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«Någonting – kamp eller blomma»  

Eit personleg essay om syntaksbrot, patos og 

protestantisme samt ei lesing av Gunnar Björlings Ett 

blyertsstrecki. 

Då eg las Gunnar Björling første gong våren 1997, var eg ein 

glødande kristen. Det var Arne Melberg, svensk professor 

ved Universitetet i Oslo, som introduserte meg for 

kjærleiksdikta i Där jag vet att du ved eit kurs om lyrisk 

modernisme i Norden. På fritida tilbad eg Gud i ei 

karismatisk frikyrkje. Hausten 2000 leverte eg hovudoppgåve 

om ei av Björlings seine diktsamlingar, Ett blyertsstreck. No, 

over tretten år seinare, er eg ikkje kristen lenger, men 

strofer frå Björlings dikt dukkar stadig opp i tankane mine og 

får meg til å lese dei igjen og igjen. At Björling vart så viktig 

for meg, trur eg det gir meining å sjå i samband med eit 

straumdrag som er ekstra sterkt i norsk litteratur akkurat no. 

Den svenske kritikaren Victor Malm skreiv nyleg om det han 

kalla «framväxten av en anti-ironisk, nästan sentimental 

litteratur. En litteratur som vill känslor»ii i Norge. Han ser 

Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Tomas Espedal og Hanne 

Ørstavik som representantar for det «som i David Foster 

Wallace efterföljd har kallats för new sincerity - nyärlighet.»iii 

Tendensen er ikkje eigentleg ny: Espedal debuterte i 1988 og 

Ørstavik i 1994, og Merethe Lindstrøm, Nordisk Råds 

litteraturprisvinnar i 2012, har skrive med like stort 

engasjement og alvor sidan 1983. Men det er riktig 

observert at det oppriktige og ikkje-ironiske har fått mykje 

positiv merksemd dei siste åra:  

I 2012 fekk Vigdis Hjorth Kritikerprisen for Leve posthornet, 

kor ekte engasjement erstattar ironi og livslede, og 

Brageprisen gikk til Lars Amund Vaages roman Syngja, 

skriven om og til den autistiske dottera hans. Nils-Øivind 

Haagensen vart nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2013 

for diktsamlinga God morgon og god natt, som inneheld 

eksistensielt undrande samtalar og bøn til Gud på 

sengekanten. Det vart også Ole Robert Sundes 

sjølvbiografiske Krigen var min families historie. Brageprisen 

2013 gikk til Ruth Lillegravens langdikt Urd, kor ho skriv om 

slektshistorie og lagnad, medan Tomas Espedals 

dagboksliknande skildring av kjærleikssorg og forfattarliv i 

Bergeners er ein av to nominerte til Nordisk Råds 

litteraturpris i år. 

Sams for mange av desse er at dei har røter på Vestlandet, 

kor den lågkyrkjelege tradisjonen etter forkynnaren Hans 

Nielsen Hauge (1771–1824) står ekstra sterkt. Det til dels 

sjølvbiografiske alvoret dei representerer, kan ein dermed 

knyte til ein religiøs tradisjon for bekjenning, slik Kari Løvås 

nyleg har gjort i essaysamlinga Og de skjønte at de var 

nakne. Om skam og beskyttelseiv. Dette er også min arv frå 

bedehuset.  

