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Indledning

– Et portræt af en natursalmist

”Historia – att skrivas på nytt. Alltid.”1

Ambitionen med denne bog er at give et portræt af den finlandssvenske 

digter Gunnar Björlings digtning. Ordet ’portræt’ kommer af det latinske 

protrahere, som betyder at fremdrage, afsløre og opdage. At portræt-

tere noget rummer således ideen om at vise noget, der ikke tidligere er 

blevet fremstillet. Eller som ikke har stået centralt i tidligere portrætter, 

eller kun har haft en perifer eller marginal rolle. Centralt i dette portræt 

står Björlings naturdigtning. Faktisk er det bogens overordnede tese, at 

en væsentlig del af Björlings modne digtning er et forsøg på at skabe en 

moderne naturdigtning og dermed revitalisere den klassiske naturlyrik. 

Til trods for at naturen eller »livet«, »livsmaterialet«, »kaos« (begreber 

fra den ordskat, Björling deler med den vitalistiske tradition) vedvarende 

er den eksplicitte refleksionsgenstand i hans mange poetikker og udgør 

motivet i størstedelen af hans sene digte, er den imidlertid overraskende 

fraværende i Björling-receptionen. Hermed ikke sagt at naturen overho-

vedet ikke spiller nogen rolle i receptionen, for det gør den, men den har 

netop altid en perifer eller marginal rolle, som om den aldrig rigtig er i 

stand til at fungere som omdrejningspunkt for en tidssvarende refleksion 

over et ultramodernistisk forfatterskab som det björlingske.

Dog er der få, men vigtige undtagelser, bl.a. digteren og kritikeren 

Walter Dickson, der i sin inspirerende bog om Björling, En livslivets dik-

tare, fra 1956 skriver: ”Den finlandssvenska natur- och mänsklighets-

diktningen når hos Gunnar Björling ett filtreringsstadium, en rening och 

destillering som är sällsynt i litteraturen över huvudtaget.”2 På trods af 

sin præcise beskrivelse af, hvad der overordnet er på spil i Björlings digt-

1 Gunnar Björling, Skrifter I, s. 493. Björlings værk er samlet i Skrifter I-V, som der frem-
over henvises til direkte i teksten med romertal for bind og sidetal i en parentes.

2 Walter Dickson, En livslivets diktare, s. 165. 
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Björlings metode 

ning, præciserer eller konkretiserer Dickson imidlertid ikke sine vurde-

ringer i forlængelse af en analyse af Björlings tekster.

Denne mangel skal der i det følgende rådes bod på. Her drejer det 

sig nemlig om at give en samlet fremstilling af Björlings naturdigtning, 

dels i forlængelse af hans poetikker, dels i forlængelse af hans sene dig-

tes formelle komposition. Det første aspekt har til formål at kortlæg-

ge det idemæssige grundlag for naturdigtningen. Det andet aspekt vil i 

forlængelse af det første forsøge at udarbejde Björlings praksis, dvs. de 

kompositoriske procedurer, sproget nødvendigvis må underlægges for at 

kunne modsvare poetikkens teoretiske positioner. Tilsammen ridser de 

to aspekter konturerne op for Björlings metode, dvs. samspillet mellem 

teori og praksis i naturdigtningen.3

I fremstillingen vil der blive lagt særlig vægt på Björlings poetikker. 

Denne prioritering skyldes først og fremmest, at Björlings teoretiske ar-

bejde indeholder en omfattende refleksion over naturdigtningens grund-

læggende aspekter. Desuden findes der ikke en læsning af Björlings teo-

retiske tekster, kun en række spredte tiltag, der skal diskuteres løbende.4 

Denne mangel i Björling-receptionen skyldes måske først og fremmest 

teorikorpussets betragtelige omfang. Gennem hele sit forfatterskab pro-

ducerede Björling løbende poetikker, der enten publiceredes som dele af 

digtsamlingerne eller blev udgivet selvstændigt som essays eller artikler.5 

Således er Björlings poetikker samlet set både ret omfattende og meget 

spredte. I modsætning til en række kendte modernistiske digteres poetik-

3 Som sagt giver denne bog et portræt af en bestemt del af Björlings digtning. I sit omfat-
tende værk skriver Björling naturligvis også andet end naturdigte. Litteraten Bengt Holm-
qvist skelner i sit fine essay ”Ljudlössånger. Inledning til Björling”, i Kritiska ögonblick, s. 
128, mellem tre teksttyper hos Björling: idédigtning, centrallyrik og naturlyrik. Holmqvists 
skelnen bliver fulgt i denne bog, dog betragtes den tankemættede idédigting og den per-
sonlige centrallyrik som to sider af samme sag. Se kap. 1 for en overordnet fremstilling af 
yderpolerne i Björlings digtning.

4 Til gengæld findes der en fortræffelig historisk redegørelse for Björlings digtning og pla-
cering i den finlandssvenske litteratur i Holmqvists Modern finlandssvensk litteratur fra 
1951. Hertil kommer Anders Olssons autoritative værk om Björling, Att skriva dagen fra 
1995, der giver et godt indblik i Björlings biografi og samtidig analyserer en lang række 
aspekter af Björlings værk. Til trods for en vis uenighed med nogle af de to litteraters poin-
ter står bogen i inspireret dialog med deres analyser. 

5 Se appendiks 1 for en oversigt over Björlings teoretiske værk.
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ker som for eksempel Paul Celans Der Meridian eller Gottfried Benns 

Probleme der Lyrik eksisterer der ikke én nøgletekst fra Björlings hånd, 

men i stedet en ubrudt og stadig mere nuancerende refleksion over hans 

praksis.

Af pladsmæssige grunde har jeg derfor valgt en transversal tilgang til 

det teoretiske kompleks og vil på tværs af teksterne anvende relevante 

citater og tankefigurer og i den forstand betragte dem som én tekst. Dog 

skal teksten Universalism fra 1928 fremstilles særskilt, da den mere end 

nogen anden tekst af Björling indeholder en række fundamentale figurer 

og begreber i artikuleringen af naturdigtningens grundlag og samtidig 

udmærker sig ved en forholdsvis stor grad af systematik.

