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Abstract   

 
 
 
The Swedish contemporary poet Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) creates his poems by 

recycling and manipulating existing material. Though the overall opinion of his work has 

been positive, the idea that experimental poetry focus shape on the expense of content has led 

critics to either interpret the nonsensical and absurd aspects of UKON’s poetics as a 

consequence of the technical methods he uses to create his poetry, or to look beyond the 

nonsensical and absurd aspects to focus the fact that the poems creates meaning at all.  

The poems of UKON’s sixth collection of poems, Block (2005), differ from each other 

in many ways: some poems are lists and other revolves around a person – their content and 

construction vary and they can hardly be read as an expression of one persons thought. Still, 

the homogenous visual form creates a sense of uniformity – all the poems are shaped like 

blocks in different sizes, it has no page numbers and no names has been given the individual 

poems.  

By focusing the nonsensical and absurd aspects of UKON’s collection Block, and at the 

same time read the poetry through the light of the poetic context that UKON is connected to, 

this essays shows that UKON destroys and creates meaning in a way that is similar to the 

techniques used by the Victorian nonsense literature.  

As the Victorian nonsense literature make use of the language’s grammatical rules and 

genres to give the nonsense text a structure, UKON stages a reciprocal action between making 

use of and exceeding the conventional use of different language-contexts (e.g. erotic language 

or expressions such as “one must…”). Thus, the nonsensical aspects of UKON’s poetry are 

exposed as a consequent course of action to create and destroy meaning and Block can be read 

as a way to disclose how the language creates and maintains cultural clichés.  
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1 Inledning och bakgrund 

 
There is a phrase in French which says: ‘n’est pas fou qui veut’  

– it takes some talent to be a lunatic.  
 

– Jean-Jacques Lecercle 
 
 
 
 
  
Poeten och psykologen Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) debuterade 1990 med diktsamlingen 

Kung-kung och har sedan dess publicerat ytterligare åtta diktsamlingar.1 I sin poetiska praktik 

ägnar han sig åt att manipulera befintligt material med hjälp av olika metoder som till 

exempel détournement, ready-mades, cut-ups och fold-ins.2 I diktsamlingen Block (2005) står 

omarbetningar av Lukasevangeliet sida vid sida med förskjutningar av tv-psykologen Dr Phils 

hjälp-dig-själv-böcker och manipulationer av lagtexter – listan på textförlagorna kan göras 

lång.3 Genom att plocka existerande texter ur sina kontexter framträder de vanemässiga och 

konventionaliserade aspekterna av språket, och det är av dessa språkspel som UKON bygger 

sin poesi. Så här ser det ut när UKON ersatt alla erotiska ord ur Markis de Sades 

Sängkammarens filosofi med juridiska: 

 
Vad jag älskar att preskribera en mäktig arvsordning mot en jungfrus associationsrätt… och du, 

friherre, visa mig din vackra lagstiftningsprocedur…preskriberar jag dig väl, din libertin? … 

och ni, madame, amortera av mig, amortera av mig din gäldenär, ja, jag går i svaromål för att 

jag vill det…[39]. 

 

Särskilt spännande blir de dikter som inte har ett tydligt ursprung utan snarare byggs av olika 

sorters plattityder och klichéer: här är varje dikt ett sammelsurium av tomma ord som 

diktjaget desperat försöker kommunicera med. Ofta registrerar dikterna en pendelrörelse där 

                                                 
1 Kung-kung (1990), Under det som inte förgår (1992), Vädrets hjärna (1994), Sändning (1997), Någons stöd 
(1999), Stammar (2002), Familjeoxymoronen (2003), Block (2005), Synopsis (2007). 
2 Dessa metoder är olika tekniska sätt att bearbeta text som har använts sedan 1960-talet. Cut-up innebär att 
klippa sönder och slumpmässigt blanda samman en text; fold-in bygger på samma princip men viker materialet; 
en ready-made innebär att ta en existerande text och använda den poetiskt (t.ex. att arrangera texten som fri vers) 
; ett détournement innebär – starkt sammanfattat – att sammanföra två olika element och låta deras betydelse 
krocka. Alla metoder handlar alltså om att förskjuta och förändra ett ursprungsmaterials mening.  
3 Nilsson, Ulf Karl Olov, Block, Symposium, 2005. För information om texternas ursprung, se Jonas (J) 
Magnussons efterord. Diktsamlingen saknar sidnumrering, i de kommande hänvisningarna har jag räknat sidan 
med den första dikten som sida ett, följande sida som två, etc. 
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diktjagets ursprungliga tonläge förskjuts till ett annat: så kan en dikt som börjar i sårbar 

uppriktighet sluta i desperation och ilska. 

UKON:s prosapoesi, som kritikerna skriver in i den språkmaterialistiska skolan, arbetar 

sig alltså långt ifrån den centrallyriska traditionens ”koncentrerade subjektivism”, där poesin 

uttrycker diktarens känsla.4 Istället skapas Block av skenbart mekaniska textmanipulationer. 

Många dikter byggs kring ett autonomt ”jag” som talar; andra dikter är mer statiska återbruk 

av listor och – som i dikten ovan – parodiska manipulationer av välbekanta diskurser och 

kontexter. Alla dikter i Block bygger på ”ett i någon bemärkelse redan befintligt material” och 

bär på olika språkuniversa; de står som autonoma utsagor i diktsamlingen som, i sin helhet, 

bildar en polyfon skara av motsägelsefulla röster.5 

Den språkmaterialistiska poesins återbruk av tidigare avantgardens metoder – paralleller 

dras till framförallt till 1960-talet och den konkreta poesin – har fått kritikerna att diskutera 

om det är mer än trötta upprepningar av normbrott som redan gjorts.6 Föreställningen om 

återbruket som en upprepning kan knytas till en debatt där samtida experimentell poesi ställs i 

opposition mot en ”innehållsligt orienterad” poesi; där har kritiker tolkat språkmaterialistiska 

poeter som medvetet obegripliga, som att de prioriterar experimentell form framför poetiskt 

innehåll.7 Denna föreställning återspeglas i mottagandet av UKON:s verk; det finns en 

tendens att fokusera den experimentella formen snarare än dikternas innehåll.  

Men även om den språkmaterialistiska metoden har ett tämligen tekniskt 

tillvägagångssätt för att bygga poesi, så kan UKON:s dikter inte reduceras till dessa tekniker. 

Den stora styrkan med Block är hur ny mening stiger fram ur den språkliga härdsmältan; 

dikterna blir en narrspegel över våra språkliga schabloner. Genom att fokusera de 

nonsensaktiga aspekterna av Block – och läsa diktsamlingen med nonsenslitteraturens 

tradition som fond – vill jag försöka närma mig en förståelse av diktsamlingens till synes 

meningslösa ordkaskader, på så sätt syftar analysen till att se förbi de tekniska greppen och 

framhäva dikternas innehåll. Samtidigt måste UKON:s experimentella tillvägagångssätt läsas 

som ett medvetet estetiskt val och därför kommer min analys att ske i ljus av den 

språkmaterialistiska riktning som UKON skrivs in i.  

                                                 
4 Litteraturhandboken, Linell, Björn, (red.),  Bokförlaget Forum, 1999, s. 822. 
5 Magnusson, Jonas (J), efterordet till Block, s.68.  
6 Parallellerna till konkret poesi dras både av Amelie Björck och Tommy Olofsson i deras respektive 
recensioner, men diskussionen om hur den experimentella formen kan läsas – och om den är mer än form – 
gäller den språkmaterialistiska skolan i stort.  
7 För närmare information om denna debatt, se t.ex ”Dikten: hjärta och brus. Kan en form vara politisk?” där 
Magnus Carlbring och Jesper Olsson debatterar polariseringen mellan språkmaterialistisk och s.k. ”innehållsligt 
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Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera UKON:s diktsamling Block ur ett perspektiv som 

både fokuserar dikternas nonsensaktiga språklekar och kopplar dessa till en 

språkmaterialistisk kontext. Att valet föll på Block beror på att den i sin form tydligt visar hur 

betydelse kan skapas i skärningspunkten mellan alla dikternas omöjliga utsagor. 
 

Metod och teori 

Uppsatsens första del diskuterar mottagandet av UKON:s poesi. Jag har valt att på samma 

gång bredda och fokusera receptionen: å ena sidan utökas min presentation till att även 

innefatta den senaste diktsamlingen, Synopsis (2007) och två diktsamlingar som föregriper 

Block: Stammar (2002) och Familjeoxymoronen (2003). Å andra sidan har jag valt att 

koncentrera mig på två kritiker som recenserat UKON mer än en gång och som diskuterar den 

språkmaterialistiska tradition de skriver in honom i: Svenska Dagbladets Tommy Olofsson 

och Göteborgs-Postens Amelie Björck.8 Syftet med att bredda receptionshistorien är att kunna 

belysa ett mer övergripande förhållningssätt i hur UKON:s experimentella poesi bemötts.  

 De teoretiska utgångspunkterna för min analys som introduceras efter denna diskussion 

kan kortfattat sägas kretsa kring tre verk. För att kunna undersöka de nonsensaktiga dragen i 

UKON:s poesi visar jag hur den viktorianska nonsenslitteraturen skapar sina språklekar 

utifrån Jean-Jacques Lecercles bok The Philosophy of Nonsense.9 UKON:s poetiska praktik 

förankras sedan i den litteraturhistoriska kontext som kritikerna skrivit in honom i, en 

diskussion som tar sin utgångspunkt i Marjorie Perloffs bok Radical Artifice och Jesper 

Olssons avhandling Alfabetets användning.10 I uppsatsens andra del låter jag dessa teoretiska 

utgångspunkter fungera som ett prisma mot vilken analysen av Block bryts.  

 

                                                                                                                                                         
orienterad poesi”, Lyrikvännen, nr. 5, 2001. Carlbring menar t.ex att den språkmaterialistiska poesin ” verkar i ett 
språkligt och textuellt vakuum och bygger murar av svårtillgänglighet och språklig eskapism.” (s.12).  
8 Valet föll på dessa recensenter eftersom de på ett intressant sätt diskuterar några av de svårigheter som läsaren 
av UKONs experimentella poesi ställs inför, samtidigt som recensionerna reflekterar den debatt om samtida 
experimentell poesi som UKONs poesi kan knytas till. 
9 Lecercle, Jean-Jacques, The philosophy of nonsense. The intuitions of Victorian nonsense literature, Routledge, 
1994. 
10 Perloff, Marjorie, Radical Artifice. Writing poetry in the age of media, The University of Chicago Press, 1991; 
Olsson, Jesper, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960tal, OEI Editör, 
2005. 
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Tidigare forskning 
 

 

Jesper Olsson läser, i sin avhandling Alfabetets användning, UKON som en av de poeter som 

på olika sätt iscensätter ”ett återbruk och en omfunktionering” av den konkreta poesins 

metoder; samtidigt reserverar han begreppet konkret poesi för 1960-talet och dess specifika 

historiska kontext.11 Analogt med detta tolkar jag den språkmaterialistiska estetiken som en 

utveckling av den konkreta poesin, inte en upprepning av den.  

