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1. Inledning

Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera och tolka hur författaren/konstnären Bengt Emil

Johnson använder orden som visuellt medel i verket ”Omkoppling. (till Öyvind Fahlström)”1.

Det handlar om att ta reda på vilka egenskaper orden, meningarna och tecknen har som gör att

de skapar visuella effekter2 på papperet och vilka nya funktioner Johnson har laddat dem med

för att uppnå detta.

Motivering av ämnesval

Valet av ämne är sprunget ur en personlig nyfikenhet på förhållandet mellan text och bild, på

vilket sätt dessa kan kommunicera och vilken sorts konst som kan uppkomma genom att dessa

kombineras.  För att få reda på det har jag insett att utredandet av vad som krävs av orden för

att de ska fungera visuellt är en viktig pusselbit och att Bengt Emil Johnson och hans verk

”Omkoppling” är ett bra underlag för att få svar på dessa frågor.

           Ytterligare en anledning till valet är att tidigare material som behandlar Johnsons text-

/bildkonst är svårfunnet p.g.a. av bristande forskning. Jag har därför velat, om än i en liten

skala, bidra till att göra detta område mer upplyst eftersom det i mitt tycke är ett viktigt och

intressant område.

Val av metod och material

Som övergripande metod för att utreda vilka egenskaper orden har i visuell bemärkelse har

jag valt att genom hela studien jämföra dem med funktionen orden har i traditionell litteratur.

För att sedan utröna vilka nya egenskaper orden har fått i ”Omkoppling” har jag utgått från de

begrepp och stilmedel som var signifikanta för den konkreta poesins rörelse i Sverige under

1960-talet. Detta eftersom Johnson under denna period var starkt sammankopplad med denna

litterära gren och för att ”Omkoppling” till stora delar är baserad på denna rörelses stilgrepp.

           Litteraturen som jag har tagit till hjälp behandlar alltså främst detta område. Det

handlar om böcker, artiklar och avhandlingar, men också om utställningskataloger. Det mest

centrala verket är litteraturvetaren Jesper Olssons avhandling Alfabetets användning (2005)

                                                
1 Av utrymmesmässiga skäl kommer jag i fortsättningen endast referera till verket ”Omkoppling. (Till Öyvind
Fahlström.) under namnet ”Omkoppling”.
2 Med visuella effekter åsyftar jag aspekter och element hos orden som i första hand syftar till att fungera
bildmässigt. Med det menas att de genom sin utformning främst fungerar som betraktelseanpassade uttryck på
det ytmässiga bildplanet och inte som symboler och tecken för något annat.
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som behandlar just den konkreta poesin under 1960-talets Sverige. Även andra verk som

behandlar detta område har kommit till användning, bl.a. Vid språkets gränser av Bernt

Olsson från 1995 och Den öppna konsten av Leif Nylén från 1998 (som behandlar 1960-talets

konstscen i allmänhet). Många antologisamlingar från tiden då det faktiskt hände har också

bidragit, bl.a. 60-talets två ansikten som kom ut 1995 och Strömkantringens år av Karl Erik

Lagerlöf från 1975. Moderna Museets katalog till utställningen Öyvind Fahlström 1979 har

också använts för viktiga citat och fakta kring Fahlström och hans konst. Internetsidan

Litteraturberget har bistått med uppdaterad fakta om Johnson och hans verksamhet.

           Denna litteratur har använts som direkt referenslitteratur. Utöver dessa tillkommer

dock ytterligare en rad texter som har fungerat som instuderingsmaterial under

arbetsprocessen. Det handlar främst om intervjuer av Johnson samt artiklar om hans

produktion ur tidskrifterna Ord & Bild och Tidskriften för litteraturvetenskap. Även ett vidare

antal språkstuderande verk har använts, samt ytterligare litteratur om Öyvind Fahlström och

hans koppling till den konkreta poesins rörelse i Sverige under 1960-talet.

