycket att artikeln är
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spontant skriven och levererad i ett svep, inklusive upprepningar.
Någon gång slår han också in öppna dörrar, som när han påminner
om Diktonius’ ”experimentella och sociala” diktning (punkt 3 ovan)
– just den är ju utgångspunkten för Salminens reträttstes.212

Signifikanta frånvarande

När man granskar en debatt kan också de uteblivna rösterna och åsik-
terna ges betydelse. Till exempel Mikael Enckells översikt 1997 ger
vid handen att den finlandssvenska litterära scenen under M-debat-
ten visade en väldig flathet mot de unga rabulisternas attacker mot
Rabbe Enckell. Att tiga är att samtycka, varför fick denna klappjakt
ske? Jag har i föregående avsnitt visat att proportionerna mellan kriti-
ker och försvarare var relativt jämna i debatten, i den mån en sådan
gränsdragning alls är tillämpbar. Däremot kan det vara av intresse att
notera frånvaron av några röster som så att säga annars fanns på plats
på scenen, och spekulera kring hur deras tystnad kunde tolkas.

Hagar Olsson

Som vi har sett portionerade Hans Fors i sitt inlägg i Vbl-debatten ut
vissa gränser för sin egen generations solidaritet med modernist-
klassikerna: ”Visserligen kunde vi reta oss över kverulantiska ton-
gångar i allt mera sparsamma olssonariklar eller småle lite åt hennes
uppbullade ordextas”.213 Lika väl som Rabbe Enckell hade i princip
Hagar Olsson (1893–1978) kunnat uttala sig i modernismens namn
också 1965. Som den äldre av de två kvarlevande författarna ur 1910/
20-talens kanoniserade modernistgruppering, samtidigt en av de
mest välkända debattörerna på kulturfältet, hade en intervention från
hennes håll till och med varit sannolik.

Men Hagar Olsson deltar inte i M-debatten, nämns relativt sällan
i den, och när hon nämns är det inte – som Enckell – som föresprå-
kare för en specifik estetisk linje. Ändå publicerade också Olsson sig
under 1960-talet, både skönlitterärt och som debattör,214  och också i
den senare rollen var hon, som det heter, stridbar. Samma vår som
M-debatten tar fart (faktiskt bara en vecka före FBT-manifestets pub-
licering) uttryckte hon i Hufvudstadsbladet sitt stöd till författaren
Hannu Salama, som stod åtalad för sin roman Juhannustanssit (Mid-
sommardansen). I artikelns slutkläm pekar hon på ungdomens värde-
ringar som ett hoppfullt tecken i tiden:

Lyckligtvis har vi nu en ung generation som inte tolererar några
skygglappar, varken nationella eller kulturella, och som friskt en-
gagerar sig i tidens brännande samvets- och samhällsfrågor. Man

212 Jämför Enckells
egen kommentar till
inlägget, citerat nedan
i sammanfattningen
av föreliggande
avhandlingsdel om
modernismdebatten.

213 Hans Fors:
”Speglingar i
debattfloden”Vasabladet
13.7.1965.

214 Se Roger Holm-
ström: Hagar Olsson
och den växande me-
lankolin, speciellt
s.205–231. Av Olsson
utkom under 1960-
talet, förutom
återutgivningar, prosa-
verken Hemkomst
1961, Drömmar 1966
och Ridturen 1968.
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ser redan konturerna av ett nytt, nationellt friare, mera tidsmed-
vetet Finland, som intar sin plats i det internationella umgänget.215

Honnörsordet ”tidsmedvetet” återkommer som vi sett i Claes An-
derssons programartikel i Vasabladet tre veckor senare. Kontrasten
mot Rabbe Enckells ord 1961 i Essay om livets framfart, om nyttan av
”oförståelse och konflikter” i förhållande till ungdomen, är slående.
Även om Olsson från och med femtiotalet hade börjat – med Roger
Holmströms formulering – ”reva de polemiska seglen”, hade hon
fortsatt att i olika sammanhang flagga för nya riktningar. 1957
solidariserade hon sig i ett relativt berömt inlägg i Nya Pressen med
den nyligen bildade österbottniska författargruppen Liftraser och
mot de ”litterära påvarna i söder”. Hennes lojaliteter ligger här, lik-
som under seklets början, gärna hos ’det nya’, i internationalism och i
engagemang ”i tidens brännande samvets- och samhällsfrågor”.216

Debattören Olsson är alltså på plats i offentligheten, och det
kunde verka naturligt om hon i M-debatten getts – eller tagit sig –
rollen som både samtidsengagerad och modernist(klassiker).

Varför dras Hagar Olsson inte in som ett sådant slagträ, och var-
för nämns hon över lag sparsamt? En tänkbar förklaring kunde vara
att det är svårt att veta var Olsson står. Med tanke på hennes höga
retoriska profil kan det låta som ett paradoxalt påstående. Men till
exempel i det nyss nämnda inlägget 1957 gick hon den österbottniska
Liftraser-gruppen en god bit till mötes i deras version av en moder-
nismkritik.

I tidigare debatter, ända sedan 1910-talet, hade modernismen an-
klagats för ’obegriplighet’. För Liftraser-gruppen är ett nyckelord –
som Olsson övertar – ”litteraturfördärv”. Så mycket är säkert, skriver
modernistpionjären Hagar Olsson 1957, att ”något som gott kan kal-
las litteraturfördärv verkligen följt i modernismens spår och att en
reaktion mot olaterna är både nödvändig och sund”.

Hon drar en skiljelinje mellan epigoner och ”verkliga diktare”:
där diktarna skapat ”associativa bildföljder” som ”varit ägnade att
vidga det kosmiska medvetandet hos människan” har epigonerna
åstadkommit ”ett bildknyppleri som är enbart tröttande”.217

Även om här finns en gardering för den modernism som skrivs av
”verkliga diktare”, är den argumentation som Hagar Olssons här
övertar från Liftraser-gruppen svag. Vilken estetisk skola som helst
kunde i princip bedömas efter sina sämsta utövare, men en sådan
’worst case’-tävling är knappast relevant. Ändå kan det låta på Hagar
Olsson som om epigonerna var ett problem speciellt för modernis-
men, ett problem som kastar en skugga över modernismen i sig.

Exemplet med Liftraser-inlägget stöder ett allmännare intryck
som man också kan utläsa ur Roger Holmströms biografi som helhet,
nämligen att Olsson knappast hade en fast, konsekvent estetik. Sna-

215 Hufvudstadbladet
25.4.1965, cit. i
Holmström a.a.,
s.264.

216 NP 17.9.1957
cit. i Holmström a.a.,
s.210.

217 Ibid. cit. i Holm-
ström a.a., s.211.
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rare valde hon sida impulsivt, med förkärlek för det som verkade nytt,
ungt, anti-etablissemang. I en recension 1957 av en samlingsutgåva
av Diktonius’ skrifter kallar hon sig retrospektivt för ”en förhärdad
tjugotalist”, men den närmare bestämningen är på en gång vag och
repetitiv. I ett kort stycke hinner hon nämna ”[d]en befriade männis-
kan”, ”det mänskligas källor”, ”tron på människan som den centrala
kraftkällan” och ”nödvändigheten av en kraftig humanistisk nyorien-
tering”.

Har man inte rentav i Amerika redan börjat tala om den ”post-
moderna” generationen som söker sig till det mänskligas källor,
tar avstånd från förbrukade ideologier och bär på en helhetsvision
som den ännu inte har namn för?218

Margaretha Starcks artikel ”Radikalt och socialt?” i FBT:s första num-
mer är den enda som närmare diskuterar Hagar Olsson. Starck kallar
henne för den av 20-talsmodernisterna som ”borde stå närmast da-
gens strävanden”, men finner hennes samhällsengagemang vara allt-
för irrationellt baserat, ”en affekt”. ”Engagemanget och radikalismen
som byggde på en känsla och föraktade intellektuell analys och saklig
argumentering, var endast en annan samarkanddröm […]”. Olssons
radikalism är därför ”alltför lättköpt, ungdomen och det nya måste i
Hagar Olssons ögon ha rätt, och hon när på en farlig dröm om en
stor ledargestalt”.219

Lika litet som Johannes Salminen erkänner alltså FBT-redaktion-
smedlemmen Starck Hagar Olsson som sin klassiker. Till skillnad
från Rabbe Enckell är det svårt att fixera Hagar Olsson vid någon
egentlig ståndpunkt. Bristen på konsekvens kan vara orsaken till att
hon så sällan åberopas i M-debatten – varken i egenskap av engage-
rad eller av modernist. Samma brist på en egentlig linje kan ligga
bakom hennes eget val att inte uttala sig.

Andra icke-deltagare

Av andra författare och kritiker som inte deltog i ”M-debatten”, men
kanske kunde ha gjort det, kommer man i synnerhet att tänka på två
flitiga kulturskribenter: Ulla Olin och den redan nämnde Jörn Don-
ner.

Jörn Donner (född 1933, debut 1951) hade efter 1962 ägnat sig
mest åt filmen och Sverige. Genom sin brådmogenhet kan han räk-
nas som en redan medelålders ’arg ung man’ vid tidpunkten för ”M-
debattens” utbrott – tillsammans med den tre år äldre Arena-kolle-
gan från 50-talet Christer Kihlman, och Kihlmans blivande parhäst
Henrik Tikkanen (född 1924). Under 1960-talet var Donner på väg
bort från den radikalism han energiskt (och på finlandssvenskt håll

218 Hufvudstadsbladet
8.12.1957, cit. i
Holmström a.a.,
s.215.

219 Margaretha
Starck: ”Radikalt och
socialt?”, FBT 1/1965.
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ganska isolerad) hade utforskat under 1950-talet; 1960-talet fann ho-
nom alltså ännu en gång på väg mot strömmen. För Kihlman och
Tikkanen var ’argheten’ färskare. Ändå gick också de sina egna vägar
i förhållande till FBT-gruppen. Här spelade troligen åldersskillnaden
en roll, liksom Kihlmans genombrott som prosaist fem år före tid-
skriftens grundande.

Ulla Olin (född 1920, debut 1939), lyriker och under 1940–60-
talen flitig lyrikkritiker i bland annat Hufvudstadsbladet, bodde sedan
1949 i Sverige. Ett direkt inlägg av Ulla Olin i ”M-debatten” hade –
liksom ett av Donner – varit intressant att läsa, bland annat därför att
Olin som lyriker, från en traditionalistisk inledning och över en 40-
talistisk, rätt hermetisk modernism, igen hade gått mot ett mera rätt-
framt tilltal, som i Dagövning (1959) och Mötesplats (1962).220  I en
artikel 1960 konstaterar hon visserligen att litteraturen inte lever ”ge-
nom manifest och program”, men hon skriver också att modernis-
men lever

inte så mycket genom pietetsfull beundran som genom olika av-
ståndstaganden, motsättningar, reservationer. Den modernistiska
strömmen har delat sig och täcker nu genom bifloder och förgre-
ningar ett brett område.221

Trots att Olin inte direkt kommenterade FBT-debatten, noterar man
att hon i december 1965, alltså i debattens efterdyningar, recenserar
Claes Anderssons nya diktsamling Staden heter Helsingfors. Tonen är
välvillig och hon kallar Anderssons försök att föra in samhället och
staden i dikten ”intresseväckande”.222

Slutsats: Enckells glömda stridbarhet

På frågan jag ställde i inledningen till detta kapitel, ”Person” – ”blir
det en skillnad för helhetsbilden om man beaktar vad deltagarna pub-
licerat före debatten?” – är svaret entydigt: i synnerhet bilden av Rab-
be Enckells roll fördjupas av kunskap om hans tidigare debattutspel.
Bland notiserna om de andra 1965-debattörerna är det speciellt Sö-
ren Lindgrens lätt hysteriska och länge underhållna aggressivitet som
frapperar, och kanske till någon del förklarar den enckellska ”äldre-
generationssårbarhet” som Hans Fors talade om i sitt inlägg.

Av de refererade exemplen framgår alltså att Rabbe Enckell både
hade stått och ställt sig i blåsväder före 1965. Exaktare: Rabbe Enc-
kell, debattören, teoretikern – till skillnad från Enckell, författaren,
konstnären – hade både stått och ställt sig i blåsväder. Åtminstone i
exemplen från 1958 och 1962 är han den som aktivt provocerar. Inte
heller intervjuuttalandet 1961 om bristen på engagemang och upp-
märksamhet kring dikten, eller resonemanget om nyttiga genera-

220 Jfr. Willner: På
flykt från världsåskåd-
ningar, s.109 och
Schoolfield: ”Finland-
Swedish Literature”,
s.556–7.

221 Ulla Olin: ”Vårt
behov av dikt”, Hbl
15.9.1960.

222 Ulla Olin: ”Den
nya diktens stad”, Hbl
19.12.1965.
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tionskonflikter i Essay om livets framfart från samma år, ger bilden av
en person som undviker konfrontationer och bara försvarar sig mot
direkta angrepp. Tvärtom är 50/60-skiftets kulturdebatter ett fält där
Enckell gärna intar en hög och stridbar profil.

Om Rabbe Enckell i debatten 1965 var den angripna – eller en
del av det som angreps – så kan det alltså inte ses helt isolerat från
tidigare inlägg och uttalanden från Enckells sida. När Olof och Mi-
kael Enckell i sina böcker från 1978 respektive 1997 vill visa att Rab-
be Enckell under 60-talet blev utsatt för ”oförståelse och aggressiv
nedvärdering” i ”ett för hans strävanden främmande kulturkli-
mat”,223  så måste det ställas i relation till att också Enckell hade star-
tat debatter där han kan sägas ha utsatt andra för ”oförståelse” och att
han till och med rekommenderat just ”oförståelse och konflikter” i
förhållande till ”ungdomen”.

Att ensidigt framställa Enckell som ett offer är att förminska eller
förtränga viktiga drag i hans roll på parnassen, på den litterära scenen
i slutet av 1950- och början av 1960-talet. En scen där Rabbe Enckell
enligt sin egen formulering är en ”vresig gamling” som gärna bidrar
till det offentliga samtalet med en och annan självsäker ”spottsmäll”,
som lämnar de arga unga männens ”kycklingvrede” i lä.

223 Förlagstext på
skyddsomslaget till
Mikael Enckell: Öpp-
ningen i taket resp.
förlagstext på baksi-
dan av O.E. [Olof
Enckell]: Rabbe Enc-
kell i Borgå.
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3. FÄLT

Björling och jag är till vårt ursprung borgerliga.
Men i våra väsen finner man ingenting borgerligt.

— Rabbe Enckell224

I följande kapitel ses ”modernistdebatten” 1965 ur ett litteratursocio-
logiskt perspektiv. Inledningsvis skisserar jag Rabbe Enckells syn på
konstens autonomi. Därefter tar jag upp några förändringsprocesser i
det omgivande samhället som kan ha relevans för det litterära fältet.
Kapitlets kärna är en kort beskrivning av ”M-debatten” som ’strid’ på
ett bourdieuskt ’fält’.

Avsikten är att komma åt både dynamiken (sociala förändringar)
och strukturen (fältet). Undersökningen genererar några antaganden
(snarare än bevisade slutsatser) om ”M-debattens” sociologi.

Konstens frizon

Rabbe Enckells reflexion ovan, ur essäsamlingen Och sanning? från år
1966, är intressant – kanske också provokativ. Eftersom samhället
domineras av borgerliga värderingar uttrycker Enckell här ett utan-
förskap. Men kommentaren kan också stimulera till motfrågor kring
kultur och samhälle. Kan man genom konsten frigöra sig från sitt
ursprung? Vad kännetecknar borgerligheten? Hur tolka samman-
kopplingen med Björling?

Mera specifikt kan man fråga sig hur kommentaren placerar sig i
det polemiska klimat där Enckell skriver – kritiken från ’unga radika-
ler’ i konstdebatten i Sverige och i ”modernistdebatten” i Finland.
Enckell fortsätter det citerade stället:

Det finns mycket lite av social miljö i vår diktning, så lite att denna
»brist» måste betraktas som en tendens hos vår diktning.

Vi ville bryta oss ut ur sociala bestämningar, miljömålningar av
traditionellt slag. (Ändå finns det miljö även hos oss, ehuru inte
betraktad som plattform.) Vi kunde inte skriva proletärt och ville
det inte heller. Vi kunde kanske ha skrivit borgerligt, men ville det
inte. Vi såg i konsten en frihet att inte nödgas inta en social posi-
tion. Vår »brist» var i våra ögon en stor förtjänst. I vår värld be-
dömde man inte efter etikett, profession och titlar.

224 Rabbe Enckell:
Och sanning?, s.80.
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Efter detta credo – konsten som frizon – diskuterar Enckell genast ett
möjligt motexempel, den ”socialt inriktade” generationskamraten
Diktonius. Enckell anser att Diktonius aldrig som konstnär lyckades
nå kroppsarbetarna, ”den publik han velat ha”, och tillägger:

Det städade borgerliga skiktet såg i detta en förtjänst hos både
arbetaren och Diktonius: arbetaren visade sig vara otillgänglig för
litterär revolutionsförförelse i en Diktonius’ »påflugna, kraglösa
stil».

Var Enckell själv hamnar i denna dubbla ironi förblir kanske oklart.
Poängen för Enckell är ändå att också Diktonius’ diktning, som Enc-
kell ser det, rör sig utanför de ”sociala bestämningarnas” värld – hur
mycket Diktonius själv än kanske velat påverka den (’göra politik’).
Det verkar alltså vara den sanna konstens öde – och ”stora förtjänst”
– att inte vara socialt bestämbar.

Också den här passusen leder vidare till frågor: hur ser den litte-
rära publiken ut? Vilket är konstnärens förhållande till/beroende av
den? Är all (riktig) konst apolitisk? Vilken är Rabbe Enckells egen
relation till det ”städade borgerliga skiktet”?

En relativt samtida, och internationellt betydelsefull, formulering
av idén om konsten som frizon eller enklav är amerikanen Clement
Greenbergs konstkritik under 1940- och -50-talen. I den formuleras
vad Fredric Jameson kallar ”the ideology of modernism full-blown
and out of whole cloth”.225  Konsten, skriver Greenberg i en artikel
från 1940,

[…] was not to be an about-face towards a new society, but an
emigration to a Bohemia which was to be art’s sanctuary from
capitalism. It was to be the task of the avant-garde to perform in
opposition to bourgeois society the function of finding new and
adequate cultural forms for the expression of that same society,
without at the same time succumbing to its ideological divisions
and its refusal to permit the arts to be their own justification.
[…]
As the first and most important item upon its agenda the avant-
garde saw the necessity of an escape from ideas, which were in-
fecting the arts with the ideological struggles of society. […] This
meant a new and greater emphasis upon form, and it also involved
the assertion of the arts, as independent vocations, disciplines and
crafts, absolutely autonomous, and entitled to respect for their
own sakes.226

Syftet med konstfältets autonomi är för Greenberg att konsten där så
att säga kan rengöra sig från samhällets egna idéer för att sedan åter-
vända med djupare bilder. Det ord han använder, sanctuary, står för
både fristad/asyl och för helgedom/”det allra heligaste”. Rabbe Enc-

225 Fredric Jameson:
A Singular Modernity,
s.169. — Greenberg
(f. 1909) är enligt
Jameson representativ
för den ”late moder-
nism”-ideologi som
växer fram efter andra
världskriget, medan
Rabbe Enckell (f.
1903) enligt samma
indelning troligen
skulle höra hemma i
”high modernism”. En
attitydskillnad mellan
Enckell och Green-
berg kan också avläsas
i att den senare hyl-
lade den abstrakta
expressionismen, med
Jackson Pollock
(1912–56) som per-
sonlig favorit, medan
den sex år äldre, må-
lande författaren Enc-
kell uttrycker en miss-
tänksamhet mot ab-
strakt, ”föremålslös”
konst. Ett ”godtyck-
ligt valt språk för en
form som förnekar
alla former” tilltalar
inte Enckell, när han i
Och sanning? (s.86–
87) tar Kazimir
Malevitj (1878–1935)
som exempel:
”Malewisch’
suprematism är en
poets fantasi kring
den översta himmels-
kretsen, slutligt
avfolkad på
änglavingar. Hans
predikan är en predi-
kan över den dome-
dag, då alla förmål har
upplöst sig och värl-
den blivit tom på an-
ledningar. Inför så-
dana fantasier dröm-
mer jag om
nyckelpigan, som flu-
git i min hand den
första vårdagen i so-
len, när björkarna än
bara är violetta i top-
pen.” — Nyckelpigan
från dikten ”Till Claes
Andersson” i debatten
1965 återkommer
alltså här.
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kell skriver 1961 på ett motsvarande sätt om ”den fullständiga befri-
elsen – konstverket”:

Det gällde att underminera sitt medvetande och spränga det fritt
från dagsaktualiteters mördande konkurrens, allt som färdiggjort
för dagen erbjuds av dagen för att man skall nöja sig för dagen.227

Tanken om en nödvändig frigörelse från ”dagsaktualiteterna” liknar
den distans Bo Carpelan rekommenderade i ’M-debatten’, i sitt in-
lägg ”Det återkommande ögonblicket”, som alternativ till Claes An-
derssons ”tidsmedvetna” dikt.

Fält som grepp

Frågan om konstens autonomi kan studeras också utifrån, ur en kul-
tursociologisk synvinkel. Frågan gäller då relationerna mellan å ena
sidan kulturen, dess utövare och deras självbilder och å andra sidan
breda samhällsstrukturer – ekonomi, klasskiktning, ras- och köns-
system m.fl. Sådana samband intresserar bland andra kultursociolo-
gerna i Bourdieu-skolan, som blivit välkänd i Norden.

Sociologen Pierre Bourdieu har präglat en rad begrepp som
fr.o.m. 1970-talet tagits upp, först i det sociologiska, senare tidnings-
och vardagsspråket. Viktiga bourdieuska grundbegrepp är fält, strate-
gier, habitus, konsekration, kulturellt kapital, socialt kapital.228  Just lit-
terära debatter, ’revolter’ och generationsskiften blir i det bourdieuska
perspektivet tillfällen där fältet och dess aktörer kanske tydligare än
annars visar upp sin struktur, sina strategier och spelregler. Att tolka
”modernistdebatten” 1965 i termer av förändringar inom det (fin-
landssvenska) kulturella fältet och i sista hand i samhället i stort före-
faller mig vara värt att pröva på – inte minst för att det tydligen inte
gjorts tidigare.

I en fältanalys läggs alltså de filosofiska frågorna om rätt och fel, este-
tiskt värde och värdelöshet tillfälligt åt sidan. Fältgreppet ställer sig –
strävar åtminstone till att stå – utanför de agerande, försöker se vad
de gör snarare än vad de säger, och hur det de säger förhåller sig till
det de gör. På sätt och vis anlägger också Rabbe Enckell ett fältper-
spektiv när han i ”modernistdebattens” virvlar anklagar sina kritiker
för ”dolda PR-syften” (Hbl 15.7.1965). Vi har också sett hur han i
ett tidigare sammanhang presenterar sin egen revolterande litterära
generationsgrupps provokationer – Quosego-kretsens – som en ”pub-
licitet i överkant”, men den gången motiverad:

Jag vill endast peka på hur nödvändigt det kan vara med denna
fulla initialenergi i sökande efter meningsfränder, en framåtanda,
må vara skenbart osaklig, för ryktets skull. (Hbl 29.5.1962)

226 cit. efter Jameson:
A Singular Modernity,
s.169–170. Green-
bergs originaltext,
”Towards a newer
Laokoon” publicerad
1940.

227 Rabbe Enckell:
Essay om livets fram-
fart, s.83.

228 Bourdieu:
Distinction. A Social
Critique. För en
svensk introduktion,
se Donald Broadys
”verktygslåda” i
Broady (red.): Kultu-
rens fält. En antologi
(Göteborg 1998), s
11–21.
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Även om Enckell förkastar FBT:s och accepterar Quosegos ”osaklig-
heter” tänker han här spontant i termer av fält och strategier.

Autonomibegreppet. Den omvända ekonomin.

Analogin kan föras vidare. I det textställe som citerades i inledningen
(”Björling och jag är till vårt ursprung borgerliga. Men i våra väsen
finner man ingenting borgerligt”) kan Enckell sägas laborera med tre
fält, tre ’världar’. Dels de ”städade” borgarnas värld, dels arbetarnas
värld (den som Diktonius inte når) och slutligen ”vår” värld – det fält
som Björling och Enckell (enligt den senare) hör hemma i.

Konsten (den äkta konsten, inte FBT:s) är för Enckell en frihet,
en frizon där man inte bedömer efter ”etikett, profession och titlar”
utan efter genuina meriter (förslagsvis konstnärliga – kanske också
mänskliga). Något mera distanserat kan man tolka den som en värld
där hans egna meriter står högt i kurs och rang – så länge man håller
sig inom den. Hos Bourdieu är motsvarande tanke formulerad i be-
greppet fältets autonomi. T.ex. det litterära fältet kan kallas autonomt
i förhållande till andra fält (politik, ekonomi, utbildning o.s.v.) i den
grad det har en egen fältspecifik art av ”kapital” (här = litterärt anse-
ende), egna inträdeskrav, egna drivkrafter, egna institutioner, egna
trosföreställningar o.s.v. Som Donald Broady sammanfattar tanke-
gången, ingår i det autonoma fältet också

en »omvänd ekonomi», varmed avses att deltagarna värderar fäl-
tets eget specifika kapital högt, blundar för verksamhetens mate-
riella betingelser och nedvärderar kommersiell succé och andra
»världsliga» mått på framgång; denna omvända ekonomi är mest
framträdande i den del av fältet där det specifika kapitalet väger
tyngst […]229

Enckells betonande av ”utbrytningen” ur ”sociala bestämningar” blir
i fältperspektivet ett exempel på den omvända ekonomins logik.
Samtidigt påminner det kultursociologiska perspektivet om att den
som bryter (eller upplever sig bryta) med en social logik (”borgerlig-
hetens”) inte för den skull är oberoende av den, eller osårbar.

Att priset för utanförskapet kan vara högt visste Enckell givetvis
av egen erfarenhet. Enckells syn på konsten som ”en frihet att inte
nödgas inta en social position” måste läsas mot bakgrunden av hans
egna och hans modernistgenerations erfarenheter – de öden, uppoff-
ringar och livsval som Södergran, Diktonius, Olsson, Björling och
han själv gjorde eller tvingades göra. Bohemeri, fattigdom, direkt
nöd, tillfälliga inkomster, brödskriveri, totalt beroende av vänner och
släktingar kan, beroende på perspektivet, ses som antingen en frihet,
en illusion eller en långtidsinvestering – i det här fallet en investering

229 Broady (red.):
a.a., s.19. Se också
Bourdieu a.a. och
Bourdieu: Konstens
regler. Det litterära
fältets uppkomst och
struktur (Stockholm/
Steghag 2000).