Vidare drar Jesper Olsson paralleller mellan den konkreta poesins »språkknådande« och 

nonsenstraditionen, men menar att genrerna skiljs åt då nonsens ”bland annat [rymmer] en 

helt annan syntaktisk och morfologisk stabilitet”.12 Ett av de drag som skiljer UKON:s poesi 

från den konkreta poesin är att den ofta uppvisar en sådan stabilitet, en fingervisning att det 

kan vara fruktbart att fokusera poesin ur nonsenslitteraturens tradition. 

 Begreppet »språkmaterialism« tillskrivs, trots att det cirkulerat frekvent i den svenska 

kulturdebatten, långt ifrån en enhetlig betydelse och behöver diskuteras. Lisa Schmidt 

definierar i sin D-uppsats den språkmaterialistiska skolan som ”poeter som på ett intellektuellt 

och ofta teoretiskt vis arbetar med språket, som utmanar dess grammatiska funktioner 

tematiskt och formmässigt”.13 Samtidigt avfärdar hon beteckningen som ”en tämligen snäv 

benämning för lyriska projekt av dessa slag” och väljer den löst fokuserade termen 

”språkpoesi” för att beskriva poesi som har tagit ”ett kraftigt avsteg från det centrallyriska för 

att istället låta språket utgöra både utgångspunkten och undersökningsområdet för det lyriska 

projektet.”14 Sigrid Nurbo väljer å andra sidan i sin D-uppsats att använda begreppet 

languagepoesi för att beskriva samma poeter.15 

 Det är alltså svårt att skilja languagepoesi från språkmaterialistisk sådan – båda 

begreppen betecknar experimentell poesi som i opposition till en centrallyrisk tradition arbetar 

formfokuserat och ofta språkkritiskt. Anledningen till att jag ändå valt att använda begreppet 

språkmaterialism i min uppsats, är att det använts frekvent i receptionen av UKON och 

dessutom förankrar honom i en svensk kontext och till de debatter som här förts.  

 

                                                 
11 Olsson, Jesper, s.469. 
12 Olsson, Jesper, s.140. 
13 Schmidt, Lisa, KR’PTA – samtidspoesin och Derrida spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid 
Storholmen och Anna Hallberg, Södertörns högskola, 2005. s.7 
14 Schmidt, Lisa, s.5.  
15 Nurbo, Sigrid, S P R A W L. En studie av tre svenska language-dikters metod för att sprida och fördela dikt, 
Lunds Universitet, 2007, s.7. Jämför Sigrid Nurbos syn på Lars Mikael Raattamaa som languagepoet (s.11) med 
Lisa Schmidts syn på honom som språkmaterialistisk poet (Schmidt, Lisa, s.5). 
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2 Teori: artefaktion och nonsens 

  Det är, nonesene […] att reducera en 
en mågnfald av fefrent 

prosdodisk, tematisk och diskusriva 
händlignar till en meningens 

noolnivå. Vad vi har är en variation av 
valenser. Nin-sens.mening är för binär 
motstäting, för mycket oallt eller ingit 

kalkyl med ninsens som i sin själva 
betyedlse verkar vara lka med ingen mening alls. Vi 

har knaskne att göra mde en grumlig av mening, vilkt 
innebär att inte lita på konvnetionella 

metoder för överföring av mening men sm kan 
eerbjuda ett bättre menings-sskaande än  

spesi9ikaformer av dominerade disurks som 
inte betyder någonting alls i yrka dss 

hyperkonventionalitet […] 
 

          - Charles Bernstein16 
Reception 

Receptionen av UKON:s poesi är, i sin helhet, övervägande positiv. Men när recensenterna 

försöker hitta vägar in i texten lyser motsättningen mellan å ena sidan experimentell och 

formfokuserad poesi och å andra sidan ”innehållsligt orienterad” poesi igenom.17 

Föreställningen att språkmaterialistisk poesi prioriterar experimentell form framför poetiskt 

innehåll genomsyrar recensionerna och skapar ett ambivalent förhållningssätt till UKON:s 

poetiska metoder.  

 När Svenska Dagbladets Tommy Olofsson recenserar UKON:s sjätte diktsamling 

Stammar halkar han på textens glatta yta utan att finna en väg in i poesin. Omdömet blir att 

projektet är ”intressant som fenomen, som ett sofistikerat uttryck för den så kallade 

språkmaterialistiska skola som befrämjas av poesitidskriften OEI” men som, befarar han, 

leder till ”en poetisk återvändsgränd.”18 Det är endast i de dikter där materialet utgörs av 

UKON:s fars dagböcker som ett visst intresse väcks; där ”får man illusionen av att ana 

konturen av en människa.” Tommy Olofsson kan alltså läsa dikterna som ett ”uttryck” för en 

estetik – men inte som poesi. 

                                                 
16 Bernstein, Charles, del av ”A defence of Poetry” översatt och tryckt som ”Ett försvar för poesin” i OEI 1/1999. 
Felstavningarna är Charles Bernsteins, och alltså inte ”fel”-stavningar. 
17 Se tidigare hänvisningar till debatten mellan Jesper Olsson och Magnus Carlbring i Lyrikvännen. Denna debatt 
binder Jesper Olsson även till konkretismen, jfr. Alfabetets Användning s. 464f. 
18 Olofsson, Tommy, ”Småsmarta övningar skapar inte poesi”, publicerad i Svenska Dagbladet, 2002-05-28. 
Hänvisning till recensionerna sker inledningsvis, efterföljande citat notas inte i brödtexten utan kommer från 
samma text till dess att en ny hänvisning görs.  
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 Fem år senare, i recensionen av Synopsis (2007), är Tommy Olofsson mycket mer 

positiv. Men det positiva omdömet av UKON:s nya diktsamling ställs hela tiden mot den 

övriga språkmaterialistiska skolan som beskrivs som ett ”arriärgarde som agerar opportun 

svans”, vars mediokra alster ”sällan framstår som annat än vaga ekon av det tidiga 60-talets 

svenska konkretism.”19 Till skillnad från övriga språkmaterialistiska poeter menar Tommy 

Olofsson att UKON hellre ”odlar mångtydigheten” än gör metoden till huvudsaken; han 

”ägnar sig [inte huvudsakligen] åt dekonstruktion (och verbal sophantering) utan arbetar 

mycket mera dynamiskt, såtillvida att han både bygger upp och bryter ner mening och 

betydelse i sina texter.” Och UKON verkar, i Tommy Olofssons ögon, vara ensam om att 

”sällan återknyta till den halvsekelgamla konkretismen.” Det positiva omdömet ställs alltså 

mot den övriga språkmaterialistiska skolan som fortfarande anses låta formen – ”det verbala 

läggspelet” – bli självändamål. Recensionen ägnar mer utrymme åt att försöka skilja UKON 

från andra språkmaterialistiska poeter, än att analysera UKON:s poesi.  

 Liksom Tommy Olofsson drar Göteborgs-Postens kritiker Amelie Björck i sina olika 

recensioner paralleller både till 1960-talet och till den internationella languagerörelsen – 

samtidigt uppmärksammar hon skillnader.20 UKON använder, menar Amelie Björck i 

recensionen av Familjeoxymoronen, språket som ”livsbärande materia” och poesin 

genomsyras av en djupt mänsklig erfarenhet. I hennes tolkning begränsas UKON:s poesi inte 

till ett experimentellt innehåll, poesin bär istället en dubbel rörelse där fragmentariseringens 

kaos motverkas av formens stöd: ”trots sönderdelningen består strukturen, och fragmenten 

förblir mot alla odds prydligt inordnade i den trygga yttre ramen.”21 

 Amelie Björcks recensioner fokuserar hur den experimentella formen i UKON:s poesi 

problematiserar förhållandet mellan språk och värld; i recensionen av Block noterar Amelie 

Björck hur metoderna underställs resultatet och ansvaret för de manipulerade bekännelserna 

läggs på ”det självgående språk som så villigt tar över så fort vi inte orkar formulera oss 

originellt”.22 Här påpekar hon även att diktsamlingen stundtals erbjuder ”en formidabel 

hyllning till nonsenstramset”, ett omdöme hon dock inte fördjupar.  

 Amelie Björck verkar alltså medveten om föreställningen att experimentell dikt skulle 

fokusera form framför innehåll, och i recensionen av Synopsis understryker hon att UKON 

                                                 
19 Olofsson, Tommy, ”Nilssons språklekar bär frukt”, publicerad i Svenska Dagbladet 2007-09-25. 
20 Se både recensionen av Block, ”Blockadbrytarbugg”, och recensionen av Familjeoxymoronen, ”Tvång eller 
kärlek? Oftast båda”, båda publicerade i Göteborgs-Posten..  
21 Björck, Amelie, ”Tvång eller kärlek? Oftast båda”, publicerad i Göteborgs-Posten, 2003-11-14.  
22 Björck, Amelie, ”Blockadbrytarbugg”, publicerad i Göteborgs-Posten 2005-05-29. 
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visserligen är en språkmaterialistisk poet – ”men inte på något torrt och mekaniskt sätt.”23 I 

UKON:s diktvärld läser Amelie Björck språket som ”den materia av ljud, uttryck, mytstoff, 

halvfabrikat, med vilken vi bygger vår världsbild, men också våra individuella känslor, 

identiteter, livsberättelser. Språket är det yttre och kollektiva med vilket vi bygger vårt inre.” 

 Den språkmaterialistiska metoden är uppenbarligen en utmaning, något som måste 

försvaras eller förklaras, och som lätt skymmer sikten för dikternas underliggande mening. 

Att där ändå finns en sådan erkänner båda recensenterna: Tommy Olofsson motvilligt och 

Amelie Björck insiktsfullt. Men föreställningen om att den språkmaterialistiska skolans 

experimentella form sker på bekostnad av dess innehåll påverkar ändå båda recensenterna. De 

nonsensaktiga aspekterna av UKON:s poesi tolkas antingen, som i Tommy Olofssons första 

recension, som en konsekvens av den språkmaterialistiska poetikens tekniker; eller – när 

Amelie Björck försöker bemöta denna föreställning – så nämns de bara i förbigående, till 

förmån för ett fokus på hur dikterna faktiskt bär på ett innehåll överhuvudtaget. 

 Jag kommer, i det följande, att läsa de nonsensaktiga dragen av Block som en medveten 

teknik för att bryta ner och bygga upp mening. Men hur fungerar då nonsenslitteraturens 

språkspel? 

 

Nonsenslitteraturens strukturerade regelbrott  

När Jean-Jacques Lecercle analyserar den viktorianska nonsenslitteraturen i The Philosophy 

of Nonsense visar han att det som vid första anblick ger sken av att vara en slumpmässig lek 

med språk, i själva verket struktureras av en växelverkan mellan underminerande och 

upprätthållande av språkliga regler. Ett av de exempel han ger är en dikt ur A Nonsense 

Anthology (1902): 
 

 

 

 

 

 

 

        Oh, lady, wake! The azure moon 

        Is rippling in the verdant skies, 

        The owl is warbling his soft tune, 

        Awaiting but thy snowy eyes.                 – The Ballad of Bedlam 24 

 

Frånvaron av semantisk betydelse kompenseras, vilket är utmärkande för nonsenslitteraturen, 

av en stark syntaktisk struktur. Det nonsensaktiga i dikten – som utgörs både av omöjliga 

sammanställningar som ”the verdant skies” [de grönskande skyarna] och semantiska 

                                                 
23 Björck, Amelie, ”Oslagbar poetisk återvinnare”, publicerad i Göteborgs-Posten 2007-09-25. 
24 Lecercle, Jean-Jacques, s. 60. 