Disposition

Uppsatsens disposition är indelad i sex kapitel där kapitel ett är uppsatsens inledning. Kapitel

två är ämnad att kontextualisera Bengt Emil Johnson och hans verk ”Omkoppling”. Detta görs

genom en kortare beskrivning av den konkreta poesins rörelse i Sverige under 1960-talet samt

Johnsons position inom denna. Efter det följer fakta om när, hur och i vilket sammanhang

Johnson skapade verket ”Omkoppling”. Kapitel tre inleds sedan med en objektiv beskrivning

av ”Omkoppling”. Därefter går jag direkt in och plockar isär och utreder de olika delarna i

verket som är av visuellt intresse genom att beskriva hur skapelseakten spelar en viktig roll i

upplevelsen av verket samt hur formen speglar diktens innehåll och tvärtom. Jag går även

kortare in på hur skapelsens två skilda funktioner, den textmässigt symboliska och det

bildmässigt visuella, spelar mot varandra och skapar en inbördes dynamik. Kapitel fyra går

sedan ner på en mer detaljerad nivå och förklarar hur orden och tecknen i sig skapar visuella

effekter. Det handlar dels om en estetik kring skrivmaskinen som medium, dels om de olika

funktioner som Johnson har skänkt orden.

           Dessa olika aspekter knyts sedan samman och analyseras utifrån sin helhet i det

efterföljande kapitlet nummer fem. Där tas avhandlingens alla utredda aspekter upp och binds

samman till en gemensam slutsats som ämnar att tydligt svara på denna uppsats

frågeställning. Kapitel sex innehåller uppsatsens sammanfattning.
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Forskningsläge

Tidigare forskning om Bengt Emil Johnsons samlade författar- och konstnärskap är

svårfunnen, däremot finns en rad artiklar, avhandlingar och essäer som behandlar utvalda verk

och ämnen i hans karriär. Ett antal intervjuer med Johnson går också att finna. Samtliga dessa

har nästan uteslutande förekommit i svenska tidskrifter, bl.a. Ord & Bild, Bonniers Litterära

Magasin, Tidskrift för Litteraturvetenskap samt Lyrikvännen.

           Forskning och litteratur som berör den konkreta poesins rörelse under 1960-talet i

Sverige finns det dock mer skrivet om, även i bokform (det är dock väldigt lite om man

jämför med vad som finns skrivet om konkretismens rörelse internationellt).  Det mest

centrala verket är litteraturvetaren Jesper Olssons Alfabetets användning – Konkret poesi och

poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal från 2005 som behandlar just den konkreta poesins

rörelse under 1960-talet i Sverige. Det finns även en del böcker som tar upp 1960-talets

konstscen i Sverige och där den konkreta poesin har en given roll, bl.a. Bildstorm av Torsten

Ekbom (1995) och Den öppna konsten av Leif Nylén (1998). Även vissa språkutforskande

böcker/avhandlingar tar upp den konkreta poesins rörelse, exempel är Vid språkets gränser av

Bernt Olsson från 1995 och Romanen som forskningsresa, forskningsresan som roman – Om

litterära återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya svenska poesi av Beata Agrell som

kom ut 1993. 60-talets två ansikten (1996) samt Möten och metamorfoser (1995) är två

antologisamlingar som innehåller texter som behandlar detta ämne, många skrivna av

personer som var med då det begav sig. Flertalet konst- och litteraturtidskrifter tar också

upprepade gångar upp temat, tydligast i Ord & Bild:s temanummer Öyvind Fahlström från

1998 respektive Skrivarjaget Erik Beckman som kom ut 1999. Mycket information går även

att finna i böcker som behandlar Öyvind Fahlström och hans konkretistiska manifest, såsom

utställningskatalogen Öyvind Fahlström utgiven av Moderna Museet 1979 samt Öyvind

Fahlström i etern – Manipulera världen av Teddy Hultberg (1999).
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2. Bengt Emil Johnson och verket ”Omkoppling. (Till Öyvind Fahlström.)”

Poesin kan inte bara analyseras utan också skapas som struktur. Och inte bara som
struktur med tonvikt på uttryck för idéinnehåll, utan också som konkret struktur.
Tacka adjö till all slags, ordnad eller oordnad, privatpsykologisk, samtidskulturell
eller universell problematik. Det är givet att orden är symboler, men det är inte
något skäl för att poesin inte ska kunna upplevas och skapas med utgångspunkt
från språket som konkret materia.3

Ovanstående citat är hämtat ur Öyvind Fahlströms manifest för den konkreta poesin ”Hätila

ragulpr på fåtskliaben”, publicerat 1953 i Sverige. Denna text blev startpunkten för en

dominerande gren inom den litterära rörelsen under 1960-talet som kom att kallas just konkret

poesi och där Öyvind Fahlström tillsammans med bland andra Åke Hodell, Erik Beckman och

