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Abstract 

Bruno K. Öijer is one of Sweden’s well known poets. He belongs to a poetic avant-garde and 

made his debut in 1973. Many literature researchers and reviewers have focused on Öijer as 

person and poet. I will discuss Öijer’s authorship in relation to literary traditions, such as 

orphic tradition, avant-garde and modernism, surrealism and the outsider definition. But the 

primary aim of my essay is to focus on what message the poet conveys to the readers. In my 

opinion, many of Öijer’s poems are about finding one self through listening to one’s inner 

world. My thesis is that Öijer has reform plans for the human beings and the world. Öijer’s 

poems are about the New man who listens to his inner world and who sees through the power 

of commercialism and politicians’ authority. The New man is the only one who can make our 

planet a better place. My thesis is based on Carl Gustav Jung’s psychology, which focal point 

is that the human being is going through several metamorphoses in life. Jung calls his theory 

the individuation process. I will also discuss Jung’s theory about the visionary poem. I find 

Öijer’s poem Från En Demons Båge – fyra filmmonologer a poem which gives the readers a 

glimpse into another world that we today can’t comprehend.  
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1. Inledning 

Det var i slutet av 1990-talet som jag såg poeten Bruno K. Öijer för första gången. Han blev 

intervjuad i teveprogrammet Centrum.  Allt som Öijer sa höll jag med honom i och jag 

bestämde mig för att försöka få tag i hans diktsamlingar. Så blev det dock inte, en massa annat 

kom emellan och Öijer föll i glömska. Några år senare fick jag, av en kompis, en kopia av 

Öijers Fyra monologer som varit publicerad i Dagens Nyheter. Jag läste dem och kände en 

tacksamhet för att det var någon som så tydligt och direkt hade skrivit om det som många 

människor tänker och känner. Detta viktiga hade han dessutom publicerat i en av Sveriges 

största dagstidningar. Jag insåg att det här var en poet med ett stort uppdrag på vår planet. 

Det som har fångat mitt intresse för Öijer är att han i intervju efter intervju talar om vikten 

av självkänsla och integritet. Om att se djupt in i sitt eget hjärta, och att det är bara genom att 

titta väldigt djupt in i sitt eget hjärta som man kan omfatta hela mänsklighetens hjärta. Hans 

drivkraft är att vidröra människor på djupet, och menar att hans dikter är en sorts försoning 

med det läsaren har gått igenom i sitt liv.
1
  

I min B-uppsats Poesin skall vara en kraft i självkänslans tjänst, som är en komparativ 

studie av Bruno K. Öijer och Edith Södergran, kom jag fram till att de båda poeterna är 

sökare.
2
 Båda eftersträvar de utveckling och förändring likt den humanistiska psykologins 

teorier.
3
 I sin lyrik förkunnar de betydelsen av självkänsla och medvetenhet. Öijer och 

Södergran är två starka poeter med budskap som måste ut i världen. De vilar på en orfisk 

litterär tradition som har sin grund i romantiken och hos poeten Arthur Rimbaud. Södergran 

hade visioner och reformplaner för kvinnan och världen. Detta fann jag även hos Öijer, men 

han tilltalar människorna, han har ingen könsbestämd människa. Öijers reformplaner är den 

Nya människan. Hon som ser bortom kommersialismens krafter och politikers maktstyre och 

istället blickar in i sig själv. På så sätt skapar den Nya människan en bättre värld.  

Eftersom Öijer nyligen kom ut med en diktsamling, Svart som silver (2008), känns det 

extra spännande och aktuellt att göra en fördjupande studie om hans poesi och förkunnelse. 

 

 

 

                                                           
1
 Per Bäckström, Aska, Tomhet & Eld – Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (Lund, 2003), s 40, samt i 

Sveriges Television ”Babel”, 080923. 
2
 Öijer skrev en uppsats om Södergrans dikt ”Ingenting” när han studerade litteraturhistoria med poetik, se 

Anders Cullhed, Minnesord – Litterära essäer (Stockholm/Stehag, 1998). Han har också i intervjuer berättat om 
Södergrans betydelse för honom, se Ricki Neuman, ”En bra dikt ska göra ont”, Svenska Dagbladet 080915, s 5. 
3
 Den humanistiska psykologins teorier har ett samband med C G Jungs psykologi. 
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2. Bruno K. Öijer – ”Mitt liv är min revolution” 

Bruno Keats Öijer föddes i Linköping 1951. Hans första diktsamling Sång för anarkismen 

kom 1973. Öijer har, sedan debuten, släppt ytterligare åtta diktsamlingar och en roman Chivas 

Regal (1978). Han har studerat på högskola och universitet, bl a litteraturhistoria, 

konsthistoria och filmvetenskap. Öijers pappa, som arbetade vid järnvägen, tog livet av sig 

när Öijer var två år. Öijer har berättat om en uppväxt i Linköpings slumområde bland 

långtradarchaufförer och fabriksarbetare. Han beskriver att det fanns en sådan tyngd i dessa 

människors ögon, att han vid sex års ålder bestämde sig för att han måste lämna den världen. 