Eg kjem frå ei slekt og eit område på Noregs nordvestkyst 

der lågkyrkjeleg, pietistisk kristendom står sterkt. Eg vaks 

opp midt i ei forteljing som innebar at eg skulle leve for Gud 

fordi Han elska meg så høgt at Han gav sin einaste son for å 

sone for mine synderv. Mange menneske, ja, dei fleste, 

faktisk, skulle gå fortapt fordi dei ikkje tok i mot det offeret 

Jesus gav for dei, og målet med mitt liv skulle vere å vitne 

om vegen til frelse. Det var ein ganske heftig lidenskap å 

skulle omsetje i praksis frå dag til dag, og det fekk då heller 

ikkje dei store utslaga – sett utanfrå. Men det indre trykket 

var stort. Det var eit patos som vart dyrka kvar helg på 

bedehuset i talar, bøn og åndelege songar som denne: «Jeg 

vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg/ La hver tone en hyllest 

til deg være/ Og i dager med glede og dager med sorg/ vil jeg 

leve hver dag til din ære!»vi  

Lovsong og tilbeding – det er eit konsept som er framand for 

dei aller fleste i Norden idag. Men den slags uttrykk for 

kjærleik til eit høgare ideal har noko heilt eige ved seg, noko 

eg framleis ser som verdifullt, sjølv om eg ikkje driv med slikt 

lenger. På den tida eg byrja å lese Björling, fekk både lengten 

min etter å elske og bli elska og lengten etter det moralsk 

gode utløp i bøn og lovsong i karismatiske gudstenester. Les 

det følgjande diktet. Er det rart at Björlings patos gav 

gjenklang i meg?  

O som var en del av det fullkomliga 

hos dig. 

 

Kanske flyr 

och förgår 

sådan du. 

 

Det är dig jag 

dig 

alltidvii. 

 

Brotet i syntaksen, at språket liksom vert overmanna av 

kjensler, romma det punktet eg sjølv kjende så godt, der 

både den fortvilinga og den gleda trua skapte i meg, smelta 

saman til noko intenst det var umogeleg å setje ord på.  

Men alle som har lese meir enn ti sider i ei bok av Björling 

veit at både forfattarskapen hans og brotet i syntaksen 

handlar om mykje meir enn kjensler. Det representerer også 

ei etisk-estetisk normsprenging fundert i ein heilskapleg 

moralfilosofi, noko ein neppe kan seie om den «ny-ærlege» 

trenden i norsk samtidslitteratur. Før eg går meir inn på det, 

må eg seie noko om den mest profilerte forskaren i Björling-

resepsjonen. 

Nesten alt eg veit om Björling har eg frå Anders Olssons 

presentasjon av forfattarskapen i Att skriva dagen. Gunnar 

Björlings poetiska världviii. Både eg og dei to andre som har 

skrive masteroppgåver om Gunnar Björling i Noregix skriv på 
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grunnlag av og i delvis opposisjon til dette standardverket. 

Sjølv fekk eg kritikk av sensorane mine for å vere for 

sympatisk innstilt til Olssons påstandar, det høyrde visst til 

den akademiske forma å opponere mot autoritetane. Men 

når eg no les Att skriva dagen igjen, slår det meg som forsert 

og merkeleg å skulle gå hardt ut mot Olsson når eg sjølv ikkje 

er i nærleiken av å ha sett meg så grundig inn i verken 

forfattarskapen eller dei tenkjarane Björling var inspirert av. 

Det var også Olsson som gav meg ideen til ei ny kopling 

mellom min eigen bakgrunn og Gunnar Björlings poetikk: 

Olsson siterar nemleg Björling på at han «har krävt 

protestantism ända til religionsupphävelse»x.  