Bengt Emil Johnson kom att utgöra främsta ledet4. Denna rörelse betonade värden som i

efterkrigstidens Europa var genomgående för många av de konstnärliga fälten, nämligen

upphöjandet av det materiella som bärande struktur. Man ville ta fram fler sidor hos konsten

genom att likställa det rent visuella med det abstrakta och visa att det konkreta var en lika stor

bärare av mening som det symboliska. Marcel Duchamps ”Urinoar” kan ses som ett exempel

inom konsten, medan Luigi Russolos bullermusik kan ses som ett inom musiken.5

           Den konkreta poesin fick fäste på en rad ställen i världen under 1950- och 1960-talet,

Brasilien, Tjeckoslovakien och Kanada är endast exempel på ett fåtal starka fästen. De

uppvisade självklart en rad skillnader i utformning, ändå är det helt berättigat att påstå att den

svenska varianten var unik i sitt formspråk.6 De redan uppräknade konstnärerna/författarna

förnyade tillsammans med bland andra Mats G. Bengtsson, Carl Fredrik Reuterswärd och

Sonja Åkesson språket genom att skapa nya ord som inte bara hade en symbolisk funktion

men som även kunde vara ljudhärmande, nonsensskapande eller helt enkelt bara estetiskt

tilltalande på papperet. Skapandet färgades också mycket av influenser från andra

konstformer, t.ex. spelade rytmik och timing stor roll p.g.a. det stora inflytandet från musik

och ljudkompositioner7 (något inte minst Johnson var delaktig i8).

                                                
3 Red. Björn Springfeldt, Öyvind Fahlström, Katrineholm, 1979, s. 12.
4 Jesper Olsson, Alfabetets användning – Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, Munkedal,
2005, s. 7.
5 Ibid, s. 2.
6 Ibid, s. 13.
7 Leif Nylén, Den öppna konsten – Happenings, instrumental teater, konkret poesi och andra
gränsöverskridningar i det svenska 60-talet, Borås, 1998, s. 99-100.
8 http://www.litteraturberget.se/page.cgi?action=view&ID=1129, Jari Antell, Bengt Emil Johnson, Sida för
information om litteratur
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Bengt Emil Johnson var en av de konstnärer som tog dessa värden längst och som ständigt

sökte nya vägar och möjligheter i allt från happenings till poesisamlingar. Från början skolad

till pianist och tonsättare blev han i början av 1960-talet aktiv i föreningen ”Fylkingen” som

var en av de större aktörerna och scenerna för experimentell konst under decenniet. 1963

debuterade han som poet med lyriksamlingen Hyllningarna. Den blev den första i raden av

fyra samlingar som utkom mellan 1963 och 1966 och som alla blev viktiga föregångare inom

den konkreta poesin. Efter 1966 ägnade han allt större del av sin tid till elektronmusik och

text- och ljudkompositioner, men framåt slutet på 1970-talet återkom han med ett par

samlingar naturlyriska verk som också de ansågs som mycket nyskapande. Han har efter det

bl.a. jobbat som journalist för Sveriges Radio, Dala Demokraten och Svenska Dagbladet.9

           Verket ”Omkoppling” ingår i poesisamlingen Släpkoppel med vida världen som utkom

1966. Den spinner vidare på den teknik han först hade utvecklat i samlingen Essäer om Bror

Barsk och andra dikter som utkom 1964 och som på grund av sin starka visuella prägel även

hade ställts ut på ”Galleri Petra” i Stockholm 196210. Verket ”Omkoppling” bygger på samma

teknik och estetik som dessa där svarta skrivmaskinstecken på vitt papper

upphäver de traditionella diktningsformerna genom sina utkastade bokstäver. I Släpkoppel

med vida världen intar den därför en lite särpräglad ställning eftersom de övriga dikterna har

en mycket mer nedtonad visuell prägel.

           Samtliga verk i samlingen har dock måtten 23 cm på höjden och 15.8 cm på bredden.

                                                
9 http://www.litteraturberget.se/page.cgi?action=view&ID=1129, Jari Antell, Bengt Emil Johnson, Sida för
information om litteratur
10 Leif Nylén, s. 96.
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3. Formen och betonandet av skapelseakten som visuella element

Verket ”Omkoppling” upphäver på många sätt distinktionerna mellan ord och bild, litteratur

och visuell konst. Det är ett verk som både kan läsas och ses på som bild, en hybrid svår att

klassificera genom Johnsons avantgardistiska användning av orden. Verkets omedelbara

intryck är ett myller av bokstäver, ord och tecken. Från vänstra översta hörnet drar ett svart

sjok av hopsatta tecken ner mot mitten och öppnar upp för en luftigare klunga ord för att

sedan mörkna i vänstra nedersta hörnet igen. Även fast tecknen fyller i stort sett hela

bildrummet skapas en bågform.