The joys of future years are past, 

To-morrow´s hopes have fled away;

Still let us love, an e’en at last 

We shall be happy yesterday. 
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motsägelser som ”We shall be happy yesterday” [Vi skall bli lyckliga igår] – stabiliseras av 

det regelbundna versmåttet. Det är alltså, i Jean-Jacques Lecercles analys, i kontrasten mellan 

det korrekta versmåttet och den syntaktiska strukturen, och avsaknaden av semantiskt 

sammanhang som nonsenslitteraturen arbetar vare sig det gäller poesi eller prosa.25  

 Genom den kärleksfulla apostrofen inledningsvis ”Oh, lady, wake!” och genom det sätt 

dikten använder (men förvrider) klichéer parodierar dikten en klassisk kärleksballad. När 

nonsenslitteraturen överskrider språkets gränser sker det alltså både med hjälp av 

stabiliserande grammatiska strukturer och genom att den parasiterar på olika intertexter.26 På 

så sätt är det genom den dubbla funktionen av närhet och avstånd till ett (språk)original som 

nonsenslitteraturen arbetar: genom att utnyttja språkets delar och dess grammatiska regler 

spelar nonsenslitteraturen på en växelverkan mellan likhet och olikhet. Det är här 

nonsenslitteraturens lockelse skapas: betydelsen verkar alltid vara runt hörnet.   

 Nonsenslitteratur inbegriper även motsägelsefulla dialoger och absurda scenarier, till 

exempel de som utspelar sig i Alice i underlandet. Samtidigt är dessa händelser och dialoger 

varken godtyckliga eller osammanhängande utan anpassar sig, precis som i fallet i dikten 

ovan, till samma strategi av subversion och stöd. Syftet med detta slags nonsens är att Alice 

genom sin resa i underlandet lär sig att inte blint acceptera lingvistiska konventioner.27  

 Nonsenslitteraturen inbegriper alltså både språkligt nonsens – med portmanteau-ord, 

ologiska beskrivningar och påhittade ord – och ett innehållsligt baserat nonsens med dess 

motsägelsefulla och omöjliga situationer.28 De språkliga övertrampen stabiliseras genom 

nonsenslitteraturens teknik av parodi eller beskrivning. Litteraturen antingen parodierar 

språket genom att spela på likheter med genrer eller existerande texter, eller så beskriver den 

språket genom att hämta stabilitet från grammatiska regler som samtidigt upphävs.29 På så sätt 

lyckas nybildningarna påminna om existerande ord men samtidigt sakna betydelse. Ett talande 

exempel på nonsenslitteraturens teknik för att ’beskriva’ språket är när den uppmärksammar 

en språklig funktion bara för att exploatera den. Genom att utnyttja reglerna för hur ett 

adjektiv kompareras – bra, bättre, bäst – kan denna regel användas för att i ett liknande 

sammanhang lämna grammatikens inhägnad: få, färre, färst. Färst är en språklig omöjlighet; 

antingen är man få, eller så är man färre – ändå klingar ’färst’ härligt välbekant.  

                                                 
25 Lecercle, Jean-Jacques, s. 60. 
26 Det handlar inte endast om att parodiera genrer – som i dikten citerad ovan – utan även om parodieringar av 
specifika dikter, jfr. Lecercle, Jean-Jacques, s. 171. 
27 Lecercle, Jean-Jacques, s. 111ff. 
28 Portmanteau-ord är sammandragningar av ord : t.ex. ”slithy” som kommer av ”slimy” och ”lithe”, jfr. 
Lecercle, Jean-Jacques, s. 44.  
29 Lecercle, Jean-Jacques, s.36.  
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 Istället för att syfta till en lekfull imitation eller slumpmässig disorganisation av språket 

praktiserar nonsenslitteraturen en regelbunden anarki: strukturerat kaos på både lingvistisk 

och innehållslig nivå är nyckelordet för att förstå hur nonsenslitteraturen överskrider språkets 

gränser.30 För friheten är inte total. Om regelbrotten sker både på syntaktisk och semantisk 

nivå lämnar texten nonsenstraditionen och passerar över i meningslöshet. Som exempel på 

sådant ger Jean-Jacques Lecercle denna text skriven i början av 1800-talet av 

mentalsjukhuspatienten James Tilley Matthews: 
 

James, Absolute, Sole, & Supreme Sacred Omni Imperious Arch Grand Arch Sovereign. Omni 

Imperious Arch Grand Arch Proprietor Omni Imperious Arch-Grand-Arch-Emperor-Supreme 

etc. March the Twentieth One Thousand Eight hundred & four.31 

 

En snabb blick på Block visar dock att UKON ofta tangerar gränsen där poesin faller över i 

det som med Jean-Jacques Lecercles definition är betydelselösa språkliga åtbörder. Men här 

vill jag föreslå att UKON:s poetiska kontext skänker kompenserande stabilitet. Jean-Jacques 

Lecercle menar nämligen att nonsenslitteraturen har en utveckling som sker parallellt med det 

viktorianska skolväsendet, att den har ”the same goals (but not the same methods) as school 

education: to teach children the rules of language”.32 På samma sätt bör UKON:s poesi – från 

de nonsensaktiga men syntaktiskt korrekta dikterna, till de mest uppbrutna och obegripliga 

sådana – läsas ur den poetiska kontext han skriver ur. Liksom den viktorianska 

nonsenslitteraturen förmedlar kunskap om språkets konstruktion och de konventioner som 

styr den språkliga kommunikationen verkar språklekarna i Block ha ett liknande syfte. Men 

kontexten har förändrats – det är dags att se närmare på den språkmaterialistiska poetiken. 

 

Språkmaterialismens radikala artefaktion  

Det går att närma sig språkmaterialismens uppbrutna estetik genom litteraturvetaren Marjorie 

Perloffs begrepp »radikal artefaktion«, som syftar till att beskriva experimentell poesi som 

använder ett språk som rör sig långt ifrån det ”naturliga”. Denna poesi kan ta sig olika uttryck 

och återfinns i allt från ”the gestural and playfully parodic lyric of John Ashbery, to the 

concrete or sound-text poem, to the Oulipo (rule-generated) work, to collage-text and 

                                                 
30 För fler infallsvinklar på nonsenslitteratur och nonsensteori rekommenderas det senaste numret av tidskriften 
OEI (nr 33/34/35, 2007).   
31 Lecercle, Jean-Jacques, s.61. 
32 Lecercle, Jean-Jacques, s.216. 
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performance, […] and to the ‘antisyntactical’ and ‘antireferential’ lyric that goes by the name 

of Language poetry.”33 Motståndet mot en naturlig poetisk röst läser Marjorie Perloff som en 

reaktion på att det ”vardagliga språk” som modernisterna eftersträvade idag distribueras som 

spektakel genom olika mediala nätverk: 
 

Indeed, what Eliot called ’the ordinary everyday language which we use and hear’ has now 

entered an arena where ’natural talk,’ filtered through the electronic media, packaged and 

processed, becomes the TV ’talk show,’ talk show being an apt name for the transformation of 

speech into spectacle.34 

 

Den samtida poesins estetik – avsteget från centrallyriska former och införandet av ett 

mekaniskt parasiterande på omvärlden – bör alltså enligt Marjorie Perloff inte tolkas som 

synonymt med tidigare avantgardes strävan att luckra upp gränserna mellan populär- och 

högkultur. Den radikala artefaktionen är medveten estetisk obstruktion och inte ett försök att 

återupprepa gamla normbrott.35  

 Marjorie Perloff läser den experimentella estetiken som en reaktion på de mediala 

språket som hon bäst tycker kan förstås i termer av det som Jean Baudrillard kallar ”simulacra 

– ’models of a real without origin or reality: a hyperreal.’”36 Baudrillards syn på det 

medialiserade språket som ett evigt citerande och parafraserade utan verklighetsförankring 

understryker tanken som Marjorie Perloff presenterar: att språket som distribueras genom 

mediala nätverk är ett nivellerat och abstrakt språk – ett »mediaspråk« –  som ska kunna 

innefatta så många som möjligt.37 På detta utslätade tal reagerar alltså vissa poeter med ett 

uppbrutet språk – en radikal artefaktion – något som i Jesper Olssons ögon binder samman 

den experimentella estetiken med en politisk agenda: 

 
Poetisk artefaktion blir ur detta perspektiv synonymt med såväl estetiska utmaningar som 

politiskt motstånd. Genom att avlägsna sig från det ”naturliga” och det ”autentiska” utseendet 

(och innehållet) kan vissa former av poesi införa ett mått av friktion och reflektion i 

förhållande till de diskursiva och medieteknologiska nätverken.38 

                                                 
33 Perloff, Marjorie, s. 45. Den svenska översättningen, »radikal artefaktion«, används av Jesper Olsson i 
Alfabetets användning.  
34 Perloff, Marjorie, s.36. 
35 Perloff, Marjorie, s. 9. Det är enligt henne en vanlig föreställning att samtida poeters experimentella grepp 
tolkas som en fortsättning på det tidiga 1900-talets avantgarde”. Skillnaden mellan t.ex. dadaisternas 
gränssprängande estetik och de samtida poeternas är dock att de senare använder sig av en experimentell form 
för att skapa motstånd mot det nivellerade vardagsspråket, inte för att bjuda in det i poesins värld. 
36 Perloff, Marjorie, s.39. 
37 Perloff, Marjorie, s.39f. 
38 Olsson, Jesper, s.22.  
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När Jesper Olsson i sin avhandling använder begreppet artefaktion så fokuserar han på den 

svenska konkreta poesins ”drastiska avlägsnande från ett ’naturligt’ språk”.39 Marjorie Perloff 

använder dock begreppet i en vidare kontext; som ett sätt att beskriva bakgrunden till den 

experimentella estetikens motstånd mot ett naturligt språk – och det är denna bakgrund jag 

vill ta fasta på. För när Jesper Olsson, i tidskriften Lyrikvännen, ger en definition av den 

språkmaterialistiska poesins poetik så understryker han hur den uppbrutna manipuleringen av 

textförlagor kan läsas som ett sätt att illustrera samtiden: 

 
Poesin spelar inte informationens språkspel, men den är skriven på informationens språk. 

Snarare än att ta burskydd: använda sig av och utsätta sig för det språkmaterial som faktiskt 

finns där, vare sig man vill eller inte. Istället för de idoga restaureringarna av ett inre: skriva 

från utsidan.40  
 

Genom att använda det språkmaterial som omgärdar 2000-talets informationssamhälle kan 

UKON:s poetiska tekniker och experimentella språk läsas som ett språkkritiskt sätt att avbilda 

världen. Referensen till omvärlden upprätthålls genom förlagorna som absorberas och 

manipulationerna växlar mellan att resultera i komiska illustrationer och att leverera en 

samtidskritik, något som blir ännu tydligare när UKON:s poesi läses i ljuset av 

nonsenstraditionen.  
 

