
Essay om fragmentestetikk 

«Ett evigt, ofullbördat allt»  

Eg vil høyre til og eg vil vere fri. I Gunnar Björlings fragmentariske dikt finn eg eit språk 

som uttrykkjer både framandgjering, fridom og mystisk einskap. 

Av Merete Røsvik Granlund 

«A zen monk walks up to a hot dog stand and says: Make me one with everything!» Dette er 

ein av dei få vitsane eg kan, eg høyrde han i ein film eg tilfeldigvis zappa innom for nokre år 

sidan, og som eg ikkje hugsar meir av enn det triste fjeset til Nicolas Cage og ein 40-

årskrisebil i eit tørt, brunt landskap. Eg likte stilkrasjet i ordspelet (pølse med brød, lompe, 

ketsjup, sennep, sylteagurk, rå løk, sprøsteikt løk og rekesalat = mystisk einskap med 

universet), men kanskje festa akkurat denne vitsen seg fordi han spelar på noko av det 

djupaste i meg: At eg vil høyre til, høyre med, høyre saman. Og ikkje berre det, eg vil at verda 

skal henge saman; gi meining. Men som oftast gir ikkje verda meining, i staden ser verda ut 

til å bli meir og meir av ein kaotisk maktkamp mellom stemmer og påstandar.  

I det siste synes eg at også samtidslitteraturen har blitt meir fragmentarisk og fleirstemmig: I 

BLA nr. 7/2017 skreiv eg at skjønnlitterære tekstar skrivne av unge, norske forfattarar ofte er 

sett saman av forteljingsbrokkar og litterære uttrykk frå fleire sjangrar. Dermed blir plutseleg 

ein del av utdanninga eg tok i førre årtusen relevant igjen – kven kunne vel ha ant at det 

skulle skje! Arbeidet med hovudoppgåva i litteraturvitskap om Gunnar Björlings 

fragmentariske poesi påverka meg sterkt, difor er dette eit essay ikkje berre om korleis ein 

kan tolke fragmentarisk litteratur, men om mine eigne forsøk på å få tankane, kjenslene og 

livet til å henge saman.  

Björlings «Ja!» 

Det fragmentariske er ei litterær form som både har oppstått gjennom lesing av 

ufullstendige restar av antikke manuskript og som eigen litterær sjanger med lang tradisjon 

(eit aktuelt døme er Lars Noréns Fragment, som nyleg kom ut i norsk gjendikting av Steinar 

Opstad). I og med Renessansen, kor interessa for kunst og litteratur frå Antikken blomstra 

opp, har ei fragmentarisk form blitt assosiert med opprør mot det kristne verdsbiletet kor alt 

som lever og alt som skjer skal passe inn i ei total og evig, guddommeleg meining. Men etter 

at både Romantikken, Modernismen og Postmodernismen har rulla over oss, er det lite igjen 



av ein slik dogmatisk tankegang om sanning og meining. Korleis skal ein lese det 

fragmentariske i dag?  

Finlandssvenske Gunnar Björling (1887-1960) skreiv innanfor eit modernistisk paradigme, og 

var sterkt påverka av både Dadaismen som kunstnarleg program og Relativismen innanfor 

moralfilosofien. Det fragmentariske uttrykket vi finn i dikta og aforismane hans kan tolkast 

på fleire måtar: Som uttrykk for ein bestemt filosofi, som uttrykk for grensesprengande 

erfaringar som ikkje let seg fange i språk eller som uttrykk for depresjon og mangel på 

meining. Men dei ulike tolkingane utelukkar ikkje kvarandre. Kanskje er det også slik at det 

finst ein indre samanheng mellom desse ulike erfaringane og det filosofiske grunnarbeidet? 

Forskaren og forfattaren Anders Olsson har skrive standarverket om Björling: Att skriva 

dagen. Gunnar Björlings poetiska värld (1995). Han tolkar den brotne syntaksen, som 

Björling først vart berykta, og så berømt for, først og fremst som Björlings «Ja!» til livet, det 

Olsson kallar «bejakelse». Ei slik livshaldning ligg ikkje så langt unna det ein i ein kristen 

samanheng ville ha kalla «lovsong» eller «tilbeding», i alle fall var det slik for meg då eg først 

oppdaga Björling. Les det følgjande diktet. Er det rart at Björlings patos gav gjenklang i ein 

ung student som på den tida frekventerte ein karismatisk kyrkjelyd?  