           Fullständiga meningar är svåra att finna, istället figurerar enstaka bokstäver i symbios

med nyskapade ord, ljudhärmande ord och diverse fragmenterade satser. Även punkter,

komma-, utrops- och frågetecken figurerar på liknande vis. Vissa ord är understrukna (av både

linjer och punkter), vissa är versaler medan andra är gemena. Vissa är utkastade och

ensamma, andra är hopsamlade tätt intill och ovanpå varandra skapandes svarta kluster.

Genom att vissa ord och meningar är skrivna i versaler samt är understrukna skapas ett antal

nyckelbegrepp som starkt präglar verket. Genom blandningen av text- och bildmässiga

element får verket även en prägel av flerdimensionalitet och ett starkt djup.

           Den tydligaste visuella aspekten av ”Omkoppling” är den som slår en först vid ett

betraktande, nämligen den fria och uppluckrade formen. I motsats till en dikt i traditionell

litterär mening har Johnson inte bara använt orden som symboler som är oberoende av

varandra och hur de figurerar på papperet, i Johnsons verk blir dessa element istället

medbärare av diktens mening och budskap. I många fall är orden oläsbara eller inte ens ord,

bokstäver och punkter är utkastade och fristående, men dessa är en lika viktig del i

gestaltningen av diktens mening som de fullständiga meningarna, men i en annan tappning.

           Detta grepp skapar en rad olika konsekvenser för verkets framställan, inte minst för

dess visuella aspekter. Den allra tydligaste som tränger fram är betonandet av skapelseakten. I

och med dessa utkastade ord, dessa ofullständiga meningar och dessa klumpar av

överlappande skrivmaskinstecken så bildas nämligen en tydlig känsla av aktion, fart och

frenesi som ofrånkomligen syftar tillbaka på själva utförandet av verket. Här finns med andra

ord tydliga likheter med måleriets värld, i synnerhet den abstrakta expressionismen och dess
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koncept action-painting.11 Begreppets förgrundsgestalt Jackson Pollock har beskrivit sin

teknik på följande vis:

Jag utgår inte från teckningar eller färgskisser. Mitt måleri är spontant.
Målningssättet är ett naturligt sätt att ge utlopp för en inre drift. Jag vill uttrycka
mina känslor i stället för att illustrera dem. Tekniken är bara ett medel för att nå
fram till ett resultat. När jag målar har jag en allmän aning om vart jag är på väg.
Jag kan kontrollera flödet i det jag målar; det finns inga olycksfall liksom det inte
finns någon början eller slut.12

Trots att Pollock jobbar med färg och Johnson med ord så innehåller bådas verk många

liknande element. Båda anspelar nämligen mycket på den process som ligger bakom verket

och den spontanitet som den har tillkommit i. Denna process grundar sig i sin tur i en inre

drift, d.v.s. en oförställd uttryckskänsla. Denna teknik, som också ligger bl.a. surrealistisk

automatism nära13, syftar till att skapa ett verk som gestaltar en känsla, ett läge eller ett

budskap så nära och så direkt som möjligt. Ingen onödig symbolik eller snåriga tankar skulle

förekomma. Därför var skapelseakten viktig eftersom det var då man la ner alla dessa känslor

och uttryck i skapelsen, något som lyser igenom starkt i både Pollocks och Johnsons verk och

bidrar mycket till den visuella karaktären i ”Omkoppling”.

Betydelsen av denna visuellt skapelsebetonade form för verket ”Omkoppling” slutar dock inte

där. För precis som Pollock hade en oändlig mängd färger att uttrycka sig med, så har Johnson

en ofantlig mängd ord, meningar och tecken att skapa sitt uttryck med. Med andra ord så

hänger den visuella utformningen av ”Omkoppling” starkt samman med dess textuella

utformning. På en och samma gång ger verket uttryck åt, i en mycket flytande och nästan

omärkbar skala, sin mening både på ett visuellt plan och på ett textmässigt.14 Att avgöra vilket

element som ger uttryck för vilket, eller vem som är beroende av vem, är omöjligt eftersom de

båda när av varandra och är beroende av den andres existens.