 

                                                 
39 Olsson, Jesper, s.15.  
40 ”Dikten: hjärta och brus. Kan en form vara politisk?”, s.14. 
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3 Analys 
 

 

 

 

Vid första anblicken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinnets vana varnar sinnet för vansinnet, 

vansinnet varnar sinnet för sinnets vana, sinnet 

varnar vansinnet för sinnets vana, sinnet varnar 

sinnets vana för vansinnet; eftersom sinnets vana 

varnar sinnet för vansinnet varnar vansinnet 

sinnet för sinnets vana, eftersom sinnets vana 

varnar […] [32] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk.3:23-38  Och Jessore var vid pass trettio år 

gammal, när han begynte sitt verk. Och man 

menar att han var son av Joseph City, som var 

son av Ellisville, som var son av Matatiele, som 

var son av Lewiston, som var son av Melfi, som 

var son av Jandaq,  som var son av Joseph City, 

som […] [9] 

 

Block består av femtioen prosadikter och följs av ett elva sidor långt efterord skrivet av 

Jonas (J) Magnusson där UKON:s metoder och estetik beskrivs. Att en nyutgiven 

diktsamling ges ett efterord – som en konservöppnare för att öppna den hermetiska boxen – 

är inte vanligt, och säger väl kanske något om de hinder som den språkmaterialistiska 

poesin kan sägas sätta upp.  

Prosadikterna är uppställda som massiva textblock i varierande storlek, kvadratiska 

eller rektangulära till formen. Inte ens diktens sista rad bryter denna form; varje dikt 

presenteras alltså som en helgjuten fyrkant. Denna genomgående princip skapar en känsla 

av uniformitet; blockkonstruktionen avindividualiserar de enskilda dikterna och formen 

betonar att de ingår som byggstenar i en större konstruktion, något som förstärks ytterligare 

Av misstag råkar jag döda dig, jag halkar till i

trappan, drar med dig i fallet och du bryter

nacken, men vi har tur, du återuppstår! Du lever!

Men av misstag råkar jag döda dig igen, jag

serverar dig skämd mat och du förgiftas och dör,

men vi har tur igen, du återuppstår! Men åh nej!

Jag gör det igen! Jag kör bilen […] [4] 

Frågan om en persons fortsatta namninnehav bör

regelmässigt tas upp till prövning när någon

dömts för grovt brott – i första hand givetvis där

namn kommit till användning – förfallit till annan

allvarlig asocialitet, missbrukat namn, grovt

åsidosatt gällande regler för förvaring av namn

eller drabbats av sådan […] [41] 
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av att diktsamlingen både saknar titlar och sidnumrering.41 Trots detta spänner dikterna i 

Block över ett brett spektrum – vissa dikter byggs kring ett ”jag”, några verkar vara en 

skenbart objektiv beskrivning av något, andra är förment mekaniska listor och förvridna 

lagtexter, etc. Dikterna skiljs åt genom sina olika konstruktioner och språkvärldar, de utgör 

autonoma entiteter och totalteffekten blir en högröstad kakofoni av röster, dårskaper och 

plattityder; samtidigt hålls diktsamlingen som totalitet samman av den enhetliga formen. 

Liksom Amelie Björck menade att den yttre formen gav strukturerande stöd för de 

fragmentariska dikterna i Familjeoxymoronen, verkar formen fylla en liknande funktion i 

Block. Kontrasten mellan mångfald och likhet tolkar jag som ett avsiktligt grepp; den 

enhetliga visuella estetiken kan läsas som ett sätt att signalera att de individuella dikterna 

bara är skenbart olika men i själva verket sammanförs av ett likformigt tänkande.   

Diktsamlingens form och titel är alltså varandras motsvarigheter, samtidigt som de 

enskilda dikterna skiljer sig från varandra genom språkbruk, innehåll och på det sätt 

UKON bearbetar materialet. Bortsett från de visuella aspekterna av Block sammanförs 

dikterna av att de alla utgår från ett befintligt språkligt material som på något sätt 

manipuleras. Teknikerna för dessa manipulationer kan, som jag tidigare påpekat, härledas 

till den konkreta poesin och 1960-talet där tekniker som cut-ups, fold-in och listor är 

vanliga.  

Dessa bearbetningar, som skapar mycket olika dikter, framkallar ett mönster; 

dikternas struktur verkar ofta motarbeta innehållet vilket resulterar i de nonsenslika dragen. 

Och även om UKON:s poesi inte enkelt låter sig stoppas in i ett enskilt litterärt ’block’ 

utan att deformeras, vill jag ändå hävda att han på många sätt förvaltar arvet från den 

viktorianska nonsenstraditionen. De kantiga och absurda dragen i poesin som genomsyrar 

Block och vid första anblick kan ge illusionen av att vara slumpmässiga språklekar, kan i 

själva verket läsas som ett konsekvent tillvägagångssätt för att destruera och konstruera 

mening. Nästa avsnitt av min analys syftar till att försöka visa några av de tillvägagångssätt 

som Block erbjuder för skapa nonsens.  

 

Att beskriva och parodiera språkbruk  

Analogt med den viktorianska nonsenslitteraturens språkförvridningar struktureras många 

av UKON:s dikter kring ett spel med språkliga konstruktioner och konventioner. Om de 

                                                 
41 Eftersom inga av dikterna har titlar så benämner jag dem efter deras inledande rader, återgiva inom klamrar.  
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viktorianska nonsenslekarna bärs fram av ett i grunden undervisande syfte, verkar UKON:s 

poesi bäras fram av en önskan att frilägga de språkliga strukturer som genomsyrar vårt tal. 

Jag har valt att fokusera på tre aspekter av diktsamlingen, tre av de olika tillvägagångssätt 

för att beskriva och parodiera vårt samtida språkbruk som skapar det nonsens som 

framträder i Block. I det första avsnittet låter UKON två språkkontexter krocka. 

 

Parodieringar 

Vid flera tillfällen i Block låter UKON två språkkontexter smälta samman. Inledningsvis 

citerade jag en av prosadikterna som är en bearbetning av Markis de Sades 

Sängkammarens filosofi, och det kan vara värdefullt att titta närmare på den för att 

illustrera hur UKON låter de olika språkbruken spelas ut mot varandra: 

 
Vad jag älskar att preskribera en mäktig arvsordning mot en jungfrus associationsrätt … och 

du, friherre, visa mig din vackra lagstiftningsprocedur … preskriberar jag dig väl, din libertin? 

… och ni, madame, amortera av mig, amortera av mig din gäldenär, ja, jag går i svaromål för 

att jag vill det … Låt det gå för dig också, Eugenie, min ängel, ja, låt det gå; Augustin fyller 

mig ofrivilligt med straffrätt … [39]. 

 

Effekten är omedelbar. Det erotiska talet och de juridiska fraserna möts i en frontalkrock 

som får dikten att dra samtidigt åt flera håll: det komiska, det absurda, det nonsensaktiga. 

Den erotiska tonen kommer dels av tilltalen ”din libertin”, ”ni, madame”, dels av enskilda 

ordval som exempelvis ”älskar” och ”jungfru”; men de beror även på att han skapar 

överklivningar med hjälp av likalydande fraser, som till exempel ”amortera av” som i en 

erotiserad kontext leder tankarna till ”suga av”. 

Parasiteringen på en förlaga – här den erotiska kontextens sexualiserade och 

’förbjudna’ ord – är bärande för denna dikt och det är i mötet med den torra, juridiska 

världen som diktens mening skapas. Liksom hos nonsenslitteraturen är överskridandet 

konsekvent och regelbundet; UKON ägnar sig åt förskjutningar av befintliga ords mening 

genom felkombinationer på ett sätt som påminner om »de grönskande skyarna« i ”The 

Ballad of Bedlam”. Diktens nonsenseffekt beror alltså inte på orden, som i sig är fullt 

begripliga, eller syntaxen, som är korrekt; istället beror det på att språkvärlden som dikten 

parasiterar på – det erotiska språkets vars värld både är ”förbjuden” och privat – krockar 

med det juridiska språkets offentliga ton. På så sätt förskjuts ordens mening: de juridiska 

orden censurerar inte det erotiska språket, utan dess auktoritet undermineras när begreppen 
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erotiseras. Den juridiska världen – och därmed den offentliga – sugs in i den erotiska och 

det sker en subversiv rörelse där det ’låga’ och privata görs offentligt och allmänt på det 

juridiskas bekostnad. I denna dikt parodierar och överskrider UKON konventionerna för 

två högst olika sfärer – den privata och den offentliga – och diktens nonsensaktiga drag 

framträder ur distansen mellan de två sammansmälta språkkontexterna.  

Liksom nonsenslitteraturen strukturerar sina språkspel, strukturerar UKON sin 

nonsensaktiga och absurda prosapoesi efter olika principer. Den parodierande fusionen, här 

mellan två genrer, är ett av de tillvägagångssätt som Block visar upp; men UKON har fler 

tekniker för att på ett strukturerat sätt bryta ner och bygga upp mening. I nästa avsnitt, som 

fokuserar hur vissa av prosadikterna i Block beskriver språkliga funktioner,  blir UKON:s 

tekniker för att motarbeta mening mer subtil. Här fokuseras två prosadikter som är formade 

som samtal, och vars nonsensaktiga drag grundas i att de beskriver hur språket används. 

 

Beskrivningar 

De nonsenslika dragen som bryter ner och bygger upp mening i Block kan även, förutom 

att grundas i parodierandet av språkkontexter, framträda som en konsekvens av att dikterna 

beskriver och överskrider språkliga konventioner. Ett talande exempel på detta är dikten 

»Oj, tävlade hon?…«, en fragmentarisk och nedbruten dikt där satserna snubblar över 

varandra och meningen drar åt olika håll samtidigt: 

 
Oj, tävlade hon? Du får droppa biten, det är det enda som svalkar. Ramlade du? Ska du ha en 

ny bit? Ska vi gå ned i vattnet? Det är vatten överallt, åååh! Biten har blivit gräddad i vattnet 

som ramlade. Jag köpte med mig en bit bröd och… hallå! Kan du gå upp och kolla om den 

finns kvar? Är hela den här min? Nej, ta en bit. Är dom starka dom där? Ja, ja, du får ta. [6] 

 

Texten är polyfon, den inledande frasen ”Oj, tävlade hon?” sägs av en person till en annan 

men syftar samtidigt på en tredje person – ”hon” som tävlade. Vi befinner oss alltså i en 

grupp, med flera ’du’ och jaglösa kommentarer: ”Oj, tävlade hon?”, ”Nej, ta en bit” – 

replikerna skjuter parallellt och överlappande, mot okända mål. Vissa repliker låter ana ett 

tilltal till barn: ”Ramlade du? Ska du ha en ny? … Ja, ja, du får ta.” Men här finns också 

upprepningar som förvirrar – till exempel av ’bit’, vars betydelse varje gång förskjuts och 

verkar syfta på olika saker. Dikten ger, genom sin konstruktion, vissa ledtrådar om 

situationen den utgår ifrån; dess form och återgivande av fraserna skapar en bild av 

lösryckta brottstycken ur parallella samtal som man ofta dagligen för.  
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Diktens ursprung nämns i Jonas (J) Magnussons efterord som ”en registrering av en 

familjepicnic vid en svensk badstrand”.42 Vad som vid första anblick kan verka vara en 

mekanisk fragmentarisering av språk där det nonsensaktiga framträder som en effekt av 

diktens uppbrutna syntaktiska och semantiska strukturer, verkar vid närmare anblick 

struktureras av en inre logik och genomföras med konsekvens. Liksom nonsenslitteraturens 

absurditeter struktureras genom att i växelverkan beskriva och överskrida språkliga 

funktioner formas UKON:s poesi här efter en liknande princip: diktens tillvägagångssätt är 

att rättframt beskriva de vardagliga samtalen som så ofta förs parallellt, samtidigt, med 

andra pågående samtal.  