Idealismen ber altså kimen til revolt i seg: I 20-åra vart eg 

først «radikalisert» som kristen, og opprørte foreldra mine 

med å melde meg ut av Statskyrkja og inn i det karismatiske 

kyrkjesamfunnet Oslo Vineyard. Samstundes studerte eg ved 

universitetet. Det var som å leve i to verder på ein gong, og 

etterkvart vart misforholdet eg opplevde mellom ideale krav 

og kraft til å leve etter dei – mellom ei indre, åndeleg 

dramatisk røynd og den trivielle, men ofte tunge kvardagen 

– eit problem for både kjensler og intellekt. Eg gjekk inn i alle 

religiøse kjensler, opplevingar og funderingar med stort 

alvor og samvit. Samstundes var det som at ein del av meg 

aldri heilt let seg rive med uansett om eg rista og datt i 

golvet på karismatiske vekkingsmøter; eit punkt i hjernen 

heldt seg alltid kaldt observerande og smidde vidare på ei 

tankerekke som også tok opp i seg impulsane frå dei 

akademiske studia. Eg trengte logikk og koherens; eg kunne 

ikkje leve med ei tru som berre var teoriar og kjensler utan 

praktiske følgjer i den sansbare verda. Då eg i tillegg byrja å 

fundere meir inngåande over kva dogmet om helvete 

innebar, kunne eg ikkje lenger tru. Samvitet mitt, så 

grunnleggjande forma av protestantisk, pietistisk 

kristendom, krevde at eg tok avstand frå alt eg var opplært i.  

Syntaksbrot 

Det er kanskje søkt, men for meg heng dette saman med 

lesinga av syntaksbrotet hos Björling: For intellektet var det 

ikkje vanskeleg å sleppe trua på ein kjærleg Far i himmelen 

og eit evig liv etter døden, men for kjenslene var det 

vanskelegare. I ein periode på omlag seks år tenkte eg minst 

mogeleg på kristendom, men fjerna meg gradvis frå den 

kristne livsstilen. Då den første sonen min var to år, oppdaga 

eg at eg ikkje kunne lære han å be, for eg kunne ikkje narre 

ein liten gut til å snakke ut i tomme lufta. Trua var borte. Det 

hadde skjedd i det stille, i mellomrommet. Eg måtte la 

familien min vite at eg ikkje lenger var del av deira 

trusfellesskap. Sidan har brotet i syntaksen hos Björling for 

meg blitt eit språkleg uttrykk som speglar mine eigne 

opplevingar av inkoherens og brot.  

Medan eg framleis var truande, opplevde eg heller ikkje 

syntaksbrotet som problematisk, kanskje fordi eg hadde ein 

ukomplisert tillit til mi eiga evne til å tolke tekst? Ein kvar 

kristen veit også at Bibelen kan nyttast til å argumentere for 

vidt ulike synspunkt, difor er ein alltid avhengig av Den 

heilage Ande for å finne Guds vilje i skrifta. Alt handla om 

intensjon og tillit til Gud – Den Andre.  

Men kva når trua på den ultimate meininga er borte? Den 

franske filosofen Maurice Blanchot skriv obskur 

litteraturkritikk ein stad midt mellom poesi og filosofi, og eit 

sentralt verk er L’Ecriture du désastre frå 1980. Sjølv las eg 

han på engelsk. Enkelt sagt er Blanchots påstand at all 

språkbruk er eit arbeid for å finne meining med livet og 

døden, eit arbeid som held fram sjølv når ein innser at ei slik 

meining ikkje finst. Det har konsekvensen at «when I speak 

death speaks in me»xi. Likevel har vi ikkje noko betre 

alternativ, og det gjer språkhandlinga grunnleggjande 

ambivalent: «To write is to be absolutely distrustful of 

writing, while entrusting oneself to it entirely».xii 

Er litteratur altså uttrykk for ein trassig tillit? Kari Løvaas ser 

tillit mellom forfattar og lesar som fundamentet for 

litteraturen:  

«Personifisering, prosopopeia, å gi ansikt, er også lesningens 

figur. Man forestiller seg teksten som et levende vesen, som 

en kropp; og som enhver kropp har den en utside og en 

innside. (...) Tillit må være en slags mulighetsbetingelse for 

denne lesningens figur, som kiler seg inn i glipen mellom 

nærvær og fravær, det faktum at den nærværende teksten 

vitner om en fraværende forfatter» xiii.  

Brotet i syntaksen hos Björling kan lesast som eit uttrykk 

som kombinerer mistillit til språket med tillit til lesaren, og 

to aforismar i Ett blyertsstreck kan støtte eit slikt syn: «Jag 

menar: de bästa formuleringar kan erfaras och som 

begränsande»; «Ord och uttalande – att fatta i sitt 

sammanhang»xiv. Om teksten er ein kropp, vil Björling vise 

lesaren kva som er på innsida, bak maska. 