           Som tidigare nämnt ger den visuella utformningen av ”Omkoppling” en stark känsla av

aktion, fart och frenesi. Bilden befinner sig i en kaosartad men ändå genomtänkt rörelse.

Många gånger är intrycket våldsamt, tecknen har hamrats in på och över varandra i ett

respektlöst utgjutande, något som också förstärks av vetskapen om en skrivmaskins hårda

                                                
11 Bengt Höglund, Tingtjut och känsliga vantar…i tårtgasen – Bland purister och makaroniker, anafoniker,
anagrafiker och parasemiker i konkret och experimentell dikt från åren kring 1960, ur antologin 60-talets två
ansikten, Jönköping, 1995, s. 89.
12 Edward Lucie-Smith, Konsten i dag – Från abstrakt expressionism till 1990-tal, Stockholm, 1977, s. 58.
13Karl Erik Lagerlöf, Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen, Stockholm, 1975, s. 44.
14 Bernt Olsson, Vid språkets gränser, Lund, 1995, s. 412.
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klankande och osmidiga systematik. Det ger en stark känsla av att det som ska förmedlas är av

största vikt, men att utloppet är trångt. Frustrationen blir därför en medskapare och frenesin

vägen och medlet därifrån. Den bakomliggande processen lyser tydligt igenom och närvaron

blir total.

           Tar man en liknande titt på den textbaserade biten så får man ett närliggande intryck.

De ord som framträder tydligast, genom versaler och understrykningar, är bland andra BAK-

BUNDNA., KLÅ UPP HONOM I NÄSAN!, DUNK, PURR!, fläktes upp och släpkoppel. Sida

vid sida figurerar också ord av en mindre dramatisk karaktär, t.ex. de härligaste, irra

tillsammans, gamla?, obebodda? och och avsmakas gärna liggande. Men sammantaget

förmedlas ett mörkt och dystert budskap, också i de längre och mer sammanhängande

meningarna: och allt bättre och bättre rustade att möta de ohyggliga anstrengningarna, de

här e nog den riktigaste lessnan skulle ja tro, o.s.v. Även i det textbaserade elementet

förmedlas alltså ett budskap av upprördhet, fart och aktion genom kaosartade och våldsamma

ämnen. Utrop och kraftiga ljudeffekter blandas med uppmaningar och konstateranden som

förstärker den redan befintliga känslan av spontanitet, närhet och närvaro.

           Verkets visuella form gestaltar alltså diktens innehåll samtidigt som dikten berättar en

historia om den bild som tecknen skapar. Genom Johnsons skilda användning av orden står

det symboliska sida vid sida med det visuella och stöttar på detta sätt upp och kompletterar

varandra. Tillsammans bygger de upp en känsla av ett kraftigt utlopp, om sprängkraft och

frenetisk frustration, något som hade varit omöjligt att uppnå lika starkt utan detta

sammanförande.

Dessa två funktioner inom verket, det symboliska och det visuella, skapar dock även en rad

andra visuella effekter som är minst lika viktiga. Genom de bildmässiga elementen, de svarta

klustren t.ex., och de mer sammanhängande textpartierna, skapas nämligen ett djup i verket

som hade varit omöjligt annars. De svarta sjoken framträder starkast och tycks ligga närmre

betraktaren medan de mer luftiga partierna sjunker bakåt och tycks bilda en fond.

           På samma vis skapas också ett verk med fler dimensioner. En dikt i traditionell mening

hade endast varit intressant genom ordens symbolik, här läggs ytterligare ett element till,

nämligen det visuella, varefter betraktaren får en mer mångbottnad upplevelse. Först träder

formen fram, sjoken och textradernas mönster och utformning, sedan genom ett mer krävande

närstudium får man dessutom ta del av textens symboliska mening.
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           Ordens två skilda funktioner är alltså inte bara beroende av varandra, de lyfter även

varandra och ger tillsammans verket mångdubbelt fler dimensioner och djup än vad de hade

gjort var för sig.



11

4. Tecknens stil och funktion som skapare av visuella effekter

Tränger man djupare ner i verket ”Omkoppling”, förbi formen och de svepande

estetiseringarna, inser man snart på hur många plan Johnson har givit sin dikt en prägel av

visualitet. Fram träder då nämligen orden, meningarna och tecknen för sig, deras olika

karaktärer, funktioner och betydelser. Betraktar man noga ser man att det ofta

svårgenomträngliga myllret faktiskt är uppbyggt av noga genomtänkta fraser som ibland

svarar på varandra, ibland säger emot varandra, ibland parodierar den andra eller ibland helt

enkelt är omöjlig att koppla ihop med något i sin omgivning. Alla har sin speciella

genomtänkta prägel.