Dikten upplevs fragmentarisk eftersom samtal som återges litterärt vanligtvis får 

understöd av en berättarröst som återger den kompletterande informationen som behövs för 

att läsarna ska kunna förstå de enskilda fraserna på samma sätt som de talande gör: 

information om vilka som talar, deras relation till varandra, förutsättningarna för och 

upplevelsen av samtalet, etc. Dikten absorberar samtalssättet och presenterar det så 

kaosartat som det faktiskt utspelar sig, och inte som det upplevs på plats.  

Liksom nonsenslitteraturen ägnar sig åt att förmedla kunskap om språkets 

konstruktion och språkliga konventioner, frilägger dikten här samtalsformens struktur. Det 

syntaktiska kaoset – de korsade replikerna och de parallella meningsutbytena – skapar en 

tydlig känsla av samtalet och dess form, samtidigt är konversationen mer eller mindre 

obegriplig. UKON lyfter fram samtalets form genom att dra dess karaktäristiska drag till 

sin spets. 

På ett liknande sätt fungerar nästa dikt: här ägnar sig UKON åt beskriva några av 

konventionerna som strukturerar dialogen som samtalsform. Dikten kretsar kring ett 

mycket envist jag: 

 
Ja, jag vet. Jag är säker. Det vet jag. Kan du flytta dig en centimeter? Jag vet det jag vet. Jag 

vet att jag vet. Det kan ingen ta ifrån mig. Ingen. Ingen kan ta ifrån mig det. Ingen. Kan du 

flytta dig en liten bit? Därför att jag tycker att det är trångt naturligtvis. Du kan säga vad du 

vill, jag vet ändå. Jag vet det helt enkelt. Även om alla andra säger att jag har fel så vet jag att 

jag har rätt. Flytta dig då! Det finns ju massa plats på din sida. Du får tycka vad du vill. Det kan 

faktiskt vara så att alla andra har fel och jag har rätt. Jag ljuger inte när jag säger det. Det är du 

som ljuger. Inte jag. [1] 

 

                                                 
42 Magnusson, Jonas (J),  efterordet till Block  s.68 
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Och så fortsätter det. Jaget vet vad det vet, och vill att du:et både ska ge det rätt i vad den 

säger – och att du:et ska lämna lite plats. Det är ett enerverande jag, som har rätt ”[ä]ven 

om alla andra säger att jag har fel”. Texten är formad som en dialog där samtalspartnerns 

svar avlägsnats; på så sätt töms dialogen på ena halvan av den bärande informationen av 

’tal’; kvar är skuggan av den andre och dynamiken i samtalet. Känslan av kommunikativ 

dialog är försvunnen – istället liknar dialogen en tvångsmässig, neurotisk stream-of-

consciousness monolog.  

 Analogt med nonsenslitteraturens sätt att förstå språkets konstruktioner och sedan 

utnyttja eller överdriva dem tills språkets gränser sprängts, verkar denna dikt frilägga ett av 

samtalets paradoxala faktum: en dialog syftar på ett samtal mellan två personer och även 

om ett samtal inte garanterar att de som pratar kan mötas i förståelse så förutsätter samtalet 

att de i alla fall har ett intresse av att försöka närma sig varandra. Men som så ofta är fallet 

försvåras kommunikationen när starka känslor är inblandade, och diktjaget verkar inte 

intresserat av att kommunicera utan hellre av att få rätt. Jaget säger ”Du får tycka vad du 

vill” men det är uppenbart att det inte stämmer: det fortsätter att hävda sin rätt om och om 

igen och ”råkar vara fullständigt jävla hundraprocentigt säker” [1].  

 Liksom i föregående dikt beskriver UKON här en av samtalets konventioner genom 

att motarbeta den. Diktjaget vägrar visa någon som helst förståelse för sin samtalspartners 

synvinkel, samtidigt så ber diktjaget upprepade gånger sin samtalspartner om mer fysiskt 

utrymme: ”Kan du flytta dig en liten bit är du bussig? Kom igen, det finns ju massor med 

plats! Det behöver inte vara svårare än så. Du har fel och jag har rätt och jag kommer inte 

att ge mig. Du får ge dig. ” [1]. Det fysiska utrymmet som jaget begär, ställs på så vis mot 

ett mentalt utrymme som det tar, i en ironisk vändning som är karaktäristisk för UKON:s 

poesi. Liksom nonsenslitteraturen strukturerar UKON här sin poesi genom en växelverkan 

mellan att använda språket och motarbeta det.  

 Några av dikterna i Block struktureras av ett språkbruk som verkar efterlikna den 

mediala världen. Dessa dikters parodierande nonsens – för de arbetar efter samma 

växelverkan mellan att skapa mening och meningslöshet som de andra dikterna – skärper, i 

min tolkning, den underliggande språkkritiska tonen i Block. I följande avsnitt har jag valt 

två av dessa dikter – som är ganska olika till sin struktur – att se närmare på, för att 

illustrera hur det ser ut när det mediala språkbruket bryter igenom dikten. 
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Reflektioner 

Dikten »Hallå, lyssna på mig Kommissarien…« är en omarbetning av en översättning av 

en dikt av Benjamin Hollander som UKON gjort:   

 
Hallå, lyssna på mig Kommissarien. Jag måste säga någonting för det finns saker jag inte kan 

säga, men att hålla dem kvar på utsidan räddar mig inte. Det är snart slut, jag är förlorad, men 

jag såg något och nu vill jag se det med Er. Ni måste förstå mina ögon. […] Legenden säger att 

kriget började när Denotationsmannen trängde igenom solen och förtärdes av gas och hetta, 

kriget började när all luft plötsligt dog, när han ställde sig framför Stilettmannen, alias 

Elmannen, Gosedjursmannen, och dom skadade honom, förnedrade honom. [47] 

 

Redan inledningsvis är dikten tydligt uppbruten; semantiska omöjligheter – som ”Ni måste 

förstå mina ögon.” – och science fictionaktiga situationer – som ”när all luft plötsligt dog” 

– genomsyrar dikten och skapar en nonsensaktig karaktär.  

Diktjagets berättelse fortsätter framåt men avbryts regelbundet av att de som 

omnämns har olika alias som nämns efter varandra ”dom var på fel spår, på fel uppdrag, i 

fel stadsdel, frågade efter Inhalatormannen, det vill säga Joggingmannen eller 

Vinägermannen, när man menade Gråsuggemannen, Disjunktionsmannen, Tumörmannen, 

Ambulansmannen, Brandmannen […]” [47]. Men denna diktens fragmentarisering 

eskalerar snart och den narrativa strukturen – som till en början endast stötvis ersätts av en 

listliknande karaktär – bryter samman helt och hållet: ”en idiotisk gigantisk fågel blödande 

på marken, överväldigad av sitt eget ljus, sin egen skioptikonbild, sin egen fotokopiering, 

Käppmannen, Klövdjursmannen, Ficklampsmannen […]” [47]. 

Och så fortsätter det. Diktens berättelse ger vika för ett rabblande av ”smeknamn” av 

den typen kvällstidningarna är så snabba att ge misstänkta i brottsfall de gärna skriver om. 

Namngivandet av Hagamannen, 31-åringen och HIV-mannen avindividualiserar dessa 

förövare och förvandlar dem till ”kulturella monster” snarare än verkliga människor; detta 

verkar adapteras i UKON:s diktvärld vilket förvandlar dikten till ett associativt 

maratonlopp av alltmer absurda figurer: 

 
jag minns Bödeln och Rembrant, Sciacciatestamannen och Sugarmannen, Egenmäktigt 

Förfarandemannen, Kändisadvokaten, Fettläkaren, Producenten, det vill säga 

Metonymmannen, alltså 45-åringen, 31-åringen och 67-åringen, räkskalslavemangmannen, 

Timpengen, Bågfilsmannen, Proletären, Efexormannen, Kepslägermannen, Valthornsmannen, 
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17-åringen, 9-åringen, Kuvösmannen, Huggmannen, Ebolamannen, Sprutanagrammannen, 

Sängvätarmannen, Lungsäcken, Påskharen, Fimpen & Co. [47] 

 

Enligt Jean-Jacques Lecercles definition av nonsenslitteratur har denna dikt överskridit 

gränsen och kliva över till rappakaljans obegripliga språkbyggen. Men jag vill, liksom jag 

tidigare sagt, här hävda att den språkmaterialistiska kontexten av återbruk, manipulationer 

och språkkritik, ger kompenserande struktur. Parafraseringen av det mediala språkbruket 

skänker en kontext till dikten, och sättet att rabbla smeknamn kan läsas som en kritik av 

det mediaspråk som så gärna förvandlar varje individuellt livsöde till en kulturell schablon, 

denna gång en schablon för ”brottslingen”.  

Så kommer äntligen en punkt, en första chans för läsaren att hämta andan, innan det 

bär i väg igen. Nu faller diktens över i en annan kategori, och smeknamnen ersätts med 

vapen som staplas på varandra och förvandlar dikten till ett jordskred av ammunition, 

gevär och jaktvapen: 

 
allt var ett slags parad, en perfekt symmetri, det stod uppradat: luft- och fjädervapen, gastäta 

enhetspatroner, ordinära kul- och hagelpatroner med central-, kant- och stiftantändning, 

enhandsvapen för jakt eller målskjutning med eldrör eller pipa, uppborrade antändningskanaler, 

slätborrade lopp, tårgasvapen, spray, armborst, instickspipor […] [47] 

 

Efter den långa uppräkningen, där man bland annat finner ”salongsgevär för rävar”, 

”skytteföreningen för svartkrutsvapens konkursbo” och ”omdömesgilla och laglydiga men 

eljest mutade fartygsbefälhavare”, återgår dikten till sin tidigare struktur som en 

”bekännelse” för en Kommissarie. Diktjaget berättar om de förhållningsregler som rådde: 
 

det var ofantligt Kommissarien, världen stod i givakt och förhållningsreglerna var enkla: visa 

alltid kärlek, respekt och omsorg mot ett spädbarn, en kvinna, en granne, ett husdjur, en sjuk, 

ett lik, en fiende, en nyss könsmogen, en hövding, en man på jakt eller fisketur samt andra 

krigare före och efter krigståget; resten är fritt byte. [47] 

 

Vad som återges påminner om krigslagar men, förstås, förvridna sådana. Det absolut 

befängda i att visa respekt mot ”en nyss könsmogen” (hur skulle det bedömas?) har ett 

förvridet släktskap med konventionen att i krigstider freda spädbarn, kvinnor, sjuka. Denna 

dikt presenterar omväxlande en karnevalisk bild av kvällstidningslöpsedlar, actionfilmer 
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och krigslagar – allt i ett.43 Den nonsenslika karaktäristiken beror både på att diktens 

narrativ mer och mer trängs undan av tyngden från de absurda ordstaplarna, men även på 

att berättelsen från början bär på semantiska omöjligheter och nonsenslika situationer. 