O som var en del av det fullkomliga 

hos dig. 

 

Kanske flyr 

och förgår 

sådan du. 

 

Det är dig jag 

dig 

alltid 

 

Diktet er henta frå Där jag vet att du frå 1938, boka kor det blir sagt at Björling endeleg fann 

si eiga poetiske form. Avbrotet kan ein her lese som det einaste mogelege uttrykket for 

kjensler retta mot eit uoppnåeleg ideal – noko som form meg den gongen handla om Gud. 

Brotet i syntaksen, at språket liksom vert overmanna av kjensler, romma det punktet eg sjølv 



kjende så godt, der både fortvilinga og gleda trua skapte i meg, smelta saman til noko intenst 

det var umogeleg å setje ord på.  

Sprängningen av vackerheter 

Men Björlings diktarlege form handlar om mykje meir enn kjensler. Syntaksbrotet heng hos 

han saman med ei etisk-estetisk normsprenging fundert i ein heilskapleg moralfilosofi. Før 

han fann forma som poet, skreiv han magisteravhandling om moralfilosofi, og han var 

spesielt inspirert av relativisme i tapninga til den finske filosofen og antropologen Edvard 

Westermarck (1862–1939). 

Sentral i denne moralfilosofien er «obegränsningstanken». Ifølgje Anders Olsson rommar 

omgrepet «obegränsningen» for Björling både viljen til å seie ja! til alt verda og livet er, og 

opplevinga av bli eitt med verda gjennom sanseopplevingar som på eit vis utvidar notida til 

ei oppleving av noko evig. Dermed kan diktaren utbryte: «Jag har igenkänt – allt». Men 

opplevingar av det ubegrensa i no’et handlar ikkje berre om erfaring av det gode og skjønne. 

Björling skriv: «Poesins väg går genom sprängningen av vackerheter», og han var sjokkerte 

samtida med å snu om på vedtekne verdiar og setje saman høgt og lågt, som i det berykta 

«Gud och excrement!» At Björling ville utfordre på denne måten, kan ein sjå i lys av at han 

var homofil, og måtte leve med at det som var vakkert og godt for han, vart sett på med 

avsky av andre. 

«Obegränsningstanken» inneber også at det etiske idealet alltid er uoppnåeleg, men Björling 

heldt fram at det likevel er viktig fordi det gir oss noko å strekkje oss etter, ei etisk retning 

for handling. Verda er alltid i endring, dermed endrar det seg også kva som er sant og rett – 

og vi må følgje med. Den poetikken han utleidde av dette, handla om å opne språket opp 

mot ei verd som aldri heilt let seg gripe fordi ho stadig er i endring.  

Mariann Enge har lese Där jag vet att du opp mot Emmanuel Levinas sin filosofi om møtet 

med den Andre (Ett rop till den som hör. Lesninger av Gunnar Björlings diktning med 

utgangspunkt i avdeling II av Där jag vet att du, Universitetet i Oslo, 2000). Ho hevdar at 

brota i syntaksen hos Björling kan lesast som «stumme henvendelser til et du, men denne 

andre som avbruddene henvender seg til, er utelukkende innskrevet nettopp som fravær, 

som taushet». Avbrotet rommar dermed den ikkje-reduserbare avstanden mellom eg’et og 

du’et i ein open tiltale som unngår å forminske den andre til etablerte, velkjende kategoriar. 



Brotet og tomrommet skal gjere språket til mindre av eit maktmiddel, samtidig som det 

signaliserer ein lengt etter kontakt og fellesskap. 

Både Olsson og Enge legg altså vekt på at det fragmentariske språket viser til noko utanfor 

språket som er for stort, komplekst og ukjent til at ord kan romme det. Men i mitt arbeid 

med Björling såg eg også det motsette: Syntaksbrotet uttrykte også vanskelege kjensler og 

trong til å bryte ut av etablert fellesskap og meining. For meg handlar det også om tap av tru. 

Nej, kom ej til mej 

Det var ei setning i Olssons Att skriva dagen som gav meg ideen til ei kopling mellom min 

eigen bakgrunn og Björlings poetikk. Olsson skriv at Björling «har krävt protestantism ända til 

religionsupphävelse», ei formuldring Björling sjølv brukte i eit brev til Stig Carlson. Idealistisk 

patos ber altså kimen til revolt i seg! 