Husen han växte upp i revs senare och detta har han skildrat i dikten ”Kylan” från 

diktsamlingen Dimman Av Allt (2001).
4
 

grävskoporna / tog min barndom […] örngottet hade en bård av anderöster / som  

viskade till mig / jag kände att jag var utvald […] jag kände att orden / jag kände  

att bilderna / kom till mig
5
 

Genom denna dikt kopplar Öijer själva ursprunget till sin poesi till rivningen av husen och 

flytten från hans första barndomsmiljö. Han har även menat i andra sammanhang att här finns 

en nyckel till hans senare avståndstagande från allt i samhället. I denna dikt tonar också en 

bitterhet fram riktad mot ett samhälle och dess tekniska utveckling och socialt och 

socialpolitiska tänkande. Det är ett samhälle som inte har någon plats för skönhet och 

mänsklig värme, utan blott för rationell planering och miljonprojekt. Ända sedan 1980-talet 

har Öijer själv talat om sin egen poetroll som något liknande en magiker eller schaman, en 

budbärare mellan levande och döda, en mottagare av ockulta signaler, som han sedan gestaltar 

i sina dikter.
6
 Han värjer sig mot att kalla poeter för profeter, för ”det doftar för mycket av 

Gamla Testamentet”, däremot anser han att det finns poeter, konstnärer och musiker som 

skriver profetiska texter. Gemensamt för dessa människor är att de är utrustade med oerhört 

känsliga radarsystem som känner av rörelser och fenomen i tiden långt innan publiken och 

den stora allmänheten. Att de kan förutsäga det som ska komma.
7
 Öijer har också sagt att det 

gäller ”att hålla sig så ren som möjligt. Genom att genomskåda dom lögner och myter som 

finns i det samhälle man lever i”.
8
 

                                                           
4
 Olle Thörnvall, Det svarta puzzlet – en essä om Bruno K. Öijer (Lund, 2002), s 29, 32, 36. 

5
 Bruno K. Öijer, Samlade dikter (Stockholm, 2004), s 537. 

6
 Thörnvall 2002, s 33-34, samt Mikael Askander, Anarki och magi – Frihetens vägar i Bruno K. Öijers poesi, 

(Paper publicerad på Växjös universitets hemsida, 2006), s 3. 
7
 Madeleine Grive, ej namngiven artikel, 00-tal 090128, s 13. 

8
 Bäckström 2003, s 27. 
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Slentrianmässigt har man benämnt Öijer anarkist istället för att se identifikationen av hans 

primära drivkraft i det tidiga 1970-talet med det estetiska avantgardets.
9
 Öijer själv har sagt 

(1981) när han fick frågan om han var anarkist: 

 

[…] politiskt sett är anarkismen en ouppnåelig dröm. 

Jag är anarkist på så sätt att mitt liv är min revolution.
10

  

 

Beträffande anarkism gjorde han följande uttalande vid en senare intervju (2001): 

 

För mig handlar det mer om en outsiderhållning än om anarkism, 

om att värna självkänsla och integritet.
11

 

 

Öijer har en stark integritet och berättar sällan någonting om sitt privatliv i media. Och han 

rasar över den vulgära offentligheten som finns i samhället.
12

 Öijer har en önskan att nå ut till 

alla. Han skriver poesi för att kunna föra ett samtal med sina medmänniskor.
13

 Temat i hans 

diktsamlingar är: 

 

Varje människa är större än sin situation och vår framtid beror på 

vår förmåga att känna sorg över det som gått förlorat.
14

 

 

Det finns en andlighet hos Öijer som bär spår av en gnostisk livssyn. Gnosticismen var en 

andlig tradition som lärde ut att upplysning borde sökas i det inre.
15

 Gnosis är ett grekiskt ord 

som betyder kunskap. Den gnostiska rörelsen började något före den kristna tidsåldern, man 

vet inte exakt, men att det var runt 400 år f. Kr. Inom gnosticismen tror man att varje 

människa har den gudomliga gnistan inom sig. Målet är att denna gudomliga gnista blir 

förlossad genom att sanningen, den frälsande kunskapen eller gnosis, uppenbaras. Gnosis 

                                                           
9
 Bäckström 2003, s 81, 91. 

10
 Citat Öijer i Bäckström 2003, s 91. 

11 
 MarieLouise Samuelsson, ”Med högt ställda krav på sina dikter Bruno K. Öijer skalar bort garnityren och 

skapar tidlös poesi”, Göteborgs-Posten 010928, s 53. 
12

 Ibid. 
13

 Madeleine Grive, ej namngiven artikel, 00-tal 090128, s 15. 
14

 Sveriges Television ”Babel”, 080923. 
15

 Gnosticismen var ett allvarligt hot mot kristendomen under de första århundradena. From 300-talet började 
gnosticismen förlora kraft, och dess idéer sögs upp av andra mystiska riktningar och av den västerländska 
ockulta traditionen. 
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skänker kunskap om tingens sanna natur och om den transcendente Guden i det gudomliga 

riket. Den mystiska kunskapen om frälsningen förs från ljusets rike av en frälsare – 

Urmänniskan. Denne tänder den gudomliga gnistan inom oss och ger oss de riter och de 

kunskaper som vi behöver för att hitta fram till det gudomliga riket.
16

 

Öijer talar ofta i intervjuer om kosmos och rymden som människans ursprung. I en intervju 

från 1995 säger han följande: 