230 Finlands officiella
statistik XXXVII:9,
s.34.
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i något som senare får varumärket modernism, och som i stort sett
bara Enckell själv kom att få egentlig ’avkastning’ av (stipendier, bo-
städer, titlar o.s.v.). För de andra i den ’heroiska’ modernistgeneratio-
nen betydde omvänd ekonomi för det mesta bara dålig ekonomi.

Sextiotalets kulturchock och smältdegel

Innan jag går närmare in på det finlandssvenska litterära fältet vid
tiden för debatten 1965, skisserar jag ytterligare några drag i sam-
hällsutvecklingen i stort, som de avtecknar sig kring debattens år och
årtionde. Tyngdpunkten ligger på dynamiken inom utbildningen och
den sociala mobiliteten. Syftet är att peka ut några av de objektiva
ramarna för det fält där symboliska kraftmätningar som den kring
Rabbe Enckells, Johannes Salminens och FBT:s estetik ägde rum.

Tillfällig mobilitetsökninng

Sextiotalets snabbt växande ekonomi innebär bland annat att nya
samhällsgrupper får råd, möjlighet och mod att investera i högskole-
utbildning för sina barn. Mellan 1959 och 1965 ökade årskullen av
nya studerande i hela landet från 5.351 till 10.770.230  En fördubb-
ling av antalet nya högskolestuderande inom bara 6 års tid kan knap-
past undgå att i sin tur påverka både universitetsmiljön och det fin-
ländska kulturklimatet i stort. Samhälle och språk börjar akademi-
seras på bredden.

En sociologiskt intressant effekt av den kvantitativa ökningen är
att den ofrånkomligt också är kvalitativ, d.v.s. att studentmaterialets
sociala sammansättning dramatiskt förändras. Sakari Ahola beskriver
utvecklingen som en ”massifiering” av den högre utbildningen, som
dittills präglats av en ”elitmodell”. Genom processen öppnas kom-
pletterande karriärvägar för lägre samhällsskikt, utan att det traditio-
nella rekryteringsmönstret försvinner: ”Elite routes have survived in-
side mass higher education but new routes for the working class have
emerged.”231  Ett annat sätt att uttrycka förändringen: med ett ökat
antal studieplatser räcker elitens barn inte längre till för att som tidi-
gare i stort sett ensamma fylla högskolorna.

En case study gjord av Heli Kataja 1997 tyder på att femtio/sextio-
talisterna, ”urbaniseringsgenerationen” (”maaltamuuton sukupolvi”),
födda 1933–43, i det här avseendet påverkades mera av samhälls-
förändringarna än t.ex. deras barn, sjuttio/åttiotalisterna, ”stadsgene-
rationen” (”kaupunkisukupolvi”), födda 1957–65. De som inledde
sina studier under 50- och 60-talen placerar sig senare mera ”slump-
mässigt” i samhällshierarkin (d.v.s. oberoende av faderns ställning)
än deras barn gör. Sextiotalets tillfälliga avsteg från det normala till-

231 Sakari Ahola
(nätresurs): ”From
Elite to Mass Higher
Education. Changing
structures of selection
in Finnish higher
education”, 1995.
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ståndet, d.v.s. ett rätt deterministiskt klassamhälle, är enligt Kataja
speciellt markant för männens del.232

I samma riktning pekar en rikssvensk studie:

Lillemor Kim påpekar […] att det framför allt var mellanskikten
som gynnades av utbildningssektorns expansion under sextiota-
let. Det är också mellanskikten som förlorat mest på utvecklingen
under senare år då klyftan växt mellan antalet behöriga sökande
och antalet intagna till högre utbildning.233

Katajas och Kims forskning gäller alltså social mobilitet. Mobilitet
kan beskrivas som ett mått på i vilken grad korten blandas på nytt
när en generation avlöser föregående. Låg mobilitet betyder att för-
äldrarnas sociala ställning statistiskt sett avgör den egna ställningen,
sonen och dottern blir vad fadern och modern var. I Katajas studie
blev 46% av männen ur högre tjänstemannafamiljer födda 1957–67
(sjuttio/åttiotalisterna) själva högre tjänstemän och 78% av arbetar-
pojkarna själva arbetare. För deras föräldrageneration däremot är
motsvarande siffror ”bara” 26 respektive 41 procent.

Mobilitetsstudierna skärper bilden av 60-talet som en tid då den
sociala predestineringen var relativt liten, då klassresor (i bägge rikt-
ningar) var ovanligt vanliga. De finländska siffrorna gäller hela lan-
det och finlandssvenskarna kan ha betett sig annorlunda (men behö-
ver inte ha gjort det).234  Vad statistiken skvallrar om är i alla fall ett
60-tal där trafik över klassgränserna är vanligare än både förr och se-
nare; där mänskor med olika habitus har större chanser än vanligt att
mötas; där högskolorna ’demokratiseras’ åtminstone vad beträffar
studentmaterialets sammansättning; där en snabbt växande ekonomi,
rekordsnabb urbanisering, ny teknologi med sociala konsekvenser
(det nya massmediet TV, senare p-piller) och utbildningsexplosionen
alla samverkar till ett växande förändringstryck på institutioner och
mänskliga relationer.

Medelklassens revolution

Jag återkommer här till den förskjutning av samhällets hegemoni som
jag valt att anta som tänkbar bakgrund till 1960-talets debatter. För-
ändringen kan formuleras i form av tre antaganden:

1) under 60-talet tar nya skikt inom medelklassen initiativet från
de skikt som ännu under början av 1900-talet dominerats av tradi-
tionella eliter, det ”gamla” borgerskapet. Förändringen gäller samhäl-
lets normsystem, historietolkning, kultursyn, vetenskap, arkitektur,
etikett, heminredning, media. På alla fronter sker en ’medelklassens
revolution’ som berör både samhällets och medelklassens interna styr-
keförhållanden, och som reflekterar de nya mellanskiktens växande
storlek och stärkta ekonomiska position. Det handlar bland annat

232 Heli Kataja:
Aseman, koulutuksen
ja kulttuuripääoman
periytyminen
sodanjälkeisessä
Suomessa (Turku
1997).

233 Broady/Palme:
”Inträdet” i Broady
(red): Kulturens fält,
s.205.

234 Finlandssvenska
siffror kunde tas fram
för en avgift på c.
1.000 euro (svar från
Statistikcentralen på
förfrågan i februari
2000).
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om en relativ demokratisering av eliten. Den borgerliga hegemonin
får både nytt ansikte och ett delvis nytt innehåll.

2) till förskjutningens språk hör en jämlikhetsretorik – sextiota-
lets spontana du-reform är en del av bilden. Retoriken kan tolkas
som de nya medelklasskiktens taktiska koalition med ’dem därnere’
mot ’dem däruppe’, men den avspeglar också den sociala rörligheten,
d.v.s. att många nya medelklassare själva har arbetar- eller småbrukar-
bakgrund och att av de övriga flera än tidigare – t.ex. under studierna
– kommer i kontakt med jämnåriga som har det.

3) 60-talets estetiska och etiska debatter (dit jag räknar också
”modernistdebatten”) kan ses i ljuset av de här mera basala föränd-
ringarna; de hör till den friktion som uppstår mellan den nya och
den gamla eliten.

Min avsikt är inte och kan inte vara att bevisa några så att säga
kausala samband mellan samhället och debatten. Vad jag försöker
åstadkomma är en beskrivning där de tre antagandena ovan blir tro-
värdiga – eller åtminstone rimliga – och som åtminstone inte uppen-
bart motsägs av fakta.

Fältet, del 1: Poesins hjärtland. Kritikcirkeln.

Vid en blick på det litterära systemet i Svenskfinland, som det ser ut
omkring 1959, slås man av lyrikens starka ställning och av att Rabbe
Enckell (född 1903) är dess givna centralgestalt. I den finlandssven-
ska litteraturens hjärtland är han en poeta laureatus – och inte bara
inomlitterärt. Till skillnad från Björling blir han nu erkänd och också
officiellt belönad. Författarna i de följande ”generationerna”, t.ex.
den fyra år yngre Solveig von Schoultz, Bo Carpelan (född 1926),
Peter Sandelin och Christer Kihlman (bägge födda 1930) framstår
under 50-talet estetiskt sett som mer eller mindre närstående Enc-
kell. Skillnader finns, men de yttrar sig inte i bristande respekt eller
direkta motsättningar.

Recensionssystemet

Detsamma gäller receptionen, där bland andra lyrikerna Ulla Olin
och (igen) Bo Carpelan hör till de tongivande rösterna.235  Bägge skri-
ver i Hufvudstadsbladet, Olin (född 1920) också efter flyttningen till
Sverige i slutet av 40-talet. Också Rabbe Enckell är aktiv, bland annat
som anmälare av det mesta Carpelan ger ut.236  Ser vi på den (inte
obetydliga) del av den finlandssvenska lyrikkritiken under 1950-talet
som skrivs av poeternas kolleger, framträder ett mönster:

235 Olin skrev för
Hbl in på 1960-talet
(jfr. Suomen Kirjailijat
1945–1980), Carpe-
lan 1950–1964, enligt
Vem och Vad? 1975.

236 Recensioner
1946, -47, -50, -54
och -61, de flesta i
Hbl. Suomen
kirjailijat 1945–1980.
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• Rabbe Enckells egna efterkrigstida diktsamlingar recenseras av
bl.a. de unga poeterna Jan-Magnus Jansson, Christer Kihlman, Bo
Carpelan, Carolus Rein och Ulla Olin.

• Ulla Olin hör till dem som skriver om Jan-Magnus Janssons
andra diktsamling 1952.

• Ulla Olins egna böcker recenseras av bl.a. Jan-Magnus Jansson,
Rabbe Enckell och Hans Fors.

• Hans Fors’ dikter recenseras av bl.a. Ulla Olin, hans noveller av
Christer Kihlman.

• Bland recensenterna av Christer Kihlmans andra diktsamling
Munkmonolog (1953) återfinns Bo Carpelan och Ulla Olin.

• Bland recensenterna av Bo Carpelans 50-talsdikter återfinns –
förutom Rabbe Enckell – Jan-Magnus Jansson, Ulla Olin, Christer
Kihlman och Carolus Rein.

• Carolus Reins tidiga dikter recenseras av bl.a. Bo Carpelan,
Christer Kihlman, Ulla Olin och Rabbe Enckell.237

Naturligtvis får samlingarna också många andra anmälningar än
de som jag här har lyft fram. Mönstret av kollegial kritik verkar ändå
relevant för bilden av 1950-talets litterära fält. Lyrikrecensioner skrivs
med viss systematik av kolleger till den recenserade. Intrycket blir att
poeterna under 50-talet bildar ett slags informellt brödraskap (inklu-
sive ett fåtal systrar), för poesin och för varandra. Att anmäla de an-

Poeter recenserar
poeter: kollegial kritik i

1950-talets finlands-
svenska litteratur-

system.
(Grafik: Isa Fellman)

237 Uppgifterna ur
Suomen Kirjailijat
1917–1944 och
1945–1980; tidigare
sammanfattade i
Trygve Söderling:
”Dragigt på berget
Parnassos. 1960-talets
litterära fält-
förskjutning speglad i
genrehierarkin” i
Zilliacus (utg.): Efter-
tankar om Finlands
svenska litteraturhisto-
ria II (Åbo 2001), s.
60–61.
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dra ’medlemmarnas’ verk, och inte minst Enckells, ingår så att säga i
inträdesprovet för unga poeter. Recensionssystemet bildar ett stjärn-
formigt sociogram, en ’kritikcirkel’, som kan påminna om en studie-
cirkel för gemensam förkovran. Eller kanske en skålningsceremoni
vid en bättre middag: alla skålar inte med alla, men att inte skåla med
någon alls skulle verka udda.

En utmanare

Till 1950-talets lyriksystem, som jag väljer att kalla fenomenet, hör
en relativ konsensus i estetiska frågor. Rabbe Enckells position som
formulerare av den gemensamma estetiken har redan nämnts. En för-
fattare och lyriker som i viss mån utmanar systemets införstådda sam-
förstånd är Thomas Warburton (född 1918, debut 1942 med dikter).
Utan att kunna avfärdas som en anti-estet framstår Warburton som
något av en demokratisk rebell, i linje med den unge Jörn Donner,238

när han i den inledande översikten i sin handbok från 1951 kritiserar
vad han ser som hämmande ”självbespegling” i samtida finlands-
svensk litteratur:

Allt från det verkningarna av den utåtriktade åttiotalsrealismen
börjar försvinna ur vår litteratur, kommer i deras ställe ett allt
starkare drag av självbespegling och ensamhet. […] Inte heller vår
lyriska modernism har undgått att färgas därav, och fortfarande är
det ett drag som delvis begränsar några av våra värdefullaste be-
gåvningar. [min emfas]239

”Lyrisk modernism” var rubriken på en artikel av Enckell i BLM fem
år tidigare, år 1946, omtryckt 1950. Det är den redan citerade text
där Enckell kritiserar den rikssvenska 40-talismen för dess ”spekula-
tion i aktuella samtida krislägen” medan den finlandssvenska littera-
turen, enligt Enckell, med rätta vänder sig bort från samtiden och
”vårt aktuella dilemma”.240

Adressen för Warburtons kritik för ”självbespegling och ensam-
het” i det citerade stycket är – för den initierade – rentav mycket
tydlig. Hans kritik ingår i ett större resonemang om den finlands-
svenska litteraturens, enligt honom, destruktiva bundenhet till det
finlandssvenska tjänstemannaskiktets ”trånga klassmiljö”. Klassklyf-
torna mellan medelklass, arbetare och bönder har, skriver Warbur-
ton, inte överbryggats och den ”starka böjelse för individualism och
självlodning som vi har ärvt kan här komma att stå hindrande i vä-
gen”.241

Enckells tankar om sitt och Björlings förhållande till ”borgerlig-
heten” (som jag inledningsvis citerade) kan mycket väl läsas som en
svarsreplik till Warburtons strategiskt placerade kritik av den fin-
landssvenska litteraturens, som han ser det, trånga klassbundenhet.

238 Som framgick i
kapitlet ”Person” be-
handlade Donner
samma tema i Arena
1951–53 och i sin
BLM-artikel ”Den
finlandssvenska
skepnadens riddare”
1960.

239 Warburton: Fem-
tio år finlandssvensk
litteratur, s.13.

240 Rabbe Enckell,
Relation i det person-
liga, s.86.

241 Warburton: a.a.,
s.15.
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En investering ger sen utdelning

Under det påföljande 50-talet hämtar bland andra Anna Bondestam,
Evert Huldén, Aili Nordgren, Sally Salminen, Leo Ågren och Gösta
Ågren in något av den breddning Warburton efterlyser. De skildrar
en ”social miljö” (Enckell) som de känner till genom sin arbetar- eller
småbrukarbakgrund. Men jämförda med proletär- och arbetarförfat-
tarna i Sverige och i finskspråkig litteratur blir deras böcker och gen-
rer sällan bärande delar av den finlandssvenska kanon – snarare till-
delas de en roll som hjälptrupper i marginalen, systemets bevis för att
kulturell frihet och jämlikhet råder och att också de ’små’ får komma
till tals. De litterära debatter och utbrytningsförsök som förekommer
under 50-talet (Jörn Donner, Eva Wichman, Liftraser-gruppen, ’sur-
realisterna’242  – jfr. kapitel 2) snarare understryker än krossar den
konsensus som råder i centrum.

Fältet är alltså fram till 1960 relativt homogent. I bourdieusk me-
ning är det ”inre rummet” dessutom autonomt; egna värderingar, en
entydig författarroll, ”omvänd ekonomi”, höga inträdeskrav och en
markerad distans till publiken (både den ”borgerliga” och den s.k.
”folksmaken”). I centrum av detta inre rum står Rabbe Enckell, som
vid sidan av sin roll som poet ofta också uppfattas som ”modernis-
mens teoretiker”.243

Sedan Södergran, Parland och Diktonius tystnat, kommer Enck-
ells speciella, klassicerande form av modernism – ”high modernism”
– allt oftare att uppfattas som helt enkelt ”modernismen”. I kapitel 1
och 2 såg vi många exempel på den här uttunningen eller tömningen
av modernismbegreppet.

Samtidigt kommer Enckell nu att stå som ett levande exempel på
att det långsiktiga, exklusiva konstnärliga strävandet trots allt kan
löna sig, också i den materiella världen; det är nu, omkring decennie-
skiftet 1960, som kritikernas erkännanden också blir prisnämnder-
nas. Med bourdieuska termer låter sig Enckells ”fältspecifika kapital”
rätt plötsligt och kanske oväntat växlas in.

Generationsetiketten (”20-talsmodernismen”) är en del av detta
kapital och via den har Enckell nytta av att också de döda modernist-
kollegernas aktier nu stiger. Det egna kritikgenombrottet 1947 med
diktsamlingen Andedräkt av koppar materialiserar sig småningom,
som jag nämnde i kapitel 2, i form av en bostad i ett av Svenska
Litteratursällskapets hus i Helsingfors (vid Runebergsgatan!) och från
1960 kan Enckell flytta in i Författareföreningens villa, Diktarhem-
met i Borgå, i praktiken ett livstidsstipendium. Samtidigt faller från
och med slutet av 40-talet över Enckell ett allt tätare regn av pris,
stipendier och titlar.

Även om stipendie- och prissummorna är blygsamma i jämförelse
med det senare 1900-talets statliga biblioteksersättningssystem, blir

242 Som framgick i
kapitlet ”Person” var,
enligt Sören Lindgren
(1963), Carolus Rein,
Sören Lindgren och
Tom Sandell surrealis-
tiskt inspirerade 50-
talsdebutanter. Michel
Ekman lägger i sin
artikel ”Poesin från
trettiotal till femtio-
tal” (s.151) dessutom
Sebastian Lybeck till
listan.

243 Positionen tycks
bl.a. bero på brist på
konkurrens. När
Henry Parland (död
1930) åren 1929–30
redovisade sin upp-
täckt av den ryska
formalismen fanns en
ömsesidig påverkan
mellan hans och
Enckells samtidiga
artiklar om
modernismens estetik.
Jfr. Per Stam: Krapula,
kap. II, s.113–193.
Med tanke på de två
författarnas skilda
temperament hade
Parlands fortsatta teo-
retiska utveckling va-
rit intressant att jäm-
föra med Enckells.
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Enckells grad av utkoradhet – konsekration – i sin tid och bland sina
kolleger påfallande. Men uttrycket poeta laureatus, lagerkrönt skald,
kan också utläsas hovskald: myntets baksida är att den ovanligt belö-
nade får en tvetydig roll att spela tillsammans med ett etablissemang,
som möjligen inte alls värderar det ”fältspecifika kapitalet” i sig men
gärna köper sig aktier i det. Skönhet och kultur är alltid i någon mån
till salu; den ekonomiska eliten har traditionellt köpt vackra partners
och sponsrat vacker konst för att själv bli vacker. Enckell besvärades,
enligt egna och andras vittnemål, av känslan av att vara pantfånge i
societeten.244  Dessutom är en framskjuten, semi-officiell position på-
passad och ett möjligt mål för kollegers avund – ett motiv som Mi-
kael Enckell gärna spårar hos FBT-opponenterna. Det ligger en iro-
nisk Bourdieu-logik i att både kritikerna och Enckell själv ser på ”in-
stitutionaliseringen av Enckell” med misstro. Här är föreställningen
om konstens renhet (det fältspecifika kapitalets autonomi) alltså
egentligen gemensam.

Fältet, del 2: Prosans revolt

Bilden av det homogena fältet börjar på allvar brytas omkring 1960.
Till skillnad från Bondestams och Ågrens historiska romaner slår
Christer Kihlmans två första prosaverk, Se upp Salige! (1960) och Den
blå modern (1963) ner som mer eller mindre sensationella utma-
ningar. Dels slår sig Kihlman – som alltså började som lyriker och
recensent klart inom det ”enckellska” fältet – nu på prosa, en sam-
tids- och samhällsskildring där borgerligheten ofta badar i ett mycket
kritiskt ljus. Dels, och viktigare: den trotsiga skribenten är i högsta
grad en av ”de egna”.

Inte heller kan han anklagas för att brista i psykologisk och stilis-
tisk gestaltning (en faktor som marginaliserade Jörn Donner och Eva
Wichman under deras kommunistiska perioder).

Till bilden av en ny, utåtriktad, högklassig och kritisk prosa fogar
sig också Jörn Donners rapporter från Berlin och Donau (1958,
1962), hans essä På ett sjukhus (1960), Henrik Tikkanens roman
Hjältarna är döda (1961) och Marianne Alopaeus’ Mörkrets kärna
(1965). Andan från 1880-talsrealismen, som Warburton saknade
1951, verkar alltså ha fötts på nytt.

Men därmed har det homogena fältet också börjat polariseras. En
annan effekt av ”Kihlman-generationens”245  inflytande är att prosans
(romanens, reportagets, essäns) status nu stiger.

244 Jfr. O.E [Olof
Enckell]: Rabbe Enc-
kell i Borgå, s.10–18
och Mikael Enckell:
Öppningen i taket,
s.164.

245 Kihlman är född
1930, Donner 1933,
Tikkanen 1924, Alo-
paeus 1918 – spektret
är alltså 25 år brett.
Att tala om en ”gene-
ration” är enligt min
mening ändå försvar-
bart, eftersom Kihl-
mans radikalisering
verkar påverka de an-
dra prosaisterna till en
slags dialog. I en essä
från 1961 (omtryckt i
Kihlman:
Inblandningar,
utmaningar, s.33–44),
förlägger Kihlman
själv en viktig
generationsgräns mel-
lan dem som är födda
före och efter år 1915.
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Fältet, del 3: FBT-lägret. Revolten breddas.

Åldersskillnaden mellan Christer Kihlman och Claes Andersson är
sju år. Där Kihlman 1965 kan kallas etablerad, uppfattas Andersson
och FBT-gruppen ännu som ”unglitterär” – ”Välkommen unga
F.B.T.” lyder en rubrik.246  Mycket tyder på att ”grupp FBT” kommer
in på fältet som en andra växel av den kihlmanska revolten. Å ena
sidan ”ärver” FBT (utan att göra mycket väsen av saken) en process
som satts i gång av de radikala prosaisterna. Å andra sidan hämtar
den in något nytt.

En påtaglig skillnad är att FBT:s debatt åtminstone i första hand
gäller poesin. Här fullföljer den alltså attacken mot det gamla kär-
nområdet i det finlandssvenska litterära fältet. Det är Rabbe Enckells
’rike’, och Kihlmans mellanställning blir här intressant. I debatten
1965 angrips han av Sören Lindgren, som visserligen inte är medlem
i FBT, men som positionsmässigt kommer att förknippas med den
och som medverkar i det första numret av tidskriften. Kihlman ham-
nar därmed i samma läger som sin tidiga förebild Enckell,247  vars
brorsdotter han för övrigt är gift med. Samtidigt är det i böckerna
och debattartiklarna uppenbart att socialdemokraten och ’blottaren’
Kihlmans åsikter numera på många punkter landar långt ifrån Enck-
ells.248

Generationen som försvann? Diskussion

En skillnad mellan Enckell- och Kihlman-lägren å ena sidan och
FBT:s å den andra är att FBT-gruppens litterära output är rätt liten:
diktsamlingar och tunna romaner av vilka de flesta snabbt glöms
bort. I ett efterhandsperspektiv har Michel Ekman till och med kallat
FBT för ”generationen som försvann”.249  Jämför man de författande
medlemmarna i FBT-redaktionen med kanon – så som den uttrycks
av urvalet (139 personer) i uppslagsdelen till Finlands svenska littera-
turhistoria (”Liv och verk” II:403ff ) – så har Mauritz Nylund, Johan
Mickwitz och den arga outsidern Robert Alftan verkligen ”försvun-
nit”. Med i litteraturhistorien, enligt kanon 2000, finns däremot
Claes Andersson och Nalle Valtiala – alltså trots allt en rätt hygglig
procent.

Till en del kan ”försvinnandet” tänkas vara en synvilla som beror
på optiken: FBT-estetikens (om det fanns en) betonande av gräns-
överskridande, publiktillvändhet och öppenhet mot andra media led-
de ofta till flyktigare former – t.ex. kabaréer, revyer, hörspel och tv-
pjäser – som riskerar att inte registreras i en bok- och textcentrerad
litteraturhistoria. I det här fallet fungerar den förklaringen inte:
Mickwitz och Nylund är traditionella bok-författare som småningom
publicerar allt mindre, medan det är ’överlevarna’ Andersson och Val-

246 Sven Willner:
”Välkommen unga
F.B.T.”, VN 21.4.
1965.

247 En liten bitterhet
från Kihlmans sida
över att han s.a.s. inte
hade något för sin
solidaritet med Enc-
kell bokförs i Alhonie-
mi: Isät, pojat ja perin-
nöt, s.60, och i Westö
och Kihlman: Om
hopplöshetens möjlighe-
ter, s.149–150.

248 Termerna blottare
och blottarlitteratur
etablerades från och
med mitten av 1970-
talet om ”kihlmanå-
tikkanen” och deras
böcker. Efter att den
rätt populistiska
mediadebatten klingat
av har det pejorativa
uttrycket stannat kvar
som finlandssvensk
term för genren be-
kännelselitteratur. Se
Trygve Söderling: ”Att
blotta är nödvändigt”,
Horisont 4/2004,
s.17–23.

249 Michel Ekman:
”Generationen som
försvann” (jfr ovan,
inledningen, s. 16,
not 14).
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tiala plus den oetablerade men fortfarande aktiva Alftan som har
shoppat mera fritt bland uttrycksformerna. Valtiala ”försvinner” å sin
sida för Ekman eftersom denna i sin artikel har valt att begränsa sig
till lyriken.

En annan invändning mot bilden av ett ”försvinnande” är att en
gruppbildning kan sätta igång avgörande processer även om gruppen
i sig inte blir bestående: t.ex. Bengt Ahlfors’, Johan Bargums och Tua
Forsströms verk kan ses i linje med ”FBT-andan” trots att de tre se-
nare inte var med om att starta tidskriften (däremot har alla tre sam-
arbetat med Andersson om att skriva pjäser). Här är Rabbe Enckells
åsikt (apropå Quosego, se ovan) värd att citera på nytt: ”Jag vill endast
peka på hur nödvändigt det kan vara med denna fulla initialenergi i
sökande efter meningsfränder, en framåtanda, må vara skenbart osak-
lig, för ryktets skull.”