Tidlegare var eg inne på at avbrotet også kan vere det 

einaste mogelege uttrykket for kjensler retta mot eit 

uoppnåeleg ideal. Mariann Enge har i si lesing av Där jag vet 

att du hevda at avbrotet kan lesast som «stumme 

henvendelser til et du, men denne andre som avbruddene 

henvender seg til, er utelukkende innskrevet nettopp som 

fravær, som taushet.»xv Slik synleggjer avbrotet den ikkje-

reduserbare avstanden mellom eg’et og du’et, samstundes 

som tiltalen vert det sentrale i språkhandlinga, ikkje 

kategorisering av verda og den andre.  

Denne tiltalen, retta mot den prinsipielt unåelege Andre, kan 

ein sjå som eit utslag av «obegränsingstanken» i Björlings 

moralfilosofi, som med utgangspunkt i relativismen er eit 

uttrykk for at det etiske idealet «definerar människans 

oavslutade strävan och utveckling».  
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«Obegränsingstanken» kan imidlertid også vere uttrykk for 

«omedelbar enhetsupplevelse»xvi, og nettopp den 

umiddelbare sanseopplevinga er sentral i Ett blyertsstreck. 

Men det ubegrensa i noet er noko anna enn ei oppleving av 

det skjønne, og Björling skriv: «Poesins väg går genom 

sprängningen av vackerheter» xvii. Så kva er poesien? Det 

spørsmålet tar eg med meg vidare til ein presentasjon av 

nokre hovudpunkt frå mi lesing av Ett blyertsstreck. 

Kampen står om døden 

Hovudoppgåva mi hadde tittelen fragment – forgjengelighet. 

Søk etter mening i  Gunnar Björlings Ett blyertsstreckxviii. I 

denne diktsamlinga frå 1951 pågår det også ein kamp, ikkje 

med gudstrua, men mot frykta og sorga døden skaper, eller 

for å finne meining både med livet og døden. Sjølve tittelen 

kan ein tolke som uttrykk for at livet er eit fragment som lett 

kan forsvinne, og i ein epigraf av Tor Qvarnström vert 

tematikken ytterlegare framheva: «Ett fragment är livet / Ett 

evigt ofullbordat allt (...)»xix Det som slo meg som mest 

uventa og ukarakteristisk for den Björling Anders Olsson 

presenterte meg for i Att skriva dagen, var den sterke sorga 

og resignasjonen: 

Nej, kom ej till mig 

och jag vill aldrig höra 

det blir blott gråare allt kring 

och om vart fingertag 

på blöjas eller svepnings  

trådar 

 

det stundar ingenting 

det blir ej tyst: 

ett hörbart under vind 

och dagarna 

 

var kom du från 

från det och i allt 

av mull 

och människa 

 

och här, just här 

och om allting har det 

och det och bittert 

eller ångest  

bär?xx 

 

Uttrykket «på blöjas eller svepnings trådar» gir assosiasjonar 

til eit likklede, og saman med avvisinga i første linje og dei 

fragmenterte spørsmåla diktet endar opp i, opplever eg at 

diktet uttrykkjer fortviling, håpløyse og meiningsløyse. Ei 

tilstand som dette kan ein også med Maurice Blanchot kalle 

Den andre natta. Då er ein døyande, ein term som her ikkje 

handlar om fysisk død, men om viljens død; om å vere 

nagla til eksistensen utan kraft til verken å leve eller døy.  

Men alt i neste dikt signaliserer Björlings «nej» også ein 

kamp mot dødskreftene: «Nej, aldrig / aldrig /och att till 

änden / vunnet / natt och sorg och svek / endast omkring 

döden/står vår kamp om den (...)»xxi 

Mi lesing av diktsamlinga kom difor til å dreie seg om ulike 

stategiar i Björlings kamp mot dødsangsten.  