Endelig er det udelukkende i forlængelse af poetikkerne, at det er mu-

ligt at bestemme det præcise indhold af nøglebegreberne »det begrænse-

de« og »det ubegrænsede«, der overalt i Björlings teoretiske tekster fun-

gerer som refleksivt omdrejningspunkt.6 For at få en nøjagtig beskrivelse 

af begrebernes betydning i forhold til digtningen er det altafgørende at 

være opmærksom på den teoretiske sammenhæng, de udarbejdes i. Her 

er spørgsmålet altid, om sammenhængen har at gøre med begreber, som 

eksplicit er knyttet til digtene, eller om der er tale om refleksioner uden 

sammenhæng med digtningen. Det er værd at holde sig for øje, at Björling 

er uddannet filosof og i sine teoretiske tekster diskuterer og kommenterer 

en lang række emner, heriblandt etik, religion og mystik, parallelt med de 

emner, der synes at have relevans for digtningen: tid, rum og sansning. 

Med andre ord skal Björlings teoretiske arbejde diskuteres, for så vidt 

det spiller en rolle for hans digtning, mens hans personlige og filosofiske 

kommentarer til forskellige materier ikke skal kommenteres her.

Sammenfattende er hensigten med at fokusere på Björlings teoretiske 

œuvre at få præciseret forholdet mellem teori og praksis i hans digtning. 

De foreliggende og meget divergerende læsninger af poetikkernes teore-

tiske positioner – herunder fortolkningerne af begreberne »det begræn-

6 I Björling-receptionen er der bred enighed om, at ”nyckelbegreppet i Björlings tänkande är 
det obegränsade” – her med Anders Olssons ord fra Att skriva dagen, s. 21. Olsson sporer 
begrebets oprindelse tilbage til 1917, fem år før Björlings debut i 1922. I teoretisk sam-
menhæng dukker det dog først op i 1924, se Olsson, s 21-27.
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sede« og »det ubegrænsede« – fører oftest til en opfattelse af Björlings 

digtning som udtryk for en mystisk erfaring, hvis karakter spænder fra 

en sammensmeltning med »altet« til et arbejde med »stilheden«.7 Som 

et alternativ til disse læsninger er det min tese, at Björling skaber sin 

digtning i forlængelse af en vitalistisk poetik. Med vitalisme menes der i 

denne sammenhæng den filosofiske retning, som først og fremmest udgår 

fra Henri Bergsons tænkning, samt en række bergsonske vitalister i Nor-

den, navnlig den svenske filosof Hans Larsson.

Nu er det altid farligt at postulere, at en bestemt tankehorisont er 

udgangspunkt for en bestemt kunstnerisk produktion, idet man risikerer 

at reducere kunstværket til en blot og bar eksemplificering af en ræk-

ke begreber i en anden kontekst. Det er absolut ikke tanken at frem-

stille Björlings digtning som et sekundærprodukt afledt af en primær 

problemstilling. Ikke desto mindre er det evident, at de to ovennævnte 

nøglebegreber, »det begrænsede« og »det ubegrænsede«, er inspireret af 

Bergsons tænkning. Dertil kommer, at Björling i mangt og meget over-

tager grundtankerne i den franske filosofs revolutionerende tidsbegreb 

”la durée”, der på dansk bedst oversættes med »varen«. Samtidig er det 

ligeså evident, at Björling i sine teoretiske tekster ikke er så interesseret 

i at diskutere Bergsons begreb, men snarere forsøger at forstå, hvilke 

konsekvenser begrebet fører med sig for stort set alle livsområder og 

eksisterende værdier, hvis og såfremt det tænkes til ende. I forhold til 

digtningen er det især begrebets betydning for opfattelserne af rummet 

og sansningen, der bliver essentielt for Björling, hvorfor navnlig disse 

skal udarbejdes her.

Med andre ord drejer det sig ikke om at vise den filosofiske vitalismes 

indflydelse på den poetiske vitalisme, som Björling i høj grad hører til, 

men derimod om at udarbejde det, den amerikanske germanist David 

Wellbery karakteriserer som ”semantische Vorleistung”, der defineres på 

følgende måde: ”Unter semantischer Vorleistung verstehe ich eine Sinn-

konfiguration, die sich zu einem literarischen Formproblem kristallisiert. 

7 Som eksempel på den første type læsning kan nævnes Bengt Holmqvist og Anders Olsson, 
som eksempel på den anden kan nævnes Horace Engdahl.
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Denn die literarische Form ist die Darstellung ihres Problems, die Kontu-

rierung einer Frage, die der Literatur immanent ist.“8 Med udgangspunkt 

i Wellburys formulering drejer det sig om at udarbejde det immanente 

problem i Björlings digtning. Her er det tesen, at Björling i forlængelse 

af den vitalistiske filosofi artikulerer et kompleks af ideer, der kræver en 

vedvarende eksperimentel praksis med digtningens udtryksmidler. Den 

vitalistiske poetiks problematik afspejler således ikke blot en række filo-

sofiske problemer, men fordrer en kreativ omgang med sprogets logikker 

for derigennem at lade digtningens sprog være selve det sted, hvor den 

vitalistiske problematik ikke blot artikuleres teoretisk, men (muligvis) 

virkeliggøres i en ny praksis: digtet. Med denne optik for øje bliver det 

muligt at beskrive tanken bag den umiskendeligt björlingske sprogfø-

ring.

Her bevæger vi os over i anden del af fremstillingen af naturdigtnin-

gens karakter: den formelle komposition. I denne sammenhæng har den 

formelle komposition to sider, dels en sproglig og dels en motivisk eller 

tematisk. Traditionelt bliver sprogføringen i Björlings digtning betragtet 

som et af modernismens store formelle eksperimenter.9 I langt største-

parten af analyserne læses eksperimentet som en sprogfornyelse i tråd 

med den dominerende europæiske avantgardes landvindinger, navnlig 

ekspressionismens og dadaismens. Det er samtidig disse avantgarders 

ideologi eller bevæggrunde, der som oftest bruges som forklaringsmodel 

for eksperimentets betydning hos Björling. Der hersker ingen tvivl om, at 

den finlandssvenske digter indoptager en lang række impulser fra disse 

avantgarder og tillige afprøver og undersøger de muligheder, fornyel-

serne af formsproget tilbyder. I arbejdet med naturdigtningen er det ikke 

desto mindre tydeligt, at Björling finder disse forhåndenværende former 

utilstrækkelige og i stedet udvikler et særegent og individuelt formsprog. 