Rabbe Enckell (och, i hans bläckspår, sonen Mikael) kritiserar vis-
serligen FBT för att vara mycket skrik och litet ull. Varför angripa
dem som gör något? Gör själv bättre i stället för att skriva ut recept;
låt resultaten tala.

Argumentet har en poäng, men å andra sidan skrev Enckell själv
flitigt kritik, debatt och programartiklar. Kritik och författande kan
vara två sidor av samma verksamhet. Också Enckell-lärjungen Chris-
ter Kihlman kritiserade 1959 i sin berömda DN-artikel ”Svenskhet-
ens slagskugga” (se ”Kontext: Romanernas tid” i del I) bristen på
”bred” finlandssvensk prosa, innan han själv börjat skriva en.250

Principiellt viktigare är kanske ändå att konstatera att en debattör
eller grupp kan ”ha rätt” i något avseende utan att för den skull själv
prestera märkliga konstnärliga resultat. Slaget om fältet handlar lika
mycket om att peka ut viktiga förebilder, förändra kultursyn och
genrehierarki, ge impulser till nya typer av verk – som kanske kom-
mer attt skrivas av andra än impulsgivarna. I det avseendet handlar
FBT-lägrets insats både om produktion och kritik, och kanske var
den kritiska betydelsen den på kort sikt mera betydelsefulla.

Fältet, del 4: De fyras gäng. Vem och vad.

En viktig faktor i ”M-debatten” och på det finlandssvenska fältet år
1965, vid sidan av FBT:s utåt manifesterade gruppbildning, är de fyra
redaktörerna/kritikerna Johannes Salminen (född 1925), N-B Storm-
bom (samma år), Sören Lindgren (1935) och Ingmar Svedberg
(1944). Alla fyra är omkring 1965 i någon mening opinionsbildare
och litteraturförmedlare – med ett medieteoretiskt begrepp är de
gate-keepers, portvakter. Stormbom och Lindgren har tidigare publi-
cerat diktsamlingar (1951 och -53 respektive 1957, -58 och -59),
men under 60-talet fram till 1964 är de fr.a. kulturredaktörer och

250 DN 31.8.1959.
Omtryckt i Kihlman:
Inblandningar,
utmaningar.
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litteraturkritiker på de två svenskspråkiga dagstidningarna i Helsing-
fors: Stormbom på Hufvudstadsbladet (1951–64), Lindgren på Nya
Pressen (1960–64).

Salminen är sedan 1961 litterär chef på Söderströms förlag men
också uppmärksammad debattör och essäist. Svedberg är avhoppad
handelshögskolestuderande, nu litteraturstuderande, och har 1965
redan gjort viss karriär som kritiker. Av de fyra i kritikergruppen är
Svedberg den enda som är med i FBT.

Åsiktsskillnader finns inom kretsen (t.ex. Stormbom och Salmi-
nen utväxlar inom ramen för ”modernistdebatten” i Vasabladet en
slags duell). Det som förenar dem är i alla fall en mer eller mindre
kritisk hållning till den enckellska estetiken och därmed till det ovan
beskrivna lyriska huvudfältet. Lindgren och Svedberg kallar detta fält
för ”modernismen”, och menar ofta ”modernisten”; till förvirringen
bidrar att Salminen som Rabbe Enckells förläggare inte kan skriva
om honom direkt och att Lindgren och Svedberg uppenbarligen inte
känner till 20-talsmodernisterna särskilt väl.

De fyra kritikerna fungerar – tillsammans med FBT:arna Marga-
retha Starck och Claes Andersson – som debattens idégivare och
igångsättare. Den viktigaste enskilda impulsen är, enligt min slutsats
i kapitel 1, Salminens tes om modernisternas reträtt i essän från 1963,
ett perspektiv som tvingar de flesta andra skribenter till citat och ställ-
ningstaganden, öppna eller dolda.

Stormbom och Salminen är jämnåriga och kan ses som 1965-
debattens två gudfäder; bägge sitter på poster där de har möjligheter
att redigera en opinion. Salminen bland annat genom att ge ut de
unga författarna, Stormbom genom aktiv journalistik med skickligt
beställda debattinlägg (en teknik han utvecklade redan under sin tid
som Hbl-kulturredaktör). Av de två yngre kritikerna och debattö-
rerna teoretiserar Lindgren ibland förvirrat, ibland självständigt över
fältets stora linjer, medan den unge Svedberg är en grund men effek-
tiv kompilator av tankar i tiden.

Stormbom är född i Vasa med en kemiutbildad sockermästare
som far. Enligt uppslagsverket Vem och vad, som förtecknar det som
gäller med beundransvärd konsekvens, har han en hustru som är bib-
liotekarie och dotter till en poliskonstapel. Salminen är son till en
åländsk bonde och ogift.

Lindgren når aldrig Vem och vad men är enligt Suomen kirjailijat
född i Kyrkslätt. Fadern är folkskollärare, modern kontorist. Sved-
berg föddes i Kotka och växte upp i Esbo (industribyn Köklax), fa-
dern var ”fil.mag”.251

En gemensam bakgrund för de fyra är alltså att de kommer till
den helsingforsiska litterära miljön i viss mån ”utifrån” – geografiskt
sett, men framför allt socialt.

251 Uppgifter här och
i fortsättningen ur
Suomen Kirjailijat,
Vem och vad och
uppslagsverket Fin-
land.
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Här kan det vara skäl att återknyta till Thomas Warburtons be-
skrivning av dominanterna i den miljön, i sin handbok från år 1951:

Det finlandssvenska borgerskapet är sedan minst fem generatio-
ner en fast sammansvetsad samhällsgrupp som först under de
allra senaste decennierna långsamt har börjat upplösas. Dess kär-
na är den forna kåren – ofta lika med släkterna – av ämbets- och
tjänstemän av alla grader, jordägare, industrimän och fria yrkes-
utövare av akademisk standard; dess förnyelse har skett utan stor
differentiering i södra Finland, men med något bredare ståndscir-
kulation i Österbotten. Kort sagt, denna samhällsgrupp är homo-
gen, van att besätta ledande poster, och dess medlemmar är vana
vid privilegier på grund av sin samhällsställning.252

Warburton spårar bakgrunden till den finlandssvenska litteraturens
”klassbundenhet” – han kunde i princip också ha talat om dess
’trånga rum’ – i att den i första hand skapas inom detta snäva sociala
skikt:

Med en sådan position följer oundvikligt ett slags klankänsla, ett
kastmedvetande, en inre samhörighet och solidaritet, och därmed
i sin tur en intresseinriktning på gruppen och dess livsstil som
verkar isolerande och drar en både synlig och osynlig gräns kring
dess medlemmar.

Den ”livsstil”, den både synliga och osynliga ”gräns” Warburton här
talar om, kan översättas till det bourdieuska språkbrukets ”habitus”. I
och för sig är den slutenhet som Warburton ringar in på inget sätt
exklusivt finlandssvensk – Sven Willner påpekar att den skrivna litte-
raturen ”[a]llt intill senaste tid har […] varit någonting förbehållet
utvalda medlemmar av de översta samhällsskikten.253  Det kan ändå
förefalla naturligt att betrakta den finlandssvenska kulturen inom en
nordisk ram. I de närliggande finska och rikssvenska litteraturerna
har skrankorna åtminstone tidvis varit lägre än i den finlandssvenska.
Har Warburton själv upplevt den ”osynliga gräns” han talar om? Han
är född i Vasa, fadern ingenjör, studerade själv först forstteknik utan
att bli färdig – en bakgrund som alltså påminner om socionomen
Stormboms.

Kastar man en blick på den krets som enligt min tidigare beskrivning
dominerade 50-talets litterära scen, kan man hitta en del symptom
på det ”kastmedvetande” Warburton talar om. Rabbe Enckells far var
jordbruksprofessor, hans äldre bror litteraturprofessor och hans egen
första fru kom från de i högsta grad kulturbelastade släkterna Rune-
berg och Wecksell. Släktskapet innebar en viss trygghet: när t.ex.
Enckell på 1920-talet bildade familj ordnades det med bostad i ”lilla
villan” bredvid svärföräldrarnas i Grankulla, medan veden för

252 Warburton: Fem-
tio år finlandssvensk
litteratur, s.12.

253 Sven Willner:
”Författarna och den
sociala bakgrunden” i
Söner av nederlaget och
andra essäer (Ekenäs
1979)
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uppvärmningen levererades från det enckellska godset i Vättilä. ’Nät-
verk’ är här nyckelordet – Bourdieu talar om ”socialt kapital”, War-
burton om ”klankänsla”. Man kunde också variera Jörn Donners afo-
rism att ”pengar är bra för nerverna” till att det är bra för nerverna att
vara släkt med rätt släkt. Också Enckells följande fru, Alice Kaira,
kom från en professorsfamilj.

Solveig von Schoultz var född Segerstråle, mor målarinnan Hanna
Frosterus, gift 1930 med en kanslichef och 1961 med tonsättaren/
professorn Erik Bergman. Bo Carpelan är friherre, son till en bank-
tjänsteman, gift med dottern till en arkitekt. Peter Sandelin är son till
en läkare, modern född Hackman, gift med Oscar Parlands och Hei-
di Runebergs dotter. Alla passar i någon mån i det mönster Warbur-
ton skisserar; samtidigt skvallrar de två förras val av brödyrke (lärare,
bibliotekarie) om en viss demokratisering av författarrollen. Att Ulla
Olins far var jordbrukare blir också det en i sammanhanget intressant
avvikelse.

Den sociala bakgrunden för den följande, kritiska ”prosa-generation-
ens” ledande namn avviker inte påfallande från det av Warburton ut-
pekade mönstret. Christer Kihlmans mor Karin Bolinder var köp-
mannadotter, fadern översättaren och författaren Bertel Kihlman (i
sin tur son till en prokurator). Han är gift med konstnären Torger
Enckells dotter Selinda, Rabbe Enckells brorsdotter.

Henrik Tikkanens familjebakgrund var likaså solitt kulturell (fa-
dern arkitekt, farfadern e.o. professor i konsthistoria). 1963 gifte han
om sig med Märta Ginman, född Cavonius, dotter till en professor i
pedagogik.

Jörn Donners släkt är ryktbar nog för ett eget stickord i Uppslags-
verket Finland, med ”omfattande intressen i ett flertal storföretag”
och likaså ett flertal professorer; hans egen far var docent vid sin ti-
diga död. Marianne Alopaeus är dotter till en vicehäradshövding och
var i sitt första äktenskap gift med en kollega till fadern.

Prosaisternas revolt var i hög grad en revolt inifrån – och kanske
därför effektiv. De kunde terrängen.

Ser vi på medlemmarna i FBT:s grundande redaktion, förskjuts bil-
den en aning. Redaktionen är kanske mera av tillfällig arbetsgrupp –
ett resultatet av olika slumper snarare än av en långvarig process. Men
den kan ändå vara intressant som ett slags testfall.

Tagna i anciennitetsordning är medlemmarna Mauritz Nylund,
född 1925 (fem månader efter Henrik Tikkanen), son till en överste-
löjtnant och själv ”tf eo lektor v. ol. skolor i Borgå o. Hfors”. Vid
FBT:s bildande har han tre publicerade böcker bakom sig.
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Claes Andersson med 28 år och två diktsamlingar är son till en
försäljningschef; han är själv med.lic. och avdelningsläkare och gift
med en konstnär/författare (dotter till en odontologie licentiat).

Den jämnårige Johan Mickwitz kommer från en akademiker-
familj (fadern fil.dr, modern fil.mag); han har debuterat 1959, gett
ut fem böcker, både prosa och dikter, och arbetar som redaktions-
sekreterare på Finska Notisbyrån.

För Leif Sundström, senare kommunarkitekt, finns inga uppgif-
ter i de handböcker jag använt – i sig ett intressant faktum.

Den ett år yngre Nalle Valtiala är son till en ekonom och en sjuk-
sköterska och arbetar själv som copywriter; har publicerat novellsam-
lingar 1961 och -63.

De tre FBT-medlemmar som 1965 ännu studerar är Margaretha
Starck (född 1940), Ingmar Svedberg (1944) och Jeja-Pekka Roos
(1945). Starcks far är VD för Finska Kartongföreningen och han är
därmed den enda föräldern till någon i FBT-gruppen som platsar Vem
och vad 1962 s.a.s. av egen kraft. Roos’ far är diplomingenjör/avdel-
ningschef, Svedbergs som sagt ”fil.mag”.

Jämfört med de två föregående ”kretsarna” – ”poesikretsens” och
”prosaisternas” – representerar grupp FBT socialt sett en glidande för-
skjutning neråt, mot mellanskiktet, både vad gäller ekonomiskt och
kulturellt kapital. Inte heller FBT:s grundare kommer alltså från sam-
hällets botten, men det är svårare för en utomstående att hitta riktigt
ryktbara släktingar. Warburtons beskrivning av den ”kast” som enligt
honom producerat författarna fram till 1951 – ”denna samhällsgrupp
är homogen, van att besätta ledande poster, och dess medlemmar är
vana vid privilegier på grund av sin samhällsställning” – känns kan-
ske inte lika omedelbart träffande för FBT-gruppen som för de två
tidigare.

Gemensamt för FBT:arna är i alla fall att de flesta medlemmarna
vuxit upp och gått i skola i Helsingfors: Nylund och Mickwitz i
Svenska Normallyceum, Valtiala i Munksnäs. Här kan man jämföra
med gate-keeper-kretsen, redaktörerna/kritikerna, som i det här avse-
endet kommer utifrån (Åland/Åbo, Vasa och Nyland utanför Hel-
singfors).

Innebär immigrationen i de senares fall också en skillnad i habi-
tus, som förstärker den kritiska distansen till det poetiska etablisse-
manget och dess Enckell-krets? Det är svårt att veta. Hur som helst är
gruppen inte ’släkt’ på samma uppenbara och förmånliga sätt som i
synnerhet de två första grupperna: varken med varandra eller med
författarna de diskuterar. Liksom Thomas Warburton och kritikern/
essäisten Sven Willner (småbrukarson från Österbotten) represente-
rar de ett visst utanförskap och en annan typ av professionalism än
den som ärvs genom uppväxt i ett samhällsskikt där man ofta är be-
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kant med, barn till eller släkt med konstnärligt verksamma mänskor.
I det senare fallet handlar det både om förebilder (som påverkar ungas
jagbild), nätverk (att känna t.ex. förläggare och kritiker) och om
mentorer.

I fältets perspektiv ligger de fyra redaktörernas/kritikernas bety-
delse kanske framför allt i deras roll som ett slags alternativa men-
torer, utan de traditionella bindningarna till ’familjen’. Som opini-
onsbildare och portvakter står de i viss mening fria att bejaka föränd-
ringen.

Sammanfattande diskussion: den radikala medelklassen?

Tvärtemot vad man kanske skulle vänta sig, är andelen författare med
medelklassbakgrund nästan konstant bland de finlandssvenska förfat-
tardebutanterna under hela perioden 1917–1990. Räknar man den
del (omkring hälften) som blir medlemmar i Finlands svenska förfat-
tareförening, visar sig andelen medelklassare vara omkring en tredje-
del under de trettio första åren och c. 40% under efterkrigstiden fram
till 1982. Detta enligt en statistisk undersökning som jag publicerade
1983,254  inspirerad av Sven Willners viktiga pionjärstudie av de fin-
landssvenska författarnas sociala bakgrund (1979).255  I Lena Lång-
backas motsvarande studie (1993) bekräftas proportionerna, och
”medelklassandelens” konstans visar sig fortsätta fram till 1990.256

Den verkligt stora förändringen är att andelen nya författare från
överklassen har halverats. Från 40-talets toppnotering, 54% (hela pe-
riodens högsta), sjönk den enligt min skattning under 70-talet till c.
20%. I Långbackas studie visar överklasskurvan en jämnare nergång,
från 61% 1920 till 33% 1990.

”Överklassbakgrund” tolkas i min egen studie som barn till t.ex.
statsråd, professor, domare, general, borgmästare, direktör, landshöv-
ding, bergsråd, furste. Långbacka nämner bl.a. ambassadör, arkitekt,
direktör, domare, godsägare, hovrättsråd, högre tjänstemän. Det
handlar i bägge fallen om ett skikt som Thomas Warburton i sina
förord 1951 och 1984 inkluderar i ”medelklassen”, vilket bäddar för
en viss begreppsförvirring.257  Själv har jag valt att hålla mig till sam-
ma kategorier som t.ex. Katarina Eskola och Sven Willner använder i
motsvarande undersökningar.258  En kanske mindre kontroversiell sy-
nonym till ”överklass-” kunde vara ”högborgerlig”.

Om det ligger något i det antagande jag formulerade i min inledning
– under 60-talet tar nya strata inom medelklassen initiativet från den
traditionella eliten, det ’gamla’ borgerskapet – så avspeglar den här
förändringen sig inte i någon ökning av medelklassens andel av för-

254 Trygve Söderling:
”Mamma, var kom-
mer författarna från?
De finlandssvenska
debutanternas sociala
bakgrund 1917–1982.
En kvantitativ studie”,
i BLÅ – Boklagets Lit-
terära Årsmagasin 83,
(Helsingfors 1983), s
30, figur 3.

255 I Willners ”För-
fattarna och den so-
ciala bakgrunden”
diskuteras också
trenderna i författarre-
kryteringen under
1900-talet utförligt.

256 Lena Långbacka:
”Finlandssvenska för-
fattare på det litterära
fältet. Om författark-
åren i Svenskfinland
1920–1990”, i Lång-
backa & Alanne:
Finlandssvenskt förfat-
tarskap. Kåren och
villkoren. Två under-
sökningar (Åbo 1993),
s.27, tabell 6.

257 Warburton för-
klarar, i en fotnot till
den nya upplagans
förord 1984 att Fin-
land enligt hans me-
ning s.g.s. ”saknar
överklass i ordets in-
ternationella mening”.
Åttio år finlandssvensk
litteratur (Helsingfors
1984), s.13.

258 Se Antti Eskola –
Katarina Eskola
(toim.): Kirjallisuus
Suomessa (Helsinki
1974), s.33–34, och
Sven Willner: ”Förfat-
tarna och den sociala
bakgrunden”.
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fattarkåren. Snarare visar det sig i att andelen författare med över-
klassbakgrund småningom krymper.

Detta alltså i siffrornas värld. I litteraturen kan det snarare se ut
som om gruppen författare med högborgerlig bakgrund stärker sin
position under 60- och 70-talet (Kihlman och den radikala prosan,
som småningom blir ”blottarna”, Kihlmanåtikkanen, men också
Märta Tikkanen).

Till det kan man göra tre kommentarer. Dels att t.ex. Kihlmans
plats i statistiken är som en av 50-talets debutanter, medan Alopaeus
generationsmässigt sett är fyrtiotalist – det finns en tidsförskjutning
mellan inträdet och genombrottet. Dels borgar dominans i siffror –
kvantitet – förstås inte i sig för dominans i kvalitet, eller i genom-
slagskraft. Den tredje kommentaren är mera spekulativ: det kan vara
så att självkritiska berättelser om en överklass på reträtt är just vad
den nya publiken, de stigande skikten inom medelklassen, vill läsa.
Och omvänt: kanske inspirerar samhällsförändringen de överlöpare
och ’förlorare’ som vågar sig ut ur sin egen krets (den ”kast-
gemenskap” Warburton talar om) till djärvare introspektion och sam-
hällsanalys, med bevarad konstnärlig nivå och stilkänsla (den har de
insupit redan med modersmjölken)?

FBT-gruppen, revoltens andra våg, har en något mera medel-med-
elklassig bakgrund, även om skillnaden ingalunda är slående. Också
här kan man säga att det är barn till välbärgade föräldrar som tas i
bruk av en förändringsprocess – och brukar den – för att föra in ett
bredare, mera politiskt och socialt material i den finlandssvenska dik-
tens språk. Ett språk som speglar och kanske i någon mån också bi-
drar till, uppfinner tidens retorik. För Claes Andersson finns här en
nisch utlagd, med hans erfarenheter å tjänstens vägnar av utslagna,
galna och alkoholiserade från kliniker och bårhus. Men lika viktigt
som att diktens innehåll förändras är att det uppenbarligen finns en
publik som vill ha denna breddning och ’orenhet’.

Antagandet att ”modernistdebatten” hör till ”den friktion som upp-
står mellan den nya och den gamla eliten” motsägs inte direkt av fält-
analysen, men intressant nog ligger det inte någon avgrund mellan
debattens olika parter, vad den sociala härstamningen (och därmed
habitus, släktrelationer o.s.v.) beträffar. Minst är skillnaden i det här
avseendet mellan det etablerade poesi-lägret och prosa-revoltörerna,
störst mellan de här två grupperna och ”portvakternas” krets. FBT-
gruppen hamnar någonstans mellan dem, med känningar åt bägge
hållen.

Att de namnkunniga författarnas sociala bakgrund fortfarande är
homogen tyder på att det snarare är förändringarna i tidsandan, pub-
liken och samhället i stort som avspeglar sig i 60-talets polarisering
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inom det litterära fältet. Författarrekryteringen är en process där för-
skjutningar sker långsamt – en oljetanker som tar tid att vända. (Kan-
ske syns 60- och 70-talens medelklassrevolution först i dag?)

Det är inte så – åtminstone inte under 60-talet – att ’tidsandan’
skickar in en helt ny grupp författare i systemet. Snarare väljer tids-
andan bland de redan existerande författarna och kallar de lämpade
att bli sina verktyg.

Förändringen kan ibland vara dramatisk. Christer Kihlmans Se
upp Salige! tog sin publik på sängen och Claes Anderssons redan cite-
rade beskrivning av hur han kommit till insikt om poesins ansvar, i
ett debattinlägg i Hbl 30.9.1965 (se kapitel 1), låter nästan som en
religiös omvändelse. Efter att ”för c. ett år sedan” ännu ha känt sig
”någotsånär solidarisk med den konstuppfattning som i dikten främst
ser ett redskap för gestaltandet av ’den inre visionen’” sade sig An-
dersson föregående höst ha insett ”hur inkrökt och självisk den gäng-
se ’diktarposen’ var”.

Här är det alltså underförstått teserna i den enckellska estetiken, i
”poesifältets” ideologi, som betvivlas. Vi ser en ögonblicksbild av en
yngre poet som frigör sig från ett synsätt och söker sig mot en defini-
tion av ett annat.

Exkurs: om förnekandets pris

Enckells syn på konsten som ”en frihet att inte nödgas inta en social
position”, är en begriplig och naturlig strävan: det är konstens nöd-
vändiga dimension av att vara någonting radikalt annorlunda, ett för-
nekande, en omkastning. Det uttrycker också idén om konstfältets
autonomi, driven till sin spets: ”i våra väsen finner man ingenting
borgerligt.”

Men visst kan förnekandet av alla ”bestämningar” också innehålla
en portion aningslöshet. Det finns mycket av uppoffringar och bohe-
meri i Enckells och Björlings livshistorier, och som Enckell skriver
innehåller deras diktning inte mycket av ”sociala miljömålningar”
(Björling knappt något alls, Enckells prosa då i högre grad). Men kan
man också välja bort sin ”sociala bestämning”? Björling gjorde det
kanske, i högre grad än Enckell, även om det också innebar ett totalt
och direkt ekonomiskt beroende av ”borgerskapet” (i form av bland
andra sin bror, i vars hus han bodde och ofta åt).

Enckells och Björlings återupptagna vänskap, efter Enckells av-
rättning av kollegans dada-produktion år 1934, innehåller många fa-
cetter – också problematiska sådana. Åldern och gemensamma min-
nen som sammanför dem medan forna kolleger dör. Björling som
eventuell psykologisk ersättning för den egna fadern, som Enckell
har beskrivit som kverulantisk, dominant och ansträngande.259  En

259 Rabbe Enckell:
Essay om livets fram-
fart, s.45–46.
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konstsyn med gemensamma drag. Samtidigt som Enckells förknip-
pande av sitt namn med Björlings260  kan ses som ett stöd åt den se-
nare, kan man undra om inte Enckell i de anförda citaten också vill
låta något av Björlings bohem-kredibilitet spilla över på sig själv. Me-
deltalet i vilket sampel som helst tenderar att bli mindre ’borgerligt’
om Björling tas med.

Framför allt finns här den problematiska ”sociala bestämningen”
att Enckell efter hand blir allt mera accepterad och belönad, utan att
Björling får motsvarande gensvar. Episoden med Enckells promotion
till hedersdoktor i juni 1960 är ett exempel. Louise Ekelund citerar
Enckells beskrivning, ur ett brev till Johannes Edfelt:

Björling uppvaktade jag i hög hatt och värja på nattkröken efter
doktorsmiddan och han frågade misslynt vad jag hade för pek-
sticka vid låret. Men han hade väntat besöket och dörrn stod öp-
pen mot de ljusa vattnen. Det var ju också hans födelsedag.261

Hur kan Björling – vid sidan av den sexuella anspelningen – ha upp-
levt situationen: den 16 år yngre kollegan, demonstrerande insignier-
na på sitt erkännande ’i samhället’ och på väg att inom några veckor
flytta in i det prestigefyllda Diktarhemmet?

Enckell ser uppenbarligen scenen som en kul grej, ett raljerande i
broderligt samförstånd över dessa ytliga jippon som inte har något
att göra med det som räknas – de konstnärliga prestationerna. ”I vår
värld bedömde man inte efter etikett, profession och titlar”, som han
skulle skriva sex år senare. För Björling i sin lya skulle en smula ”tit-
lar” och ekonomisk trygghet kanske inte ha suttit helt illa på 73-års-
dagen. Här finns en blind fläck i Enckells (och Louise Ekelunds) be-
skrivning, som tyder på att en långt driven idealism och föreställd
frihet från de sociala positionernas värld ibland kan gränsa till oav-
siktlig grymhet.

260 Ett förknippande
som Mikael Enckell
gör till en bärande idé
i sin egen tolkning av
(i synnerhet) Rabbe
Enckells estetik: den
”enckell-björlingska”
linjen.

261 Louise Ekelund:
Rabbe Enckell. Gräs-
hoppans och Orfeus
diktare, s.194.
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Varför
modernistdebatten?

Such an optimistic-apocalyptic interpretation of
the term post-modern made it fit to receive a

prominent place in the revolutionary rhetoric of
the 1960s. Evil modernity was dead and its

funeral was a time for wild celebration.