Forsvarets våpen 

Fleire av dikta opplever eg som mental bearbeiding av 

tanken på døden. Det kan ein, med Anders Olsson, sjå som 

del av ein heroisk livsstrategi inspirert av Nietzsche, der kvar 

enkelt skaper meininga i sitt eige liv. 

Vad kväljer folk och land 

att döden ej kan sova 

aldrig aldrig 

att som en blomstrings morgon 

och allt inför liens slag 

 

och vita segel far långt över hav 

men tyngd är 

och natt och natt och natt 

och ingen vet 

- blott blommors skratt 

och dagens sorg på vägenxxii 

 

Her er døden overalt og alltid, han er «tyngd» som vekta av 

tre netter, døden er å ikkje vite. Dette gjennomsyrar også 

opplevinga av det vakre og lette, som blomar og «vita segel» 

på havet. Dødsmedvitet er det grunnleggjande problemet i 

livet.  

Både her og i fleire andre dikt skriv Björling seg inn i ein 

større menneskefellesskap, som det også er naturleg å 

knytte til dogmatisk religion. Fleire dikt presenterer det ein 

kunne kalle eit universelt perspektiv på livet. Ord som sol, 

stjerner, rymder, dom, kors og tro dukkar ofte opp, og han 

brukar pronomen som indikerer fellesskap: Alla, ingen, vi, 

envar. Om han som individ er del av noko større, kan det 

kanskje gjere døden mindre skremmande? Det er som han 

oppsummerar dei livsvilkåra vi alle er underlagde. 

Samstundes framstår denne fellesskapen også som ei straff: 

 

Nej, det ges ingen straffdom och dom 

dom är vår levnad 

    falla i rymdernas såll, glida i tankarnas kval- 

   fullhets trängsel 

trängas som vågor i samma lufts hav 

och envar med sin egen dags dom 

och småfisk och storfisk skall sluka varandra 
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men allt bär sin förruttnelses dom 

som en nåd över havenxxiii 

 

Det kan sjå ut som eitkvart resonnement rundt livet og 

døden naturleg koplar seg på eit universelt perspektiv, og 

dermed knyt det einskilde individet inn i ein 

lagnadsfellesskap som kan bli beklemmande. Kanskje er det 

eit val mellom to «onder»: Individet kan forsvinne både ved 

å bli oppslukt av fellesskapen og den vedtekne sanninga om 

livet og etterlivet, eller trekkje seg ut for å møte det store 

ukjende – døden – aleine.  

Ein tredje strategi er å gi seg over til den umiddelbare 

sanseopplevinga for å gløyme døden ei stund. Vår eigen død 

er jo ikkje sansbar, men eksisterar kun i tanken. Mange av 

dikta i Ett blyertsstreck er vigde til sansing av naturen, men 

sanseoppleving kan også skje i erotikken:   

 

Allt 

tings doft 

det varma ljusa 

liksom ögon 

ögon genom huden 

och läppar sköljande varandra 

finger genom finger 

 

att ditt blods lukt din värme ditt ljus 

i din hud, i din hand 

allt som blods lukt som värme som ljusxxiv 

Diktet kan i opninga vere ei skildring av å sanse meir 

generelt, å kjenne duft og varme, luft mot huda, å kjenne sin 

eigen kropp. Men når «ditt» og «din» dukkar opp, er det 

naturleg å tolke diktet som eit erotisk møte. Her er ikkje 

du’et abstrakt. Tiltalen er abstrakt, men «lukt» og «värme» 

er høgst konkret, ei skildring av sansing.  