8 David Wellbery, Schopenhauers Bedeutung für die moderne Literatur, s. 15. 

9 Se for eksempel Poul Borum i ”Syntaksen er sandheden”, s. 97: ”Det særlige ved Björling 
… er, at han er en af modernismens mest radikale eksperimentatorer. Ved siden af russeren 
Klebnikov og amerikaneren Gertrude Stein er han en af dem, der har ført det poetiske 
sprog og dermed den poetiske erkendelse længst ud mod grænserne og længere endnu.”
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Naturdigtningen fordrer kort sagt et andet formsprog end det, avantgar-

derne tilbyder.

De radikale eksperimenter med sproget er imidlertid ikke formåls-

løse. Peter Laugesen har beskrevet den sproglige problematik i for-

bindelse med Björling: ”Hvad kan man gøre som digter med sproget? 

Svaret er, i praksis, at man kan gøre hvad som helst, og at det er nødven-

digt, hvis alt ikke skal drukne i bavl, at arbejde sig frem til en form, en 

koncentration.”10 Selvom Björling som udgangspunkt betragter sproget 

som ren potentialitet, fokuserer han først og fremmest på dette: ”for-

men är just kvintessensen, det levande, personliga.” (I 317). Det er netop 

denne »koncentration«, Laugesen taler om – i øvrigt den samme som 

Dickson ovenfor beskrev som en »filtrering« eller en »destillering« – der 

må beskrives i forbindelse med Björlings naturdigtning.

Parallelt med udviklingen af en ny sprogføring arbejder Björling 

ihærdigt på at forny naturdigtningens motiviske eller visuelle side i for-

længelse af sit vitalistiske udgangspunkt. Eftersom dette aspekt har en 

lang række niveauer, der spænder fra et umiddelbart motivisk plan til 

den komplekse beskrivelse af logikken i dette plan, og disse løbende vil 

dukke op i forbindelse med de andre analysemomenter, skal der indled-

ningsvist blot knyttes et par korte kommentarer hertil.

For det første vil Björlings naturdigtning i det følgende blive betragtet 

som det, den franske litterat Jean-Pierre Richard har kaldt et »imaginært 

univers«; digtningen skal læses som ét sammenhængende univers med sit 

eget system af favorit-sansninger, foretrukne relationer, genkomne bil-

leder m.m.11 Som vi skal se, betyder dette ikke en reducering af digtenes 

individuelle karakter, men derimod en konsistent horisont, der lægger 

en række yderligere dimensioner til deres umiddelbare, sanselige præg-

nans.

For det andet vil det vise sig, at Björling giver grundkomponenterne 

i den klassiske naturlyrik en ny retning og etablerer en sensationistisk 

10 Peter Laugesen i efterskriftet til det glimrende og eneste udvalg af Björling-tekster på 
dansk, Dit øjes blod, s. 237. 

11 Se Jean-Pierre Richard, Onze études sur la poésie moderne, passim.
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naturdigtning. Med andre ord kan hele Björlings naturdigtning sammen-

lignes med Paul Cézannes eller Oluf Høsts projekter inden for malerkun-

sten; som hos disse beslægtede kunstnere drejer det sig om en gentagen, 

monoton, nærmest manisk kamp for at transponere sansevirkningernes 

turbulente og kaotiske materiale til en konsistent æstetisk komponeret 

form, der er i stand til at holde den elementære erfaring af en oplevet 

dynamisk natur levende. Eller med Björlings egne ord: ”Dikt är en form 

för livet, utlöst harmoni ur ett givet livsmaterial eller ett livsintryck som 

uttryckes.” (I 317). Herigennem opstår et imaginært univers med lands-

kabet som scene for sansningens umiddelbare kontakt med verdens ge-

nese.
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Gunnar Björling 

– En biografisk skitse

˝Aber weil Hiersein viel ist, und weil uns scheinbar

alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das

seltsam uns angeht. Uns, die Schwindendsten. Ein Mal

jedes, nur ein Mal. Ein Mal und nichtmehr. Und wir auch

ein Mal. Nie wieder. Aber dieses

ein Mal gewesen zu sein, wenn auch nur ein Mal:

irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar˝ 12

Gunnar Björling var gennem hele sit liv en ildsjæl. Hans værk og virke er 

kendetegnet ved en enorm energi og et stærkt eksistentielt engagement. 

Alt, hvad han involverede sig i, fik karakter af en livsvigtig opgave uden 

nemme løsninger og med hele eksistensen som indsats. Grænsen mellem 

tanke og liv skulle brydes ned for at komme så tæt på tingene som muligt 

og for at intensivere nærværet i enhver situation. Björlings liv var således 

præget af praksis, af en utrættelig indsats for at virkeliggøre de ideer og 

projekter, der optog ham.

I ungdomsårene havde engagementet en politisk og idealistisk ka-

rakter, men efterhånden som digtningen pressede sig på, blev det i højere 

og højere grad et oprør mod alle former for æstetiske konventioner og 

en stadig kamp for at finde et nyt kunstnerisk udtryk. Björling kunne 

med sin stærke personlighed og sit kompromisløse livssyn ikke undgå at 

komme i karambolage med sine omgivelser. Såvel familie som kulturliv 

havde til tider svært ved at forstå og acceptere ildsjælen Björlings stræ-

ben efter at virkeliggøre sig selv som aktivist og kunstner.