 

Människan är ju inte född ur en dataskräm. Vi är barn av supernovaexplosioner, 

grundämnen från stjärnorna återfinns i människan. Det där är inget som helst 

flum, det är bara sanningen om vårt kosmiska ursprung.
17

 

 

Per Bäckström, som har skrivit en avhandling om Öijers författarskap, anser att hur starkt 

Öijers tankar om kosmos som vårt ursprung, och världsrymden som det heliga än kan tyckas 

ge uttryck för en gnostisk livssyn, ska det ursprung han söker främst förstås som människans 

inre möjligheter.
18

 Men eftersom Öijer så oförtröttligt i intervjuer talar om kosmos som det 

heliga, och att vi människor ständigt står i kontakt med rymden, anser jag att det måste röra 

sig om en andlighet och ett sökande som är större än enbart ett psykologiskt sökande som 

Bäckström menar. Bäckström anser också att Öijers poetiska och existentiella projekt är 

präglat av ett slags essentialism, i form av en längtan efter ett ursprung, och menar att Öijer 

själv säger någonting om det i en intervju från 1990: 

 

Vi har ju hela tiden kontakt med rymden. Vi rullar genom rymden. Våra huvuden är fulla 

av stjärnor och röster och minnen och tidigare liv. Jag kräver ett reservat av tystnad 

omkring mig för att få uppleva det här. Jag vill komma i kontakt med ursprunget.
19 

 

Bäckström hävdar att det som är mest centralt i Öijers budskap är tron på poesin som det som 

ska rädda människorna och få dem att lyssna på sin själ igen.
20

 Detta håller jag med 

Bäckström om, men jag vill åter igen betona att det finns en andlighet hos Öijer. För mig är 

det ovan nämnda citatet av Öijer en antydan om att människan måste väcka sin andlighet och 

förstå att den är viktig för vår utveckling som människor. Det Öijer förmedlar är betydelsen 

                                                           
16

 Vivianne Crowley, Den andlige Jung – En introduktion (Stockholm, 2001), s 79-81. 
17

 MarieLouise Samuelsson, ”Född att vaka vid planetens dödsbädd – Bruno K. Öijers nya diktsamling inger dock 
hopp om att återfinna ett hemligt livselixir”, Svenska Dagbladet 950924, s 37. 
18

 Bäckström 2003, s 198. 
19

 Citat Öijer i Bäckström 2003, s 198. 
20

 Bäckström 2003, s 198. 
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av balans hos människor mellan deras andlighet, det psykologiska och det fysiska. Det är 

avgörande för vår framtid och för den här planetens framtid. 

Gnosticismens tankar om den omvandling och den andliga reningsprocess som är 

nödvändig för att man ska kunna uppnå förening med det gudomliga ser jag som en 

betydelsefull ingång till Öijers dikter, då Öijer själv säger att han vill ”återskapa något 

gudalikt och värdefullt hos människan”.
21

 Gnosticismens tankar återfinns också hos Carl 

Gustav Jung, vilken jag senare ska återkomma till. 

 

3. Syfte, teori och metod 

Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa de slutsatser jag kom fram till i min B-uppsats 

om Öijers visioner och reformplaner för den Nya människan och världen. Jag upplever att 

hans dikter handlar om två saker: dels att Öijer, när han skriver dem, skapar sig själv, d v s 

genomgår en form av personlig utveckling. Att han skriver fram någonting inre, ett sorts 

själslandskap, men också att själva dikterna handlar om och visar på betydelsen av att skapa 

sig själv. De är alltså en uppmaning och en vädjan till läsaren att blicka in i sig själv. Jag vill 

se hur detta ”skapande av sig själv” ser ut hos Öijer. Hur det manifesteras i hans lyrik, och 

vilken estetik som ligger till grund. Jag kommer att utgå ifrån Fyra filmmonologer (FM) från 

hans TV-film Från En Demons Båge (1997), samt dikterna ”Hålla honom kvar” och ”Så få” 

från diktsamlingen Svart som silver (2008) när jag undersöker hur sökandet och skapandet av 

sig själv gestaltas i hans poesi.
22

 Öijer själv har sagt att FM utgör något av ett poetiskt 

”testamente”.
23

  Jag vill visa att man kan läsa monologerna som ett manifest till uppvaknande, 

där Öijer talar till människorna om att värna om självkänsla och integritet för att vi 

tillsammans ska kunna skapa en bättre värld. FM består av fyra prosadikter, och i uppsatsen 

ska jag försöka visa att dikterna ”Hålla honom kvar” och ”Så få” korresponderar med FM.
24

 

Jag anser att FM innefattar allt det Öijer talar om och beskriver i intervju efter intervju. Här 

ger jag ett exempel: 

                                                           
21

 MarieLouise Samuelsson, ”Född att vaka vid planetens dödsbädd – Bruno K. Öijers nya diktsamling inger dock 
hopp om att återfinna ett hemligt livselixir”, Svenska Dagbladet 950924, s 37. 
22