Å oppgi alt forsvar 

Framstellinga av felleskap og heilskaplege tankebygningar 

har gjennom samlinga ein ambivalens i seg; fellesskapen blir 

trang og ufri, tanken ber sorga i seg. Mot slutten av samlinga 

finn eg teikn på at Björling undergrev ideen om den store 

mennesklege lagnadsfellesskapen og den heroiske ”ja-

seiinga”. Dette diktet vippar etter mi meining over i parodi 

på religionen eller metafysikken som trøyst:  

Att vi far i guldvagn i stjärnors kläder 
ack ja, att vi alla en gång som i obegränsningen  
 lysande kläder stoftlösa stoften den hinnlösa 
 hinna tystnaden dansande hålögdhetssvep- 

ning — 

att vi är inte mera 
Och tid är ej, rum är ej 
där är vårt liv i andeslikt svart och ej-synlighetens 
 färgers prakt 

där är vår blodsprakt 
att vi far i guldvagn i våra kläder — kära ser det 
 kanske 
ack det är så vackert med osynligdrömmarnas trådar 
och guldvagn, just här, alla stjärnor och stjärnvita 
 byxor, välan, skimra, förskräck mig, ljusa guld- 
 vagn, stjärnors kläder, du ljusa rumtid, den 
 enda — 
just nuxxv 
       
  
Spesielt slutten, med opphopinga av nær ekstatiske, men 

merkelege uttrykk for ein kosmisk glitrande draum, har ein 

komisk effekt, spesielt det absurde i «stjärnvita byxor».  

Denne overdrivne, ekstatiske stilen vert kontrastert og 
direkte motsagt i det neste diktet, som har ein heilt annan, 
sober tone. Tredje og fjerde strofe lyd slik:  
 
Vi går inte purpurguldsol 
men i flugklatschens mening 
— en solstrålbrygds färg 
 
Ett blodsmod under orden  

ett blyertsstreckxxvi 
 
Her blir den kosmiske, fiktive draumen om eit etterliv i 
himmelen erstatta med dødsmedvit. Det samansette 
nyordet «blodsmod» er det som ligg under den forgjegelege 
skrifta: Ett blyertsstreck.  
 
Gjennom boka går det også ein understraum av referansar til 
kunstnarleg kreativitet – som livsform, kunne ein kanskje 
seie? Til dømes kan vi lese inn at dødsangst kan skape nye 
uttrykk for liv, noko som skaper eit spesielt band mellom 
døden og poesien: «Att jord mask och mull / att den 
kvävande luft / att trycka i graven en ångest / som blommar 
(...)»xxvii. Fleire dikt er tileigna poetarxxviii, og i det siste diktet 
er poetane framheva som eit ideal, idet dei står for ei slags 
«rein» sansing og ein individualitet som skil dei ut av den 
store fellesskapen:  
 
(Poetarna) 

Och gör ju sitt eget 

och något streck har ritat 

man ser dem de – är 

de fladdrar för ögonen 

de är ljus och där de 

eller gnistrar 

är annorlunda 

de kommer med ögon, och – ser 

tappar ögonen 

att dans trår sig samman 

att stjärnorna flyger 

att jords boskaps diamantxxix 

I starten av diktet ser det ut som om Björling stiller seg 

utanfor denne fellesskapen, han har berre sysla med «sitt 
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eget», i motsetnad til «de» som «är annorlunda». Kanskje på 

grunn av det Olsson kallar Björlings «omväg till dikten»xxx, 

vegen via den resonnerande filosofien, vurderar han ikkje si 

eiga skrift som poesi? Likevel er det tydeleg kor han vil høyre 

heime.  

Eg ser for meg at det gjennom Björlings forfattarskap går ei 

rørsle frå resonnement /fellesskap/evige sanningar mot 

sansing/individualitet/det unike noet, og at det skjer eit 

endeleg oppgjer i akkurat denne diktsamlinga. Poesien 

representerer eit utanforskap, og kanskje også aksept av 

døden? Desse prosessane kan ein også skildre gjennom 

Maurice Blanchots idear om filosofien som Verk og poesi 

som avverking. 