Gunnar Björling blev født den 31. maj 1887 i Helsingfors som yngste 

søn af stabskaptajn ved Nylands skarpskyttebataljon Edvard Björling 

(1854-1914) og hustru Lydia Björling (1851-1937), der var datter af en 

12 Rainer Maria Rilke, Lyrik und Prosa, s. 461. 
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skibsreder i Nystad. Efter afslutningen på sin militærkarriere i 1890 ar-

bejdede Edvard Björling som funktionær for det finske postvæsen og 

avancerede senere til postmester i den på det tidspunkt finske by Viborg, 

som i dag er russisk. Gunnar voksede op sammen med sine to ældre 

brødre, Bruno og Torsten, født i hhv. 1881 og 1884, og familielivet var 

i hans første år præget af tryghed, økonomisk såvel som omsorgsmæs-

sigt.

I december 1896 ramtes familien imidlertid af et chok, der kom til at 

påvirke resten af Gunnar Björlings opvækst. Faren fik en alvorlig hjer-

neblødning, der gjorde ham lam i højre del af kroppen og ude i stand 

til at tale. Han måtte opgive sit job, og i 1898 flyttede familien tilbage 

til Helsingfors. I et brev fra 1949 til Bengt Holmqvist giver Björling et 

billede af forholdet til forældrene og stemningen i hjemmet efter farens 

invalidering: ”min far blev svårt slagrörd när jag var 9 år gammal. Hans 

godhet och karaktär samt min moders glada omsorg och ståndaktighet, 

ett livligt sangviniskt lynne, gjorde att i hemmet ej dysterhet, men låt oss 

säga: icke oblandad sorglöshet.”13

Til trods for familiens vanskelige økonomiske situation efter farens 

invalidering kom alle Björling-drengene i gymnasiet, og det var i denne 

periode, at Gunnar Björlings sociale engagement og intellektuelle interes-

ser spirede frem. I årene frem til påbegyndelsen af filosofistudiet i 1906 

blev han grebet af tidens revolutionære strømninger og sværmede for en 

frodig blanding af anarkisme, socialisme og fritænkeri, der snart kom i 

modsætningsforhold til hjemmets og især farens mere konservative livs-

syn. I ovennævnte brev til Holmqvist beskriver Björling sit åndelige en-

gagement i perioden: ”det var Krapotkin och Nietzsche och socialism 

och fritänkeri och Strindberg och Gorki och t.o.m. filosofi och Ibsen 

redan på skolstadier. 1905: någon korttidsröra med aktivism, f.ö. socia-

lism under en tid.”

Den unge Björlings engagement standsede imidlertid ikke ved ideolo-

gierne. Han var praktiserende socialist og grebet af tanken om Finlands 

13 Citeret i Olsson (V 19-20).
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selvstændighed fra Rusland, som i 1809 havde erobret og indlemmet 

landet i det mægtige zarrige under Alexander den 1. Efterfølgende var 

Finland blevet et selvstændigt storfyrstedømme med zaren som konsti-

tutionel monark. Først i kølvandet på den russiske revolution i 1917 

fik Finland selvstændighed og begyndte herefter den lange seje vej mod 

stabile politiske forhold.

Finland havde siden 1154 været en del af det svenske rige, og svensk 

blev talt af overklassen og administrationen, men efter 1809 mistede 

svenskerne i Finland en betragtelig del af deres magt og isoleredes i vidt 

omfang fra deres forbindelser til Sverige. Björlings familie tilhørte denne 

finlandssvenske minoritet, der holdt fast ved det svenske tungemål og så-

ledes udviklede en helt speciel svensk dialekt. Björling kunne både finsk 

og russisk, men skrev ikke desto mindre alle sine værker på finlands-

svensk, der har sin egen litteratur og litteraturhistorie.14

Björlings engagement i kampen mod den russiske okkupation af Fin-

land skal dels ses i sammenhæng med den omfattende russificering af 

Finland, som generalguvernør Nikolai Bobrikov forestod i årene om-

kring år 1900, dels samtidens socialistiske interesse for nationernes selv-

bestemmelsesret. Efter at have deltaget i en befrielsesaktion i 1905 for en 

finsk aktivist syntes Björlings engagement imidlertid at ændre karakter 

i retning af det mere teoretiske og litterære. Han påbegyndte filosofistu-

diet på Helsingfors Universitet og blev i stadig højere grad optaget af 

etik, teologi og mystik. Især moralfilosofiske emner optog Björling gen-

nem de følgende 10 års studier, der afsluttedes nytårsdag 1915, da han 

afleverede sin filosofiske kandidatafhandling om samvittighedens natur. 

Afhandlingen er desværre gået tabt – efter sigende gik det sidste eksem-

plar op i røg, da en brandbombe fra et russisk fly i starten af 1944 ramte 

det lejlighedskompleks i Brunnsparken uden for Helsingfors, hvor Björ-

ling boede fra 1914. Bygningen udbrændte og med den hans bibliotek, 

et helt livs breve, dagbøger og størstedelen af hans prosa- og digtudkast. 

14 For en samlet fremstilling af den finlandssvenske tradition, se Holmqvists Modern finlands-
svensk litteratur.
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Tabet af arkivet og biblioteket var et voldsomt chok for Björling og satte 

sig efterfølgende tydelige spor i hans digtning og skrivepraksis.15

Selvom afhandlingen ikke længere er tilgængelig, er det tydeligt, at 

Björling i 1910’erne var stærkt inspireret af sin professor, filosoffen og 

sociologen Edvard Westermarcks moralske relativisme, som den formu-

leres i værket Moralens uppkomst och utveckling (1906-1908). Frem 

for at forankre moralen i universelle begreber fælles for alle, lokaliserer 

Westermarck moralen i den sociale interaktion mellem mennesker. Der-

med kritiseres alle former for absolutte værdier til fordel for en aktiv del-

tagelse og stillingtagen i givne situationer. Denne opmærksomhed over 

for øjeblikket og den personlige deltagelse påvirkede ikke kun Björlings 

forestilling om moral, men kom til at præge hele hans tankehorisont 

og litterære arbejde. Inspirationen til dette standpunkt kom ikke kun 

fra Westermarck, men, som vi skal se, ligeledes fra Friedrich Nietzsche, 

Hans Larsson, Henri Bergson og mange andre, som Björling i denne pe-

riode læste intensivt.