 Filmen är en poetisk kortfilm (30 min), och är regisserad och sammanställd av Öijer. Den fungerar som en 
lång filmisk och poetisk essä om tillståndet i världen. Filmen består av avsnitt från Öijers live-framträdanden på 
Orionteatern 1996, och fyra texter – monologer, speciellt skrivna för filmen. Tre av monologerna läses i sin 
helhet, medan den fjärde texten i filmen endast är ett fragment. När ”Fyra monologer” publicerades i Dagens 
Nyheter 970323, samt i Öijers Samlade dikter (Stockholm, 2004) har den fjärde texten från filmen utvidgats. 
23

 Thörnvall 2002, s 102-103. 
24

 När jag refererar till de fyra olika monologerna var för sig kommer jag att nämna dem FM I, FM II, FM III och 
FM IV. I analysen kommer huvudsakligen sidhänvisningar till Öijers verk ges i parantes i brödtexten.  
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Den här våldtäkten på naturen och jorden har en direkt spegling i alla sönderbrutna 

förhållanden som vi upplever, alla uppblossande barndomstrauman, allt våld och all 

förvirring. Man förstör jorden omkring sig, samtidigt förstör man sin inre jord.
25

 

 

I sin poesi och roll som poet ansluter sig Öijer till ett avantgarde och till en orfisk 

diktartradition som kan härledas till poeten Arthur Rimbaud (1854 – 1891) och hans 

”Skådarbrevet”, där Rimbaud hävdar att poesins språk förlöser en ny världsbild, 

framsprungen ur poetens gåva att vara skådande.
26

 Öijer har också en koppling till den 

amerikanska beatnikpoesin och blues- och rockmusiken under 1960- och 1970-talen, och då 

framför allt till musikern Bob Dylan, men det kommer jag inte att behandla i denna uppsats.
27

 

Jag anser att stor fokus har lagts på Öijer som person och hans roll som poet, och att det 

stundtals har fått överskugga hans konsts förkunnelse. Jag behöver ett idéhistoriskt synsätt för 

att relatera Öijers dikter till den litterära epoken, och kommer därför att ge en bild av orfiskt 

diktarideal och tankar om att poesin föder fram en ny världsbild. Jag kommer även att 

diskutera modernism, estetiskt avantgarde, surrealism och outsiderbegreppet. Men för att helt 

kunna omfatta Öijers poesi behöver jag ta hjälp av djuppsykologin, då jag anser att det inte är 

tillräckligt att kunna ringa in och förstå Öijers diktning med att endast placera in honom och 

hans författarskap i en litterär tradition. 

Inom litteraturvetenskapen, i den mån man har använt sig av psykologin som 

hjälpvetenskap, har det oftast rört sig om en psykoanalytisk tolkning i tradition med Sigmund 

Freuds (1856 – 1939) teorier.
28

 Hans bok Drömtydning (1900) som är en vetenskaplig 

avhandling blev en internationell bestseller, och en av de halvdussin böcker som skulle 

bestämma 1900-talets intellektuella historia.
29

 Freud var inspirerad av konst och litteratur, och 

han upplevde stark frändskap i sitt tänkande om sin kunskap om själslivet med de stora 

diktarna och konstnärerna. Han beundrade dem och menade att de inte bara får oss att 

upptäcka skönheten, utan de får oss också att tänka i nya banor. Drömtydning har inspirerat 

till modernistisk konst och litteratur, exempelvis surrealismen. Psykoanalysen inspirerar till 

                                                           
25

 MarieLouise Samuelsson, ”Född att vaka vid planetens dödsbädd – Bruno K. Öijers nya diktsamling inger dock 
hopp om att återfinna ett hemligt livselixir”, Svenska Dagbladet 950924, s 37. 
26

 Arthur Rimbaud blev en av den lyriska modernismens förebilder. Öijers dikt ”Jag är en annan” tolkar Olle 
Thörnvall som att Öijer är Rimbauds arvtagare. 
27

 Öijer har tillsammans med Eric Fylkeson översatt ett urval av Bob Dylans sånger till svenska. 
28

 Freud utvecklade psykoanalysen som är en samtalsterapi och som har en idé om ett omedvetet. 
Psykoanalysens praktik är att lyssna till infall och intresset för associationer. Den är en behandlingsform som 
strävar att få bukt med psykiska problem, och är ett öppet kunskapssökande som utforskar själslivet och de 
omedvetna processerna. 
29

 Sigmund Freud, Drömtydning (Stockholm, 2002), s 9. 
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ett modernistiskt utforskande av litteratur och konst.
30

 Freud och Carl Gustav Jung 

samarbetade till en början, men skildes åt 1913. Jung utvecklade då en egen psykologisk teori, 

den analytiska psykologin. Både Freuds och Jungs teorier är som företeelse att betrakta som 

”a late offshot of romanticism”, speciellt Jung är beroende av den romantiska filosofins 

idéer.
31

 

Även om Freud var först med upptäckten av det omedvetna och drömmars betydelse, 

kommer jag, för den här studien, att använda Carl Gustav Jungs psykologi, som ett stöd för att 

kunna se skapandet i Öijers dikter ur ett djuppsykologiskt perspektiv. Jung undersökte själens 

verklighet och hans psykologi betonar människan som en unik, sökande och skapande varelse, 

mer än som ett sjukdomsobjekt. Här betonar man människans starka drift att förverkliga sina 

medfödda anlag. Denna drift gör att människan genomgår ett antal metamorfoser under sitt liv 

enligt den teorin som ingår i Jungs begrepp individuationen – jagets sökande efter sitt Själv.
32