Eg kjem frå eit konservativt, kristent miljø på Sunnmøre. Etter at eg flytta til Oslo som 

nittenåring, vart eg «radikalisert» 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. At eg skulle leve for å vitne om 

vegen til frelse for andre som elles ville gå fortapt, skapte eit enormt indre trykk, men det 

fekk få praktiske konsekvensar. Etterkvart vart misforholdet eg opplevde mellom ideelle 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. Då eg etter nokre år 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, hadde ført 

meg ut i ei jakt på sanning som enda med at eg måtte ta avstand frå trua eg var opplært i. 

Det var ei sorg, men også ei kjensle av frigjering. 

Arbeidet med hovudoppgåve om Björlings diktsamling Ett blyertsstreck (1951) vart eit møte 

med Björlings «nej», og påverka meg nok også. I denne seine samlinga går det føre seg ein 

kamp mot den frykta og sorga døden skaper, og for å finne meining med både livet og 

døden. Det forgjengelege i ein blyantstrek fungerer som bilete på livet, noko starten på 

epigrafen gjer tydelegare, den handlar om (eller er skrive av, det har eg aldri funne heilt ut 

av) Tor Qvarnström som døydde 22 år gamal under 2. verdskrigen: «Ett fragment är livet / 

Ett evigt ofullbordat allt (...)». Også vidare i samlinga blir dødsangst tatt opp som eit 



grunnleggjande eksistensielt problem: «Vad kväljer folk och land / att döden ej kan sova». Eit 

sentralt dikt er dette, kor språket blir stadig meir fragmentert:  

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? 

 

Den avvisinga diktet startar med samt assosiasjonane til likklede i første strofe og angsten 

diktet tonar ut med, skaper for meg eit bilete av den tilstanden Maurice Blanchot kallar «den 

andre natta»: Å vere døyande, ikkje fysisk, men som vilje, å vere nagla til eksistensen utan 

kraft til verken å leve eller døy.  

Men Björling var oppteken av Friedrich Nietzsches idear om ein heroisk livsstrategi, der kvar 

og ein må skape si eiga meining med livet. Og det kjem snart fram at Björlings «nej» i andre 



dikt ikkje berre signaliserer framandgjering, men også kamp mot dødskreftene: «Nej, aldrig / 

aldrig /och att till änden / vunnet / natt och sorg och svek / endast omkring döden / står vår 

kamp om den (...)».  

I samlinga ser ein ulike strategiar for denne kampen mot sorga og angsten. I mange av dikta 

skriv Björling seg inn i ein større menneskefellesskap ved bruk av pronomen som indikerer 

fellesskap: «Alla», «ingen», «vi», «envar». Ord som «sol», «stjärnor», «rymder», «dom», 

«kors» og «tro» skaper eit universelt perspektiv som det er naturleg å knyte til organisert 

religion. Det gjer døden mindre skremmande å vere del av noko større enn ein sjølv. 

Samtidig kan også fellesskapen vere vanskeleg. Merk igjen motstanden i det innleiiande nei-

et, her mot religiøse dogme: 

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 

men allt bär sin förruttnelses dom 

som en nåd över haven 

 

Her får ein bilete av fellesskapet i «vi’et» som noko så trangt og kvelande at døden verkar 

som ei frigjering – ein nåde. Kanskje finst det to måtar å forsvinne på for individet: Ved å gå 

heilt opp i fellesskapen og illusjonane om sanning, verdi og evig liv som blir forkynt der, eller 

ved å insistere på sin individuelle fridom. Men då må ein gå mot det store ukjende – døden – 

aleine.  

Gjennom forfattarskapen til Björling blir på den eine sida intellektuelt resonnement, 

fellesskap og evige sanningar sett opp mot, på den andre sida; sansing, individualitet og det 

unike noet. I Ett blyertsstreck står hans individuelle form, det brotne språket, for ein 

utanforskap som konstituerer poeten som unikt individ, men dermed også opnar opp for og 

aksepterer døden. 



Trassig tillit 

Björling utvikla filosofien og den litterære forma si på 1920- og 30-talet, då erfaringane frå 1. 

verdskrig, den russiske revolusjonen og den finske borgarkrigen prega samfunns- og åndsliv 

sterkt. Det er heller ikkje rart at døden tok stor plass i medvitet og skrivinga til diktaren i åra 

rett etter 2. verdskrigen – mellom anna hadde diktsamlinga han gav ut rett før Ett 

blyertsstreck den talande tittelen Vårt kattliv timmar (1949). Også når ein les vår tids 

røyndomslitteratur, kan ein av og til lure: Er all skriving sorgarbeid? 