I tiden mellem afslutningen på sine studier og udgivelsen af den før-

ste digtsamling havde Björling forskellige jobs, men efter at være blevet 

bortvist fra en stilling som lærer (angiveligt for at have lokket eleverne 

til at ryge cigaretter), helligede han sig helt og holdent forfattergernin-

gen. Herefter gik der omtrent seks år før debuten Vilande dag udkom i 

1922.

Frem til 1955 udgav Björling 21 digtsamlinger og en lang række poe- 

tikker. Grundkarakteren i disse samlinger skifter meget, navnlig i de før-

ste år, indtil midten af 1930’erne, hvor Björling synes at have fundet en 

mere konsistent form og et personligt udtryk.16 En indledende karakteri-

stik af Björlings digtning kan med fordel tage afsæt i Holmqvists oven-

nævnte distinktion mellem idédigtning og naturdigtning. Med ganske få 

undtagelser er begge digttyper til stede i alle Björlings digtsamlinger. I 

15 For en udførlig redegørelse for begivenheden, se Olsson (V 55-59). Hvor omfattende et 
materiale, der er gået tabt i branden, vidner Åbo Akademis Björling-arkiv om. Her er der 
omtrent 30.000 siders materiale fra årene efter branden i 1944. Se: http://bibbild.abo.fi/
hands/Bjorling/index.htm

16 Se appendiks 2 for en samlet fremstilling af Björlings værk.
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de tidlige samlinger er der en klar overvægt af de idémættede digte. Ef-

terhånden får naturen og sansningen dog mere og mere plads i værket 

og dominerer de sene digtsamlinger. En afgørende forskel på de to typer 

digte er, at de knytter sig til hvert deres rum. I idédigtningen er Björling 

fortrinsvis optaget af Helsingfors’ byrum, mens han i naturlyrikken er 

koncentreret om naturrummet omkring Brunnsparken ved Helsingfors.

Ud over den afgørende topografiske forskel er der en lang række 

karakteristika for de to digttyper, som kort skal opridses. En skematisk 

opstilling af de væsentlige karakteristika i Björlings digtning risikerer 

selvfølgelig at være forenklende. Den skal ikke desto mindre tjene til at 

give et indtryk af polerne i Björlings omfattende værk. Naturdigtningens 

karakteristika vil i de efterfølgende kapitler være genstand for en nær-

mere undersøgelse.

Figur 1. Idédigtning versus naturdigtning

Type:  Idedigtning Naturdigtning

Rum: Helsingfors  Brunnsparken

Stedets karakter: Apokalyptisk og kaotisk Sanset og sammensat

Figur:  Stærkt jeg/stærk vilje Neutralt jeg/

  passiv vilje

Jeg-tilstand: Ekstatisk og ensom Nøgtern og ensom

Jeg-fokus: Fænomenernes  Fænomenernes præg-

 mangfoldighed og deres nans og deres

 mulige relationer konkrete relationer

Jeg-holdning: Visionær og Afficeret og sansende

 transformerende

Digtets karakter: Heterogen og altomfat- Præcis og ekspansiv

 tende kollage billedflade

Indhold: Alt, inkl. tid og sted,  Virkelighedens

 er til stede  konstellationer

Intention:  Maksimalisme Minimalisme

Rytme:  Tung og disharmonisk Let og legende
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Björling udviklede idédigtningens jeg-centrerede form under stærk indfly-

delse fra datidens avantgardistiske strømninger. I slutningen af 1920’erne 

var Björling med i kredsen omkring tidsskriftet Quosego, i hvilket han 

publicerede en del af sine lyriske eksperimenter. Selvom tidsskriftet kun 

udkom i fire numre i 1928-1929, fik det stor betydning for fornyelsen af 

det lyriske formsprog i nordisk digtning, idet det var samlingssted for en 

række digtere og malere, der med en samlet betegnelse senere er blevet 

kendt som Den finlandssvenske modernisme.

Den finlandssvenske modernisme var ikke nogen isme som Ima-

gismen eller Surrealismen. Snarere var den et valgslægtskab mellem en 

række ligesindede kunstnere, som alle eksperimenterede med det lyriske 

formsprog og afprøvede en lang række af de europæiske avantgarde-

bevægelsers æstetiske eksperimenter. I kredsen af Quosego-digtere kan 

blandt andre nævnes en af hovedmændene bag tidsskriftet, digteren og 

maleren Rabbe Enckell (1903-1974). Enckell blev med sine essays i Quo-

sego bannerfører for den ny generation af digtere, og blandt andet pro-

gramteksterne Om den rena poesien og Artisteri i vår litteratur fra 1928 

blev vigtige udtryk for kredsens æstetiske og eksistentielle holdning. De 

to andre store profiler i gruppen omkring Quosego var komponisten og 

digteren Elmer Diktonius (1896-1961) og digteren og essayisten Henry 

Parland (1908-1930).17

Til trods for et åndeligt slægtskab med digterne omkring Quosego gik 

Björling fra starten sine egne kunstneriske veje. De tidlige digtes stærkt 

ekspressive karakter var inspireret af især Ekspressionismen og Dadais-

men, men også af den amerikanske digter Walt Whitmans (1819-1892) 

storværk Leaves of Grass. De idémættede digte fra denne periode har en 

stærkt affirmativ tone og domineres af det lyriske jegs intense oplevelse 

af storbyen som et kaotisk og kakofonisk sted. Fra midten af 1930’erne 

bliver digtene mere og mere fortættede, og Björling orienterer sig i stadig 

højere grad mod naturrummet omkring Brunnsparken, et projekt, som 

udvikles og raffineres helt frem til hans død i 1960. Overhovedet forblev 

17 For en mere udførlig redegørelse for Quosego og den finlandssvenske modernisme, se min 
artikel ”Det modernistiske gennembrud i nordisk digtning”, i Kulturo, nr. 15, 2002. 