 

För att en sådan process ska kunna ske krävs det att människan tar en medveten del i sin egen 

utveckling. Individuationsprocessen hos Jung är influerad av gnosticismen. Jag kommer även 

att gå in på Öijers andlighetsbegrepp som också kan läsas mot bakgrund av Jungs teorier. Med 

andlighetsbegrepp menar jag att Öijer, i intervjuer, talar om poeten som en andlig vägvisare 

och hävdar att vi människor kommer från rymden.
33

 Eftersom jag anser att Öijer i flera av sina 

dikter uppträder som en visionär diktare kommer jag också att diskutera Jungs tankar om den 

visionära dikten, som har att göra med ett inspirerat tillstånd då konstnärens kollektiva 

omedvetna aktiveras. Jungs teorier är inte det viktiga i min uppsats, utan det empiriska 

materialet. Men Jungs tankar erbjuder ett synsätt som ligger nära det jag är ute efter.  

 

4. Tidigare forskning 

Johan Svedjedal var den första att diskutera Öijer och stencilperioden (Guru Papers
34

) som 

finns i artikelsamlingen Gurun och grottmannen och andra litteratursociologiska studier. 

Denna bok innehåller en del ”myter” om Öijer som inte stämmer med faktiska förhållanden, 

                                                           
30

 Sigmund Freud, Konst och litteratur (Stockholm, 2007), s 9-12, 16, 22, 26, 30, samt Bernt Olsson, Ingemar 
Algulin, Litteraturens historia i världen (Stockholm, 2005), s 495. 
31

 Ulla Evers, Hettan av en gud – En studie i skapandetemat hos Edith Södergran (Göteborg, 1992), s 22. 
32

 Självet är, enligt Jung, psykets totalsumma, både det medvetna och det omedvetna. 
33

 Sverker Lenas, ”Boklördag intervju. Vit magi med Öijer”, Dagens Nyheter 080920, s 7. 
34

 Guru Papers var en stenciltidskrift under några år i början av 1970-talet, där den nya generationen gav sig 
själva ett litterärt forum. Öijer var en av medarbetarna på denna tidskrift. 
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men som oförmedlat har förts vidare.
35

 Den första vetenskapliga behandlingen av Öijers 

författarskap är Lena Malmbergs avhandling Från Orfeus till Eurydike där hon undersöker 

hur den orfiska traditionen åter tar plats inom svensk lyrik mellan åren 1974 – 1995, med 

tonvikt på 1980-talet. Daan Vandenhaute vid universitet i Gent i Belgien har skrivit 

avhandlingen ”Om inträdet i världen”: En litteratursociologisk studie av lyrikdebutanterna i 

1970-talets svenska litterära fält.
36

 I avhandlingen Aska, Tomhet & Eld – 

Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer av Per Bäckström, ställer Bäckström sig frågande 

till om den orfiska diktarpositionen är tillräcklig som ”förklaring” till det öijerska fenomenet, 

och säger sig ha funnit en ingång till en fördjupad förståelse av Öijers författarskap genom 

Colin Wilsons bok The Outsider.
37

 De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik 

och rollspel av Mattias Fyhr ger en kort diskussion av Öijer och gotik. 

Mikael Askander har skrivit två stycken Papers om Öijers diktning som är publicerade på 

Internet. Anarki och magi – Frihetens vägar i Bruno K. Öijers poesi behandlar olika strategier 

för att slå sig fri från ett totalitärt västerländskt förtryck riktat mot alla utsatta människor. I 

Diktaren i medieåldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk analyserar 

Askander poesi på/i film, samt filmanknytningar i lyrik. Askander fokuserar på Öijers film 

Från En Demons Båge och några av hans lyriska texter. 

Olle Thörnvalls bok Det svarta puzzlet – en essä om Bruno K. Öijer ger en bra översikt av 

Öijers författarskap från rockpoesin i de tidiga böckerna till den avskalade och rena poesin i 

Trilogin (2002).
38

 Poesifloden – utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976 – 1995 är en 

förlagshistorisk studie av Åsa Warnqvist, och ger även en analys av bl a Bruno K. Öijers 

författarskap.
39

 

I min komparativa studie av Öijer och Södergran visade jag varför jag inte stöder 

Bäckströms teorier om Öijer som en outsider, då jag tycker att outsiderbegreppet är alldeles 

för snävt för att helt kunna omfatta Öijers poetroll och förkunnande. Dessutom upplever jag 

heller inte att Öijer har en fördömande människosyn som en outsider anses ha. Min egen 

förståelse för Öijers roll som poet och förkunnare fick jag när jag läste Ulla Evers avhandling 

om Södergrans författarskap Hettan av en gud – En studie i skapandetemat hos Edith 

                                                           
35

 Se Per Bäckströms avhandling Aska, Tomhet & Eld – Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (Lund, 2003), s 
22-23, 381 not 28. 
36

 Bäckström nämner att Vandenhautes analys av Öijer på flera områden styrker hans egen argumentation. 
37

 Bäckström 2003, s 23, 28. 
38

 Öijers Trilogin består av diktsamlingarna Medan giftet verkar (1990), Det förlorade ordet (1995) och Dimman 
av allt (2001). 
39