Dikten reflekterar och imiterar den mediala språkvärldens uppfinningsrika, och absurda, 

nybildningar av ord; UKON ersätter den viktorianska nonsenslitteraturens populära 

portmanteau-ord med löpsedels-ord; nybildningarna iscensätter en växelverkan mellan 

nonsensordens frånvaro av mening och närheten till de mediala schablonerna. 

Liknande parodierande, där strukturen av ett medialt språkbruk används för att 

reflektera och parodiera mediala stereotyper, finner jag i dikten »Oj, vad allt händer fort«. 

Den verkar ha sin förlaga i sportkommentatorernas sätt att i rasande fart och med ständiga 

utropstecken kommentera ett idrottsevenemang; bara det att det här tillämpas utanför ett 

sportsammanhang: 

 
Oj, vad allt händer fort! Se upp! Titta på det här! Kolla den där killen, vad snygg han är! Wow! 

Nu går han nedför en trappa, otroligt vad han går fort! Han tar två trappsteg i taget! Nej, nu tar 

han tre! Tre trappsteg i ett enda jätteskutt! Oj, oj, oj, gör om det om du kan! [36] 

 

Utropstecknen skapar ett hetsigt tempo i dikten samtidigt som diktjagets upphetsning över 

mannen som beskrivs – i de ospecificerade ordalag som gör beskrivningen substanslös på 

ett sätt som är typiskt för UKON – hans ”snygghet” och ”snabba gång” ger ett drag av 

nonsens åt det hela. Dikten fortsätter i rasande tempo med att stapla åtråvärda ägodelar på 

varandra: stilen, bilen, kvinnan. Den här killen har ’allt’: 

 
Vilka läckra jeans han har! Och tuffa skor! Det klapprar om dom! Klappetiklappetiklapp! 

Duns! Där gick porten igen! Oj, nu halvspringer han ut på trottoaren och fram till sin bil! 

Hoppsan, ett riktigt vrålåk! Hoppsan! Den där bilen har ingen liten motor! Icke sa Nicke! Nu 

hoppar killen in – och i bilen sitter hans läckra tjej! [36] 

 

Det entusiastiska tilltalet med vilket kommentatorn både återger allt som mannen gör och 

försöker beskriva det, till och med ljudet som skorna gör – ”Klappetiklappetiklapp!” – får 

dikten och dess entusiasm att slå över i det absurda, orden töms på betydelse. Dikten 

fortsätter med att kommentatorn beskriver hur han både kör bilen och klär av sin snygga 

                                                 
43 Kanske kan man hävda att detta staplande sedan renodlas i de fyra list-dikter som finns i Block. Listorna är alla 
i alfabetisk ordning och hänger sig åt att rabbla sjukdomar med personnamn; fågelarter; (för författaren) okända 
ord ur ordböcker; och ortsnamn. 
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flickvän, och slutar med ”Nu kysser dom varandra – och tjejen är läcker minsann! Dom 

älskar varandra på riktigt verkar det som!” [36].  

 Den avslutande floskeln är droppen som får bägaren att rinna över: vad i hela världen 

har kunnat leda kommentatorn fram till den slutsatsen när det enda som beskrivits är – i tur 

och ordning – hur snygg och häftig killen, bilen och tjejen är? Dikten är semantiskt 

begriplig, dess nonsenskaraktär kommer ur att UKON flyttar en vardaglig, men i 

diktröstens ögon högst åtråvärd, livssituation till idrottsvärldens tävlingskontext. När 

tävlingskontexten smälter samman med diktjagets avund efter dessa statusattribut 

parodieras denna önskan, samtidigt som den illustreras. 

 I Block manipulerar UKON material på ett sätt som är analogt med 

nonsenslitteraturens tillvägagångssätt. Där den viktorianska nonsenstexten beskriver hur 

språket fungerar samtidigt som den parodierar det kan UKON sägas beskriva hur olika 

språkdiskurser fungerar genom att parodiera och överskrida dess användningsområden – 

oavsett om det är juridiska språkvärlden, konventioner för samtal, eller medialt språk som 

illustreras. På så sätt spelar Block både på att illustrera (och överskrida) förväntningarna på 

hur olika språkbruk ska tala; och på att lyfta fram faktiska språksituationer som de är. 

Även de dikter vars förlagor inte är lika tydliga, verkar kretsa kring en kärna – ett 

överskridet konventionellt bruk, en faktisk situation, etc. Block sätter språkbruk och 

språkliga konventioner i fokus, och den viktorianska nonsenslitteraturens nybildningar av 

ord ersätts med ironiska parafraseringar av mediala språkbruk och ord som tömts på sin 

betydelse. 

 

Samtida nonsens  

Enligt Jonas (J) Magnussons efterord är ett namn eller en titel i UKON:s poesi aldrig 

oskyldig. Jonas (J) Magnussons härrör titeln Block till Freuds begrepp ”Wunderblock” 

[Evighetsblock]. Freud använde termen – som kommer från det magiska skissblocket där 

skriften försvinner när man drar ut underlaget – för att åskådliggöra hur psyket både mottar 

information och samtidigt förpassar den till det undermedvetna, så att psyket alltid 

fungerar som en ny mottagningsyta samtidigt som det bär (omedvetna) spår av det 

skrivna.44 Och om Block läses som en illustration för hur psyket alltid har en ny 

mottagningsyta och samtidigt bär (omedvetna) spår av det skrivna, kan kanske UKON:s 

                                                 
44 Magnusson, Jonas (J),  efterordet till Block, s.65f. Magnusson diskuterar också hur Kafka var upptagen av låta 
olika block prägla sina litterära verk. 
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dikter läsas som en illustration av hur lätt det är att upprepa språkliga mönster samtidigt 

som vi behåller tron på att de är autentiska uttryck för våra djupaste känslor.  

 För det finns en påfallande likhet mellan vissa av de dikter som inte har en tydlig 

förlaga. De nonsenslika aspekterna bryter igenom först en bit in i dikterna och de kretsar 

alla kring ett jag som på något sätt diskuterar en livssituation. Dikterna verkar förenas i en 

tendens till att accelerera; tillsynes begripliga fraser staplas på varandra tills texten brister 

för trycket. Ur askan från denna meningens implosion träder något annat fram – ett 

blottläggande av det tomma skal som bygger de språkliga klichéer som omgärdar oss. 

 Accelerationstekniken verkar vara en utveckling av nonsenslitteraturens starkt 

strukturerade gränsbrytningar – men då den är mer subtil saknar den också något av 

förlagans stabilitet. Läst som en balansgång mellan nonsenslitteraturens tekniker för att 

frilägga och överskrida regler och konventioner, och den språkmaterialistiska poetikens 

sätt att försöka skriva ’utifrån språket och in’ framstår en samtidskritik där nonsensgenrens 

blottläggande överskridande används för att avslöja kulturella mönster. Jag har valt ut tre 

av dessa diktblock för att närmare undersöka om UKON:s nonsensaktiga 

språkmanipulationer kan läsas som en teknik för att frilägga de kulturella mallar och 

schablonbilder som styr oss i vår vardag, i våra drömmar och i vårt liv. Kanske bildar dessa 

på sätt och vis en gemensam berättelse? De tre dikter jag valt att fokusera på kretsar, i tur 

och ordning, kring ett jag, ett du och ett man.  

 

Kulturella klichéer 

Den första dikten tar form av en inre monolog: 
 

Jag tycker att en stor del av mitt liv saknar värde. Jag hatar mig själv för att jag dragits så djupt 

ner i skiten att jag inte kommer loss. Jag hatar mitt jobb. Jag hatar min familj och mina vänner. 

Jag hatar lägenheten som jag bor i, jag hatar rummet som jag befinner mig i just nu. [30] 

   

Både semantik och syntax upprätthålls, språket är i sig inte svårt att förstå och orden saknar 

alltså inte mening. Liksom i fallet med dikten »Oj, vad allt händer fort« har denna dikt 

alltså inledningsvis få egenskaper som påminner om nonsenslitteraturen.  

 Diktens utgångspunkt – den abstrakta känsla av meningslöshet som jaget formulerar 

– specificeras snart till explicita situationer som diktjaget hatar, dessa får alla bära sin del 

av skulden till att diktjaget upplever olycka. Missnöjet hänförs till flera olika källor – till 

exempel familjen – men innefattar ingen mer konkret beskrivning som förankrar missnöjet 
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i verkliga situationer; istället verkar det vara en checklista för olika anledningar till olycka. 

Missnöjet eskalerar och imploderar i ett sammanfattande omdöme över diktjagets liv: 

 
Allt har gått åt helvete. Jag sålde mig och ställde upp på andras krav. Jag har inga känslor för 

det jag gör och jag tycker inte om de människor jag träffar. Jag har lurat mig själv. Jag har lurat 

alla andra. […] Jag är trött på allt. Mitt liv är fullständigt meningslöst. Jag är en helt och hållet 

usel och rutten människa. [30] 

 

Ordningsföljden på satserna gör att de kompromisser med andra människor som beskrivs 

som att ”sälja” sig själv verkar vara anledningen till att diktjaget saknar känslor för 

människorna och handlingarna som diktjaget gör. Men när livet väl deklareras som 

”fullständigt meningslöst” inser diktjaget att dessa ”kompromisser” inte är huggna i sten, 

och insikten verkar överväldigande: 

 
Men nej förresten, nu kom jag på något. Hallå där! För tusan. Vänta ett tag! Jag struntar i 

kraven, jag struntar i att leva för alla andra. Varför ska andra bestämma hur jag ska leva mitt 

liv? Varför ska jag leva efter vad dom förväntar sig? Jag bryr mig inte längre. Jag vägrar [30]. 

 

Helt plötsligt fylls diktjaget av energi. Bara tanken på att inte längre behöva ”slösa bort” 

sin tid, utan att istället göra sig själv ”lycklig” genom att lyssna till hur andra tycker att 

diktjaget ska leva vänder missnöjet till förhoppningar. Situationen som diktjaget var så 

missnöjd med har alltså – ur diktjagets perspektiv – sin grund i att vardagens 

kompromisser skulle ha skett på bekostnad av ett ”autentiskt” jag.  