           Det första som slår en vid en konfrontation med orden i sig, är stilen de är stöpta i,

d.v.s. typsnittet och trycksvärtan på det vita papperet. Johnson var med all säkerhet inte blind

inför den estetiserande kraft som det innebar att använda en för litteraturen värdeladdat

hjälpmedel som skrivmaskinen på det sätt som han gjorde. Han var med all säkerhet inte

heller ovetande om skrivmaskinens dittills outforskade användningsområden inom lyriken, ej

heller om Charles Olsons manifest ”Projective Verse” som innehåller flera förespråkanden för

skrivmaskinens fördelar inom poesin.15 Självklart var han inte heller okunnig om Öyvind

Fahlströms text ”Bris”:

Skrivmaskinens begränsningar är för Emmet Williams´ konkretioner och Diter
Rots ideogram lika fundamentala och stimulerande som kamerans för fotografen.
Radavstånd, marginaler, kursivering, interpunktion, parenteser blir viktiga
material, varje dikt blir ett abstrakt kalligram. Särskilt spännande blir
möjligheterna att både leda och ge en långtgående frihet åt läsaren i stora och
upplösta bildsidor. 16

I Johnsons tappning innebar dessa möjligheter ett skapande med nya dimensioner som i

”Omkoppling” tog sig stora visuella uttryck. Genom att vrida och vända papperet skapade han

dels mönster och kluster som uttryckte i bild vad texten förmedlade, dels syftade han genom

tecknen tillbaka på skrivmaskinens naturliga estetik - raka och ordnade texter - genom att

systematiskt bryta mot dem. På det sättet skapade han en ny stil som i sin tur kommunicerade

med diktens inneboende mening. Det kalla och hårda svarta bläcket på det vita rena papperet

ger ju ofrånkomligen en fartfylld och våldsam känsla, precis som det textmässiga elementet

                                                
15 Jesper Olsson, s. 333.
16 Ibid, s. 336.
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gör (samtidigt som han ger en extra dimension till den starkt närvarande känslan av

skapelseakten som är nämnd ovan).

Men den största energin är ändå nedlagd på bearbetningen av orden som språk. Inom den

konkretistiska poesirörelsen under 1960-talets Sverige talade man ofta om begrepp som

språksensualism17 och en språkets mystik18. Man menade att orden inte skulle ses som

statiska, att deras karaktär och funktion aldrig kunde vara permanenta utan tvärtom ständigt

borde utsättas för bearbetning. Öyvind Fahlström beskrev detta som ett knådande eller ett

kramande av språket.19 Nya funktioner skulle hittas och användningsområdena för orden och

språket skulle ständigt utvidgas. För de konkretistiska poeterna innebar detta framförallt att

språkets materiella och visuella karaktär trädde fram.

           I ”Omkoppling” kryllar det av dessa kramade och knådade ord, ofta med en direkt

bildskapande mening. Det handlar bl.a. om nyskapade ord, d.v.s. ord som konstnären har

kommit på själv genom att ofta sätta samman en eller flera redan befintliga ord så att de

tydligare motsvarar det han önskar beskriva. Det figurerar även felstavade ord, ofta med e: n

där det egentligen borde sitta ett ä. Eller slangspråk, dialektspråk och överdrivet talspråk20.

Alla dessa innehar en stark symbolisk mening, d.v.s. det element vi är vana vid att text har.

Men de har också en visuell funktion. De nyskapade orden, felstavningarna och slangspråket

gör att man hajar till, stannar upp och begrundar dess materiella karaktär. De har ett tydligt

syfte att vid sidan av att förmedla ett symboliskt budskap också skänka ett bildmässigt intryck

till verket.

           Det finns dock element vars funktion mer uppenbart är visuella. Det tydligaste är de

bokstäver som står helt fristående, exempelvis p: na i vänstra översta hörnet. De bildar varken

ord eller meningsfragment, istället är de ihopsamlade i ett kluster som är direkt

mönsterskapade. Någon text går ej att utläsa, deras funktion är helt och hållet materiellt. På

liknande vis fungerar de punkter, kommatecken, citationstecken m.fl. som står fristående,

lösryckta från allt vad ord eller meningar heter (t.ex. längst ner i högra hörnet).