 Tyvärr fick jag inte vetskap om denna avhandling innan min uppsats var färdig. Däremot har jag läst Åsa 
Warnqvists (tidigare Johansson) D-uppsats om Öijers poetroll. 
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Södergran, där hon belyser att Södergrans skaparkraft var primär hos henne och inte en följd 

av något annat som man i andra verk om henne har velat påvisa; kampen mot tbc, sublimerad 

sexualdrift i Freuds mening eller sorgearbetet inför döden. I sin avhandling använder Evers 

kreativitetspsykologin för att kunna se jagets sökande efter sitt Själv, drömmars betydelse, det 

omedvetna och inspirationen.
40

 I Ediths jag – Edith Södergran och modernismens födelse 

hävdar Ebba Witt-Brattström att med Edith Södergran föds det moderna jaget – som kvinna. 

Under förra sekelskiftet fanns en stark rörelse att definiera och skildra kvinnan som kvinnan 

är, den så kallade Nya kvinnan-reformen vilken Södergran tog del av.
41

 Denna avhandling var 

till hjälp för mig för att kunna se Öijers tilltal i hans lyrik. 

Jag vill betona att Edith Södergran har varit viktig för mig när det gäller dels att se Öijers 

band till henne, men också att han, liksom hon, är en sökande människa som insett vikten av 

att lära känna sig själv och sin själ fullständigt. Rimbauds idé om poeten som visionär och 

skådande fanns även hos Edith Södergran och var influerad av Friedrich Nietzsches tankar om 

poesin som ett urfenomen. En föreställning färgad av romantikens syn på konstnären som en 

andlig och elitistisk ledargestalt med särskilda gåvor, där konstnärens verk kommer till denne 

likt uppenbarelser.
42

 

Följande citat av Södergran har varit vägledande och berikande för min förståelse av Öijers 

poesi: 

 

 Jag gör icke dikter utan jag skapar mig själv, mina dikter äro vägen till mig själv.
43

 

 

Detta uttalande ska inte tas som en direkt läsanvisning till Södergrans dikter, utan visar mer 

på hennes strävan att lära känna sig själv.
44

 Södergran formulerade poetiska riktlinjer som jag 

anser att Öijer återupptar. 

 

 Jag följer ingen lag. Jag är lag i mig själv. 

 Jag är människan som tager.
45

 

 

 

                                                           
40

 Kreativitetspsykologin har ett samband med C G Jungs psykologi och den humanistiska psykologin där man 
betonar människans starka drift att förverkliga sina medfödda anlag. Evers 1992, s 18-20. 
41

 Ebba Witt-Brattström, Ediths jag – Edith Södergran och modernismens födelse (Stockholm, 1997), s 14-15. 
42

 Eva Ström, Edith Södergran (Stockholm, 1994), s 100. 
43

 Evers 1992, s 36, 255. 
44

 Witt-Brattström 1997, s 14. 
45

 Edith Södergran, Samlade dikter (Stockholm, 2002), s 228. 
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Detta är ett bildspråk hos Södergran som bör uppfattas som avspegling av en psykologisk 

realitet (min kurs), av poetens kontakt med det djupt omedvetna.
46

 Södergran och Öijer 

inrättar båda ett existentiellt perspektiv. De vänder sig inåt till sina själsliv, skapar sig själva 

och litar på sig själva. Båda har de idealet att vara fria människor, och båda tillhör de ett 

estetiskt avantgarde (Södergran var en av modernismens förgrundsgestalter). Deras dikter har 

använt sig av det omedvetnas sätt att arbeta, likt drömmens oförklarliga bilder. 

Flera uppsatser i litteraturvetenskap på B-, C- och D-nivå har skrivits om Öijers 

författarskap och roll som poet. De två uppsatser som har varit användbara för den här studien 

är Michael Godhes och Åsa Johanssons som är framlagda på Litteraturvetenskapliga 

institutionen vid Uppsala universitet. Båda uppsatserna fokuserar på Öijers författarroll. 

Eftersom jag anser att det är viktigt att se till poetens egna tankar och funderingar om sin 

poesi och sin yrkesroll, kommer jag att använda mig av några av alla de intervjuer som finns 

med Öijer. 

 

5. Litterära traditioner 

5.1 Orfiskt diktarideal 

Poetens roll som förkunnare härstammar från den grekiska mytologin, där Orfeus var en 

kosmologisk poet som skrev sånger om jordens, havets och himlens skapelse. Litterärt blir 

Orfeus betydelsefull i den västerländska kulturen under 1400-talet inom den florentinska 

estetiken, där han blir den symboliske grundaren av den gudomligt inspirerade poesin. Det 

västerländska diktarideal som man kan kalla ”orfiskt” kännetecknas bl a av att diktaren har en 

särskild andlig talang som gör honom till siare och profet, med djupare insikter än vanliga 

människor. Den kosmologiska lyriken som diktaren förkunnar har en visionär prägel och 

söker i symbolisk form gestalta livets okända dimensioner. Genom att diktaren har insikter i 

det okända så framstår han som en individ som har nära och djup kontakt med naturen, på så 

sätt kan han ha en förmedlande roll mellan människan och naturen. Diktaren tror också på 

diktens möjligheter till transcendens. Den orfiske diktaren kom att få en framträdande roll i 