Denne side er købt på ebog.dk og er omfattet lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug



 
·20·

Björlings metode 

Brunnsparken det faste omdrejningspunkt i hele Björlings voksenliv. Han 

rejste meget lidt, og kun to gange gik turen uden for Norden. I 1904 var 

han i Estland, og i 1906 rejste han med skib rundt i Middelhavsområdet 

sammen med sin farbror. Brunnsparken mættede i rigelig grad Björlings 

digteriske sensibilitet.

 Det var først i årene efter 2. Verdenskrig, at det litterære etablis-

sement så småt begyndte at anerkende Björlings kvaliteter som digter. 

Bengt Holmqvists essay ”Ljudlössånger” med den oprindelige titel ”In-

ledning till Björling” blev trykt i tidsskriftet Prisma i 1949 og er den 

første store præsentation af Björlings værk. I de følgende år blev der 

desuden udgivet et par vigtige bøger om Björling. Først forfatteren Wal-

ter Dicksons En livslivets diktare fra 1956, der indeholder en lang række 

artikler og analyser af Björlings værk, og i 1960 forfatteren og litteraten 

Bo Carpelans Studier i Gunnar Björlings diktning 1922-1933, som var 

den første afhandling om Björling og hans tidlige digtning. Siden er der 

udgivet en lang række studier om Björlings digtning, hvoraf litteraten 

Anders Olssons bog Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld 

fra 1995 bør fremhæves, fordi den giver den første samlede og systemati-

ske fremstilling af Björlings digtning. I 1995 udkom da også endelig – for 

første gang – den samlede udgave af Björlings værker, inklusive de poe-

tologiske tekster, med titlen Skrifter I-V på Erikssons Förlag, redigeret af 

netop Anders Olsson.
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 ”Att återfinna värdet i allting – blir det inte det stora 

livsproblemet?”18

Björlings naturdigtning har rod i en radikal kulturkritik. Hans arbejde 

med naturdigtningen drejer sig i mindre grad om en personlig interesse 

i eller præference for en bestemt lyrisk genre end om iværksættelsen af 

et kunstnerisk projekt, der tager afsæt i en etisk og værdimæssig pro-

blematik. Selvom denne problematik udelukkende artikuleres eksplicit 

i Björlings teoretiske værk, fungerer den ikke desto mindre som en im-

plicit horisont eller forudsætning for digtene. Naturdigtningen og dens 

beskaffenhed må derfor betragtes som et svar på en allestedsnærværende 

værdiproblematik, der ikke kan overvindes én gang for alle, men snarere 

manifesterer sig som en fortløbende opgave for den kunstneriske prak-

sis.

I betragtning af det ærkemodernistiske engagement i Björlings første 

digtsamlinger, virker orienteringen mod naturdigtningen så overrasken-

de, at Björlings ’Kehre’ er blevet fortolket som en resigneret tilbagetræk-

ning fra virkelighedens alvor i retning af en anakronistisk og verdens-

fjern naturlyrik.19 Björlings mere end tredive år lange arbejde med en 

lyrisk genre, der op gennem hele moderniteten har spillet en marginal 

rolle, er dog snarere udtryk for et forsøg på at finde alternative og nye 

strategier for moderne digtning. Desuden står det klart efter læsningen 

af ganske få Björling-digte, at naturen ikke længere har samme karakter 

som i den naturlyriske tradition, og at traditionens formsprog er blevet 

erstattet af en stærkt individualiseret sprogføring. Den overordnede for-

nyelse i Björlings naturdigtning består i at betragte naturen som slet og 

ret natur. Naturdigtene beskriver ikke noget andet end naturen selv; de er 

18 Hans Larsson, Spinoza, s. 527.

19 For en læsning af Björlings sene digtning som udtryk for en resigneret mystik, se for eksem-
pel Johannes Salminens essay ”Så har jag åter fot mot jord” i Levande och död tradition.
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ikke symboler eller metaforer for en sjælelig tilstand eller lignende, men 

fremstår som prægnante billeder af naturens egne processer. Med Per 

Aage Brandts ord fremstiller Björlings billeder ”et landskab af rum og 

tid … hvis masse er tæt af mobile figurer, organiske voluminer, der dre-

jer sig halvt vægtløst gennem rumtiden i skiftende kontakt”, kort sagt: 

”elementernes elementære sansemusik” eller ”verdens fæno-fysik”.20 Nu 

er spørgsmålet selvfølgelig, hvad en naturdigtning af denne art tilbyder 

en moderne læser, og det er netop dette spørgsmål, den kulturkritiske 

problematik hos Björling hjælper med til at artikulere.

Björlings kulturkritik formuleres i hans poetikker, artikler og breve. 

I disse tekster er der en fortløbende kritik af enhver form for livsbe-

grænsende faktor og en stærk pointering af »det ubegrænsede«. Björling 

udvikler med andre ord sin kulturkritik ved hjælp af begreberne »det be-

grænsede« og »det ubegrænsede«, der fungerer som omdrejningspunkter 

for Björlings teoretiske refleksioner (de være sig af æstetisk, etisk eller 

kosmologisk art). Nedenfor skal vi se, at begreberne hovedsageligt an-

vendes i forbindelse med Björlings naturopfattelse. Men fordi de op-

træder i mange forskellige sammenhænge, er det altid vigtigt at være 

opmærksom på konteksten for ikke at blande de forskellige områder 

sammen. En væsentlig årsag til begrebernes (og dermed poetikkernes) 

uklare status i Björling-receptionen skyldes netop sammenblandingen af 

disse områder. Her skal begrebsparret i første omgang beskrives i en kul-

turkritisk kontekst.