— Matei Calinescu262

I All That Is Solid Melts Into Air – The Experience Of Modernity (1982)
beskriver Marshall Berman det amerikanska 1960-talets uppblomst-
ring av s.k. motkulturer explicit som en modernistisk renässans. Han
citerar bland annat konstnären Claes Oldenburgs program från
1961:

I am for an art that is political-erotical-mystical, that does some-
thing other than sit on its ass in a museum. I am for an art that
embroils itself with the everyday crap and comes out on top. I am
for an art that tells you the time of day, or where such and such a
street is. I am for an art that helps old ladies across the street.263

För Marshall Berman ger Oldenburg här en ”remarkable prophecy of
the metamorphoses of modernism in the 1960s, when an enormous
amount of interesting art in a great many genres would be both about
the street and, sometimes, directly in the street”.

Efter en rad exempel på hur konsten – inklusive bildkonst, film,
poesi och happenings – under 1960-talet återupptäcker ”gatan”, sam-
manfattar Berman:

Thus modernism returned to its century-old dialogue with the
modern environment, with the world that modernization had
made.264

Helt uppenbart skiljer sig Bermans användning av termen ”moder-
nism” från en periodisering där rörelsen spikas fast till t.ex. åren
1890–1930.265  Det är också uppenbart att Bermans synvinkel, med
sitt betonande av en ”dialog med den moderna miljön” liknar det

262 Matei Calinescu:
Five Faces of Modern-
ity, s.268 (Modernitet-
ens fem ansikten,
s.241).

263 Citerad efter
Marshall Berman: All
That Is Solid Melts
Into Air – The
Experience Of Modern-
ity (London 1983),
s.320.

264 A.a., s.321.

265 Jämför Bradbury
& McFarlane, Moder-
nism. A Guide to Euro-
pean Literature 1890–
1930.
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modernismbegrepp som Johannes Salminen med kritisk udd för fram
i bland annat ”M-debatten” under 1960-talet.

Marshall Berman står för en av ett stort antal ståndpunkter i de
senare decenniernas livliga debatt kring begreppen modernism och
postmodernism. Hur ser det finlandssvenska meningsutbytet 1965
kring (bl.a ) den egna modernismen ut i ljuset av den debatten? Utan
att försöka ge något uttömmande svar jag ska tangera problematiken
i den här summeringen och slutpläderingen.

Debattens orsaker

Först är det i alla fall skäl att återvända till de tre enkla frågor jag
ställde i inledningen till den här delen av mitt arbete:

1) var den finlandssvenska ”modernistdebatten” 1965 en debatt (i
sak?)

2) vad handlade den om?
3) varför fördes den?
Fråga 1 och 2, debattens karaktär och tema, var ämnet för kapitlet

”Sak” och ett första svar gavs där. Fråga 3 har fått belysning i kapitlet
”Person”, med sina nedslag i debatthistorien, och i det mera sociolo-
giskt-strukturella kapitlet ”Fält”, men här behövs en sammanfattande
diskussion.

Ett första svar på frågan ”varför debatt?” kunde vara att 1960-
talets kombination av nya samhällsstrukturer, idéer och aktörer bry-
ter upp ett dittills rätt stabilt finlandssvenskt litterärt fält. Svaret är
inte speceillt konkret, men anger ett perspektiv.

Mera konkret berördes idéerna och strukturerna i inledningen till
kapitel 3 i denna delstudie. Aktörernas individuella debatthistoria
spårades i kapitel 2 och i kapitel 3 sågs aktörerna som grupper av
individer. Socialt sett visade sig skillnaden vara liten mellan den ’gam-
la’ och den ’nya’ posins män (det är mest män); medianen ligger, som
man kan vänta sig, nära borgerskapet i huvudstaden. Däremot kom-
mer fyra av de kritiker och/eller essäister (också män) som spelar en
viktig roll i debatten i någon mån utifrån, sett i förhållande till denna
krets. Var 1950-talets homogena fält regel eller undantag och innebär
1960-talet en utbrytning av den finlandssvenska kritikerinstitutio-
nen, i riktning mot professionalisering: färre delade sociala samman-
hang, lägre grad av införståddhet med författarna? En litteratursocio-
logiskt inriktad kritikerstudie över ett längre tidsspann skulle ge en
bakgrund till frågan, men hypotesen att kritikerinstitutionen har för-
ändras kan åtminstone formuleras.

Kritiksystemets förändring – om det förändras – kan ses som en
aspekt av den allmänna ombyggnad av kulturfältet som inte minst
den ekonomiska tillväxten, strukturomvandlingen och utbildnings-
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explosionen under 1960-talet pressar fram. Flera vet nu mera, åt-
minstone med akademiska mått mätt. Om kvantitet leder till eller
tvärtom hotar kvaliteten – konstens och kulturens – är en fråga som
avspeglar sig i ”M-debatten”. Claes Anderssons tankar om en poesi
som ”fungerar i mjölkbutiken” speglar kanske förändringen av publi-
kens sammansättning, den höjda utbildningsnivån och en social
verklighet där både författare och poesiläsare sedan länge själva köper
sin mjölk snarare än att, som förr, skicka pigan.

Eller kanske det är författaren som säljer mjölken, numera?
Nya sociala och teknologiska konstellationer gör ’nya’ estetiska

idéer möjliga. Stoff hämtas från finsk, rikssvensk och internationell
debatt, men man kan också notera att den kritik av den finlands-
svenska litteraturens brist på kontaktytor som Jörn Donner och Tho-
mas Warburton förde fram 1951 får ny skepnad och större genom-
slag 12–14 år senare. Deras tid är nu.

En mångsidig inventering av 1960-talsidéerna på den finländska
litterära, politiska och publicistiska scenen företar Bror Rönnholm i
den opublicerade studie ”FBT – tidskrift i tiden” (1987) som nämn-
des i den inledande forskningsöversikten. Här får också ”M-debat-
ten” 1965 sin rationalitet beskriven, som ett led i den framväxande
60-talismens självformulering. Rönnholm urskiljer många olika ny-
anser och riktningar bland impulserna, från ”trolöshet” till ”new
left”. Över tidsaxeln talar han om tre generationer, tre vågor av radi-
kalisering, som han på finlandssvenskt håll låter symboliseras av
Christer Kihlman (f.1930), Claes Andersson (1937) och Leif Salmén
(1952).266  Det sistnämnda namnet för redan in i 1970-talsvänsterns
landskap, där den ”partibundna trosvisshet” som Olof Enckell skrev
om (i ett citat jag anförde i avsnittet ”Tidsbilden”) i några års tid
verkligen, om också marginellt, kunde sägas påverka det litterära li-
vet. Kihlman och Andersson hör till var sitt tidigare, mera sökande
och ’liberala’ stadium av 1960-talet. I ”M-debatten” är det ändå de
frifräsiga 40-åringarna Johannes Salminen och N-B Stormbom, sna-
rare än Kihlman, som representerar den första 60-talsgenerationen,
FBT som grupp hör till den andra vågen.

Om Rönnholms perspektiv är sakligt FBT-vänligt, så är Mikael
Enckells, som redan framgått, diametralt motsatt. I Mikael Enckells
böcker om sin far blir beskrivningen av debatten en polemiskt till-
spetsad fortsättning av faderns inlägg. I Mikael Enckells tolkning var
opponenternas idéer ett uttryck för ”estetisk regression” och ”politisk
ändamålsenlighetscynism” hos en ”uppmärksamhetstörstande grupp
av författarämnen”. Så kommer Enckell också till slutsatsen att nå-
gon ”egentlig sakdebatt” aldrig förekom.267

Ställer man trots detta frågan ”varför debatt?” till Mikael Enckells
böcker, så verkar svaret handla om en arkaisk mänsklig ondska – hat,

266 Rönnholm
(otryckt): ”FBT – en
tidskrift i sin tid”, s.3.

267 Mikael Enckell:
Öppningen i taket,
s.267, 235, 241, 237.

268 A.a., s.136 och
240. Jfr inledningen
till denna avhand-
lingsdel.

269 Mikael Enckell
skriver, apropå debat-
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avund, rivalitet, cynism och populism, ME nämner alla dessa attri-
but – som med nästan obegriplig densitet koncentrerar sig till FBT-
lägret. Klappjakten på den sanna konsten, som släpps loss av 1960-
talets vänsterkonjunktur, resulterar enligt Mikael Enckell i ”ett i vår
litterära historia högst obehagligt kapitel”, ”ett lågvattensmärke i det
offentliga samtalet, som knappast någonsin underskridits”.268

Bägge ’sidorna’ i M-debatten gjorde sig verkligen skyldiga till osaklig-
het och brist på ”renhårighet” (Bo Carpelan). En diskussion om vil-
ken debatt och vilken ’sida’ som var värst leder ändå knappast vidare
mot någon djupare förståelse för debattens ’vad’ eller ’varför’. Däre-
mot ville jag i kapitel 2 visa att Olof och Mikael Enckells psykolo-
giskt trovärdiga efterhandsbilder av en i sina egna ögon övergiven,
förföljd och förhånad Rabbe Enckell269  måste vägas samman med
dels Louise Ekelunds mera nyanserade porträtt270 , dels med det ti-
diga 1960-talets offentliga bild av Rabbe Enckell som uppburen klas-
siker, belönad författare och – inte minst – stridbar debattör. Rabbe
Enckell var också den provokatör som t.ex. i sin essäbok 1961 kunde
uppmana till ”oförståelse och konflikter” med ”ungdomen”. Enckells
röst ropade inte heller i tomma öknen, förlaget kunde trycka om bo-
ken i ytterligare två upplagor.

I kapitel 3 tecknade jag en skiss av det sena 1950-talets ’poesi-
hegemoni’, med en rad yngre författare recenserande varandra och
med Rabbe Enckell som centralgestalt – ’hegemon’. Mot den tillspet-
sade martyrbilden av en övergiven äldre poet, som år 1965 tvingas
löpa gatlopp mellan leden av käcka kulturrevolutionärer, måste vi
ställa bland andra bilden av denna ’lyrikförening’, -krets eller -klubb,
som i och med nya tider ser delar av återväxten gå egna vägar. Också
den processen kan vara smärtsam, men smärtan handlar där snarare
om att två synsätt ska rymmas på ett fält där det i praktiken tidigare
fanns bara ett.

Exkurs i personkemi

Den psykologiska bakgrunden till de dels aggressiva, dels defensiva
och vädjande tonfall som Rabbe Enckell visar upp också i ”M-debat-
ten”271  är ett tema för sig. Det ligger utom ramen för den här stu-
dien, men reds i biografin ut av sonen (som till yrket är psykiater).
Mikael Enckell kan – men bara när det inte gäller 1965-debatten –
tala om faderns ”hänsynslösheter” och hur RE kunde tillåta ”sin per-
sonlighet att försjunka i ett barnsligt egocentriskt och för andras in-
tresse perspektivlöst tillstånd.”272  Också Rabbe Enckell själv redovi-
sar i den ofta självutlämnande Essay om livets framfart – interfolierat

ten 1965, om RE:s
”upplevelse av att ha
blivit övergiven och
förrådd av de flesta av
’litteraturens och kon-
stens folk’ i hans egen
miljö”. A.a., s.360.

270 ”I umgänget var
han inte nergrävd eller
bitter, och han höll
inte fast vid några
missnöjesteman”, skri-
ver hon bl.a. om sin
personliga kontakt
med Enckell. Louise
Ekelund: Rabbe Enc-
kell. Gräshoppans och
Orfeus diktare, s.250–
252.

271 ”Rabbe Enckell
intar för övrigt en
fullständigt defensiv
hållning. Han försva-
rar sig punkt för
punkt, ibland både
hätskt och invektiv-
rikt, men visar inget
intresse för att föra
debatten vidare” är
Bror Rönnholms be-
dömning av Enckells
helhetsinsats. (Rönn-
holm: ”FBT – tid-
skrift i tiden”, s.270)
”Nej, varför skulle
han nödvändigtvis
göra det i sitt självför-
svar i en debatt han
inte bett om och där
han som sin uppgift
såg att värja sig och
sina generations-
kamrater och vänner
mot osakliga och
osanna beskyll-
ningar?” kommenterar
Mikael Enckell, och
talar om ”överdrivna
förväntningar på vad
de äldre är ’skyldiga’
att göra för ’oss
yngre’” (Öppningen i
taket, s.238).

272 Öppningen i ta-
ket, s.53. Omdömet
gäller bortskickandet
från hemmet av ett
styvsyskon och av
Mikael Enckell själv
under deras barndom.



188 Drag på parnassen – del II

med utbrotten mot samtiden och ”ungdomen” – sin som han upple-
ver det växande ”egenrättfärdighet” och ser den som ett fadersarv:

Du är din pappa opp i dagen. Du är din pappa. Du har övertagit
allt det som din barndom och ungdom stod i opposition till. Du
har blivit egenrättfärdig, dominant påpasslig i alla praktiska ting
och vill absolut ha allt hos din omgivning ödmjukt omtänksamt
[…] Dina ingripanden fruktas av alla.273

Medvetenheten om personliga idiosynkrasier borde kunna undermi-
nera ett strängt manikeiskt, svartvitt moraliserande över ’fienderna’.
Paradoxalt nog är så knappast fallet, varken hos fadern (Rabbe) eller
sonen (Mikael) Enckell.

Men på samma sätt som tävlingen om vem som var mest osaklig i
debatten år 1965 knappast ökar förståelsen av debattens sakliga plan,
kan psykologiska spekulationer på sin höjd ge ’saken’ tilläggsbelys-
ning. Här räcker det att konstatera att en del av ”M-debattens” syn-
liga, men mindre intressanta, sidor av ömsesidig arrogans och mun-
huggning också tycks bottna i personkemi.

Sju svar

Varför, alltså, denna debatt? Med stöd i den föreliggande undersök-
ningen kan man peka på åtminstone sju delfaktorer:

1) ’60-talet’: tidskontextens välkända skred av omvärderingar, en
rad snabba politiska, ekonomiska, teknologiska och kulturella ge-
nombrott; nya idéer och påtagliga förändringar som redan under de-
cenniets förra halva sätter kännbara spår också inom opinionsbild-
ning, konst och debatt, med en kulturell och mental ’dominoeffekt’
som resultat. En rad institutioner kan plötsligt ifrågasättas, bland
dem litteraturens.

2) prosan: på den finlandssvenska scenen genombrottet för en
vital, samtidsorienterad och ofta ’trolös’ prosa – framför allt tänker
jag på Christer Kihlmans två första romaner, på Marianne Alopaeus’
Avsked i augusti och Mörkrets kärna (den senare utkom på hösten
1965) och på Anders Cleves Gatstenar och Vit eld. Om prosan kan, så
varför inte poesin?

3) lyrikkretsen: å andra sidan modernismens – en viss moder-
nisms – konsekrering (Bourdieu) som klassicerande estetik på lyrik-
ens fält, inklusive ett under 1950-talet väl inkört system av symbios
och identitet mellan lyriker och lyrikkritiker.

4) Enckell: specifikt Rabbe Enckells verk, estetik och personlig-
het, där modernistlegenden, ’high modernism’-hållningen och en
fortsatt stark ställning inom lyrikfältet förenas med misstro mot and-
ra riktningar och mot själva tiden. Enckell debatterar under hela ef-
terkrigstiden aktivt, ofta med stilistisk briljans, men också generalise-

273 Rabbe Enckell:
Essay om livets fram-
fart, s.45–46.
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rande på ett sätt som av samtida repliker att döma ofta upplevs som
arrogant.

5) utmanarna: specifikt Johannes Salminens och Claes Anders-
sons inträde på fältet. Den förra med ett eliotskt inspirerat, elegant
formulerat intresse för en mera modernitets-orienterad estetik och
med sin provokativa tes om de finlandssvenska modernisternas fan-
flykt. Den senare med sitt lättillgängligare manifest för ”tidsmed-
vetenhet”, som organisatör (FBT) och som framgångsrik poet. Med
två seriösa förespråkare för en annan estetik på plats kan någon form
av kollision med det enckellska fältet knappast undvikas.

6) fallet Parland: den postuma nyutgivningen av Henry Parlands
(död 1930) dikter 1964. ”Parland-renässansen” (Salminen) förser
både den nyenkla Göran Palm i Sverige och den idyllkritiska Johan-
nes Salminen i Finland med exempel på ”levande tradition” (Salmi-
nen) och en helt annan slags finlandssvensk modernism än den som
har dominerat efterkrigstiden.

7) 1916: en specifikt finlandssvensk faktor i debatten är den lit-
terära modernismens relativt tidiga ankomst och åldrande, snarare i
takt med den internationella scenens modernism än med den riks-
svenska. Edith Södergrans och Hagar Olssons debutår 1916 kan här
stå som symbol. Följaktligen innebär ett ’uppror mot modernismen’
också någonting annat på det tidiga 1960-talets finlandssvenska litte-
raturscen än det gjorde i t.ex. Sverige, där pionjärerna är yngre och
40-talismens heroiska skede i färskt minne. Med flera 40-talister av
rikssvenskt snitt (som Stig Carlson) hade också den finlandssvenska
”M-debatten” fått ett annat ansikte.

Debattens diskurser

Med de ovannämnda faktorerna på plats ’måste’ debatten bryta ut –
eller måste den? Vi vet att den bröt ut. Den ’måste’ också få de två
huvudtemata – ”en annan poesi” och ”en annan modernism” – som
jag slagordsmässigt erbjöd i sammanfattningen av det första kapitlet,
”Sak”. Vid sidan av de här två, viktiga, debatterna i debatten såg jag
en tredje, som främst rör sig med emotionella metaforer och beskyll-
ningar (”lik”, ”död”, ”diktatur”, ”mottagningsrum”, ”askfat”…). Ef-
tersom Mikael Enckell i första hand intresserar sig för ’osakdebatten’
är det begripligt om han kommer till slutsatsen att ingen ”egentlig”
debatt förekom. Min slutsats är ändå den motsatta. Snarare än FBT-
kretsens ”politiska ändamålsenlighetscynism” (Mikael Enckell) eller
väg till självformulering (Bror Rönnholm) vill jag lyfta fram Johan-
nes Salminens isärtagande och granskning av modernismtraditionen
som den centrala drivkraften bakom den sakdebatt som alltså var.
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Marshall Berman, som jag citerade i inledningen av det här kapit-
let, ser från 1980-talets horisont tillbaka på 1960-talet som en
blomstring för det han kallar modernism. Med avstamp i diskussio-
ner om bl.a. Goethe, Marx, Baudelaire och Andrej Belyj gör Berman
en ”grov” indelning av ”1960-talets modernismer” i tre kategorier,
enligt hur de förhåller sig till moderniteten: en bejakande, en negativ
och en distanserad.274

Till de distanserade, ”tillbakadragna”, räknar Berman bl.a. den
Clement Greenberg vars hållning jag tidigare (avsnittet ”Konstens fri-
zon”) har anfört som en parallell till Rabbe Enckells. Den ”negativa”
modernismens vision är en ”unending permanent revolution against
the totality of modern existence”, eller med Renato Poggiolis ord ”a
culture of negation”. Till den ”bejakande” riktningen räknar Berman
bl.a. Susan Sontag, John Cage, Marshall McLuhan och popkonsten.
I samband med dem talar Berman för övrigt synonymt om både
”popmodernism” och ”postmodernism”. Själv ställer han sig både
positiv till pop/postmodernismens vitalitet och kritisk till vad han ser
som dess moraliskt ohämmade bejakande av samtidens ikoner och
klichéer.275

Kan de finlandssvenska ”M”-debattörerna år 1965 placeras in i
Bermans kategorier? Den ”distanserade modernismens” syn på kons-
ten som en kvalitativ enklav i en banaliserad och massifierad värld
ligger nära Rabbe Enckells perspektiv – och kanske inte så långt från
Bo Carpelans. Vi såg i kapitel 1 hur Carpelan anförde Brechts ”av-
ståndsteori” i sitt resonemang om distansens nödvändighet, vilket re-
tade upp Claes Andersson. Anderssons ideal om en poesi som ”fung-
erar” i mjölkbutiken och Johannes Salminens tal om att ”hitta fram
till 1900-talet” ställer de två senare bland Bermans ”bejakande mo-
dernister”.

Samtidigt finns, både hos Andersson och Salminen, just den sam-
hälls- och tidskritiska nyans som Marshall Berman beskyller ”pop/
postmodernisterna” för att sakna. Ordet för Salminens och Anders-
sons förhållningssätt till moderniteten är snarare kritisk dialog. Kon-
sten ska söka sig till ”vardagens valplatser” (Salminen) men knappast
för att från början ge slaget förlorat. Nyansskillnaden mellan Salmi-
nen och Andersson i fallet Henry Parland kan å andra sidan ses som
ett uttryck för skillnaden mellan sextiotalisternas första och andra
våg, eller generation. För den andra vågens Andersson är Parland re-
dan en smula för nihilistisk eller (för att använda termen i sin nuva-
rande innebörd) alltför ’postmodern’.

Även om Parland är i hans smak, är inte heller Johannes Salminen
av årsmodell 1965 någon fullständigt hämningslös pop- eller post-
modernist. Salminens formulering, i essän 1963, om att ”söka sitt
fäste mitt i en modern vardagssituation som på många sätt känns själ-

274 ”Modernism in
the 1960s can be
roughly divided into
three tendencies,
based on attitudes
toward modern life as
a whole: affirmative,
negative and with-
drawn.” Berman: All
That Is Solid, s.29.

275 A.a, s.32–33.
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lös och frånstötande men också unikt uppfordrande” innehåller ett
moraliskt element. Hans varning för, som han uttrycker det, ”ytans
djinner” förutsätter ett djup som t.ex. den senare Baudrillard, själv
numera postmodern ikon, skulle förneka att alls existerar.

I den meningen står parterna i den finlandssvenska modernist-
debatten år 1965 faktiskt på samma sida om en kommande (och evig)
frontlinje: bägge parter betonar konstens aspekt av moraliskt engage-
mang. I samma riktning pekar de finländska debattörernas ointresse
för den rikssvenska konkretismens ’lekar’ och dess brist på ”socialt
ansvar” (Andersson). Om man vill, kan man se en ironisk poäng i att
den ’oansvarighet’, lek och nihilism som senare börjar kallas post-
modern, och som alla parter i debatten distanserar sig från, i ett läng-
re tidsperspektiv kan framstå som 1960-talets segrare och rentav –
som Fredric Jameson uttrycker det – senkapitalismens kulturella
dominant.276  I den internationella konstvärlden är Andy Warhol 30–
40 år senare en självklar postmodern klassiker. I Sverige ger tidskrif-
ten Ord och bild i slutet av 1990-talet ut ett tjockt hyllningsnummer
tillägnat konkretisten Öyvind Fahlström.

Modernism och modernism

I de senaste decenniernas samtidsanalytiska debatt har en del post-
moderna teoretiker anklagats för att, för kontrastens skull, förenkla
bilden av modernismen, göra den till en alltför homogen och entydig
rörelse.277  Modernistisk ’stränghet’ och ’universalism’ har t.ex. ställts
mot postmodern ’lekfullhet’ och ’diversitet’ utan att beakta sinsemel-
lan så vitt skilda modernistiska riktningar som symbolism, expressio-
nism, futurism, dada och surrealism.

En liknande synpunkt kunde man anlägga på den finlandssvens-
ka ”M-debatten” 1965. Ett överförenklande modernismbegrepp figure-
rar både bland ’modernismens’ kritiker – närmast Ingmar Svedberg
och Sören Lindgren – och bland dess försvarare – tydligast bland dem
kanske Carolus Rein.

När Rein talar om författare som i det finlandssvenska efterkrigs-
sammanhanget skriver i en modernistisk eller eftermodernistisk tra-
dition, är hans implicita definition av modernismen – liksom Sved-
bergs – mer eller mindre synonym med Rabbe Enckell-linjens form
av modernism. Taget på ordet skulle det här modernismbegreppet de
facto utesluta stora delar av de andra finlandssvenska 10/20-tals-
modernisternas produktion, om det alltså av någon anledning skulle
tillämpas på dem. Avgränsningen framgår också av hur Rein år 1965
använder ordet ”postmodernism” som en synonym till ”eftermoder-
nism”: för Rein är till exempel den lågmälda Solveig von Schoultz

276 Jfr. Jameson:
”The Cultural Logic
of Late Capitalism”.

277 ”The celebrants
of postmodernism
argue that [the] mo-
dernist approach has
failed us because it
subsumes individua-
lism and freedom
beneath the weight of
universal interests.
[…] The problem
with this approach is
that it tends to simp-
lify excessively the
character and com-
plexity of modernism
through its celebra-
tion of a postmodern
alternative.” Jeff Le-
wis: Cultural Studies –
The Basics (London
2002), s.19.
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postmodernist, där man i USA vid samma tid snarare skulle ha tänkt
på bohemiska beatniks som Jack Kerouac eller Allen Ginsberg.

När flera av M-debattörerna identifierar modernismen med en
avklarnad ”high modernism”, distanserad från samhälle och samtid,
följer de internationella förebilder. Samtidigt leder denna debatt-
import – där modeller tas både från Sverige och den finskspråkiga
debatten – till förvirring på hemmaplan, som när Ingmar Svedberg
tillämpar en schematiskt övertagen kritik av ”modernismen” på den
finlandssvenska scenen. Svedberg kritiserar till exempel de finlands-
svenska modernistklassikerna för att de aldrig upptäckte "talspråkliga
vulgarismer". Det är lätt för Enckell att, med allt skäl, slå honom på
fingrarna och påminna om Björling och Diktonius.

Rabbe Enckell som modernismkritiker

Men också Rabbe Enckell är under 1960-talet – även om det inte
framgår i just ”M-debatten” – en sorts kritiker av modernismen, av
en sorts modernism, närmare bestämt av den moderna konstens ut-
veckling så snart man lämnar de egna diktar- och generationskamra-
ternas insats. T.ex. i titeltexten i Essay om livets framfart (1961) skri-
ver han:

Modernismen [min emfas] blev liten när den började betrakta sin
frihetsväg sentimentalt: en lek och uppgivelse utan anfordran, ett
försök till vits, med vitsens rätt till återtåg i tillhandahållna kulis-
ser.278

Enckells kritik av modernismens/den moderna konstens utveckling
är samtidigt en plädering för hans egen, klassicistiska linje. Som Enc-
kell ser det har den övriga moderna konsten blivit en ”lek”, en ”vits”,
utan etiskt och moraliskt djup:

Vart du än vänder dig i modern dikt, konst och stil råkar du i idel
återvändsgränder. Blindgångar, som leder till ett panorama, där
kapriser, nycker och formen på en originell bockfot lockar den
förtjuste till ett smackande la la la, den kritiskt inställda till ett
»varför inte», men den vredgade lämnar rummet med den instink-
tiva avsky, som griper var och en inför en misshandel man inte
behöver undersöka på vilka delar av en kropp den sker för att ha
nog av att veta att den sker[.]279

”Modern dikt, konst och stil” är för Enckell symbolisk ”misshandel”.
Genom Enckells senare texter löper som ett huvudtema föreställning-
en om tidens och därmed den tidsnära konstens förfall: ”överallt har
grimasen segrat över andakten”.