Ei opning mot døden 

Blanchot skriv om den fundamentale forskjellen mellom 

poetisk og filosofisk språkpraksis, og påstanden er at 

filosofien vil lage eit system av meining, det Blanchot kallar 

Verket. Litteraturens oppgåve blir å drive med avverking, å 

vise at illusjonen av meining er falsk: «Philosophy, which 

puts everything into question, is tripped up by poetry, which 

is the question that eludes it»xxxi. Sentrale verkemiddel for 

avverkinga er paradokset og fragmentet, som synleggjer den 

mangelen på meining språket eigentleg representerer, 

tydelegast i den tomme referansen il y a (fransk for «det 

er»): «the il y a is the experience of consciousness without a 

subject, or my consciousness without me.»xxxii Den tomme 

referansen er det vi ikkje kan fatte, Den andre, døden, den 

totale mangelen på meining.  

Det er nærliggjande å tenkje at det er dette andre, dette 

«någonting», Björling gir rom for gjennom syntaksbrotet. 

Med Blanchots termar kan eg seie at Björling gjennom det 

resonnerande språket strebar mot Verket, men samstundes 

driv med ei poetisk avverking idet han synleggjer og 

undergrev sine eigne meiningsskapande strategiar. Ein kan 

også seie at idet Björling sprenger dei sams, språklege 

normene og gjennom fragmenta skaper eit uttrykk med 

sterkt personleg preg, markerer han samstundes avstand til 

den store fellesskapen og konstituerer seg som eit einsamt 

og dødeleg subjekt.  

Ei slik samanstilling av Blanchots litteraturteori med 

filosofien og skrifta til Björling verkar naturleg og logisk. Men 

no spør eg meg: Er ikkje samanfallet mellom innhaldet i 

Blanchots filosofi og Björlings filosofi, og ikkje minst; mellom 

filosofien og lesinga av diktsamlinga, mistenkeleg stort? I 

hovudoppgåva mi åtvara eg mot å bruke filosofien som 

mønster for lesing av dikta, men enda eg opp med å gjere 

akkurat det sjølv? Eg veit ikkje heilt korleis eg skulle ha 

unngått det, så kanskje eg må nøye meg med å påpeike 

dette, som ei avverking av mi eiga framstilling.  

Men dersom eg ikkje sjølv lukkast med å halde min eigen 

tekst open for det som ikkje passar inn, vil eg i staden gi det 

plass gjennom å vedkjenne dette: I skyggen av all koherent 

og velformulert meining, og i skyggen av einkvar fellesskap, 

fins dei sanningane og dei eksistensane som ikkje lar seg 

inkorporere i det heilskapelege systemet; kjettarane og dei 

ureine, dei som må negerast og skjulast; drepast.  

Eg starta med å fortelje om korleis eg mista mi kristne tru, 

korleis det protestantiske kravet om sanning og idealet om 

den fullkomne godleiken etterkvart gjorde det umogeleg å 

ignorere mangelen på samsvar mellom lære og liv, umogeleg 

å ignorere at trua på eiga frelse kvilte på kunnskapen om at 

andre skulle lide til evig tid. Men å tre ut av ei sams tru, å 

seie at det ein har halde for sant, ikkje er heile sanninga; å 

insistere på å setje si eiga dømekraft, sin individualitet 

høgare enn tradisjonen ein kjem frå, er samstundes å stenge 

seg ute frå ein livsfellesskap. Å opne ei glipe i rustninga mot 

døden. Likevel er ikkje kampen over enno, og det eg først 

fann hos Björling ser eg no både hos meg sjølv og mange i mi 

samtid: Også utanfor religionen lever arven frå 

protestantismen vidare i viljen til sjølvgransking og 

bekjenning, i idealisme og patos.  

Døden er det du møter om du leitar etter meininga og finn 

sanninga. Men poesien er «blommors skratt»; noet kor du 

kan vere i ei sanning utan meining.  
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