Ifølgje den franske filosofen Maurice Blanchot  er all språkbruk 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». 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» (The Writing of the 

Disaster, 1995). 

Kritikar Kari Løvaas har brukt Blanchots lesing av den litterære tropen «prosopopeia» til å 

argumentere for at tillit mellom forfattar og lesar er 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» (Og de skjønte at de var 

nakne. Om skam og beskyttelse, 2013) 

Fragment og syntaksbrot kan ein dermed velje å lese som mistillit til språket, men tillit til 

lesaren. Det gir ein kontekst å lese fragmentarisk litteratur inn i også i vår post-det aller 

meste-tid. For meg handlar det om den dragkampen som skjer i kvar av oss mellom trongen 

til å vere fri og trongen til å høyre til – ein kamp som artar seg ulikt alt etter kva samfunnet 

tilbyr eller krev på aksen frå individuell fridom til forpliktande fellesskap. 

For enten ein les eit fragmentert språk som uttrykk for framandgjering og tap av meining 

eller som opning mot sanningar og erfaringar vanleg tale ikkje er i stand til å romme, så 

synleggjer fragmentet at konvensjonane som regulerer (språk)fellesskapen vi lever i, ikkje 

kjennest representative for livsopplevinga. Ved å opne språket opp for det ukjende, 



ubehagelege og skremmande, det som konvensjonane om den gode smak fortrengjer, 

formidlar ei sprengt form at noko må forandre seg om ikkje mistilliten til språket og 

fellesskapen skal bli farleg stor.  

Øvingar i audmjukheit 

Fragmentestetikk som uttrykk for både vilje til å utfordre konvensjonar og tillit til at lesaren 

kan skjøne det ukonvensjonelle, har ein samfunns- eller politisk dimensjon som kjem 

sterkast fram gjennom det affektive, i og med at det ufullstendige gjer seg intellektuelt 

vanskelegare tilgjengeleg. Ei kjensle er ein reaksjon på møter med noko utanfor ein sjølv, og 

ein reaksjon kan få eit positivt eller eit negativt uttrykk, handling eller tilbaketrekking. 

Tomrom og avbrot kan ein dermed lese som eit negativt uttrykk for kjensler, enten kjensla i 

seg sjølv er positiv eller negativ.  

I munnleg tale blir ufullstendige setningar nesten alltid tolka på ein måte som inneber 

kjensler: At ein blir avbroten, at ein ikkje er i stand til å fullføre, ikkje tør å fullføre eller med 

vilje let noko henge i lufta for å skape ein reaksjon. I skriftleg, publisert form vert det 

ufullførte først og fremst ståande som eit slags opprør mot den sosiale kontrollen som ligg i 

språket som kollektivt og konvensjonelt.  

At fragmentestetikken er eit ambivalent litterært uttrykk som både avviser og inviterer, kan 

bli oppfatta forskjellig av ulike lesarar; som idioti eller intelligens, litterært snobberi eller 

audmjukheit. «All fragmentlitteratur som det är något med är en övning i ödmjukhet,» skreiv 

kritikar Ulf Eriksson i fjor («Bitar av oskuld», Vagant.no, 11.12.2016). Ein kan velje å sjå 

audmjukheit i at forfattaren brukar eit språk som ikkje demonstrerer «full kontroll», noko 

som også krev audmjukheit av lesaren som aldri kan vere sikker på ha forstått teksten rett. 

Overmotet ligg i at forfattaren både brukar og publiserer eit slikt språk og i at lesaren tør å 

leggje si eiga meining inn i det – trass alt.  

Det er det opne og uavslutta som skaper denne ambivalensen, og dermed rom for 

paradokset og mystikken. Ei oppleving av overskridande einskap med verda, det Sigmund 

Freud kallar «oceankjensle», er umogeleg utan ei føregåande oppleving av mangel på 

kunnskap og samanheng. I ei verd – eller ei bok – kor alt som skjer er basert på enkle og 

tydelege samanhengar, vil ein aldri kunne få overraskande og overveldande opplevingar av 



meining som set alt i eit nytt perspektiv. Den som meiner å ha skjøna alt, vil heller ikkje vere 

open for ei slik oppleving. Ein må leite for å finne. 