Hos Björling er diskussionen om kulturens forfatning altid knyttet til 

en eksistentiel problematik. I den vigtige artikel Det hela og den enskilda 

fra 1924 definerer Björling menneskets grundlæggende situation: ”I ett 

växande sammanhang finner mänsklig vilja sitt rum … Det är denna 

relation mellan individen och ett växande sammanhang, vari hon som 

en del ingår, som ger individen samt ögonblicket deras bestämda rum” 

(V 138-139). For Björling befinder individet sig altid inden for et be-

stemt rum, hvis sammenhæng er »voksende«. Dette rum må hos Björ-

20 Per Aage Brandt, ”Billedfloden – om elementernes metafysik”, i Floden, s. 6. Brandts ord 
knytter sig til en udstilling af Jytte Rex.
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ling forstås så konkret som muligt, og udgangspunktet er da også en 

nøgternhed, når den »voksende sammenhæng« skal udspecificeres: ”Liv 

är ej teoretiskt grundat. Många krafter är verksamma. Institutioner och 

traditioner är historiskt betingade. Om vi ock ej vill, ej kan eller får un-

derkasta oss dem, så har de likväl ofta en praktiskideell förankring som 

gör att de bildar en positiv livsfaktor.” (V 180). Mennesket er indføjet 

i en bestemt sammenhæng bestående af en række positive og historisk 

betingede »livsfaktorer«, dvs. sociale, kulturelle, politiske, sproglige fak-

torer. Det er denne sammenhæng, Björling definerer som eksistensens 

begrænsninger: ”Vi är fångna i vår tids innehåll... Från sak har vi utgått, 

mot sak går vi, i de begränsningar som är vårt livs innehåll.” (I 384). 

For Björling er mennesket altså ikke et suverænt individ. Det er først 

og fremmest et individ inden for nogle »begrænsende« strukturer, som 

individualiserer og tillader nogle ganske bestemte eksistensformer eller 

»livsindhold«. Tænkning forløber her i bestemte baner, sansninger indi-

vidualiseres på bestemt vis, anskuelseshorisonten er dirigeret af mekanis-

mer som sprog og habitus, der ligger dybere end viljen. Det rum, Björling 

her reflekterer over, er med andre ord allerede stærkt individualiseret af 

bestemte »kræfter«, der såvel på det ydre materielle niveau som på det 

indre mentale niveau bestemmer individets livsmuligheder.

I et brev fra 1951 finder vi en af Björlings mange beskrivelser af disse 

begrænsende faktorer: ”GB har fäktat mot totalism katolicism kommu-

nism i alla tider”, og kort efter i samme brev definerer han sit arbejde 

som et forsøg på at finde ”den ytterst allmänmänskliga värderingen obe-

roende av ’trosinnehåll’ och andra begränsningar: ras, klass, nation.” 

(V 32). Når Björling taler om en »almenmenneskelig vurdering« fri for 

værdimæssige begrænsninger, er der tale om en radikal kritik af de gæl-

dende værdier og deres værdi for det liv, der leves. »Begrænsningerne« 

må derfor i første omgang betragtes som negative, fordi ”de binder li-

vets praktiska sanning vid en given tankevärld.” (I 271). De knytter det 

praktiske liv til mentale og perceptive mønstre, der blot gentager allerede 

eksisterende forestillinger – mod dem står »kampen«.

Selvom Björling er uddannet filosof, udarbejdes den værdikritiske 
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problematik aldrig lige så ekstensivt som hos mange andre af samtidens 

tænkere. I forlængelse af kritikken tegner der sig ikke desto mindre et 

tydeligt billede af den overordnede udfordring i Björlings praksis, nemlig 

at skabe et alternativ til samtidens eksisterende begrænsninger. Det er 

nøjagtig dette alternativ, der igen og igen artikuleres på mange forskellige 

måder rundt omkring i Björlings poetikker. I resten af dette kapitel skal 

det programmatiske niveau af alternativet optegnes, mens de efterføl-

gende kapitler uddyber de eksplicit poetologiske aspekter.

Björlings program er for det meste præget af en forholdsvis pragma-

tisk og anti-materialistisk indstilling. Frem for at stræbe mod en fuldkom-

men forandring af virkeligheden drejer det sig om at skabe et nyt forhold 

til det allerede eksisterende: ”Livet en härlighet att vinna, just sådant det 

är.” (I 384). For Björling er orienteringen mod den eksisterende virkelig-

hed resultatet af en etisk problemstilling: ”Vi har utgått från etiska och 

förnuftskrav, och i livets skola har vi kommit till samma resultat: livet 

är självvärdet.” (V 149). Dette betyder, at han i modsætning til mange 

andre revolutionære sigter mod en realiserbar revolution: ”– ej paradiset, 

men vad vi kan nå, just denna dagen” (V 148). Inden for dette program 

bliver »livet« (og til dels »dagen«) hurtigt den begrebslige modpol til 

enhver form for intellektualistisk mediering (læs: begrænsning). Selvom 

indholdet af de to begreber ofte forbliver ubestemt, knytter Björling det 

flere steder til spørgsmålet om frihed: ”Vi vill befria individen, öppna 

livssammanhangen. Vi bryter ned – gränsmurer … Vi vill ge vardagens 

innehåll och samband, vi vill ge det nyas ljus över vår levnad. Vi vill ge 

mening åt gamla och nya vanor.” (V 154). Björlings alternativ knytter 

sig ikke til det samfundsmæssige eller ideologiske plan, men artikuleres 

som et forsøg på at skabe en ny livspraksis. At befri individet vil for 

Björling sige at pege på noget andet end de aktuelle begrænsninger – her 

selve »livssammenhængen« – men altid inden for vor livspraksis. Groft 

sagt drejer det sig om at bryde vanernes magt og kaste »nyt lys« over det 

»levede liv«.

Tanken i Björlings program er, at der parallelt med de sociale og politi-

ske faktorer, parallelt med konventionerne, begrænsningerne, grænserne, 
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vanerne, parallelt med vore måder at sanse og tænke på, eksisterer andre 

sanse-, tanke- og livsformer; parallelt med det begrænsede liv eksisterer 

det ubegrænsede liv, der uafsluttet, ufærdigt skal synliggøres og befries: 

”Vi skall ha bekämpat falska och osanna ideal … Vi skall ha öppnat livet 

för alla, sprängt formler och sanningar. Öppnat allas livs möjlighet, för-

berett tusen innehåll, tusen former. Vi skall ha uttryckt i vår begränsning 

oss och livsmöjligprincipen för alla.” (V 148). Med udgangspunkt i den 

eksisterende virkelighed skal det ubegrænsede, livets muligheder, åbnes, 

forberedes og udtrykkes inden for det begrænsede. På trods af manglende 

konkretisering præsenteres Björlings retorisk-velturnerede program gan-

ske tydeligt som et alternativ til begrænsningernes virkelighed og peger 

som alternativ i første omgang på et »livsmulighedsprincip« med fokus 

på de »tusinde indhold« og de »tusinde former«, der allerede er til stede 

i virkeligheden, men blot ikke får opmærksomhed i øjeblikket.