övergången från romantiken till modernismen, då diktarens uppgift som förmedlare av okända 

dimensioner av tillvaron betonades.
47

 

                                                           
46

 Evers 1992, s 114. 
47

 Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten (Stockholm, 1977), s 7-9, samt Lena Malmberg, Från Orfeus till 
Eurydike – En rörelse i samtida svensk lyrik (Lund, 2000), s 13. 
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Arthur Rimbaud vars estetiska insats bl a kan beskrivas som en omvandling av den orfiska 

diktarrollen till en modern subjektivistisk variant, skrev ett brev till sin vän Paul Demeny 

daterat 15 maj 1871, det s k ”Skådarbrevet”. I detta brev hävdar han att poeten måste lära 

känna sig själv och sin själ fullkomligt. Poeten ska också göra sig själv till visionär genom en 

lång, gränslös och systematisk förvirring av alla sinnen, där ingenting får vara honom 

främmande, varken kärlek, lidande eller vansinne. Man måste finna språket – det universella 

språket. Rimbaud hävdar att poesins språk förlöser en ny världsbild, framsprungen ur poetens 

gåva att vara skådande, vilket innefattar ett seende både i det fysiska och i det metafysiska. 

Rimbaud blev en av den lyriska modernismens förebilder, och runt förra sekelskiftet svepte en 

våg av Rimbaudintresse över kulturlivet i Europa.
48

 

Öijer ser sig själv som en schaman som arbetar i ensamhet och ”bär en bård av 

andeberättelser i mitt huvud som måste hallucineras fram för att jag ska kunna beskriva dem i 

ord”. Han ser poesin som något heligt, och säger sig vara gift med den kvinnliga sidan av sin 

själ liksom schamanen alltid är gift med sin himmelska brud. Varje tid har sin Orfeus myt, 

och Öijer tar, enligt Malmberg, myten till hjälp för att återupprätta den romantiska och 

modernistiska poetrollen. Malmberg anser att Öijer är betydelsefull inte bara som tidig 

portalfigur och vägröjare, utan också för att han vid sin lyriska återkomst under 1990-talet 

uttryckligen skriver in sig i den orfiska sorgepoesins traditioner, om än utifrån en mer 

nedtonad position. I Öijers diktning återfinns tanken om det värdemässigt högt placerade 

diktande jaget. Han uppträdde medvetet som nydanare med den modernistiske poetens hela 

rekvisita och proklamerade sin syn på poesin som något nytt i opposition mot rådande 

konsensus.
 
Malmberg anser att Öijer medvetet tog strid mot vad han uppfattade som 1960-

talets förhärskade lyriksyn och sökte återskapa den orfiska diktarrollen i anslutning till den 

romantiska och modernistiska traditionen.
49

 

Jag vill framhäva att Öijer har en grund i en orfisk diktartradition genom att använda mig 

av hans dikt ”Kylan” om örngottet som hade en bård av anderöster som viskade till honom. 

Det finns ett drag av ett orfiskt diktarideal i denna dikt, då dikten har en ”gudomlig” (andlig) 

prägel i och med ordet anderöster, och hur han känner att orden och bilderna kommer till 

honom. Det handlar också om en inspiration från Rimbaud då jag anser att han använder 

språket på ett sätt som Rimbaud förespråkade – att poesin föder fram en ny världsbild. Detta 

gör Öijer konstant, både i sin poesi och i intervjuer. Hans svar i intervjuer är alltid 

                                                           
48

 Ingemar Algulin 1977, s 49, Arthur Rimbaud, Samlade verk (Malmö, 2003), s 384-389, samt Bernt Olsson, 
Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen (Stockholm, 2005), s 447-448. 
49

 Malmberg 2000, s 12, 14-15, 56-57, 197. 
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välformulerade och välgenomtänkta och klädda i en poetisk språkdräkt.
50

 Genom att utforska 

världen genom subjektet och språket kan också språket, dikten, förändra sättet att se på 

världen och därmed förändra den.
51

  

5.2 Avantgarde och modernism 

I sin D-uppsats anser Åsa Johansson att Öijer, under 1970-talet, medvetet byggde upp en bild 

av sig själv som anarkist och outsider.
52

 Jag vill betona att den tidens kulturpolitiska klimat 

var vänsterorienterat och man skulle revoltera mot allt som ansågs borgerligt. Så Öijers 

motstånd mot all form av borgerlighet och institutioner var inte något särskilt konstigt för 

tiden. Men det som gör honom annorlunda, som Johansson också påpekar, är att Öijer valde 

att poängtera att han stod ensam, helt utanför samhället och bedrev en enmansrevolution när 

det var vänstersympatier som rådde och detta var en nagel i ögat på vänsterrörelsen.
53

 Denna 

individualism som Öijer tidigt förespråkade, anser jag, kan ses som ett avantgarde, hans 

insikter om vikten av att finna sin sanna natur. Eller, för att använda Jungs terminologi – 

jagets sökande efter sitt Själv. Johansson menar också att i och med att Öijer förnyat sin dikt 

inför 1990-talet med ett nytt formspråk och nya motiv kan man fortfarande se honom som 

avantgardist. Vilket innebär att Öijer har varit avantgardist i två omgångar.
54

 

Vad betyder då ”avantgarde”? Det är ett vanligt begrepp inom estetik, litteratur och konst. 