Märkligt nog driver alltså både Enckell och Johannes Salminen en
tes om modernismens förfall, men med sinsemellan motsatta förtec-

278 Rabbe Enckell:
Essay om livets fram-
fart, s.90.

279 A.a., s.89.
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ken. Där Salminen kritiserar modernismen (”high modernism”) för
att ha kastat loss från samtiden och moderniteten, kritiserar Enckell
tvärtom den samtida konsten, som han i t.ex. den ovanför citerade
texten kallar för ”modernismen”, för att på ett förödande sätt ha sålt
sig åt den principlösa samtiden, med förytligande och fördummande
följder. ”Modernismen”, skriver han ”[…] nöjde sig med nyckfullhet-
ens beteenden som en firad kvinna osäker om i vem och var hon har
sin sista älskare.”280

I Marshall Bermans termer kan Enckell här läsas som den distan-
serade modernistens kritik av den bejakande modernismen.

Enckell vantrivs i kulturen, och gör ingen hemlighet av det. Beja-
karen Salminen trivs inte heller med alla modernitetens ”frånstötan-
de” sidor, men ser den ändå som en utmaning, ett tema att gå i när-
kontakt med. Enckells tidskritik och pessimism i Essay om livets fram-
fart är konsekvent och på sitt sätt självständigt inopportun – åtmins-
tone gentemot den hippare delen av publiken. Samtidigt driver den
sitt ointresse för ”tidens ansikte” (Enckell 1946) så långt att knappt
någonting ”i modern dikt, konst och stil” anses värt att kommentera.
Enckells samtidskritik liknar här t.o.m. det han i modernistdebatten
anklagar sina motståndare för, nämligen brist på mångsidig konst-
närlig receptivitet.

När de egna ungdomsårens revolt i stället idealiseras, och ingen
annan konstnärlig kontinuitet mellan då och nu än Enckells egen
diktning verkar erkännas, blir resultatet rätt likt en vanlig bättre förr-
konservatism – om också ovanligt väl formulerad. Också på en be-
traktare som gärna vill förstå Enckells tidskritik, gör den i sin brist på
konturer och nyanser ett litet sterilt intryck.281

Enckells kritik av en konst som enbart är ”lek och uppgivelse utan
anfordran” (se ovan) liknar för övrigt slående Claes Andersson kritik
av konkretismen i debatten fyra år senare. Enckell kan vid tillfället –
1961 – också ha tänkt på konkretismen, informalismen och andra
tidiga stadier av den ”öppna konsten”.282  En ironisk poäng är att det
är en annan sida av det fördömda 1960-talet, nämligen intresset för
en demokratisering och politisering av konsten, som medan han skri-
ver Essay om livets framfart bryter fram i prosan och småningom lyri-
ken.

Enckell är med andra ord inte ensam om sin kritik av ”kapriser,
nycker och formen på en originell bockfot”. Kritiken mot honom
kommer från ett håll som precis som han själv vill ställa konsten på
stadig etisk och moralisk köl. Rabbe Enckell kan åtminstone inte an-
klaga FBT för att sakna linje och principer.

280 A.a., s.90.

281 Olof Lagercrantz
antecknar i sin dagbok
20.5.1961, året Enc-
kells Essay om livets
framfart utkom, efter
en middag hos Tora
Dahl: ”Harry [Mar-
tinson] och Rabbe
[Enckell] förenade sig
i veklagan över den
moderna konsten och
vad de hade att anföra
var så urvattnat och
dumt att man knap-
past inte [sic] gitte
höra. Artur [Lund-
kvist] verkade då
plötsligt som en vettig
balanserad person
jämförd med dessa
grinollar.” Olof Lager-
crantz: Vårt sekel är
reserverat åt lögnen.
Artiklar 1938–1993
med några anslutande
dagboksanteckningar
(Stockholm 2007),
s.561.

282 Bl.a. Featherstone
ser en kontinuitet
mellan postmodernis-
men och ”den sociala
och kulturella infor-
maliseringen under
1960-talet”. Enligt
honom handlar infor-
maliseringen i alla fall
snarare om ökad själv-
kontroll än om mot-
satsen. Mike Feather-
stone: Kultur, kropp
och konsumtion.
Kultursociologiska tex-
ter (Stockholm 1994),
s.64 och 101.
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Debattens följder?

Hade M-debatten konsekvenser för det litterära livet i Svenskfinland?
Även om det verkar sannolikt, med tanke på det förhållandevis stora
rabaldret, är det naturligtvis svårt att ringa in debattens effekter på
något mera ’bindande’ sätt. Några spekulationer kan ändå läggas
fram.

1) Att ryktet om debatten har levt vidare, som jag nämnde i inled-
ningen, är en rätt osäker mätare på dess eventuella betydelse. Just
ryktet handlar, verkar det, snarare om personliga ressentiment än om
sak, och liknar såtillvida Mikael Enckells beskrivning av själva debat-
ten i Öppningen i taket.

Samtidigt kan man ändå anta att ryktesspridningen hämtar nä-
ring ur estetiska och politiska spänningar som inte försvunnit med
1960-talet. Därför står debatten kvar som ett ett minnesmärke i land-
skapet, ett fokus, en legend. En ’klassiker’ i finlandssvensk litterär
tradition, som (liksom andra klassiker) kan spännas för skilda vagnar,
beroende på uttolkarens perspektiv och syften.

2) Av M-debatten 1965 har veterligen bara Johannes Salminens
två Vbl-inlägg överförts till bokform, omarbetade till essän ”Det var
en gång en jaguar” (1967). Att den här essän blev skriven skulle där-
med kunna pekas ut som debattens mest konkreta (eventuella) resul-
tat – liksom debatten i sin tur kanske var ett ’resultat’ av Salminens
tidigare essä ”Så har jag åter fot mot jord” från 1963. Också en del
formuleringar i Rabbe Enckells Och sanning? kan, som vi sett, ankny-
tas till M-debatten, även om någon uttalad kontext här inte ges.

3) Mera allmänt kan man tänka sig att debatten drev fram en arti-
kulering av i synnerhet Salminens, Bo Carpelans och Claes Anders-
sons litteratursyn, med betydelse både för dem själva och för läsarna.
Som jag redan har framhållit, kan man också se debatten som ett
uttryck för en ny situation på den litterära arenan, speciellt poesi-
fältet. Den nya situationen kan beskrivas som en återgång till den
spänning mellan ett autonomt (’kontemplativt’) och ett utåtriktat
(’engagerat’) estetiskt förhållningssätt som under 1950-talet i stort
sett saknades i synnerhet i finlandssvensk poesi.

Att ingen lika intensiv offentlig författarkonflikt eller kraftmät-
ning har förekommit efter 1965 kan i sin tur ses som ett tecken på att
ingetdera förhållningssättet senare nått en hegemoni, motsvarande
den som ’Enckell-kretsen’ tycks ha haft under 1950-talet. Ingen av
t.ex. 1970-talets trender nådde en lika dominerande position – var-
ken ’engagerad’ dikt (socialistisk, feministisk, miljömedveten) eller
nyromantisk-expressionistisk (Martin Enckell, Fågel Fenix). Att ’po-
litisk’ dikt i dag knappast ses som ett märkvärdigare fenomen i sig än
’kontemplativ’ dikt kan kanske ses som en följd av 1960-talets om-
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värderingar, där också M-debatten ingick. Här kan vi alltså anta att
debatten signalerade, kanske bidrog till, större öppenhet och mång-
fald.

4) Senare bedömare har påvisat förändringar under slutet av
1960-talet i det litterära uttrycket hos Rabbe Enckell och Bo Carpe-
lan – två av de författare som i debatten närmast försvarade en ’tidlös’
dikt. Michel Ekman talar i Finlands svenska litteraturhistoria II om
”en ledigt konverserande ton”, ett vardagligare språk, i Rabbe Enck-
ells sista diktsamlingar från 1965 och 1971,283  och Sven Willner och
Anna Hollsten ser på motsvarande sätt en ny vadaglighet i Bo Carpe-
lans lyriska uttryck från och med samlingen Gården (1969).284  Även
om den här förändringen inte behöver anknytas till just M-debatten,
tyder den på att varken Enckell eller Carpelan var ’immuna’ mot de
trender som deras opponenter gav uttryck för i debatten.

Här kan man som ytterligare ett exempel peka på Carpelans gene-
rationskamrat Peter Sandelin, som inte deltog i M-debatten. Michel
Ekman har konstaterat att Sandelin visserligen ”tveklöst” sympatise-
rade med den enckellska linjen, men ändå från och med 1965 tydligt
kompletterar sin poetiska röst med både samhällskritiska och ’orena’
uttryck.

Samtidigt med den ökande medvetenheten om hoten mot natu-
ren och människans livsmöjligheter öppnar sig Sandelins dikter
mot medmänniskorna och ett konkret, mänskligt du tar plats i
dikterna. Misstron mot möjligheterna att få kontakt med andra,
som hittills varit så påfallande i författarskapet, avtar så småning-
om.285

Hos Peter Sandelin efter 1965 finns med andra ord mera både av
’kommunikation’ och av ’politik’ (teknikkritik, miljömedvetenhet) –
två av de egenskaper som de så kallade modernismkritikerna efter-
lyste.

5) Påverkades författarna på ’FBT-sidan’ på något motsvarande
sätt av debatten? I brist på forskning försöker jag inte besvara den
frågan. Att hitta ’tidlösa’ och ’kontemplativa’ drag i t.ex. Claes An-
derssons diktning efter 1965 är i och för sig ingen svår uppgift, men
sådana drag fanns där också tidigare. En viktig effekt för hela litte-
raturfältet är ändå troligen det ökade intresse för modernismen som
den kan ha bidragit till – paradoxalt nog genom inlägg som uppfatta-
des som angrepp på modernismen. Vid sidan av en allmänt ökad
medvetenhet om poesins och litteraturens frågeställningar kan man
alltså anta att intresset för och kunskapen om den specifikt finlands-
svenska modernistiska traditionen hörde till debattens ’vinnare’. Att
till exempel Claes Andersson 1974 (tillsammans med Tua Forsström)
skrev pjäsen Diktonius för Lilla teatern och 1985 bearbetade Dikto-

283 Ekman, ”Poesin
från sextiotal till nit-
tiotal”, s.278.

284 Hollsten: Ei
kattoa, ei seiniä, s.238.

285 Michel Ekman:
Att glödga orden med
tystnad. En essä om
Peter Sandelins dikt-
ning (Helsingfors
2005), s. 58–59.
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nius’ roman Janne Kubik för Svenska teatern kan, om man så vill,
tolkas som fortsatta inlägg i M-debatten. Inlägg som lyfter fram and-
ra sidor av traditionen än den som 1965 kunde förefalla utgöra
’modernismen’.

Johannes Salminens förhoppning om en större selektivitet i för-
hållandet till klassikerna kan alltså anses ha gått i uppfyllelse. Slag-
ordsmässigt kunde man uttrycka det som att traditionen efter M-
debatten inte längre på samma sätt är modernismen. Snarare är den
modernisterna.

Förslag till forskning

”M-debatten” var en debatt. Jag har under arbetets lopp lyft fram
några moment där enligt min bedömning drag av verkligt samtal
förekommer, där debatten blir ett för alla parter intressant ’spel’ som
också höjer själva fältets status. Här handlar det alltså också om en
sorts förhandlingsprocess som vidgar livsrummet, snarare än en pres-
tigestrid eller ett nollsummespel där ens egen ’vinst’ och motpartens
’förlust’ åsidosätter alla andra intressen. Claes Andersson önskar sig
en tidsmedveten dikt och Bo Carpelan ställer frågor om vad tid och
medvetande egentligen är. Johannes Salminen frågar efter modernis-
mens förhållande till moderniteten och Stig Carlson nyanserar fråge-
ställningen med Diktonius och Vennberg som exempel. Debatten är
förstås också fraser, tumult och låsta positioner, men mycket i debat-
ten pekar mot det vidare tidssammanhanget och mot fortfarande ak-
tuella estetiska frågeställningar.

En fortsatt forskning kunde, mer än jag här har gjort, vidga de-
battens bakgrundsteckning till de rikssvenska och finskpråkiga sce-
nerna. Bland annat hänvisade ju Claes Andersson i debatten till Gö-
ran Palm och Pentti Saarikoski. En parallell läsning av modernism-
kritiken i t.ex. den ’unglitterära’ tidskriften Rondo, som utkom 1961–
64, kunde ge perspektiv på likheter och skillnader i Vasabladet-debat-
ten.286

Man kunde också gå djupare på vad jag här har sett som de fyra
’huvudideologernas’ respektive estetik: Rabbe Enckells, Bo Carpe-
lans, Johannes Salminens och Claes Anderssons. Beträffande Enckell
ingår i monografierna av brodern, sonen och Louise Ekelund värde-
fullt biografiskt och tolkningsinriktat arbete men i ganska liten mån
har man satt in sitt föremål i t.ex. ett internationellt perspektiv. Vid
sidan av ”M-debatten” år 1965 kunde man här intressera sig för var-
för det i början av 1960-talet kom till en konfrontation mellan just
Rabbe Enckell och Ulf Linde (Är allting konst?-debatten). Clement
Greenberg nämndes redan, under 60-talet arg kritiker av kitsch och
popkonst, senare av postmodernismen. Också en samkörning av

286 Rondo och andra
1960-talstidskrifter
behandlas i Claes-
Göran Holmberg:
Upprorets tradition.
Den unglitterära tid-
skriften i Sverige
(Stockholm/Lund
1987), s.107–119.
Estetisk sextiotals-
debatt i Sverige pre-
senteras fylligt i Beata
Agrell: Romanen som
forskningsresa – Forsk-
ningsresan som roman.
Om litterära återbruk
och konventionskritik i
1960-talets nya svenska
prosa (Göteborg
1993), kap. 3–5.
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Rabbe Enckells perspektiv med Enckells årskamrat, Frankfurt-marx-
isten Theodor W. Adornos (1903–1969) kunde vara givande, trots
och på grund av olikheterna. Bland en senare tids ideologer som mot-
satt sig en upplevd trivialisering av kulturfältet och en hotande utplå-
ning av gränslinjen mellan kvalitet och skräp kommer man att tänka
på åtminstone Harold Bloom.

Vad Salminen beträffar behöver man kanske inte stanna vid den
av honom själv i debatten utpekade förebilden T.S. Eliot med dennes
’aktiva’ traditionsbegrepp. Aktuella impulsgivare under 1960-talet
var t.ex. Hans Magnus Enzensberger (Einzelheiten (1962), sv. Avant-
gardets dilemma (1964)) Jean-Paul Sartre (Qu’est-ce que la littérature?
(1964), sv. Vad är litteratur? (1970)), Susan Sontag (Against Interpre-
tation (1964), sv. Konst och antikonst (1969)) – och Göran Palm.
Bland senare ’bejakande kritiker’ av moderniteten måste man på nytt
nämna åtminstone Fredric Jameson.

Min stickprovsmässiga analys av 1950- och 1960-talets finlands-
svenska litterära fält (se kapitel 3) väcker frågor om kontinuiteter och
brott i fältets liv. 10/20-talsmodernismens år på barrikaderna och
dess ’reträtt’ – för att tala med Salminen – borde kunna beskrivas i en
litteratursociologisk tonart. Ovan efterlyste jag ett längdsnittsper-
spektiv på kritikerinstitutionen och på 1950-talets ’kritikercirkel’.
Hur har författarrekryteringen, litteraturens innehåll och författar-
nas konstsyn eventuellt påverkats av de statliga stödsystem som ut-
vecklas efter Enckells tid? Är den senare frånvaron av offentlig dis-
kussion i stor stil, typ M-debatten, ett symptom på fältets hälsa,
ohälsa eller något annat?

Man kunde också följa upp debattens sakliga trådar in i nutiden,
på ett mera systematiskt sätt än jag här skisserat. Spänningen mellan
en tillgänglig, möjligen ’engagerad’ poesi och en ’tidlös’, möjligen
hermetisk sådan lär inte försvinna. Man noterar att Claes Andersson,
i egenskap av lyrikrecensent, under 1970-talets slut står kluven mel-
lan fascination och förskräckelse inför en diktsamling av Martin Enc-
kell och Johan Donner (ännu en Enckell, ännu en Donner, nu några
decennier yngre än han själv). Samlingens flamboyanta, högroman-
tiska stil (jämför Sveriges Bruno K. Öijer) är i högsta grad förankrad
i vardagens skräp och ’orenheter’, men samtidigt i Anderssons ögon
riskabelt nihilistisk (jämför igen hans kritik 1965 av Henry Parland).
Ändå tidsmedveten dikt, kanske? Korten blandas igen, i nya kombi-
nationer.
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Slutord: Engagemang och/eller modernism?

När jag började studera ”M-debatten” ville jag undvika att definiera
dess tema (eller temata), att så att säga sätta en rubrik innan texten
var läst. Stöd för en induktiv metod och ett åtminstone tillfälligt av-
visande av på förhand givna kategorier fann jag i Foucaults Vetandets
arkeologi. Debatten 1965 kallades och kallas allmänt för ”moder-
nism-” eller ”modernistdebatten”, men skribenternas flytande och
ibland dåligt underbyggda användning av begreppet modernism fick
mig att misstänka att det egentliga temat låg någon annanstans.
Stridsäpplet kanske kallades för ”modernismen” helt enkelt av be-
kvämlighet: termen var om inte annat så tillräckligt diffus.

Var inte det egentliga temat snarare konstens autonomi kontra
konstens deltagande och ’engagemang’ direkt i den samhälleliga verk-
ligheten, med 60-talets uppseglande vänstervåg som bakgrunds-
ackord? Vore alltså inte engagemangsdebatten en mera träffande term,
som också skulle fånga in de diametralt skilda författarroller som en
Rabbe Enckell och en Claes Andersson förespråkade?

Ingenting jag hittat under läsningen av debatten har direkt mot-
sagt ett sådant perspektiv, och etiketten ”engagemangsdebatten” är
användbar i synnerhet på åsiktsutbytet mellan Bo Carpelan, Claes
Andersson och Nina Parland. Just det utbytet har jag kallat för den
ena av debattens två huvudgrenar. Ett annat namn på temat kunde
tas från titeln på en essäbok av Sven Willner från år 1968: Dikt och
politik.

Samtidigt har jag under arbetets gång bättre förstått på vilket sätt
modernismen trots allt är så att säga en äkta part i målet och då i
synnerhet i debattens andra huvudgren, den som kommer till uttryck
i meningsutbytet mellan Johannes Salminen och Stig Carlson. Om
förhållandet mellan dikt och engagemang präglar debattens ena hu-
vudspår, så handlar det andra, ingalunda fristående spåret om dikt
och tid, diktens förhållande till den omedelbara samtiden. Dagspoli-
tik är förstås en sida av samtidens ytliga eller mindre ytliga ansikte,
men ”samtiden” innehåller också andra aspekter än de som för tillfäl-
let identifierats som politiska frågor att behandla i offentliga organ.
Här bjuder Henry Parlands motivlåda, från bensin och grammofon-
nålar till ”idealrealisationen”, ännu en gång på exempel.

De invändningar jag till en början kunde tänka mig mot att dra
in just ordet modernism i en analys av modernistdebatten 1965 – att
debattörerna talar förbi varandra när de talar om ”modernismen”, att
FBT-lägrets estetik knappast innehåller någonting man inte kan hitta
i de klassiska modernismerna, att Rabbe Enckells estetik, i den mån
den var debattens ”modernism”, lika väl och med bättre precision
kan kallas för någonting annat – de här invändningarna smälte små-
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ningom undan, i takt med insikten att det som stod på spel i åtmins-
tone en viktig del av debatten ändå faktiskt var modernismen: tolk-
ningen av det modernistiska arvet. Den indifferens och ljummenhet
en yngre poet som Claes Andersson år 1965 säger sig uppleva inför
”modernismen” som inspirationskälla kan åtminstone delvis skyllas
på den vinkling, den form av kanonisering, som traditionen just då
lever i. För Andersson har den ”modernism” han ser tappat sitt grepp
om tiden, om det moderna. Men genom att ställa frågan i formen
vilken modernism? bryter Johannes Salminen upp den invanda före-
ställningen och visar på andra möjligheter, andra linjer att återknyta
till än den dominerande, närmast enckellska. Rabbe Enckell själv för-
nekar givetvis inte förekomsten av den här brokigheten bland gene-
rationskamraterna – tvärtom är den för honom ett huvudargument
för att visa hur ogjort väder modernismkritikerna är ute i. Men sam-
tidigt drar sig Enckell för att sätta 10/20-talskollegernas vitt skilda
idiom i samband med den samtida lyriksituationen, kanske eftersom
själva samtiden för den äldre Rabbe Enckell är en alltmera olustig
affär. Det förflutna blir i motsvarande grad en guldålder, där kolle-
gernas inbördes skillnader och konflikter tenderar att harmoniseras
bort. Diktarens inre exil, uppsökandet av klassiska, tidlösa och håll-
bara motiv, blir en logisk lösning. Konsten blir ett kloster, en enklav,
där vårdandet av kvaliteten, det yppersta uttrycket, kan idkas utan
intrång av samtidens radiostörningar. Och ändå är Enckell på sitt sätt
intensivt engagerad i att låta denna samtid få veta vad den går för.

Mellan klostret och mjölkbutiken

Mot detta ’kloster’ är det inte oväntat att någon förr eller senare stäl-
ler en mera dialoginriktad estetik – konsten i mjölkbutiken – där den
konstnärliga kvaliteten också inbegriper samtal (eller, som det hette
på 1960-talet, kommunikation). Det är i backspegeln sett inte förvå-
nande att det kommer till en brytning när 1960-talets politiska upp-
vaknande söker sig en formulering. Inte heller att Enckells ilskna och
generaliserande angrepp på vad han ser som tidens dumheter under
samma tid – från slutet av 1950-talet framåt – lockar fram motreak-
tioner och att ett par kritiker hetsar sig själva till osaklighet. Jag anser
ändå, efter den föreliggande granskningen, att det existerade en
”egentlig sakdebatt” och att t.ex. Bo Carpelan och Stig Carlson kla-
rare än t.ex. Rabbe Enckell såg eller erkände denna debattens kärna
när de gick i svaromål mot Claes Andersson respektive Johannes Sal-
minen.

Anderssons och Salminens intresse för problematiken ’dikten och
tiden’ är lika seriöst och lika legitimt som linjen Enckells-Carpelans-
Carlsons etiska/estetiska hållning. Salminens insisterande på ett sam-



200 Drag på parnassen – del II

band mellan modernismen och moderniteten drar kanske sina krite-
rier för snävt, men det kan inte viftas bort som fullständigt irrelevant,
som ett krav på ’mera asfalt’. Här ställs, för att anknyta till min typo-
logi i inledningen, ”modernism 1” (form) mot ”modernism 2” (ma-
terial) och eftersom sakkunskap finns på bägge håll blir debatten in-
tressant.

I den tid där Salminens essäer och inlägg publiceras sätter de igång
en process av isärtagning och upparbetning av den finlandssvenska
traditionen, en process som fortfarande pågår. Modernismdebatten –
för en engagemangsdebatt och en modernismdebatt var det – kan ses
som en fas på vägen, ett symptom på hur en idé långsamt arbetar sig
fram. Den idén, till synes oerhört enkel, handlar om 10/20-
talsmodernisternas inbördes olikheter, om rätten att välja mellan dem
och att – mera kontroversiellt – också ställa dem mot varandra.

Vilken modernism? Vilka av modernismerna? När obegriplighets-
debatterna ebbat ut, delar av Södergran blivit rentav populär och pi-
onjärerna fått sin fasta plats i historieskrivningen, är den frågan inte
längre ett svek mot själva den kämpande modernismens sak. Det of-
ficiella samhället har gjort sina val, sin kanonisering, men möjlighe-
ten står öppen att hitta andra modernistiska alternativ med annan
aktualitet, andra laddningar. Johannes Salminen och Göran Palm hit-
tar Henry Parland och blir förtjusta. Stig Carlson försvarar Dikto-
nius. Nina Parland drar fram Björlings okända 30-talsengagemang.
Det väsentliga är att finlandssvensk 10/20-talsmodernism faktiskt
innehåller denna provkarta på vitt skilda attityder, som efter 1950-
talet, när Rabbe Enckells form av modernism blivit normalitet, står
kvar som en annorlunda ”livsförklaring” (Salminen).

Den specifikt rikssvenska litterära modernismen saknar motsva-
rande breda urval av sinsemellan motstridiga klassiker. En tänkt de-
batt om svensk modernism skulle, om den av någon anledning skulle
hålla sig inom Sveriges nuvarande riksgräns, se annorlunda ut än den
finlandssvenska debatt som fördes år 1965.287  I den meningen byg-
ger ”M-debatten” snarare på en rikedom än på en brist.

287 En sådan debatt,
där ”svensk” innebär
sverigesvensk, initieras
i Peter Lutherssons
Svensk litterär moder-
nism. En stridsstudie
(2002). Några av de
finlandssvenska 10/
20-talsmodernisterna
skymtar här flyktigt i
rollen av utländska
jämförelseobjekt (se
rec. av Trygve
Söderling: ”Stökiga
modernister och snälla
svenskar”, Hbl
18.3.2003).
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Gangsterslaget

Jag för min del har också varit ’käck’ och deltar i en enkät i Nya
Pressen ang. Johannes Salminens essä ’Så har jag åter fot mot jord’
[…]. Jag slår honom med gangsterkraft i skallen och väntar mej ett
motsvarande slag under hakan – jag känner det redan, som en
fjärrverkan i tiden och mår färdigt så smått därefter. Jag ångrar
mej redan, men nu är det försent.288  [min emfas]

Gangsterslaget som Rabbe Enckell talar om i det ovan citerade brevet
är hans inlägg i Nya Pressens enkät i januari 1964 (se ovan, ”Debatt-
historia 6”). Om jag under arbetets lopp ibland sett ”M-debatten”
som en konflikt mellan Enckells och Salminens estetik – fast oftare
via ombud än som här direkt – så är det på sin plats att påminna om
att också Salminen i någon mån är ett ombud. En aspekt av
modernistdebatten är också – som en ”fjärrverkan i tiden” – den
postuma kraftmätningen mellan den högstämda klassicisten Rabbe
Enckell och den ironiskt samtidsmedvetna Henry Parland.