Med denna insikt börjar det som inledningsvis startade i en förtvivlad människas 

olycka slå över i ett självdeklarerande: ”Jag är trött på att vara rädd. Jag är trött på att oroa 

mig för mina barn. Jag orkar inte tänka på chefen längre. Jag vägrar tänka en sekund till på 

mina sjuka och åldrande föräldrar.” [30]. Det som utgår ifrån tröttheten av en ständigt 

närvarande oro för barnen, eskalerar till ett uppror från allt ansvar från de som på något sätt 

är beroende av diktjaget: barnen, chefen, föräldrarna. Och här börjar den parodiering som 

är så karaktäristisk för nonsenslitteraturen.  

I ett första led, fri från andras tyckande och krav, ser diktjaget framåt: ”Jag vill känna 

mig levande. Jag vill inte känna mig död.  Jag vill må bra. Jag vill vara frisk. Jag vill att 

andra ska gilla mig. Jag vill gilla mig själv.” [30]. Men snart slår de nya målen och 

önskningarna över, från en mer allmän önskan om välmående till fraser som klingar 

välbekant: 
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Jag vill vakna pigg som en mört. Jag vill ha fullständig klarhet i varför jag lever och vad det är 

meningen att jag ska uträtta här på jorden. […] Jag vill att mina barn ska känna mig som den 

människa jag är. Jag vill att dom ska få se min humor, mina intressen, mitt allvar, min 

livsglädje, mina värderingar [30]. 

 

Klyschorna som hela tiden levereras: ”att känna sig levande”, ”meningen med livet”, 

”livsglädje” – är välkända fraser, och diktjaget strävar efter dessa kulturella konstruktioner 

som om de faktiskt skulle kunna existera i sådana handfasta former. Vad är lycka? I 

diktjagets värld verkar lycka närmast vara ’det som alla andra har, som förvägrats mig som 

lever efter andras krav’. Monologen avslutas: ”Jag vill känna att jag tillhör livet. Jag kräver 

att få tillhöra livet.”  

Diktjagets missnöje börjar i en önskan att skaka av sig omgivningens förväntningar, 

ett missnöje som formuleras efter en lagom abstrakt mall; och slutar i att jaget formulerar 

sin längtan efter förändring i nya klichéer. Nonsenskaraktären i denna dikt beror inte på att 

två språkkontexter krockar (som i »Vad jag älskar att preskribera…«), eller på att UKON 

illustrerar en språklig situation så som den faktiskt utspelar sig (som i »Oj, tävlade 

hon?…«). På samma sätt som i »Ja, jag vet. Jag är säker…«, dikten som illustrerade ett 

samtal, så är missnöjet inte är förankrat i en konkret situation som gör det möjligt för 

läsaren att förstå och identifiera sig med känslan; istället friläggs ett språkbruk i denna 

situation.  

Dikten bygger, enligt Jonas (J) Magnussons efterord, på tv-psykologen Dr. Phils bok 

Angelägenheter. Finn ditt autentiska jag.45 Dr Phil har gjort en kometkarriär som tv-

psykolog, först i The Oprah Winfrey Show och sedan i egen regi – hans populärkulturella 

hjälp-dig-själv böcker säljer i stora upplagor. Dikten har sin utgångspunkt i en lagom 

abstrakt frustration som säkert många kan identifiera sig med, och slår över i nonsens först 

en bit in i texten som en effekt av accelerationstekniken som går ut på att kulturella 

stereotyper släpps fria och sätter iväg på egen hand. Dikten genomför en balansakt och 

parodierar en kulturellt kontrollerad bild av självskapande och framgång. Dikten ”avslöjar” 

konventionen – i nonsenstraditionens anda – genom att uppmärksamma klyschan och låta 

den löpa hela vägen ut. Samma princip, finner jag, strukturerar även nästa dikt. 

 

                                                 
45 Magnusson, Jonas (J),  efterordet till Block , s.69. 
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Stereotypa idoliseringar 

I detta diktblock, som kan beskrivas som en kärleksförklaring, framträder 

nonsenskaraktären i den försåtliga glidningen från en idoliserande okritisk hyllning till 

djupaste självförnedring; mellan att säga en sak och snabbt mena en annan. I dikten talar 

ett jag till ett du: 

 
Du är fantastisk. Jag tänker på dig hela tiden. Jag tänker på din fantastiska förmåga att klara av 

saker. Jag beundrar dig och ditt sätt att vara, du är helt unik, vet du det? Du har betytt allt för 

mig. Säg mig din hemlighet? Säg mig vad du tänker på? Du är en underbar människa, kom 

ihåg det! Du skulle bli mallig om du visste hur mycket du betyder, du skulle rodna. Du är så 

klok. Och när jag är tillsammans med dig känner jag mig också klok. [10] 
 

Så inleds blocket, som en hyllning till en beundrad person. Men du:et som hyllas inverkar 

mer på jaget än att bara fylla det med beundran, dess fantastiska sätt att vara får jaget att 

känna sig mer klok, vilket leder diktjaget fram mot en önskan om ytterligare starkare 

identifikation med du:et: ”Ibland har jag märkt att jag köper likadana kläder som du har.” 

Önskan om likhet får jaget att adaptera du:ets rörelser och talmönster, som om en 

verklig fysisk symbios skulle kunna vara möjlig: ”Jag tänker på dig så mycket att det gör 

ont, jag skulle vilja vara som du, ibland upptäcker jag att jag gör saker likadant som du, 

ibland säger jag samma ord som du och uttalar dom på samma sätt.” [10]. Du:et är det enda 

meningsfulla och det enda som spelar någon roll för jaget, och det som börjar i ett löfte om 

trohet spårar snabbt ur: ”Jag kommer aldrig att svika dig, jag kommer att följa dig hela mitt 

liv. Jag gör precis vad du säger att jag ska göra. Säg vad jag ska göra! Snälla! Jag vet att du 

skulle säga någonting klokt och att det skulle vara underbart att uppfylla din önskan.” [10]. 

Trots den totala underkastelsen som diktjaget eftersträvar är det inte det tilltalade 

du:ets kvalitéer som läsaren av dikten uppmärksammas på – istället är det jagets självförakt 

som står i fokus. Jaget deklarerar strax: ”Jag tycker att du är så fantastisk och att jag själv 

inte är någonting alls. Det är klart att det är sant, i jämförelse med dig är jag en liten råtta, 

en fluga, en fluglort, nej inte ens det, mindre än en fluglort.” [10]. Jagets beundran slår över 

i ett bedjande läge och du:et hyllas på jagets bekostnad: det som inleds som en beundrande 

hyllning slutar i att jaget uttrycker en önskar om att uppgå i du:et. Fraserna, så 

sammankladdade, skapar en desperat utsaga och den beundran som jaget vill visa väcker 

motvilja. Hyllningarna sker utan att förankras i en beskrivande karaktäristik som ger 

läsaren möjlighet att få en förståelse för vad denna beundran grundas i, och därför kan 
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läsaren inte identifiera sig med hyllningen – åter är det alltså genom överdrift som UKON 

framhäver den struktur som blottläggs. Den bild som framträder är inte bilden av en älskad 

person, utan ett substanslöst du, byggt av tomma fraser; och idoliseringen blir samtidigt ett 

uttryck för självhat och saknad.  

Om vi betraktar dikten som en dubbel rörelse av både dekonstruktion och 

parodiering av ett språkbruk, så kan dikten tolkas som en illustrering och en parodiering av 

den längtan efter gemenskap som egentligen bottnar i ett självhat och samtidigt reducerar 

objektet för längtan till en abstrakt idol. Det som friläggs är den falska intimiteten som 

denna idoldyrkan skapar och det självhat som det bär på: jag älskar dig för att du är någon 

medan jag själv inte är någonting alls. Kanske kan dikten sägas avslöja av vår kulturs 

strävan efter det självförverkligande projektet, där idén av att vara ’någon’ har sin motsats i 

att inte ha ett värde. Genom att parodiera ett språkbruk och dess kulturella kontext så har 

UKON:s dikter en subversiv rörelse som avslöjar en föreställning samtidigt som den 

utnyttjas. Nonsenslitteraturens tekniker för att bygga upp och bryta ner mening adapteras 

och utnyttjas till att avslöja en kulturell schablon som språket bär inom sig – något som blir 

extra tydligt i nästa avsnitt. 

 

Schablonbilder 

I dikten »Man är frisk och stark…« används samma strategi av parodisering och 

överskridande för att skapa en dikt där konstruktionen motsäger budskapet. Diktblocket 

inleds med att diktjaget till synes opersonligt och allmänmänskligt återberättar en 

livssituation, och parasiteringen – den förlaga som skänker stabilitet när meningen sedan 

börjar förskjutas – sker här med hjälp av det svenska språkets konventionella bruk av 

»man«: ”Man är glad för det mesta. Man röker inte och dricker måttligt, man äter nyttigt 

och vistas ute i friska luften. Man sportar, pysslar i trädgården och tar promenader.” [12].  

»Man« används, enligt Nationalencyklopedins ordbok, om ”obestämd person” eller 

”grupp av personer” samtidigt som det påpekas att »man« ofta används ”av den talande om 

sig själv”.46 När ett subjekt talar om sig själv i former av »man«, innebär det alltså att 

subjektet förstorar sin specifika situation till att potentiellt kunna gälla en större grupp. Ett 

allmänmänskligt perspektiv står då sida vid sida med det specifikt subjektiva – och det är 

genom att uppmärksamma och spela på detta konventionella bruk som UKON:s dikt bryter 

ner textens mening. För texten går snart från att illustrera en schablonmässig idealbild av 

                                                 
46 Nationalencyklopedins ordbok, Bokförlaget Bra Böcker, 2004, s.1002. 
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medelsvensson – med sund återhållsamhet, lagom mycket ”tokighet” och ett ”härligt 

sexliv” – till att tippa över i en beskrivning av ett mycket specifikt levnadsöde: 
 

Man blir äldre, man får en sjukdom som först inte verkar vara så allvarlig, men sedan blir 

värre, man får läggas in på sjukhus och får behandling. Man blir utskriven och sjukdomen 

verkar ha gått tillbaka, men sedan blir det värre igen och man måste läggas in. Barnen och frun 

är förtvivlade, man vill fortsätta leva åtminstone trettio år till, man ber till gud om att bli frisk 

men det blir man inte. […] Man försöker förklara att man ska dö men undrar om dom verkligen 

förstår. Hela familjen gråter en sista gång tillsammans, kramas och säger att man älskar 

varandra. Alltid. [12] 

 

Dikten glider över i nonsens i samma stund som användningen av »man« överskrider det 

normala språkbruket och istället används för att beskriva en situation som inte längre kan 

göra anspråk på att vara allmänmänsklig. Överskridandet är mer subtilt än 

nonsenslitteraturens tydliga språklekar, men spelar på samma sätt på närheten till ett 

original.  

Mening framträder på en annan nivå då det avvikande språkbruket skapar en 

främmandegörning av det allmänmänskliga »man«. Egentligen är det mycket få saker i 

enskilda personers livsöden som kan reduceras till denna allmänmänskliga beskrivning. Ett 

öde som kan gälla för många har i en handvändning krympts till ett knappnålshuvud; ett 

mycket specifikt levnadsöde levererat i en lagom opersonlig ton. UKON utnyttjar sin 

förståelse för språkbruk och omvandlar det till en teknik för att motarbeta språket, genom 

språket. För hur många av de upplevelser en människa bär kan egentligen räknas som 

giltiga eller möjliga för en större grupp? Är ett »man« verkligen möjligt, eller är det endast 

den språkliga konstruktionen som skapar en falsk, men betryggande, känsla av 

samhörighet? 