           Ytterligare en liknande ingrediens återfinns i mitten av bilden till vänster. Där bryter en

lång sammanhängande rad igenom det omgivande myllret, uppbyggt av bokstäverna m och o.

Också den har en dubbel effekt, både som text och som mönster. Mycket iögonfallande skär

den igenom bilden, samtidigt som man får ett besvärjande eller transliknande intryck av att

                                                
17 Bernt Olsson, s. 411.
18 Lagerlöf, s. 47.
19 Springfeldt, s.15.
20 Höglund, s. 99.
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läsa den som text - en mysticering signifikant för Johnson.21 Uppe i högra hörnet finns en

liknande sekvens, men här är orden uppbrutna bakom en vertikal punktlinje och innehåller

fler skilda bokstäver. Genom sin sammansatthet och sitt upprepande skapas ändå en känsla av

hypnos som ligger nära den besvärjande känslan. Dessa ord är dock oläsbara i språkets

traditionella mening och blir därför mest intressanta vid ett betraktande.

           Dessa nonsensord är dock också betydelsefulla i sin tredje funktion, den ljudande,

varefter de även ligger de rent ljudhärmande fragmenten i verket nära. Exempel på

ljudhärmande ord finns bl.a. längst ner på sidan mot det vänstra hörnet i form av orden

DUNK, PURR!, och i mitten av bilden i form av BOM!. Dessa kan tyckas vara extremt

symboliska i sin natur eftersom de faktiskt är rena översättningar av ljud till text. Men

betraktar man dem inom ramen för verket ”Omkoppling” får de ytterligare sidor. På bildsidan

slår de faktiskt ner precis som de ljud som de härmar. När det står BOM! i mitten av sidan får

man ett verkligt uttryck av en explosion. Det är utskrivet i versaler vilket gör det utmärkande

och tilldragande för ögat. Det är åtföljt av ett utropstecken vilket ytterligare förstärker det

händelsefyllda och de omgivande tecknen är dessutom placerade i en cirkel på avstånd från

ordet vilket för tankarna till en utplånande tryckvåg eller en efterföljande krater. Ett liknande

intryck får man av orden DUNK, PURR! längst ner. Det gör att de tveklöst får en visuell

karaktär, något som med all säkerhet också har varit Johnsons avsikt.

                                                
21 Lagerlöf, s. 47.
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5. Slutsats

Bengt Emil Johnsons användning av orden som visuellt medel i verket ”Omkoppling”

innehåller en rad olika dimensioner och aspekter. En dikt i traditionellt litterär mening

använder endast orden som symboler för ting i verkligheten, utformningen på papperet har

ingen betydelse (om man bortser från versmått m.m.). I ”Omkoppling” tillkommer en rad

olika element som upphäver detta och skapar ett verk med två skilda dimensioner, den

symboliska och den visuella, som får ett lika stort utrymme och tillsammans skapar en hybrid

mellan bild och text.

           De element som Johnson har adderat till de symboliska orden och meningarna bygger

på en och samma princip, nämligen upphöjandet av deras materiella och konkreta sidor. Dessa

har alltid en roll i all sorts traditionellt skriftspråk, men en mycket mindre framträdande än

den symboliska. Här får de istället ta plats på lika villkor. Inom verket innebär det att vissa

ord har en symbolisk funktion, andra endast har en konkret medan ytterligare andra har både

och.

           I ”Omkoppling” får orden till en början med nya karaktärer. Johnson använder

ljudbeskrivande ord, nyskapade ord, felstavningar och slangspråk, element som alla har ett

starkt symboliskt värde men också en tydlig visuell sida. Vissa ord, liksom punkter och

kommatecken m.m., har dock en nästan uteslutande visuell karaktär, exempelvis de

ensamstående bokstäverna som bildar mönster, de långa raderna av upprepade bokstäver samt

nonsensord. Även ordens stil är starkt visuellt förankrad genom den estetik som

skrivmaskinens hårdnackade svärta skapar.