Frå del til heilskap 

Ofte vaknar eg tidleg om morgonen og blir liggjande å tenke. Det startar gjerne med 

konkrete bekymringar og ei murrande kjensle av at alt går til helvete – ikkje i den tydinga eg 

trudde på det før, men trugslane i den verkelege verda er skremmande nok. Men av og til, i 

ei og anna gylden morgonstund, spinn tankerekkjene seg saman på uventa vis. I eit glimt ser 

eg korleis ulike bitar av informasjon eller resonnement passar saman, det er som å kjenne ei 

ny nervebane blir danna i hjernen: Som om lys frå to ulike lyskjelder brått når fram til 

kvarandre og ein større heilskap strålar fram.  

Sist eg opplevde dette, fekk det heile eit metaperspektiv som tok fullstendig av. Eg hadde 

lese at tilknytingsmønster frå barndommen og tilknytingshormonet oksytosin pregar korleis 

vi og relasjonane våre utviklar seg, på godt og vondt. Det gav meg ein idé til ei litterær lesing 

eg arbeidde med, og brått meinte eg å sjå korleis koplinga av desse to emna også kasta nytt 

lys over ein konkrete situasjon i familien min. Det var som om tankande kom inn i rusande 

spiral der alt plutseleg såg ut til å henge saman, eg fekk ei sterk kjensle av fysisk velvære og 

glede, ja, det var nesten som ei erfaring av å vere «one with everything»! Til slutt stod éin 

tanke igjen: Kan ei mental oppleving av å sjå nye samanhengar ha den same verknaden på 

hjernen som det å knyte emosjonelle band? I ettertid har eg også begynt å lure: Kan 

opplevingar av ny innsikt vere så sterke at dei kan erstatte fysisk og sosial tilknyting? Og er 

det sterkare variantar av slike erfaringar mystikarar og religionsstiftarar har kalla 

«himmelske openberringar» og «Gud»? 

På eit meir prosaisk nivå kjenner eg meg i alle fall sikker på at effekten går den andre vegen: 

At vi alle finn livet meiningsfullt når vi opplever verkeleg tilknyting og fellesskap – alle 

nyansar av kjærleik – og at forståing av fakta som regel er sekundært og difor sterkt påverka 

av den sosiale samanhengen. Begge desse typane av erfaring viser at intellektuell forståing 

aldri berre er intellektuell; alt som skjer i tankane og kjenslene skjer med heile kroppen, på 

same måte som at det som skjer med plantar, dyr og biotopar etter kvart vil påverke alt liv 

på jorda.  



To infinity – and beyond! 

Ei fragmentarisk litterær form og tolkingsarbeidet den inviterer til, er ikkje berre eit 

intellektuelt prosjekt, formspråk har alltid ein affektiv dimensjon. Eg meiner at det 

«negative» uttrykket til fragmentarisk litteratur har ein ibuande radikalitet, sidan 

formspråket både er ein revolt mot språkkonvensjonane og krev at lesaren investerer seg 

sjølv i tolkinga. I dét ligg også det utopiske – eller til og med mystiske – potensialet. Det er 

som Leonard Cohen syng, inspirert av den sufistiske mystikaren Rumi: «There is a crack in 

everything, that’s where the light gets in».  

Men korleis kan eg vite at ei kjensle av innsikt er meir enn ei kjensle? Og korleis kan eg vite 

at formulering av meining er meir enn ord? Når eg går heimover etter å ha jobba intenst 

med å skrive ned alle desse velmeinte tankane om eit ope språk, slår det meg at eg knapt 

kan sjå eit menneske på gata utan å straks plassere hen som ung eller gamal, pen eller stygg, 

rik eller fattig, intelligent eller dum – innanfor eller utanfor. Ja, kan eg i det heile tatt sjå meg 

sjølv i spegelen ein einaste gong utan å gjere det same? Eg innser at det er ein lang, lang veg 

frå teori til praksis. Når eg kjem heim, tek eg fram Ett blyertsstreck igjen, og alt i epigrafen 

festar blikket seg ved siste linje: «så ofullbordat skönt.» Kanskje eg kan begynne der, ved å 

prøve å ikkje la det som manglar overstråle det som trass alt finst.   

  



 

 