UKON:s accelerationer avslöjar ett nivellerat språkbruk – i detta fall glättigt 

allmänmänskligt – som samtidigt genomsyras av starka känslor; ilskan, frustrationen och 

sorgen i dessa dikter ligger och sjuder under det utjämnade språkbruket. Den 

språkmaterialistiska estetikens radikala artefaktion kan, i Majorie Perloffs tolkning, 

användas som ett sätt att kritisera den föreställning om det kulturella rummets mångfald 

som samtidigt lämnar ”the dominant paradigms of representation remain quite intact”.47 

Analogt med detta vill jag hävda att UKON:s manipuleringar kan läsas som en subversiv 

rörelse som uppmärksammar detta tillstånd i en imiterande och parodierande rörelse. Från 

                                                 
47 Perloff, Marjorie, s.11. 
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detta perspektiv så illustrerar UKON inte endast språkbruk och kontexter, utan han avslöjar 

hur språket förmedlar kulturella tankemönster som starkt påverkar oss som individer. 

Texternas specifika ursprung – för några av dem förklaras i Jonas (J) Magnussons 

efterord – är på samma gång intressant och irrelevant. Så länge det är tydligt vilken kontext 

dikten parasiterar på så att meningskrockarna som uppstår när kontexten motarbetas är 

tydlig, är det inte avgörande om dikternas ursprung står beskrivet i efterordet. Men det 

intertextuella spelet – att orden är just ”hämtade” och har ett ursprung – är viktigt på så sätt 

att det upprättat en förbindelse mellan dikten och den verklighet från vilken materialet 

plockats. UKON:s språkbruk och manipulationer är ömsom komiska, ömsom dystopiska 

illustrationer av språkliga konventioner och språklig makt. Medveten om att alla dikter i 

boken är manipulationer av befintligt material styrs jag som läsare bort från att läsa 

dikterna som uttryck för Ulf Karl Olov Nilssons person; fokus på materialiteten tvingar 

fram en annan läsning.  

När jag flyttar blicken från den enskilda dikten till diktsamlingen som helhet 

framträder en annan bild, där nedbrytandet och skapandet av mening sker på en mycket 

högre nivå, där bilder placeras sida vid sida med motbilder. Och här blir ursprunget – att 

det är en absorbering av vår omvärlds faktiska språkbruk – viktigt. UKON:s nonsenslekar 

härstammar från en annan kontext än den viktorianska nonsenslitteraturen: de allmänna 

språkregler som nonsenslitteraturen leker med kan i UKON:s diktvärld kanske sägas ha 

ersatts av allmänna kulturella fantasmer; bilder för det mest åtråvärda som medieras genom 

tv-kanaler, dags- och kvällstidningar. Den enskilda diktens växelverkan mellan att frilägga 

ett språkbruk eller en konvention och utnyttja den kan läsas, om jag ser till diktsamlingen i 

sin helhet, som en parodiering – i bästa nonsensanda – antingen av språkbruk eller av 

kulturella schabloner. Det nivellerade mediaspråket – som organiseras efter devisen 

’minsta möjliga nämnare’ – avslöjas i dessa dikters balansgång mellan dystopisk 

illustration och subversivt parodierande komik. 
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4 Avslutande diskussion 

 

 

 

 

Genom att tolka de nonsenslika aspekterna i UKON:s poesi som ett metodiskt 

tillvägagångssätt och ett medvetet stilgrepp för att förvrida de manipulerade texternas 

mening så framträder en bild där Block konsekvent frilägger och spelar på olika budskap 

som vi omedvetet upprepar i vårt språkbruk. Genom att absorbera talet och språket som 

genosmsyrar vår kultur visar UKON både hur lätt det är att falla tillbaka på de språkliga 

mönster som tidningar, tv-psykologer och andra experter använder sig av, och också hur 

tomma dessa språkskal faktiskt är. Underminerandet av språkliga stereotyper bildar ett 

subversivt motspråk: parodieringarna lockar ibland till skratt och välter ibland över till 

dystopiska illustrationer över hur svårt det är att formulera sig originellt, att inte tänka 

»fyrkantigt« och fastna i de stereotypa fällorna.  

Block illustrerar den makt språket har över att styra föreställningar och tankemönster, 

genom att konsekvent bryta ner språkets mening på ett sätt som liknar på 

nonsenstraditonens strukturerade regelbrott. Genom sin accelerationsteknik – där UKON 

utgår ifrån en språkligt buren kulturell schablon som drivs till sin spets – kan hans 

språkknådande läsas både som en fortsättning på nonsenstraditionen och som en förnyare 

av den. Den språkmaterialistiska poesins närhet till den omvärlds utsagor den manipulerar, 

gör förskjutningen av ursprungstexternas mening till en kritik av den språkkultur den 

parasiterar på.  

UKON frilägger samhällets fantasmer; de kulturella drömbilderna som vi möter och 

uppmanas eftersträva. Om »Wunderblock« används för att beskriva hur psyket fungerar 

som en ny mottagningsyta samtidigt som den bär (omedvetna) spår av det skrivna; kan 

Block läsas som spår av de kulturella fantasmer som är inpräntade i oss men som vi på 

samma gång inte minns att vi mött. Varje diktblock kan då tolkas som tillfälliga 

manifestationer av ett oräkneligt antal underliggande ’spår’ som vår kultur har lämnat i 

vårt kollektiva medvetande. Diktsamlingens visuella uniformitet markerar att dessa olika 

röster alla kan läsas som uttryck för de schabloner och tankemallar som vår mediekultur 
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präntat in i vårt kollektiva medvetande. De förvridna och parodierade dikterna blir då på 

samma gång en skrattfest och ett gravöl; språkbruket är inte så oskyldigt som det vill göra 

sig utan är bärare och upprätthållare av diskurser. UKON:s skenbart slumpmässiga 

materialmanipulationer nyttjar språket för att illustrera hur det påverkar oss, och Blocks 

prosapoesi kan läsas som en kritisk och komisk samtidsillustration.  

Med min uppsats har jag önskat att se förbi föreställningen om att experimentell 

poesi fokuserar form på bekostnad av innehåll, istället har jag fokuserat de nonsensaktiga 

aspekterna av diktsamlingen. Genom att göra det har jag funnit att UKON inte bara 

strukturerar nedbrytandet av mening konsekvent, utan även att delar av diktsamlingen kan 

sägas ge uttryck för en större bild där språkbruket som genomsyrar vår vardag avslöjas 

som bärare av kulturella klichéer och stereotyper.  

Min analys är förstås en tolkning av många möjliga; det finns säkert många olika 

tolkningsraster som skulle vara fruktbara att läsa Block igenom. Framförallt har jag velat 

ge en möjlig läsväg för denna sorts experimentella poesi: i närbild framträder att 

nonsensaktigheterna inte är slumpmässiga utan genomförs metodiskt och konsekvent. För 

det krävs – i en parafrasering av det uttalande av Jean-Jacques Lecercles som fick inleda 

uppsatsen – en »viss talang för att vara en dåre«. 
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5 Sammanfattning 

 

 

 

Föreställningen om att experimentell poesi fokuserar poesins form på bekostnad av dess 

innehåll har genomsyrat läsningen av Ulf Karl Olov Nilssons poesi. Närvaron av nonsens i 

diktsamlingen Block (2005) har antingen tolkats som en konsekvens av den 

språkmaterialistiska poesins tekniska metoder som han anses tillämpa, eller så har 

nonsensaspekterna – på grund av den tolkningen – tonats ned till förmån för en fokus på 

hur dikterna överhuvudtaget skapar mening. Genom att fokusera på de nonsensaktiga 

språklekarna i Ulf Karl Olov Nilssons diktsamling Block och samtidigt läsa hans 

prosapoesi ur den språkmaterialistiska kontext som han placerats in i så framträder dikterna 

som ett konsekvent tillvägagångssätt för att spela ut konventionella språkbruk (diskurser) 

mot varandra.  

Klassisk nonsenslitteratur, i Jean-Jacques Lecercles definition, parasiterar på 

intertexter och grammatiska regler för att kunna upprätthålla en struktur samtidigt som 

språkets gränser överskrids; och på liknande sätt iscensätter UKON en växelverkan mellan 

att parodiera på och överskrida det konventionella bruket av olika språkvärldar och 

konventioner som genomsyrar vår kultur. På så sätt framträder ett mönster där UKON i 

vissa dikter uppmärksammar hur språket inte bara har konventioner för samtal och 

språkbruk; utan även konstruerar och upprätthåller kulturella konstruktioner av livsleda, 

lycka och framgång.  



 32

6 Litteraturförteckning  

 

 

 

Tryckt material 

Bernstein, Charles, ”Ett försvar för poesin” (”A defence of Poetry”), OEI, nr.1, 1999. 
 
Björck, Amelie, ”Tvång eller kärlek? Oftast båda”, Göteborgs-Posten, 2003-11-14. 
 
Björck, Amelie, ”Blockadbrytarbugg”, Göteborgs-Posten, 2005-05-29. 
 
Björck, Amelie,  ”Oslagbar poetisk återvinnare”, Göteborgs-Posten, 2007-09-25. 
 
Carlbring, Magnus & Olsson, Jesper, “Dikten: hjärta och brus. Kan en form vara 
politisk?”, Lyrikvännen, nr. 5, 2001. 
 
In the American tree, Silliman, Ron, (red.), University Press of New England, 1999. 
 
Lecercle, Jean-Jacques, The philosophy of nonsense. The intuitions of Victorian nonsense 
literature, Routledge, 1994. 

 
Litteraturhandboken, Linell, Björn, (red.), Bokförlaget Forum, 1999. 
 
Nationalencyklopedins ordbok, Bokförlaget Bra Böcker, 2004. 
 
Nilsson, Ulf Karl Olov, Block, Symposium, 2005.  
 
OEI, nr 6, 2001. Om Languagepoesi. 
 
OEI, nr 33/34/35, 2007. Om nonsens och fiktiva språk. 
 
Olofsson, Tommy, ”Småsmarta övningar skapar inte poesi”, Svenska Dagbladet, 2002-05-
28. 
 
Olofsson, Tommy, ”Nilssons språklekar bär frukt”, Svenska Dagbladet, 2007-09-25.  
 
Olsson, Jesper, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 
1960tal, OEI Editör, 2005.  
 
Perloff, Marjorie, Radical Artifice. Writing poetry in the age of media, The University of 
Chicago Press, 1991. 
 



 33

Otryckt material 
 
Nurbo, Sigrid, S P R A W L En Studie i tre svenska languagepoeters metod för att sprida 
och fördela dikt, Lunds Universitet, 2007. 
 
Schmidt, Lisa, KR’PTA – samtidspoesin och Derrida spår och ärrbildningar hos Johannes 
Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg, Södertörns högskola, 2005. 