           Orden och meningarna skapar sedan tillsammans en rad visuella effekter om man

betraktar verket som helhet. Utformningen speglar t.ex. textens symboliska mening genom att

liksom den uttrycka en känsla av aktion, fart och frenesi (förhållandet fungerar också

omvänt). Genom denna dynamik mellan ordens två funktioner skapas även ett bildmässigt

djup på papperet genom att de visuella elementen, t.ex. de svarta klustren, ter sig närmre

betraktaren än de mer symboliskt laddade textpartierna. Det bidrar även till ett mer

mångdimensionerat verk då vissa partier kräver ett större närstudium medan andra gör sig

bättre på håll. Genom en kombination av formens uppbyggnad och skrivmaskinens estetiska

tilltal skapar Johnson även en väldigt närvarande känsla av skapelseprocess. Man får en

väldigt närgången känsla av starka inre krafter som ocensurerat har fått bestämma både

verkets innehåll och utformning.
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           Man kan med andra ord dra en rad paralleller till vanliga begrepp inom bildkonsten,

något en dikt i traditionell litterär anda aldrig innehåller. Det djup på papperet som framträder

är ju knappast vanligt förekommande inom litteratur, utan snarast något självklart för visuell

konst. Likaså är det med betoningen av skapelseakten. Lyrikens ofta strikta rader ger knappast

upphov till några sådana känslor, däremot är den sortens teknik ett erkänt begrepp inom

måleri. Även orden i sig i verket ger upphov till bildmässiga paralleller. Tydligast är de ord

som härmar ljud av explosioner och som i sin visuella utformning också har fått karaktären av

en sådan. Men mest talande är ändå det faktum att verkets form, dess visuella karaktär,

faktiskt inte är beroende av de partier som är läsbara för att vara intressant som konstverk.

Formen skulle kunna stå för sig själv och då vara intressant ur ett bildmässigt perspektiv

eftersom den visuella gestaltningen är lika uttrycksfull och meningsbärande som verkets

textbaserade och symboliska sida.
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6. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att analysera hur Bengt Emil Johnson använder orden som

visuellt medel i verket ”Omkoppling. (Till Öyvind Fahlström.)”. Detta gör jag genom att se

dem i kontrast till ordens traditionellt litterära mening. Jag gör det också genom att ta stöd i

litteratur som behandlar dels den konkreta poesins rörelse i Sverige under 1960-talet som

Johnson var delaktig i och vars stilgrepp ”Omkoppling” till stora delar vilar på, dels genom

intervjuer och artiklar som behandlar Johnsons konstnärskap i synnerhet. Valet av ämne

grundar sig mycket på en avsaknad av utredande texter kring ämnet, även om tidigare

forskning angående den konkreta poesins rörelse finns att tillgå och även ett antal artiklar som

behandlar Johnson och hans konstnärliga produktion.

           Efter inledningen påbörjar jag utredandet i kapitel två där jag kontextualiserar Johnson

och verket ”Omkoppling”.  Detta genom att ge en kortare beskrivning av den konkreta

poesins rörelse i Sverige under 1960-talet samt Johnsons och hans verks position inom denna.

I nästföljande kapitel (3) går jag sedan direkt in och benar i verket och tar upp närvaron av

skapelseakten som en viktig visuell aspekt. Jag tar även upp formens funktion som bildmässig

bärare av verkets textmässiga innehåll (och tvärtom), samt verkets två funktioner, den visuella

och den symboliskt textmässiga, som skapare av djup och mångdimensionalitet i verket. I det

fjärde kapitlet går jag sedan ner på en mer detaljerad nivå och beskriver hur orden, tecknen

och meningarna innehar visuella egenskaper. Jag tar upp den estetik Johnson har skänkt orden

genom att använda skrivmaskinens laddade stil, men också hur han har skapat nonsensord och

ljudhärmande ord för att uppnå visuella effekter. Även felstavningar och slangspråk tas upp

och analyseras, precis som de bokstäver och tecken som uteslutande har en bildskapande

funktion.

           I uppsatsens slutsats (kapitel 5) samlar jag sedan ihop samtliga aspekter för att ge en

sammanhängande bild av på vilket sätt Johnson använder orden som visuellt medel i

”Omkoppling” samt vilka paralleller man därmed kan dra till visuell konst. Där betonar jag

det visuella djupet och flerdimensionaliteten, närvaron av skapelseakten, formens möjliga

suveränitet samt vissa enskilda ords visuella egenskaper. Alla aspekter och element som

Johnson genom sitt knådande och kramande har givit sitt unika verk ”Omkoppling. (Till

Öyvind Fahlström.)”.
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7.  Bild: ”Omkoppling. (Till Öyvind Fahlström.)”

jk
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