288 Rabbe Enckell
citerad i Mikael Enc-
kell: Öppningen i ta-
ket, s.275. Avsnittet
om gangsterslaget ci-
teras också i brevets
mottagares, Louise
Ekelunds Rabbe Enc-
kell. Gräshoppans och
Orfeus diktare, s.251.
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Avslutning:
 att läsa

sextiotalet

Den sociala texten

Hur kan man gestalta samspelet mellan text och tid? Vilken är de här
behandlade litterära och debatterande texternas plats i 1960-talets
vidare sociala kontext, inklusive det överraskande uppsvinget för nya
(och nygamla) rörelser och idéer? Avsikten med det här kapitlet är att
sätta in resultaten från de två delstudierna – av romanerna i del I och
av debatten i del II – i ett gemensamt helhetsperspektiv. Den samhäl-
leliga bakgrund jag hittills sett som kontext blir med andra ord nu
själva texten: en ’social text’ där de enskilda utsagorna – bland annat
romanerna och debatten – ingår som talakter, ord.

I inledningen föreslog jag två generella metaforer för 1960-talets
ofta dokumenterade turbulens i attityder och politik: dels jordbäv-
ningen, dels dominoeffekten. I det här kapitlet strävar jag till att kom-
plettera helhetsbilden genom tre välkända, sinsemellan olika kultur-
teoretiska linser. Det bourdieuska fältperspektivet, som redan utnytt-
jats i del II, utvidgas här och ställs intill dels ett offentlighetsperspektiv,
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dels ett diskursperspektiv. Den teoretiska arsenalen för de två senare
diskussionerna hämtas ur i mitt tycke intressanta moment i Jürgen
Habermas’ teoribildning kring offentligheten och Michel Foucaults
kring diskurser.

Avsikten är inte att här ge en detaljerad bild av Habermas’, Bour-
dieus och Foucaults tänkande med de etapper de har genomgått och
de kritiska diskussioner de väckt. Jag nöjer mig med att utnyttja några
av deras centrala begrepp för att antyda tre sätt att ’läsa’ sextiotalet.

1. Offentlighetsperspektivet

Både de fyra romanerna och modernistdebatten hör hemma i den
samhälleliga institution eller ”kategori” som Jürgen Habermas i sin
inflytelserika studie Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) kallar
för litterär offentlighet.289  Enligt Habermas växer den litterära offent-
ligheten fram i länder som England, Frankrike, Tyskland under
1700-talet, i form av förlagsverksamhet, kaffehus, salonger, tidskrif-
ter. Litteraturen blir en del av den arena där borgerskapet (die Bürger)
kan uppfatta sig som ett kollektiv och idka diskussion kring känslor
och privatliv. Med en nutida term kunde man säga att litteraturen
skapar ett nätverk.

När nätet väl etablerats visar det sig användbart också för mera
direkta politiska syften – för en politisk offentlighet. Borgerskapet,
som genom sin litterära offentlighet så att säga skaffat sig en själ –
konstituerat, konstruerat och artikulerat sig som kollektivt subjekt –
kan börja ställa politiska krav.

Den resonerande publiken av privatpersoner tillägnar sig den
offentlighetssfär som varit reglementerad av överheten, och eta-
blerar den som en sfär för kritik av den offentliga myndigheten.
[…] Den borgerliga offentlighetens politiska uppgift består i att
reglera civilsamhället (till skillnad från res publica), med erfarenhe-
terna från den intimiserade privatsfären så att säga i ryggen vän-
der dennna offentlighet sig mot den etablerade monarkiska auk-
toriteten; i den meningen har den genast från början en samtidigt
privat och polemisk karaktär.290

Litterär och politisk offentlighet är alltså, i Habermas’ perspektiv, två
historiskt förbundna aspekter av den borgerliga klassens kamp för
etablering och, på sikt, maktövertagande i samhället.

Men Strukturwandel… kan också karaktäriseras som en historia
om offentlighetens uppgång och fall. Innan jag går till Habermas’
förfallstes vill jag i alla fall dra en parallell mellan den borgerliga
offentlighetens ursprungliga formering, som Habermas ser den, och
senare litterära och politiska förskjutningar.

289 Jürgen Haber-
mas: Strukturwandel
der Öffentlighkeit.
Untersuchungen zu
einer Kategorie der
bürgerlichen Gesell-
schaft (Darmstadt
1981 [1962]), s.44–
45 och 69ff.

290 A.a., s.69–70,
min övers.
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Analogt med Habermas’ socialhistoriska analys av den klassiska
borgerliga offentlighetens uppkomst bör man kunna se nya perioder
av vitaliserad kulturdebatt och så kallad tendenslitteratur – till exem-
pel i nordiskt 1880- eller 1960-tal – som element i nya ’jordbäv-
ningar’, d.v.s. förändrade styrkeförhållanden i samhället. På samma
sätt som borgerskapet en gång organiserade sig mot monarkin, kan
man under 1960-talet se aktörer i en ny, breddad medelklass skapa
sig en identitet och utmana ett äldre borgerskaps föreställningar: t.ex.
kyrkans monopol på sexualmoralen eller det dåvarande akademiska
borgerskapets på historieskrivningen.

Möjligen har vi från 1900-talets mitt att göra med en ny, kanske
postmodern offentlighetssituation, med etermedia som ersättare för
de gutenbergska som dominerar Habermas’ klassiska Öffentlichkeit.
Här räcker det i alla fall att konstatera att 1960-talets medelklass-
radikaler skapar, analogt med föregångarna, nya fronter, nätverk, rö-
relser och debattfora samtidigt som de får in en fot i många av de
existerande kanalerna: dagspress, tidskrifter, paneldebatter, skönlitte-
ratur, radio och TV. Och på samma sätt som 1700-talets revolutio-
nära borgerskap, hänvisar 1960-talets nya medelklass till universella
värden som frihet, jämlikhet och demokrati för att legitimera sina
krav, också sina partikulära krav. Det habermaska offentlighetsper-
spektivet kan alltså ge 60-talsförändringarna en historisk referensram.

Habermas’ Strukturwandel… utkom 1962, före sextiotalsradika-
lismens kulmen, och den drar inga paralleller mellan 1700-talet och
senare fenomen. Tvärtom utmynnar den i en pessimistisk samtids-
diagnos: vår egen tids offentlighet fungerar enligt Habermas illa.
Storhetstiden infaller ungefär 1775–1885, och 1900-talsutveck-
lingen beskrivs som en urartning, ett förfall (Zerfall). Offentligheten
tenderar att ”koloniseras” av statliga och kommersiella intressen, dess
förmåga att fungera som fri arena för rationell diskusson är allvarligt
hotad.291  Intressant nog anses ändå Habermas’ erfarenheter av just
1960-talets motkultur och studentrörelse ha fått honom att något
revidera sin bedömning: i senare verk än Strukturwandel är han i det
här avseendet mera optimistisk.292

Repressiv legitimering eller systematisk förvrängning?

Offentlighetsproblematik tangeras i de tre uttalat politiska 1960-tals-
romanerna i mitt urval. I Se upp Salige! representeras offentlighetens
kommersialisering och trivialisering av Randgrens unga, framfusiga
journalistkollega Janne. Randgren betraktar Jannes sensationella
”pang-nyheter” med kulturaristokratisk avsky. Samtidigt trivialiserar
Randgren ändå själv sin tidning när han refuserar Backströms repor-
tage för att de hotar tidningens relationer till den lokala societeten.

291 A.a., s.211–216.

292 Tarmo Malmberg
skriver om skillnader
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kapitalismus (1973)
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nya sociala rörelserna
med avstamp i 1960-
talet. Tarmo Malm-
berg: ”Porvarillisen
julkisuuden kesken-
eräinen projekti: Jür-
gen Habermas ja kriit-
tinen mediatutkimus”
i Mörä m.fl. (red.):
Mediatutkimuksen
vaeltava teoria (Hel-
sinki 2004), s.50–51
och 71.
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Offentligheten i Lexå koloniseras alltså både genom trams (Janne),
självcensur (Randgren) och ett direkt ingripande utifrån (Rulle), när
tidningsägarna sätter stopp för Randgrens nya, kritiskt debatterande
ledarstil. Viktigt att observera är här att varken Backström eller Rand-
gren bemöts med motargument på den offentliga arenan – som i den
idealiserade liberala modellen – utan i stället tystas genom redaktio-
nell censur respektive hot bakom kulisserna.

Habermas har diskuterat fenomen som de här i termer av ”syste-
matiskt förvrängd kommunikation”.293  Ur ett foucaultskt perspektiv
är implikationen – att ett idealiskt, ’icke-förvrängt’ offentligt samtal
vore möjligt – på ett grundläggande sätt ohållbar och utopisk, efter-
som maktrelationer så att säga redan från början genomsyrar all
mänsklig verksamhet. All kommunikation och rationalitet, också den
som utger sig för att sakna förvrängande särintressen, är med nödvän-
dighet strategisk.294

Idén om en rationell konsensus baserad på fri information och
diskussion kan därmed i sig själv komma spela en manipulativ roll.
T.ex. Bent Flyvbjerg kritiserar Habermas’ utopi om den ideala kom-
munikationssituationen för att bli ”en del av det problem han skulle
vilja lösa”.295  Till exempel bidrar den officiella retoriken om den fria
pressen till att förnedra Backström och Randgren ytterligare i deras
underkastelse, eftersom de enligt retoriken är fria att skriva som de
vill.

Här vill jag – med en anspelning på Marcuse – föreslå termen
repressiv legitimering, för situationer och processer där t.ex. offent-
lighetens förmenta öppenhet för debatt bildar en viktig legitimations-
grund för de makthavande, trots att öppenheten inte är reell.296  Ett
exempel på repressiv legitimering kunde vara en hemligt manipule-
rad rösträkning i ett till synes demokratiskt val, eller hemlig manipu-
lering av en till namnet oberoende tidning. Utgående från Se upp
Salige! kan man spekulativt föreställa sig att Lexå Nyheters legitimitet
som fritt opinionsbildande organ till och med har stärkts av revolten,
av Randgrens tillfälliga avfall, eftersom publiken inte känner till bak-
grunden till hans återgång till ledet. Att kritiken har tystnat kan då
tas som ett tecken på att behovet av kritik – snarare än möjligheten
till kritik – har upphört.

I Mörkrets kärna låter Mirjam förstå att hemlandets (åtminstone
finlandssvenskhetens) offentlighet är hopplöst provinsiell – dess
främsta intresse verkar vara lokala överkörda igelkottar. I En berättelse
om gränser berörs offentlighetstemat när demonstrationstågens argu-
ment mot Vietnam-kriget tycks klinga för döva öron. Också i de här
böckerna ifrågasätts alltså offentlighetens funktionsduglighet.

Å andra sidan tar tidningen i Mörkrets kärna in Mirjams rappor-
ter från Frankrike, trots deras med hennes eget ord allt ”vänstrigare”

293 Nick Crossley tar
utgångspunkt i detta
Habermas-begrepp i
sin artikel ”On
systematically
distorted
communication:
Bourdieu an the
socio-analysis of
publics” i Crossley &
Roberts (eds.): After
Habermas: New
Perspectives on the Pu-
blic Sphere (Oxford
2004), s.88–89.

294 Jfr. Bent
Flyvbjerg: ”Habermas
and Foucault: thinkers
for civil society?” (Bri-
tish Journal of
Sociology vol.49: 2),
s.210–233.
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to the Enlightenment
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understanding of
power and thus tends
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problem he wishes to
solve. Habermas’
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more rationality and
democracy, however
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power. The neglect of
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power relations that
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democracy.” A.a.,
s.219.

296 Även om termen
”repressiv legitime-
ring” är inspirerad av
Marcuses bekanta essä
”Repressiv tolerans”
från 1965, är jag inte
övertygad av hans
argumenatation i den.
Som jag ser det är
Marcuse någonting
viktigt på spåren när
han pekar på att låtsad
tolerans kan utnyttjas
repressivt – den blir
då en form av repressiv
legitimering – men



Att läsa sextiotalet 207

tendens. Som en motsvarighet på verklighetens plan kan man se att
romanen själv kommer ut, liksom att Se upp Salige! och En berättelse
om gränser publiceras. Ska vi tolka romanerna och modernistdebatten
som hälsotecken – verklig debatt förekommer – eller kunde de tvärt-
om vara exempel på just den debattens kommersialisering och kolo-
nisering som Habermas beskriver? I en del av kommentarerna till
modernistdebatten 1965 stämplades själva diskussionen som ett PR-
jippo (snarare än verklig debatt). På ett liknande sätt kritiserades på
konservativt håll t.ex. det erotiska temat i Kihlmans roman som sen-
sationalism och Alopaeus’ och Lundbergs radikalism som en mode-
betingad pose.

Trots att Strukturwandel… ses som Habermas’ mest empiriska
studie är dess förfallstes mycket generell och dess spännvidd mycket
stor (det föregivna förfallet har, när boken publiceras, redan pågått i
närmare ett sekel). Konkreta verk och debatter kan på sin höjd illu-
strera problematiken. Däremot verkar offentlighetsbegreppet ge en
fruktbar socialhistorisk ram också åt fenomenet 1960-talsdebatt.

Debattlokaler

Ser man, som Habermas, offentligheten som en arena för debatt, i
idealfallet till och med fri debatt, kan man göra några iakttagelser
som har att göra med arenans utsträckning. Modernistdebatten och
två av romanerna – Kärret och En berättelse om gränser – stannar i
stort sett inom en avgränsad finlandssvensk offentlighet, medan Se
upp Salige! och Mörkrets kärna bryter igenom till det större recep-
tionsrum som jag i del I har talat om i termer som ”treförlagssyste-
met” och ”det östnordiska litteraturkritiska rummet Sverige-Fin-
land”. Eftersom Habermas i Strukturwandel främst diskuterar natio-
nella offentligheter är det sista intressant som exempel på en tvåsprå-
kig, transnationell offentlighet som inbegriper två grannländer.

I synnerhet romanen Kärret aktualiserar dessutom frågan om of-
fentlighetens representativitet och urvalsmekanismer. Historiskt sett
innebar arbetarrörelsens organisering också skapandet av en alterna-
tiv del- eller motoffentlighet. Arbetarpressen, med den finskspråkiga
Työmies i spetsen, hade före inbördeskriget 1918 större upplagor än
motsvarande borgerliga organ. Ett nordiskt fenomen som de s.k.
proletärförfattarnas inflytande under första halvan av seklet innebar
att inte enbart borgerlighetens och medelklassens erfarenheter gavs
litterära uttryck på självupplevd basis. Verk av t.ex. Lauri Viita, Toivo
Pekkanen, Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson, Ey-
vind Johnson och Väinö Linna kom i den litterära offentligheten att
representera de underställdas röster, ett ’underdog’-perspektiv, och
innebar en breddning av 1900-talslitteraturens sociala bas.

han formulerar inte
tillräckligt tydligt
gränsvillkoren för när
toleransen är repressiv,
när inte.
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Jarl Sjöbloms böcker kan ses mot bakgrund av den här tidvis rela-
tivt framgångsrika arbetarnärvaron i den nordiska litterära offentlig-
heten. De är dessutom intressanta som samtidsskildringar, eftersom
kollegerna – inklusive de mera kända finlandssvenskarna Anna Bon-
destam och Leo Ågren – oftast höll sig till historiskt material.

Berättaren i Kärret är en helt samtida finlandssvensk proletär, men
i det vi ser av hans värld saknas alla spår av arbetaroffentlighet (tid-
ningar, böcker, samtal, fackliga och andra organisationer). Såtillvida
är boken representativ för finlandssvensk offentlighet över lag: också
i den är arbetarrörelsen mera osynlig än i den finska och rikssvenska.
Trots sitt underifrånperspektiv bekräftar Kärrets jag-berättare på den
här punkten, indirekt, samhällsbilden i de tre ’medelklassromanerna’.
De senare hämtar radikala impulser från aktivister i Frankrike (Mörk-
rets kärna), USA (En berättelse om gränser) och en lokal finskspråkig
fritänkare (Kimmo Lauer i Se upp Salige!) – snarare än ur någon vital
finlandssvensk motoffentlighet.

Genom sina kritiska ansatser blir alla de fyra romanerna däremot
själva bidrag till en motoffentlighet i ett annars jämförelsevis homo-
gent litteratur- och medielandskap. Detsamma kan sägas om ”M-de-
batten” 1965, där det lokala Vasabladets kultursida under ex-Hbl-re-
daktören Nils-Börje Stormbom för en kort tid – men med besked –
tar vad man kunde kalla problemformuleringsinitiativet i finlands-
svensk litteraturdebatt. Vbl fungerar här, som jag har konstaterat, som
en uppkäftig undergroundtidning i förhållande till huvudstadspres-
sen. Debatten dansade en sommar, men den satte spår.

I min debattstudie framgick också hur kommentatorer i huvud-
stadstidningarna Hufvudstadsbladet och Nya Pressen avfärdade ”M-
debatten” som ovidkommande medan den pågick i Vasabladet och
hur en slags kortrepris på samma tematik utspelade sig i Hbl senare
på hösten. Kanske kunde också det här dubbelspelet ses, ur ett
Habermas-perspektiv, som ”systematiskt förvrängd information” och
ett exempel på offentlighetens förfall. Ur ett mindre idealistiskt per-
spektiv, som Foucaults, framstår det ändå snarare som en illustration
av normala strategier att aktörer på offentlighetsfältet om möjligt
undanhåller information som skulle kunna vara fördelaktig för en
konkurrent. I det aktuella fallet kan en välfungerande och sannings-
enlig offentlighet, i Habermas’ och den liberala teorins mening, ha
motverkats av att Vbl:s kultursida inte gärna fick framstå som vitalare
än den kommenterande kultursidan själv. Undantagen var här två
tidningar med en tillräckligt annorlunda läsarnisch, nämligen Uusi
Suomi och Arbetarbladet.

En liknande, strategisk offentlighetsmekanism kunde iakttas i
mottagandet av Se upp Salige!, där en del finska och rikssvenska tid-
ningar gärna talade om den förtrytelse romanen sades ha orsakat på
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hemmaplan. Vid sidan av den allmänna dragning till hyperboler som
brukar prägla journalistiskt arbete, kunde antydningarna om ’fin-
landssvensk skandal’ där framställas som en bekräftelse av den egna
tidningens frisinne. Just tidningarnas opålitlighet, deras överdramati-
serande desinformation, framställdes alltså av tidningarna själva som
ett bevis på deras pålitlighet som representanter för en fri och öppet
debatterande offentlighet. Habermas diskuterar i Strukturwandel
”den offentliga åsikten som statsrättslig fiktion”297  men minst lika
viktig är i en marknadsekonomi antagligen offentlighetens funktion
av kommersiell fiktion. Obundenhet och frispråkighet säljer – både
verklig och påstådd sådan.

 2. Fältperspektivet

Översatt i ett bourdieuskt perspektiv framstår Habermas’ Bürgerliche
Öffentlichkeit som en aspekt på de kulturella och politiska fälten: som
de arenor där kampen om symboliskt kapital tar sig offentliga ut-
tryck. Samtidigt förs kampen på fälten naturligtvis också med icke-
offentliga medel: refuseringar, personval, skvaller i slutna sällskap
o.s.v. Där Habermas’ analys etablerar en socialhistorisk ram för feno-
men som litteratur/debatt, närmast ur ett makroperspektiv, har den
bourdieuskt inspirerade forskningen på ett närgånget sätt intresserat
sig för de skilda fältens funktionssätt, regler, strider och ”fältspecifika
kapital”. Även om också Bourdieus forskning bygger på en genomar-
betad epistemologi,298  ligger huvuddelen av den på en mera empirisk
nivå än Habermas’.

Ett Bourdieu-perspektiv har här tidigare tillämpats särskilt i ka-
pitlet ”Fält”. Mina stickprov ur 1950-talets finlandssvenska lyrik-
kritik visade bland annat ett starkt inslag av kollegialitet: ett mönster
steg fram av utbyte av recensioner mellan poeter, som ett slags inbör-
des gåvor. Det här draget av införståddhet, eller inavel, är i min tolk-
ning ett symptom på att de aktuella författarna i sin dubbelroll som
varandras kolleger och kritiker själva uppfattar poesifältet som i hög
grad autonomt, som en värld för sig med sina egna regler och sin
egen symboliska ekonomi.

Inom den finlandssvenska litteraturens fält verkar lyriksamlingens
auktoritet under 1950-talet ha varit större än romanens: tunga namn
som Enckell och Carpelan är i första hand poeter. Skriver de ändå
prosa är det främst essäer, som Enckell, eller noveller, som Solveig
von Schoultz. Med Bourdieus term har poesin en högre konsekra-
tionsgrad än den samtida romanprosan.

I lyrikkretsens teoretiska självförståelse fungerar Rabbe Enckells
idealistiskt färgade estetik som något av en doxa – Bourdieus term för
det som tas för givet av medlemmarna inom ett fält.299  Enstaka för-

297 Habermas:
Strukturwandel, s.278.
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sök att störa eller störta den enckellska doxan kunde i min undersök-
ning spåras rätt snart efter Enckells genombrott 1946 med diktsam-
lingen Andedräkt av koppar och det påföljande erkännandet. Den
underförstådda Enckell-kritiken i Thomas Warburtons handbok och
Jörn Donners öppna i Arena, bägge 1951, är tidiga ’störningar’. Från
och med 1960 ansluter sig Johannes Salminen till ifrågasättarna och
1962 försöker sig Sören Lindgren, från andra utgångspunkter, på en
attack mot ”quosegoismens diktatur”. Men det är först i och med
modernistdebatten och tidskriften FBT:s grundande som en konkur-
rerande doxa eller diskurs får en slags social gestalt och formulering
också inom lyriken, blir något av en rörelse.

Avfällingar

Detta alltså på den litterära offentlighetens teoretiska, självreflexiva
plan. I den litterära praktiken blir den enckellska klassicismen ifråga-
satt redan i och med Anders Cleves och Christer Kihlmans debuter
på prosafältet 1959 respektive 1960. Varken Cleves Gatstenar eller
Kihlmans Se upp Salige! liknar det ideal som har rått för 1950-talets
poesi – till det är Cleves prosa alltför ’diktoniuskt’ kodblandande,
Kihlmans alltför samhällsengagerad. Viktigt ur ett kultursociologiskt
perspektiv är dels att böckerna, trots sådana avsteg, identifierades som
konst av den kritiska apparaten, dels att författarna själva kom, som
det heter, ur de bästa familjer. Varken på det ena eller andra sättet
kunde de avfärdas som marginalfenomen. Att Kihlman i sin tidiga
lyrik hade anslutit sig till den enckellska skolan bara ökar tydligheten
i brottet.

Ett brott i två steg står Marianne Alopaeus för. Redan i sina fyra
äktenskaps- och relationsromaner från och med debuten Uppbrott
1945 hade hon ifrågasatt rådande borgerliga familjemönster. Med
Mörkrets kärna – publicerad samma år som modernistdebatten för-
des – kan hon sägas vidga ramen, löpa den kritiska linan ut och an-
sluta sig till Kihlmans öppet politiska avfällingskap. Både i Kihlmans
och Alopaeus’ böcker angrips borgerskapet inifrån, av sina egna, vil-
ket i min tolkning lierar författarna i fråga med medelklassen i dess
frammarsch och erövrande av den kulturella hegemoni som tidigare
tillhört ett mindre, mera avgränsat högborgerligt skikt.

Spegelvända roller

Protagonisterna i Kihlmans och Alopaeus’ romaner kommer ur den-
na högborgerliga miljö men har deklasserats och ideologiskt fjärmat
sig från den. I Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om gränser talar den
radikaliserade medelklassen redan med egen röst. En tredje position
representeras av Jarl Sjöbloms författarskap, som kan ses i förläng-
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ningen av 1900-talets proletärlitterära linje. Vid 1960-talets början
har den linjen nått ett visst erkännande, en viss konsekrationsnivå i
finlandssvensk prosa, utan att ändå lika eftertryckligt som sina finsk-
språkiga och rikssvenska kolleger bli delar av den litterära kanon. För
att nå en sådan ställning hade antagligen ett genombrott behövts i
vad jag här har kallat det östnordiska treförlagsrummet, d.v.s. fram-
gång i Sverige och/eller i finsk översättning.

Jarl Sjöblom skriver samtidsromaner om arbetare – arbetare som
saknar anknytning till den politiska arbetarrörelsen.300  Därmed ingår
han i den spegelvändning av rollerna som verkar ske på fältet som
helhet. För att spetsa till tendensen inom mitt (naturligtvis mycket
begränsade) material: under 1940- och 50-talen skriver finlands-
svenska arbetarförfattare ur en vänsterposition, till skillnad från deras
kolleger ur borgerligheten; från och med 1960-talet skriver en rad
författare med borgerlig bakgrund vänsterböcker, medan arbetarför-
fattaren Sjöblom framstår som närmast opolitisk.301

Warburtons hämnd

Trots en ny tendens och ett förändrat innehåll fortsätter den mest
framgångsrika finlandssvenska litteraturen under 1960-talet alltså att
produceras av borgerskapet, det ”tydligt avgränsade” skikt som Tho-
mas Warburton talar om i sin inledning 1951.302  Man kan till och
med säga att den här gruppen av författare med traditionell, högbor-
gerlig bakgrund, under 1960- (och -70-)talet stärker sina positioner
på fältet jämfört med de föregående decennierna. De gör det genom
att ta upp, formulera och så att säga förädla den radikalisering som i
det här skedet präglar tidens framryckande klass, den nya medelklas-
sen. Christer Kihlman, Marianne Alopaeus, Henrik Tikkanen, Claes
Andersson, Märta Tikkanen och Johan Bargum är framträdande ex-
empel på författare som från en högborgerlig utgångspunkt söker sig
neråt i sina lojaliteter. Paradoxalt nog bibehålls alltså klassmönstret
inom författarkåren av just dem som framstår som mönstrets under-
minerare i samhället i stort, nämligen borgerskapets författare.

I min fältanalys av ”M-debatten” framgick att också grundarna av
tidskriften FBT i stort sett hörde till det litterärt dominerande sam-
hällsskikt som Warburton beskrev i sin inledning 1951. En annor-
lunda bakgrund – en som snarare liknar Ulla-Lena Lundbergs – hade
däremot fyra kritiker/redaktörer som aktivt deltog i ”M-debatten” i
Vasabladet: Johannes Salminen, Nils-Börje Stormbom, Sören Lind-
gren och Ingmar Svedberg. Dessa gate-keepers kommer snarare ur de
småborgerliga och/eller regionala miljöer som vi med facit på hand
vet att också en allt större andel av de framgångsrika finlandssvenska
författarna några årtionden senare kommer att rekryteras ur.