Det er nøjagtig dette alternativ, naturdigtningen får til opgave at vir-

keliggøre. De noget højspændte formuleringer skal derfor betragtes som 

den implicitte idéhorisont i Björlings digtning. Naturdigtningen er Björ-

lings forsøg på at bryde med de sociale og kulturelle livsfaktorers hege-

moni over menneskets eksistentielle sfære. Frem for at rejse et politisk el-

ler ideologisk alternativ vælger Björling at rette opmærksomheden mod 

den anden side af »øjeblikkets givne faktorer«, nemlig de naturgivne – 

luften, lyset, farverne osv. – samt oplevelsen heraf. Fokuseringen på det 

umiddelbart givne, på sansernes realitet, bliver kort sagt den dimension, 

Björling koncentrerer sit kunstneriske projekt omkring: ”Livet går först. 

Det är livets omedelbarhet, vi har velat framhålla mot intellektualistisk-

syntetisk bundenhet, mot begreppsligheten … Vi vill visa på allt livs in-

dividuella art i var punkt.” (V 149). I den umiddelbare livsoplevelse er 

mennesket ikke først og fremmest bestemt af sin race, klasse, nation eller 

lignende, men derimod som et multirelationelt væsen, der konstant indi-

viduerer sig inden for en given kontekst.

Overordnet set er Björlings greb forholdsvis simpelt. Hans strategi 

består i at forskyde værdiproblematikken fra sociale og politiske fak-

torer til selve virkelighedserfaringen. Ved at vende sig mod sansernes 
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umiddelbare oplevelse af virkeligheden bliver det muligt at etablere den 

såkaldt uafhængige almenmenneskelige vurdering, der endnu ikke er un-

derlagt begrænsninger af nogen art. Efter ganske få digtsamlinger bliver 

udgangspunktet for Björlings digtning derfor en særlig form for »fæno-

menalisme«: ”En ytterlig fenomenalism har lett mig till en ändlöshets-

upplevelse i det ändliga, en stundens fullkomning, men ej fullbordan (det 

är världsskeendet) … Det finnes en Gud: verklighet!” (V 106-107).21 Fæ-

nomenalismen og affirmationen af virkeligheden muliggør ifølge Björling 

en »uendelighedsoplevelse i det endelige«. Trods terminologien er der 

intet dubiøst ved denne type oplevelse. Tværtimod er den et udtryk for 

et fokus på ”vår delaktighet i den totala aktionen: kontemplationen, där 

intet står stilla, men allt växer nödvändigt: fritt.” (V 107). Björlings fæ-

nomenalisme drejer sig kort sagt om en bevidst opmærksomhed over for 

menneskets og virkelighedens gensidige individualisering som afsæt for 

den æstetiske praksis.22

Hvis vi træder et skridt tilbage, har Björlings forestilling om livs-

faktorernes begrænsende karakter en stærk strukturlighed med den 

Nietzsche-inspirerede værdikritik, der florerede i store dele af mellem-

krigstidens intellektuelle miljøer.23 Ifølge Friedrich Nietzsche befinder vi 

os midt i nihilismen, hvor de eksisterende værdier ikke længere kan ac-

cepteres umiddelbart, men til stadighed må vurderes i forhold til deres 

værdi for livet. Selvom kriterierne for at afgøre, om noget rent faktisk 

har værdi eller ej, aldrig artikuleres entydigt endsige overbevisende, er 

Nietzsches tankefigur uden tvivl med til at udløse en voldsom værdidebat 

21 Også Holmqvist betragter fænomenalismen som udgangspunkt for Björlings digtning, 
se ”Ljudlössånger”, s. 110. Olsson påpeger ligeledes Björlings arbejde med sansningen: 
”Frapperande i hela Björlings dikt är den omedelbara sinnligheten. Den är uttryck för en 
fenomenalism med pragmatisk inriktning, som lika mycket framställer som återger verk-
ligheten i dess myllrande mångfald och sammansatthet.” (V 33). 

22 Derfor knytter Björlings naturdigtning sig heller ikke til nogen anden virkelighed end den 
faktisk eksisterende. Denne tolkning står i modsætning til den fortolkningstradition, der 
starter med Holmqvist og blandt andre tæller Olsson. Björlings naturdigtning betragtes her 
som et udtryk for en ny mystik. Her med Holmqvists ord: ”Förmågan att via naturen nå 
den i ordets egentliga mening mystiska kontakten med det ”All-ena” är ett hårt tillkämpat 
existensvillkor.”, s. 131 i ”Ljudlössånger”. 

23 Selvom Björling jævnligt henviser til Nietzsche, findes der ingen tegn på en systematisk 
læsning.
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i hele perioden. Nietzsches indflydelse skyldes desuden, at hans kritik af 

en lang række cementerede værdier indeholder en eksplicit opfordring til 

at skabe alternative værdier.

Det er netop inden for en ’dialektik’ mellem en kulturkritisk samtids-

diagnose og dens alternativer, Björlings kunstneriske projekt kan siges 

at sætte ind. Naturdigtningen er et forsøg på at skabe et alternativ til 

samtidens eksisterende begrænsninger. I dette projekt artikuleres poten-

tialet i det nærværende og begrænsede plan som udgangspunktet for den 

kunstneriske aktivitet. Udvidelsen af menneskets muligheder går over det 

begrænsede rum, ud fra den overbevisning at der her allerede forefindes 

et ubegrænset og vitalt materiale i virtuel form, som skal aktualiseres og 

gøres tilgængeligt i en æstetisk praksis: naturdigtningen. Det er til udar-

bejdelsen af de forskellige aspekter i denne praksis, Björling vier en stor 

del af sine poetologiske overvejelser.
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