300 Berättaren i Vä-
gen till Hangö (Hel-
singfors 1968) kallar
sig visserligen ofta för
kommunist (t.ex.
s.25, 148), men med
effekten att frånvaron
av en vardaglig poli-
tisk organisations-
kultur i romanens
värld framstår ännu
tydligare.

301 Ralf Nordgrens
romaner Fjärilsörat
(1968) och Med
(1971) berördes i del I
av avhandlingen (se
not 356 och 359).
Nordgren beskriver en
uppväxt i och frigö-
relse från en kommu-
nistisk funktionärs-
familj inom det som
under 1960-talet
skulle komma att ses
som den ’gamla vän-
stern’. Situationen är i
viss mån en spegel-
vändning av den i
Kihlmans och Alo-
paeus’ romaner, revol-
ten mot ursprunget
består hos Nordgren i
att vara mindre radikal
än föräldrarna. Hu-
vudpersonen Breng
angriper inte sina för-
äldrar med bitterhet,
men han iakttar sin
egen tilltagande
medelklassighet med
stort jämnmod.

302 Warburton: Fem-
tio år finlandssvensk
litteratur, s.11–13.
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Sextiotalsfältets paradoxer

En sammanfattning av ett ’bourdieuskt’ fältperspektiv på 1960-talets
finlandssvenska litteratur/debatt kan alltså formuleras som en serie
paradoxer.

1) Medan dominansen för en bred och diffus medelklass ökar i
samhället i stort, stärks dominansen inom den litterära produktionens
fält – åtminstone tillfälligt – för det finlandssvenska Bildungsbürger-
schaft som Warburton beskrev som sedan gammalt dominant i sin
handbok från 1951.

2) Sin uppdaterade dominans skaffar sig detta relativa överklass-
skikt303  inom författarkåren – Kihlman, Alopaeus, FBT med flera –
bland annat genom att vända sig mot sitt ursprung och solidarisera
sig vänsterut. Vänsterpositioner har traditionellt haft en social bas i
arbetarrörelsen, men under 1960-talet vänds mönstret upp och ned
och den tradition av (efter nordiskt mönster) politiskt förankrad
arbetarlitteratur, som ännu under 1940- och -50-talen spelade en viss
marginell roll också på finlandssvenskt håll, upphör nu mer eller
mindre att existera. Formuleringen av vänsteråsikter blir en i viss me-
ning borgerlig bransch, medan basen för ’konsumtionen’ av åsikterna
troligen i första hand finns inom den bredare medelklasspublik som
brukar utgöra läsekretsen för romaner som Kihlmans och Alopaeus’
seriösa bästsäljare. Här spelar kritiker och andra ’portvakter’ (gate-
keepers) med perifer och/eller medelklassbakgrund en viktig förmed-
lande roll.

3) Samtidigt som en demokratisk retorik nu blir populär på det
litterära fältet blir fältet självt i en mening mindre demokratiskt: inte
bara arbetarnas, utan också kvinnornas och regionernas synlighet i
litteraturen – både som upphovsmän/kvinnor och som motiv – mins-
kar under 1960-talet klart, jämfört med föregående decennier. De
’arga unga’ utmanarna, t.ex. FBT, domineras av män från Helsing-
fors. ”M-debatten” utspelar sig visserligen till sin väsentliga del i en
regiontidning, Vasabladet, men också där skrivs inläggen i regel av
manliga huvudstadsbor. Samtidigt som debatten blir livligare och
mera öppet politisk, minskar själva den litterära scenens sociala
mångsidighet.

Bilden av det litterära fältets dynamik blir alltså att en ’ny vänster’
(med bas i medelklassen) blir möjlig samtidigt som och kanske som
följd av att en ’gammal vänster’ (med bas i arbetarklassen) tappar
mark i litteraturen. Åsikterna kan paradoxalt nog bli flera för att hel-
heten blivit mera homogen: medelklassen har blivit tillräckligt stark
för att våga vara oense med sig själv.

303 Överklass an-
vänds alltså här som
relationellt begrepp,
”över-” i förhållande
till kollegernas sociala
bakgrund.
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3. Diskursperspektivet

Liksom i det bourdieuska perspektivet ingår i det foucaultska, som
jag nu övergår till, en viss relativism eller oberördhet i förhållande till
det nominella innehållet i de teser som proklameras av olika aktörer
på fältet. Där Habermas’ kommunikationsteori tenderar att ställa
upp en ’ren’, intresselös rationalitet, åtminstone som abstrakt ideal,
betonar det foucaultska perspektivet sambandet mellan proklamerad
sanning och aktörens intresse. Snarare än som en ’störning’ – som
hos Habermas – ses det här sambandet som oundvikligt.

Vad terminologin beträffar talar Bourdieu, som vi sett, om doxa.
Hos Foucault motsvaras doxa närmast av strategier, bestående av dis-
kurser. Strategierna ingår i epistem (som kan ses som hela epokens
doxa eller oöverblickbara horisont). Till begreppens bestämningar
hör också deras användningshistoria, och här har Bourdieus under-
sökningar varit mera sociologiskt, Foucaults mera idéhistoriskt inrik-
tade.

I första delen av Histoire de la sexualité talar Foucault om diskurser
som ”taktiska element eller block på styrkeförhållandenas fält”. En
för Foucault karakteristisk utveckling är tillägget att det kan finnas
”olika och rentav motsägande [diskurser] inom en och samma stra-
tegi; de kan också cirkulera mellan motsatta strategier utan att ändra
form”. Foucault tar som exempel stigmatiserandet av vissa läggningar
som homosexuella, en diskurs som försett de utpekade med ett be-
grepp som de kunnat ta i bruk för egna syften.304  Samtidigt som
”strategin betingas av det specifika hos de taktiker som är möjliga”,
ses de diskursiva taktikerna här som betingade av ”det strategiska
hölje som får dem att fungera”.305

Med utgångspunkt i de undersökta romanerna och debatten ska
jag nedan skissera två tänkta strategiska ”höljen”, innehållande var
sin repertoar av diskurser (”taktiska element”, ”block”) i Foucaults
nyss citerade betydelse. Jag kallar dem för a) kalla kriget-strategin och
b) sextiotalsstrategin.306

Kalla kriget-strategin och sextiotalsstrategin

Namnet på kalla kriget-strategin anspelar på en dominant internatio-
nell diskurs om två klart avgränsade ideologiska block. I det västliga
blocket talar man vid den här tiden ofta på ledande håll om ”den fria
världen” kontra ”kommunismen”, om ”demokratier” kontra ”dikta-
turer”. Vietnamkriget motiveras av den amerikanska höken McGeorg
Bundy – som han skildras i En berättelse om gränser – med USA:s
plikt ”att vaka och råda över världen” (s.17). Paralleller kan här dras
till en äldre kolonial diskurs som i Mörkrets kärna skymtar t.ex. i sce-

304 Michel Foucault:
Sexualitetens historia:
1. Viljan att veta (Gö-
teborg 2002), s.111.
Den svenska översät-
taren använder ordet
”tal” (talet, talen) för
originalets discours:
”Les discours sont des
éléments ou des blocs
tactiques dans le
champ des rapports de
force; il peut y en
avoir de différents et
même de contradic-
toires à l’intérieur
d’une même stratégie;
ils peuvent au con-
traire circuler sans
changer de forme
entre des stratégies
opposées.” (Michel
Foucault: Histoire de
la sexualité 1. La
volonté de savoir (Paris
1976), s.134–135).
För tydlighetens skull
använder jag här den
den mera tekniska
svenska översätt-
ningen ”diskurs”.

305 Foucault: Viljan
att veta, s.109. I origi-
nalet: ”l’enveloppe
stratégique qui les fait
fonctionner” (La
volonté de savoir,
s.132).

306 Man kan också
föreställa sig att 1960-
talet skulle kunna
markera övergången
inte bara mellan två
strategier utan också
mellan två epistem i
Foucaults mening.
Viktigare än benäm-
ningen är i det här
sammanhanget ändå
brytningens detaljer.
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nen från rättegången mot ex-generalen Salan. Frankrikes krig i Alge-
riet är en fråga om civilisation kontra barbari:

Ett ord ibland avslöjar en generation och en människosort: den
gamle generalen som talar om »infödingar», en lapsus visserligen
som inte längre kan kompromettera ultrahögern av 1962 för dess
vokabulär har smidigt rättat sig efter tidsandan och rensat ut de
mest stötande uttrycken – men ändå: det går ett igenkännande
leende genom journalisthopen. (s.141)

Mot diskursen om den bipolära världen svarar diskurser för olika
samhällsområden, som också de i hög grad präglas av klara, hierar-
kiska åtskillnader: borgerskap/arbetare, män/kvinnor, inom-/utom-
äktenskapligt, seriös kultur/populärkultur. Över lag framstår kalla
kriget-strategin – sedd, som här, genom 1960-talstexternas filter –
som ett de fasta eller frusna motsättningarnas paradigm. De distink-
tioner man gör är tydliga, de har sin tradition och de skapar genom
sin förutsägbarhet en viss slags trygghet. Det kalla kriget är kallt, inte
hett, just för att parterna vet var de har varandra.

Sextiotalsstrategin kännetecknas däremot av att en rad gränsytor
mellan de fasta blocken luckras upp, undergrävs eller helt suddas ut.
I många fall kan skillnaden mellan kalla kriget-strategin och sextio-
talsstrategin beskrivas som verkan av en ’kil’: en till synes ny position
som dyker upp, luckrar upp och till och med förstör de tidigare fasta
gränsdragningarna.

Internationellt får senast under 1960-talet öst-väst-diskursen kon-
kurrens av en ökad betoning av nord-syd-axeln. De före detta kolo-
niserade ’infödingarna’ framstår nu som en rad nationer, och som
subjekt – liksom Algeriet får gestalt, en röst, i Jacob i Mörkrets kärna.
I den nya diskursen kallas de fattiga före detta kolonierna ”utveck-
lingsländer”, medan den före detta europeiska civilisationen – USA,
Sovjet, det kluvna Europa – sammanförs under begreppet ”industria-
liserade länder”. Det som i den tidigare kalla kriget-strategin är västs
(USA:s) försvar av Vietnam mot öst kan alltså inom det nya sextio-
talsparadigmet ses som ett i-lands ödeläggelse av ett u-land. Öst-väst-
diskursen försvinner inte, men den får konkurrens.

Ett liknande mönster av förskjutna eller upplösta gränslinjer åter-
kommer inom en lång rad nationella och kulturella diskurser. Ett var-
dagligt exempel är du-reformen i Skandinavien, en informaliserande
upplösning av en tidigare tydlighet. Gränsen mellan de facto högre
och lägre avmarkeras – skillnaden minskar men göms samtidigt un-
dan; görs mindre genomskinlig.

Också talet, språket, diskurserna kring kön och sexualitet görs
om. Begreppet ”könsroll” signalerar en relativisering, en av-essentia-
lisering, av det traditionella sättet att tillskriva män och kvinnor skill-
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nader. Är det frågan om en roll kan man falla ur den. Gränsen kan
uppfattas som rörlig, som när Mirjam i Mörkrets kärna drömmer om
att ”älska som en man” – eller som ointressant, som när genus för
protagonisterna ’B’, M och så vidare i En berättelse om gränser marke-
ras bara indirekt och nästan förstrött.

Också förskjutningarna av ”känslomanuskripten”, som jag be-
handlade i del I, kan beskrivas som införandet av konkurrerande dis-
kurser kring vad som är lämpligt och möjligt att känna i olika situa-
tioner – som när Mirjams två vuxna älskare i Mörkrets kärna ifråga-
sätter hennes svartsjuka. I Kärret står sommarfågeln Torsten för en
modern syn på för- och utomäktenskaplig sex, medan Daniel repre-
senterar den traditionella diskursens normsystem. Begreppet otrohet
avdramatiseras och relativiseras i bägge exemplen i någon mån, på
samma sätt som klass- och genustillhörigheten avdramatiseras och
relativiseras av duandet respektive begreppet könsroll.

Ytterligare ett exempel på en omförhandlande kil är den flera de-
cennier försenade utgivningen av Henry Miller, i Norden från 1950-
talets mitt med verkningar in i 1960-talet. Här undermineras en tidi-
gare fast gräns mellan pornografi (”osedlighet”) och accepterad skön-
litteratur. I synnerhet Kihlmans och Lundbergs romaner använder
sig av en sexuell frispråkighet som kan ses som ett steg ut på ett dis-
kursivt fält där omdebatterade föregångare som Henry Miller och Ag-
nar Mykle nyligen röjt utrymme. Att det informella modeordet sex
slår igenom är ett annat symptom på förändrade gränsdragningar.

Mediakritik

I kalla kriget-strategin svarar den internationella diskursen om den
fria världen mot en offentlighetsdiskurs om det fria ordet. Ett fram-
trädande drag i synnerhet i Se upp Salige! är dess kritiska diskurs kring
den påstådda frihetens villkor, som man – med en något senare term
– kunde kalla för mediakritisk. Inom kalla kriget-strategin definiera-
des frihet och ofrihet i absoluta termer; i den sextiotalistiska strategin
ställs däremot den underminerande frågan hur ägarförhållanden i
den självproklamerat fria världen begränsar offentlighetens själv-
proklamerade mediala frihet. Se upp Salige! är i det avseendet ett sati-
riskt övertydligt tankeexperiment: vad händer om en fri chefredaktör
mot förmodan använder sin frihet? Romanens svar är att ägarna gri-
per in, men helst med mjuka medel, bakom kulisserna, så att publi-
kens illusion om pressfriheten bibehålls.

Kalla kriget-diskursen om det fria ordet framstår i den media-
kritiska sextiotalsdiskursen som ideologi: en i praktiken vinklad press,
som hävdar att den inte är det, sysslar inte med fri information utan
med mystifikation. Pamfletter som Göran Palms essä Indoktrinering-
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en i Sverige (1968) och antologin Hufvudstadsbladet – partilös parti-
tidning (1971) kan ses som senare inlägg i den lokala mediakritiska
diskurs som Se upp Salige! bedriver i skönlitterär form.

Mediakritiken ingår i ett bredare mönster av ifrågasatta auktorite-
ter: kyrkan, äktenskapet, den borgerliga historieskrivningen, USA:s
utrikespolitik, societetsmiddagar i Paris och andan på herrklubben
Gillet i Lexå är mål för attacker i de i bred mening politiska roma-
nerna av Kihlman, Alopaeus och Lundberg. Till sitt innehåll ankny-
ter den här kritiken till klassiska vänsterdiskurser. Det eventuellt nya
med sextiotalet, jämfört med de närmast föregående decennierna, är
att ifrågasättandets avsändare verkar komma inifrån, från ett nytt och
ur borgerlig synvinkel mera legitimt håll. Epokens egen term är ”ra-
dikalerna”. Själva språkbruket kring tidens kritiska intellektuella ge-
nomgår alltså en sextiotalistisk gränsförskjutning.

Jag har redan nämnt att tidigare opponenter som Karl Vennberg
och Jörn Donner inom kalla kriget-strategins ram ganska oberört
kunde avfärdas som femtekolonnare för fienden, som kort och gott
hette kommunismen. 1960-talets kritiker, som Christer Kihlman el-
ler Claes Andersson, får däremot allt från nyfiket intresse till erkän-
nande, också i dominerande media. Som ”radikaler” är de värda att
lyssna till. När enstaka recensenter vill avfärda Marianne Alopaeus
roman 1965 som en ”kommunistisk trosbekännelse” eller Ulla-Lena
Lundbergs 1968 som ”hatisk flåspropaganda” låter det i det nya kli-
matet redan som ekon ur en passerad diskurs. Som ett kalla kriget-
tonfall som blivit marginaliserat i recensionssammanhang och inte
längre bedrivs av seriösa kritiker.

Konstdiskurser

På vilket sätt ingår 1960-talsdebatterna på det estetiska planet – här
”M-debatten” – i brytningen mellan de två strategier som jag här skis-
serat? En kulturell diskurs som verkar höra till kalla kriget-strategie-
rna är den hierarkiska och nästan bipolära gränslinje jag tidigare be-
skrivit mellan finlandssvensk poesi och prosa som råder under 1950-
talet. De två genrerna ger intryck av två slutna system, två revir med
var sin estetik: å ena sidan underhållande eller samhällsorienterade
romaner, å andra sidan lyrik och novellistik med hög kulturell status
men få kontaktytor med samtiden. Prosa för publiken, poesi för po-
eterna. En underförståddhet verkar råda om att vardera parten ska
lämna den andra i fred.

Gränsdragningen bryts också här, sextiotalsstrategiskt, av en kil,
en prosa (Kihlman, Alopaeus med flera) som hälsas som engagerad
och estetiskt intressant. Den politiska samtidsromanens återkomst i
finlandssvensk literatur bidrar med ett i stort sett outtalat bevismate-
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rial när modernistdebatten något senare, 1965, tar sig an poesins –
som opponenterna ser det – slutna rum. ”Tidsmedvetenhet” blir
Claes Anderssons slagord för att öppna rummet. Samtidigt som den
särskilt av Rabbe Enckell värderade skiljelinjen mellan konst och
samhälle – konstens autonomi – alltså ifrågasätts, rivs här efterkrigs-
tidens fasta gräns mellan finlandssvensk poesi och roman; i den nya
strategin kan en och samma estetik gälla för bägge genrer.

Också traditionen, den redan publicerade texten, dras in som ar-
gument. I den estetiska fältordning som motsvarade kalla kriget-stra-
tegin hade modernismen småningom kommit att definieras närmast
som l’art pour l’art, en frizon för estetisk kvalitet. Den spelföränd-
rande kilen står i synnerhet Johannes Salminen för i sin essä 1963
och i modernistdebatten: en aktualisering av tidiga, mera utåtriktade
sidor av modernismen än den enckellska. Sextiotalsstrategin slår här
en bro över kalla kriget, tillbaka till 1920-talet. Ytterligare en latent,
’sovande’ front görs manifest.

En ansats till estetisk debatt finns i Mörkrets kärna i scenen där Mir-
jam grälar med sin väninna Gaby om litteratur (se del I, kap. ”Käns-
lan”). I Se upp Salige! undervisar Randgren å sin sida sina oförstående
värdar på middagen hos Rulle om innehållet i och värdet av en mo-
dernistisk dikt. I En berättelse om gränser reflekterar ’B’ över Henry
Millers prosa. I romantexterna är det här ändå detaljer. Det är roma-
nerna som helhet som ska ses som inlägg i sextiotalistisk estetisk de-
batt. Som i bred mening politiska samtidsromaner går de stick i stäv
mot den diskurs, tydligast formulerad av Enckell, som låter förstå att
dagsaktuellt och tendentiöst stoff är ett alltför flyktigt tema för seriös
konstnärlig gestaltning: ”vi söker inte tidens ansikte eller vårt ansikte
i den”.307

Jarl Sjöblom gör å sin sida en utbrytning ur den diskurs som präg-
lar arbetarförfattarrollen under 1950-talet, genom att i Kärret skriva
om sin samtid. Proletariatet ses här som inte enbart historia.

Av de fyra romanerna anknyter En berättelse om gränser tydligast
till den diskurs och diskussion om verklighetsrepresentation, ”verk-
lighetsproblemet”,308 som också kan anses ligga bakom fransk nou-
veau roman. Draget av montage i En berättelse… har paralleller i nou-
velle vague-regissören Godards estetik, draget av anonymisering och
delokalisering liknar Beckett. Såtillvida förenas i En berättelse… – lik-
som i Kihlmans Madeleine (1965) – en estetiskt och en politiskt radi-
kal sextiotalsdiskurs.

Ett möjligen finländskt särdrag är att en vänsterradikal diskurs
(Kihlman 1960) kommer in i finlandssvensk prosa före inflytandet
från den ’nya romanen’ (Kihlman 1965, Lundberg 1968). I Sverige
verkar sextiotalets ordningsföljd snarare vara den motsatta: först este-

307 Rabbe Enckell:
”Lyrisk modernism”,
s.86.

308 Jfr. Peter Hansen:
Romanen och verklig-
hetsproblemet. Studier i
några svenska sextio-
talsromaner (Stock-
holm 1996).
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tiken, sedan politiken. En Linna-effekt, Väinö Linnas historierevision
med sina breda följdverkningar, kan ha bidragit till osamtidigheten
med en specifikt finländsk bakgrund.

Osamtidigheten visar sig också i attityderna till ”konkret poesi” –
som då ett tag varit aktuell i Sverige – i den finlandssvenska ”M-
debatten”. De debattdeltagare som alls nämner konkretismen förhål-
ler sig avståndstagande.

Men också mellan finlandssvensk poesi och finlandssvensk prosa
råder osamtidighet. Engagemangets och den politiska radikalismens
diskurs, som Kihlman tillämpat i prosan sedan 1960 och som oppo-
nenterna i M-debatten 1965 ’upptäcker’ 1965, är Kihlman själv alltså
vid det laget redan på väg att föra i en estetiskt radikal riktning i och
med sin ’nya roman’ Madeleine från samma år.

Sådana osamtidigheter är snarast att vänta, om man följer Fou-
caults redan citerade syn på diskurser som flyttbara ”block” som kan
vara ”olika och rentav motsägande […] inom en och samma stra-
tegi”. Avantgardismen i Kihlmans Madeleine och Lundbergs En be-
rättelse om gränser fortsätter formmässigt på den modernistiska tradi-
tion som också Enckells författarskap ingår i. Strategiskt ingår de i
alla fall i 1960-talets vänsterdiskurs, medan Enckell snarare väljer att
vara ’höger’. Samma typ av argument som Enckell använder å andra
sidan t.ex. Theodor Adorno för att vara ’vänster’. I de här gränsdrag-
ningarna finns ett inslag av slumpmässighet, som är värt att betona.
Inom den foucaultska traditionen läggs särskild uppmärksamhet vid
just diskontinuiteter, slumper, brott och revor, som snarare än förkla-
ringsproblem ses som upplysande symptom på fältets spänningar.

Två sådana iögonenfallande brott bland mina sextiotalstexter är
Se upp Salige! och Mörkrets kärna. Bägge innebär dramatiska ’skred’,
sedda inte bara mot den litterära närhistorien utan också mot för-
fattarnamnets egen historia. Varken Kihlmans enckellskt inspirerade
centrallyrik eller Alopaeus’ äktenskapsromaner från 1940- och 50-
talen förebådar det kliv ut i nya, politiskt laddade landskap som de
två romanerna innebär.

I stället för den rätt mekaniska bilden av en rad dominobrickor
som drar med sig varandra i fallet får vi genom diskursperspektivet
en mera komplicerad bild: en yta med många dynamiska kraftfält, en
mängd lokala strider, som påverkar varandra på ett delvis oförutsäg-
bart sätt. Ändå ligger det något också i domino-metaforen, som
snabbeskrivning av 1960-talets strategi- eller paradigmskifte. För att
citera Foucault i Histoire de la sexualité:

Stora, radikala brytningar, rejäla uppdelningar i två sidor? Ibland.
Men man har oftast att göra med rörliga och övergående mot-
ståndspunkter, som skapar klyftor i samhället, klyftor som då de
förskjuts splittrar det som är förenat och ger upphov till nya grup-
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peringar, som går rakt igenom individerna själva, skär sönder dem
och gör om dem, som inom dem, i deras kroppar och själar, sta-
kar ut oreducerbara områden. Liksom maktrelationernas nät till
sist bildar en tät väv, som går tvärs igenom apparaterna och insti-
tutionerna utan att riktigt ta fäste där, går också motståndspunk-
ternas svärm tvärs igenom samhällsskikten och individerna. Och
det är säkert den strategiska kodningen av dessa motståndspunk-
ter som möjliggör en revolution, ungefär på samma sätt som sta-
ten vilar på den institutionella integreringen av maktförhållan-
dena.309

I de ovannämnda exemplen med Kihlmans och Alopaeus’ romaner
går gränsen mellan den tidigare kalla kriget-strategin och den nya
sextiotalsstrategin – vardera med sina egna inre motsättningar – både
genom romanpersonerna, ”rakt igenom individerna själva”, och ge-
nom själva författarskapen.

4. Sammanfattning

Både offentlighets-, fält- och diskursperspektiven ger utdelning i
form av samlade grepp på de sextiotalstexter – romaner och debatt –
som jag har undersökt. Offentlighetsbegreppet erbjder en historisk
modell, diskurstänkandet kan strukturera texternas innehåll och fält-
begreppet inbegriper dem i en social dynamik. Är de tre perspektiven
alltså komplementära, stöder de varandra, eller uppstår tvärtom mot-
sättningar när begrepp ur skilda teoribyggnader och forskningsprak-
tiker ställs intill varandra?

Skillnader mellan Habermas’ och Foucaults teoretiska perspektiv
har gett upphov till en litteratur i sig.310  Ett sätt att beskriva motsätt-
ningen är att hänvisa till Habermas’ rötter i upplysningsprojektet och
Foucaults i bland andra Nietzsche. Å andra sidan kan man notera att
en dialog mellan de två var på väg att tas upp före Foucaults död
1984. Och både Habermas och Bourdieu skrev nekrologer över Fou-
cault.311  Det tyder på gemensam mark, och mitt intryck är att jag i
den här översikten har kunnat följa var och en en bit på vägen inom
den gemensamma delen av territoriet. Habermas’ offentlighets-
begrepp känns användbart också om man inte skulle dela hans syn på
rationalitetens roll i historien – vilket skeptikern Foucault alltså inte
gjorde. Foucaults blick för diskursernas konstellationer och motsätt-
ningar hjälper oss att beskriva offentlighetens dynamik, medan
Bourdieus fält- och habitusbegrepp förankrar diskurserna i sina so-
ciala bärares intressen. Jag väljer här verbet ”förankra” snarare än t.ex.
”förklara”, eftersom i synnerhet den foucaultska traditionen är skep-

309 Foucault: Viljan
att veta, s.106.

310 Se t.ex. Ejvind
Hansen: ”The Fou-
cault-Habermas
Debate: The Reflexive
and Receptive Aspects
of Critique”, Telos
130, spring 2005,
s.63–83.

311 Jürgen
Habermas: ”Taking
Aim at the Heart of
the Present” [orig.
1984] i Hoy (ed.):
Foucault: A Critical
Reader (Oxford &
New York 1986),
s.103–108 och Pierre
Bourdieu: ”Glädjen av
att veta” [orig. i Le
monde 27.6.1984], Res
Publica 3/85, s.1–6.
(Stockholm 1986).
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tisk till förklaringar av en nivå med en annan, ’djupare’ – utan att för
den skull förneka själva möjligheten till samband.

En sådan förankring av 1960-talets diskurser i västländerna kan peka
på en strukturomvandling med en växande medelklass och ett ut-
bildningssystem med fler ungdomar i högskolor än någonsin tidi-
gare. Den sextiotalsstrategi som nyss granskades som en serie dis-
kurser, skulle i bourdieuska termer kunna se ut som en dramatisk
omförhandling och omfördelning av positionerna på bland andra det
litterära fältet.

På det finlandssvenska litterära fältet får vi situationen att repre-
sentanter för ett traditionellt dominerande Bildungsbürgerschaft bör-
jar knyta allianser med den nya, uppstigande medelklassen. Diskur-
sivt signaleras det som en våg av demokratisk kritik och retorik, som
i och för sig har tradition i arbetarrörelsen, men som nu förs fram
med barn till den gamla högborgerligheten som framträdande språk-
rör – med tidens term: av radikaler. Förenklat: arbetarklassens argu-
ment och den gamla borgerlighetens avfällingar hjälper den nya med-
elklassen att besegra den gamla borgerligheten.

En spekulation enligt bourdieuska linjer kunde här vara att en för-
fattarhabitus, ett mönster av uppfostran och vanor som kan få en be-
gåvning att utvecklas till ett framgångsrikt författarskap, under 1960-
talet fortfarande existerar i första hand inom det traditionella fin-
landssvenska borgerskapet. Medelklassen producerar kritiker (”de fy-
ras gäng”) men överklassen står för författarna. Ulla-Lena Lundberg
är en i det här avseendet tidig uppstickare från en lägre medelklass-
bakgrund. Först i och med 1970-talets förbättrade statliga stipen-
diesystem blir författandet ett attraktivt medelklassyrke.

Ytterligare en spekulation är att just sveket mot ursprunget, i det
här fallet högborgerligheten, kan alstra den spänning som skärper
blicken och argumenten och förlöser ett latent konstnärskap, på sam-
ma sätt som t.ex. judar och homosexuella historiskt sett varit över-
representerade i kreativa vetenskapliga och kulturella sammanhang.

De judiska männen i Marianne Alopaeus’ Mörkrets kärna kan i
det här sammanhanget ses som en allegori över det produktiva utan-
förskapet. Det är ett utanförskap som med andra förtecken gäller
också för Mirjam själv i romanen. Liksom männen är Mirjam ’seku-
lariserad’ i förhållande till den ’tro’ hon fötts till – i hennes fall fin-
landssvenskheten och högborgerligheten. Romanen fångar henne i
ett ögonblick där hon har en fot i två världar, men ännu inte tvingats
av omständigheterna att definitivt välja sida. Såtillvida är hennes si-
tuation gemensam med den framväxande 1960-talsmedelklassens.
Den har ännu råd med, och nytta av, ett mänskligt ansikte.
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I kalla kriget-situationen var sidorna typiskt två. Var och en intog
antingen sin givna plats, eller anslöt sig – mera sällan – till fienden.
Sextiotalismens långa rad av ’nya’ diskurser (”sextiotalsstrategin”)
innebar, som jag här har tolkat dem, en rad nya möjligheter till parti-
ella ’svek’. Åtminstone för en tid är många förbindelselinjer upp-
brutna. Poeterna visionerar om dikter som ”fungerar i mjölkbutiken”
och romanförfattare skriver om en ny öppenhet med möten över ål-
ders-, klass-, ras- och nationsgränser. I de här omgrupperingarna
finns en vitalitet som är medryckande, här ligger för eftervärlden
grunden för en positiv värdering – ”more good than bad”, som Bill
Clinton uttryckte det.

Det hindrar inte att man i 1960-talets medelklassradikalism ur-
skiljer också drag av omogenhet, överslag och hybris. I modernist-
debatten 1965 tenderade en del av opponenterna till Rabbe Enckells
estetik att räta ut kurvorna på ett sätt som förminskar det sakliga
intresset av deras inlägg. Retorik fick ibland ersätta kunskap. Men jag
har också visat att de här dragen bara var en sida av en debatt som å
andra sidan innehöll goda argument och konstruktiva dialoger.

I radikalismens hybris finns ett släktskap med den melodrama-
tiska impuls som Oscar Wilde träffsäkert har definierat:

For a sentimentalist is simply one who desires to have the luxury
of an emotion without paying for it.312

Ersätt ”sentimentalist” med sextiotalist, ”emotion” med engagemang:
medelklassradikalen skulle då vara en person som gärna skulle vilja
ha frihet, rättvisa och ett gott samvete, men utan att behöva betala
priset för sina åsikter. Jag har tidigare citerat Claude Lévi-Strauss’ de-
finition av en myt som ”en logisk modell för att lösa en motsätt-
ning”, men Lévi-Strauss fortsätter med att påminna om att motsätt-
ningen ofta är reell, och lösningen alltså skenbar.313  I min analys av
sextiotalsromanerna visade jag hur den här paradoxen kunde bearbe-
tas och utvecklas litterärt genom att radikalismen ställdes sida vid
sida med en omöjlig, olycklig förälskelse. De politiska och erotiska
konflikterna fick i romanerna spegla varandra, liksom i erotiken ver-
kade också inom politiken för ett ögonblick dörrar öppnas mot en ny
och bättre värld. Förhoppningar väcktes och till exempel platsens,
känslans och maktens diskurser verkade stå inför en ny formulering.
Räkningen kom senare.

312 Citatet ur De
Profundis (1897) fort-
sätter: The intellectual
and emotional life of
ordinary people is a
very contemptible
affair. Just as they bor-
row their ideas from a
sort of ciculating li-
brary of thought […]
and send them back
soiled at the end of
each week, so they
always try to get their
emotions on credit,
and refuse to pay the
bill when it comes in.
[…] Indeed senti-
mentality is merely
the bank holiday of
cynicism”. Oscar
Wilde: The Soul of
Man and Prison
Writings (Oxford
1999), s.143.

313 Lévi-Strauss, ibid.
Se avhandlingens del
I, kapitlet ”Det
metaforiska planet”
och not 361.
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Vad står på spel?

Var sextiotalet en tillfällig förvirring, eller kanske ett led i en lång
tradition som lever vidare? Fick the summer of love, kärlekens som-
mar, konsekvenser?314

”Vad stod på spel?” fragade jag i inledningen. Ett svar på den frå-
gan kunde vara: själva makten i samhället. Tanken att 1960-talets
förskjutningar i opinionsklimatet har att göra med medelklassens för-
ändrade sammansättning, storlek och samhällsinflytande har varit en
röd tråd bakom mitt arbete. Därför har jag intresserat mig för både
romanpersoners fiktiva och tidningsdebattörers verkliga sociala bak-
grund. Makten i samhället förhandlas, bland annat, genom konkur-
rens och strid om de dominerande symbolerna. Vi påverkas alla av
med vilka ord och berättelser man i offentligheten talar om sex, kär-
lek, känslor, våld, makt, världen, oss själva. Under 1960-talet lycka-
des delar av medelklassen omförhandla symbolerna bland annat på
det litterära fälet och därmed så att säga fräscha upp makten, göra
den mera tidsenlig.

Det betyder inte att förändringen skulle ha varit totalt omväl-
vande – eller ens ha kunnat bli det. Snarare talar vi om en palatsrevo-
lution, kanske en skinnömsning. Sextiotalet har här setts som ett
’ryck’ i en sekellång process där det klassiska, högprofilerade borger-
skapet lämnar över scenen åt en större medelklass, mera diffus och
ansiktslös, relativt sett antagligen också mera demokratisk.

Vissa teoretiker kopplar samman det sextiotalistiska rycket med
en ny utvecklingsfas inom kapitalismen, enligt Fredric Jameson en
”senkapitalism” vars ”kulturella dominant” är den postmodernism vi
i dag. Medelklassradikalismen skulle alltså ha röjt vägen för post-
modernismen.

Sociologer pekar gärna på 1960-talet som epok för de så kallade
nya sociala rörelserna, med feminismen och den ekologiska väckelsen
som de i dag mest uppenbara framgångshistorierna. Humanister och
samhällsvetare ser på motsvarande sätt många nu klassiska texter
inom poststrukturalistiskt och postmodernt tänkande formuleras
under just 1960-talet.

För en litteraturvetare eller -historiker kan det vara svårare att på
motsvarande sätt peka på en obruten aktualitet hos och kontinuitet
från 1960-talets skönlitteratur och litterära debatt. I synnerhet livlig-
heten i modernistdebatten 1965 och det självklara engagemanget hos
de unga huvudpersonerna i Ulla-Lena Lundbergs En berättelse om
gränser kar knappast direkta motsvarigheter i dagens litterära klimat,
åtminstone på finlandssvenskt håll. Då kommer kanske stämning-
arna i 1960-talets början – den stapplande solidariteten i Mörkrets
kärna och, den unkna klaustrofobin i Se upp Salige! – närmare vår
egen tids anletsdrag.

314 I nordamerikansk
populärkultur för-
knippas uttrycket med
sommaren 1967, tid-
punkten för bl.a.
Monterey Pop Festi-
val. Se Wikipedia:
”Summer of Love”.
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Finlandssvensk radikalism

Sedd i en nordisk kontext är den finlandssvenska subkulturen, som
sagt, ovanligt borgerlig. Att sextiotalsradikalismen trots det både an-
lände tidigt till den finlandssvenska litteraturen och fick ett starkt
fotfäste i den kan tänkas bero på flera faktorer.

En är den finländska kontexten, där i synnerhet Väinö Linna-fe-
nomenet hade vitaliserat den samhällsengagerade prosan redan från
mitten av 1950-talet. På lyrikfältet spelade i synnerhet Pentti Saari-
koski en liknande roll från och med början av 1960-talet.

Impulser från rikssvenskt och skandinaviskt håll – i synnerhet
nyenkelheten – kan urskiljas i t.ex. modernistdebatten. Och även om
debattörerna så gott som enhälligt förkastade den rikssvenska lyriska
konkretismen, ligger de estetiska experimenten i tidig svensk 1960-
talsprosa i linje med de nouveau roman-aktiga dragen i t.ex. Ulla-Lena
Lundbergs En berättelse om gränser.

Också minnen av den ’egna’ litterära 10/20-talsmodernismens ra-
dikalism kan ha spelat en fjärrverkande roll. Trots att några röster i
modernistdebatten 1965 rätt och slätt ville lämpa traditionen över
bord, såg andra här fullt tidsenliga anknytningspunkter.

En fjärde faktor kunde vara sextiotalsrörelsernas karaktär av just
medelklassradikalism. Med sin svaga anknytning till den traditionella
vänstern och arbetarrörelsen passade den väl in i den finlandssvenska
miljön; i fråga om svag proletär anknytning hade vi så att säga vanan
inne.

Utopiförrådet

De inspirerade, ibland snarast utopiska kollektiva stämningar som
sextiotalet bjöd på – tydligt avläsbara i fonden i till exempel Ulla-
Lena Lundbergs En berättelse om gränser – kom sig, som jag ser det,
av att ett antal uppdämda förändringstryck just då bröt igenom sina
vallar samtidigt eller i tät följd. Sett i ett längre perspektiv var ’rycket’
kanske ändå inte så dramatiskt som det föreföll just då, när många
föråldrade bastioner, institutioner och symboler föll på en och samma
gång. Förändringen hade troligen skett ändå. Med eller utan utopiskt
buller.

Men sextiotalets plötslighet öppnade ett utrymme för fantasin
inom det gemensamma tänkandet. Idag, när ’förändring’ på nytt för-
knippas enbart med klädmode och teknologi, när sociala utopier på
många håll på nytt ses som enbart destruktiva, missbrukade och miss-
krediterade fenomen, kan det vara skäl att påminna om att inte heller
positiva förändringar kommer till stånd utan fantasins fröbank.

Inne i 2000-talet har delar av medelklassens sextiotalsradikalism
blivit normalitet. Varken feminism eller naket på film är i dag särskilt
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uppseendeväckande. Andra sidor av epokens symboliska inbryt-
ningar har återvänt till marginalen. I form av ’legenden om sextiota-
let’ lurar minnet där, som en slags utopireservoar, färdig att frigöras
vid nya skred och jordbävningar.
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Bilaga: Modernistdebatten 1965

Förkortningar :
Hbl = Hufvudstadsbladet SvDem = Svenska Demokraten
KU = Kansan Uutiset US = Uusi Suomi
NA = Nya Argus Vbl = Vasabladet
NP = Nya Pressen VN = Västra Nyland

Förpostfäktningar (våren 1965)

11.3 Vbl Margaretha Starck: ”Vårt lama litterära liv”

13.3 Hbl J.O. Tallqvist: ”Litterär brandartikel”

25.3 VN Claes Andersson: ”Var dröjer engagemanget?”

c.12.4 Progress Claes Andersson: ”Nekrofilerna i det sjunkande huset – eller, Ett strå i likets skägg”

14.4 Hbl T. B—n (Torsten Bergman?): ”Dags för unglitterär tidskrift”

21.4 VN Sven Willner: ”Välkommen unga F.B.T.”

1.5 Hbl, Vbl FBT:s manifest

3.5 Hbl -t: [J.O. Tallqvist?] ”Ur synfältet” [referat av Claes Anderssons ”Nekrofilerna…”]

Fas 1: Modernismdebatt i Vasabladet (maj)

Vasabladet: Andra tidningar:

4.5 Ingmar Svedberg: ”Det modernistiska liket”

5.5 Sören Lindgren: ”Trådarna från modernismen”

10.5 NP / Johan Mickwitz: ”Modernismens lik hålls
inte i jord?”

11.5 Rabbe Enckell: ”En löjlig beskyllning”

Mårten Ringbom: ”Liket tittar!”

13.5 Tor Högnäs: ”Ung radikalism och svenskhet” VN / Sven Willner: ”Är modernismen död?”

Rabbe Enckell (2): ”O spång av mellanord”

16.5 Christer Kihlman: ”Om ett meningslöst angrepp
och bakgrunden till en bok”

18.5 Claes Andersson: ”Mot en tidsmedveten poesi”

Fas 2: ”Berget Parnassos” (juni)

5.6 Sören Lindgren (2): ”Den passiva humanismen”

10.6 Sören Lindgren (3): ”Mot en finländsk kultur?”

Rabbe Enckell (3): ”Till Claes Andersson” (dikt)

11.6 Bo Carpelan: ”Det återkommande ögonblicket”

12.6 N-B Stormbom: ”Sankt Johannes och desertören”

13.6 Johannes Salminen: ”Det var en gång en jaguar”

16.6 Hbl / Rabbe Enckell (4): ”De ’lyckligt omed-
vetna’” (dikt)

17.6 N-B Stormbom (2): ”Kommentar till Salminen”

Claes Andersson (2): ”Berget Parnassos eller
Enckla invektiv” (dikt)

18.6 Gösta Ågren: ”Några skott i striden”

24.6 Ingmar Svedberg (2): ”O tvång av mellanord”

25.6 Claes Andersson (3): ”Carpelan och Brecht”
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Fas 3. Kommentatorernas debatt (juni-juli)

Vbl Hbl andra

29.6 KU / Margaretha Romberg:
”Kulttuurielämä”

30.6 NP / Johan Mickwitz: ”På jaguar-
jakt med håv och invektiv”

1.7 Pauli W. Leiponen: ”Liket
lever nog”

2.7 (ledare): ”Den stora debatten” NP / Rabbe Enckell (5): ”Ett
levande lik har väl rätt till
protest?”

3.7 SvDem / G.M.(Gudrun Mörne):
”FBT, liket i hallonbacken och
en litteraturdebatt”

4.7 US / P.T. (Pekka Tarkka):
”Kerubiinivaeltaja ja lääkäri.
Suomenruotsalaisen modernis-
min ’ruumiita’ ja ’ruumiinavaajia’”

5.7 Henrik (Tikkanen): ”Genom
måndagsrutan” (’gubbar’)

6.7 Bez (Benedikt Zilliacus):
”Modernismen” (dagsvers) NP / H. (Henrik Tikkanen 2):

”Nypressat” (’gubbe’)

9.7 Stig Carlson: ”Hänsynslöst –
hänsynsfullt”

10.7 (red.): ”Sötsurt” (klipp + Tom Sandell: ”Ett debatt-
 kommentar) perspektiv”

11.7 Claes Andersson (3): ”Samtal
med svenska 60-talister”

13.7 Hans Fors: ”Speglingar i
debattfloden”

15.7 Einar Hjerpe: ”Litteratur- Rabbe Enckell (6): ”Revolt och
debatten” (”Ordet fritt”) revolt”

16.7 Johannes Salminen (2): NA / Margaretha Starck: –
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English Summary –
Part II

The Modernist Debate

In Modernistdebatten, part II of the study DRAG PÅ PARNASSEN, a literary
discussion between mainly Finland-Swedish authors and critics is
analyzed. As a background, five possible ways of defining Moder-
nism are set forth: as an epoch, as a set of motifs (‘materials’), as form,
as ideas, and, lastly, a ‘fuzzy’ definition, avoiding the essentialist pre-
supposition that “floating signifiers” like this are used in a logical and
coherent way. As a strategy for the study, Michel Foucault’s recom-
mendations about rejecting given categories and causalities is discus-
sed; for instance, the name “The Modernist debate”, given in 1965,
is seen as merely one possible interpretation.

Johannes Salminen provided much of the fuel for the ‘M-debate’
in an essay (1963) questioning the relevance of early Finland-Swe-
dish modernist literature to contemporary life. In Salminen’s view,
authors Södergran, Diktonius, Björling, etc., had, after flamboyantly
Modernist débuts, soon turned away from modernity itself, instead
embracing nature and other ‘eternal’ themes.

Salminen’s essay was immediately rejected as “totally illiterate” by
Rabbe Enckell, the Modernist poeta laureatus of the time. Two years
later, however, the themes of Salminen’s recurred in radicalized form
the manifesto for a planned new periodical called FBT (“Modernism
is dead, when will the funeral be?”) and in articles by critics and
authors of the younger generation. – The main verbal exchange took
place in the summer of 1965 in the daily Vasabladet; this ‘battle’ was
contemporaneous with a growing international awareness of the
U.S.’ escalation in Vietnam and with a famous Finnish ‘book war’
concerning Hannu Salama’s Juhannustanssit (1964; Midsummer
dance); the novel was withdrawn and the author senteced to jail,
charged with blasphemy.

In Vasabladet, 29-years old Andersson, paying tribute to Finnish
poet Pentti Saarikoski and Swedish Göran Palm, argued for “a poetry
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that is aware of its time”. According to Andersson, much of value
could be found in the “treasury” of Finland-Swedish Modernism,
albeit “nearly nothing that would hold to build upon today”. He
questioned a poetry serving solely as “a hidey-hole for contemplation
for the frenzied people of today” (“en kontemplationsgömma för
stressade nutidsmänniskor”).

Andersson’s colleague Bo Carpelan, 39 and member of the Rabbe
Enckell camp, commented that he himself had learnt much from the
“old” Modernists – including “learning from their mistakes”. Trying
to undermine Andersson’s concept of ‘awareness of time’, Carpelan
claimed that a theme in Modernist poetry always had been “the pre-
sent moment as seen in an eternal perspective” (”nuet ställt i evig-
hetsperspektiv”). Carpelan cited poems by himself, by Enckell,
Brecht, and Andersson, and maintained that “we will not reach an
awareness of the times just by grasping fragments of what is right-
now-topical (det just-nu-aktuella) and maybe not topical tomorrow,
just like we won’t get committed just by signing petitions and maybe
in that way [be] liberated from a slight sense of guilt”.

In his answer, Andersson protested against Carpelan’s use of
Brecht’s Verfremdung theory for his own purposes, claiming that, as
for Brecht, the poet’s choice of subject matter is a morally crucial
one. Carpelan, in a second piece, withdrew his claims on Brecht but
now accused Andersson and the FBT group of “dogmatism” and fai-
lure to  appreciate the values of contemplation and “living tradition”.
Despite Carpelan’s open disappointment, the discussion between
him and Andersson stands out as one of the two central ‘moments’ in
the Vasabladet debate of 1965.

In another thread of the debate, Johannes Salminen, the author of
the seminal 1963 essay, repeated his view that the Finland-Swedish
Modernists – with the exception of Henry Parland, who died young
– soon lost their contact with modern civilization and thus with the
modernity in the very name of the movement. Still, even “out in the
middle of the rye field”, Salminen sarcastically remarked, they “keep
happily waving the flag ‘modernism’”. The jaguar – in a famous poem
by Diktonius – now seems dated, “like a heraldic animal on a Middle
Age tapestry”. – Ingmar Svedberg, a member of the FBT group,
added that “the jaguar turned into a purring country cat”.

Swedish poet Stig Carlson opposed the defining of Modernism as
equal with a specific set of motifs; rather, he claimed, it is a question
of a “feeling of life”. The later Diktonius cannot be said to have aban-
doned this feeling, Carlson argued, citing the poem “Förvittrad
sfinx” (Eroded sphinx).

Rabbe Enckell – who in the first of the Vasabladet articles was
virtually identified with “Modernism’s corpse” – intervened seven
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times. When, in the same Svedberg article, “our Modernism” was
accused of never having discovered modern slang and vulgarisms à la
Pound and Eliot, Enckell could easily point at Diktonius and Björ-
ling utilizing these techniques in early poems, and remind the oppo-
nents of Diktonius’ Swedish translations (1923) of, among others,
Ezra Pound. Save these corrections of facts, the tone of Enckell’s con-
tributions is emotional, e.g. asking in a poem named “To Claes An-
dersson”: “what do you have on the mountain Parnassus”. Andersson’s
reply, a ‘typewriter poem’, graphically depicts Enckell and Carpelan
standing on the mountain Parnassus, Carpelan thinking: “It’s
draughty here”.

In summing up the debate, I point to three main themes or ele-
ments: 1) the search for a poetical expression “aware of its time” (An-
dersson): 2) reflections on tradition, including a critical reconstruc-
tion of the concept of Modernism (Salminen); 3) the rhethorical
level; metaphors of “death”, “corpses”, “white coats” etc. (Andersson’s
profession as a psychiatrist was frequently made fun of by his adver-
saries).

In two following chapters of the study, the debate is contextua-
lized. On the literary scene, Rabbe Enckell’s high profile in debates
of the 1940’s and ‘50’s partly explain why he was openly targeted in
1965 by Svedberg and Sören Lindgren, two of the writers in Vasabla-
det. In 1961, for instance, Enckell had recommended “lack of appre-
ciation” and “conflict” between generations. Thus, Mikael Enckell’s
(1997) condemnation of his father’s opponents as a virtually illiterate
lynch mob, attacking him out of jealousy, remains an oversimpli-
fication. Enckell had created a persona  of “angry old man”, and at
times seems to have enjoyed this public role. To overlook this aspect
would be to diminish Enckell.

A pattern found in the 1950’s poetry criticism – poets writing
reviews of one other’s books in a kind of ‘closed cultural economy’ –
is interpreted in Bourdieu’s terms (field, cultural capital, doxa, degree
of consecration) as symptomatic of a highly autonomous field, domi-
nated by Enckell’s specific, classicist version of Modernism as its doxa.
This situation is broken up by the poets-challengers of the 1960’s. In
fact they were preceded by the highly irreverent political prose of,
primarly, Christer Kihlman (see part I).

Looking at the social background of the participants in the 1965
debate, the four critics / essayists / editors – the group of ’gate-keepers’
– all have their roots in more or less peripheral milieux with a rela-
tively modest cultural and/or economic capital. The social back-
ground of the poets is, by contrast, typically found in the upper
middle class of Helsingfors. This is true of both those defending and
those defying ‘timeless’ poetry. Furthermore, nearly all the partici-
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pants in the debate were men. The leftist, democratic ideals of the
Sixties are, initially – and paradoxically – pursued by members of the
traditionally dominant group of upper middle class males in the capi-
tal, thus reclaiming the slightly more mixed literary ‘scene’ of the
preceding decades. From the ‘70’s on, this pattern would once again
be overturned.

In the concluding chapter, “Reading the Sixties”, the findings from
Part I and Part II are put in a larger context. An analogy is made
between the debating 1960’s and Jürgen Habermas’ theoretization of
the rise of bürgerliche Öffentlichkeit in the 18th century; in both in-
stances, new social groups claim the public sphere, incuding litera-
ture. In the Modernist debate, provincial Vasabladet served as an un-
derground magazine for the opponents; in the capital’s two daily
Swedish-language papers the debate was denounced in general terms
and only five sentences (by Salminen) were cited. Some months later,
however, Hufvudstadsbladet run a shorter discussion on the same
theme. This seems to be a case of what Habermas calls “systematically
distorted communication”. Interestingly, a theme of media critique
can be traced in the novels analyzed in Part I – at its most evident
when Se upp Salige!’s Randgren the editor is naïvely trying to use the
freedom of speech he nominally posesses. Here. I suggest the concept
repressive legitimation for such instances where actual control is pre-
sented and legitimated as freedom.

Seen from a discoursive perspective, the Sixties – as represented by
the four novels as well as the debate – seem to mark the formation of
a new ‘strategic envelope’ (enveloppe stratégique; Michel Foucault
1976). The ‘envelope’ of the Fifties, the ‘cold war strategy’, featured
relatively clear distinctions between East and West, ‘the Free World’
and Communism, bourgeoisie and proletariat, women and men,
high culture / popular culture, etc. Many of these oppositions are
questioned by the multi-faceted ‘Sixties strategy’, where for instance
the former colonies of the ‘Third World’ (tiers monde; Alfred Sauvy
1952) adds a North-South dimension to the bi-polar world system.
In the same way, ‘angry young men’ become ‘radicals’ (rather than
simply ‘Communists’). They also let their hair grow, as women start
wearing slacks and artists start portraying tomato soup cans. Many of
these transgressions of the rules of the cold war strategy can be linked
to the growing influence of new middle class segments in the indus-
trial countries. In the literary field, this middle class radicalism ques-
tions the received tradition and advocates, as e.g. in the ’M-debate’,
collage and an “impure poetry” (una poesía sin pureza; Pablo Neruda
1935) that could ”function in the milk shop” (Claes Andersson). In
the novels, the ’scripts of feeling’ are questioned, leftist political the-
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mes are given a voice and the world itself seems to expand as sexual
relationships are formed between East and West, North and South.
The moment of middle class radicalism with a human face can be
seen as a temporary luxury that the new social groups could afford
themselves, as long as they were knocking over the statues and sym-
bols of the Old Bourgeoisie. This is not to say that all components of
the Sixties strategy have lost their power. Some of them have survived
and even grown, others remain latent, in the gene bank of utopias,
waiting for new moments of change.
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