Men termen har ursprungligen en militär betydelse, och betecknar den förtrupp som infiltrerar 

bakom fiendens linjer och tar första stöten i striden, för att hålla ställningarna tills resten av 

trupperna anländer. I boken Theorie der Avantgarde ger Peter Bürger en definition av 

begreppet avantgarde, som är att uppnå en integrering av konsten i det verkliga livet. Medlet 

för att realisera det var för det historiska avantgardet experimenterandet, som syftade till att 

chockera borgerligheten. Bürger anser att det är en historisk företeelse under perioden 1916 – 

1925 och som avser de mest extrema estetiska ismerna, bl a rysk och italiensk futurism, 

dadaism och surrealism. En avantgardist är, enligt den amerikanske teoretikern Charles Russel 

författare till boken Poets, Prophets, and Revolutionaries. The Literary Avant-Garde from 

Rimbaud through Postmodernism, både poet, profet och revolutionär samt har en egen 

                                                           
50

 Bäckström 2003, s 17. 
51

 Boel Hackman, Jag kan sjunga hur jag vill – tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning (Helsingfors, 
2000), s 150-151. 
52

 Åsa Johansson, ”Om nån skulle komma fram till mig och säga att: du är bara en image – så skulle jag slå till 
honom”. – en undersökning av Bruno K. Öijers poetroll och position som poet med utgångspunkt från Pierre 
Bourdieus fältteori, D-uppsats i litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 
(Uppsala, 2000), s 43. 
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självförståelse. Russell betonar ambitionen att integrera konst och liv, vilket den rumänsk-

amerikanske teoretikern Matei Calinescus också gör i sin bok Five Faces of Modernity: 

Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Men Calinescus framhäver 

dessutom medvetandet hos konstnären om att vara en avant i förhållandet till sin samtid. Han 

lyfter fram en central paradox hos avantgardet: dess estetiska förhållningssätt definierar det 

som banbrytande riktning, samtidigt som den integrering av konsten i livet som är dess mål 

skulle innebära dess egen utplåning som strömning.
55

  

Många teoretiker hävdar att det uppstod rörelser under sent 1940- och 1950-tal som visade 

tydliga likheter med förkrigstidens avantgarden, och försvarar avantgardets pånyttfödelse – 

neoavantgarde. Bürger anser att även om neoavantgarderna proklamerar delvis samma mål 

som företrädarna för det historiska avantgardet, är det efter de avantgardistiska intentionernas 

misslyckande inte längre möjligt att göra seriösa anspråk på att återinföra konsten till 

livspraxis inom ramen för det existerande samhället. Bürger förklarar sitt resonemang med att 

om en konstnär sänder ett spisrör till en utställning i dag, så kommer han aldrig att uppnå den 

intensitet i protesten som Duchamps ready-mades hade. Bäckström anser att avantgardet inte 

alls var något som endast kunde existera under det tidiga 1900-talet som Bürger påstår, utan i 

stor utsträckning var levande som inspirationskälla och ideal för unga ”arga” konstnärer. Han 

menar att den samhälleliga utveckling som har skett sedan det första avantgardets början till i 

dag, måste rimligtvis kunna förmodas ha lett till att vissa väsentliga kategorier för hur det 

tidiga avantgardet uttryckte sig antingen har fått upphöra eller anpassats till nya villkor. Att 

integrera konsten i livet är också varje neoavantgardes mål även om man alltså använder sig 

av nya kontextuellt motiverade medel, vare sig gruppen utgörs av beatpoeter, situationister, 

konkretister eller rent av Guru Papers-medarbetare. Sin diskussion om neoavantgarde är att 

Bäckström vill visa relationen mellan avantgardet och outsiderpositionen.
56

 

Termen modernism kan användas som en övergripande term för en rad estetiska 

strömningar som framträdde under en viss period, som en benämning på 1900-talets 

innovationssträvanden. Modernismen innefattar bl a tron på en ny människa, då man bröt upp 

förenklade och slutna föreställningsformer och tvingade fram nya synsätt. Det är den enskilda 

individen utanför sociala förankringar som står i centrum i modernismens världsbild. 

Människans yttre blir mindre viktigt och man vänder sig istället till hennes sinnen eller 

själsliv bortom politiska system och sociala konventioner, och inrättar ett existentiellt 

perspektiv eller öppnar dörrar till mystikens världar. En opposition mot massamhällets 
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 Bäckström 2003, s 82-89. 
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likriktning och andliga förflackning kännetecknar också modernismen. Dess ideal är en fri 

människa som levde i harmoni med naturen, med sinnena öppna för livets mångfald och det 

inre mottagligt för mystikens helhetsupplevelser, som bejakar kärleken och konsten och de 

skapande krafterna och som motarbetar destruktion, lidande och tvång. Beträffande det 

litterära språket blev den ledande principen att bryta med tidigare ideal såsom den bundna 

versen inom poesin. De verklighetsreproducerande bilderna ersattes av ett nytt fragmentariskt 

och irrationellt bildspråk som sprängde det mänskliga medvetandets gränser, och gjorde det 

mottagligt för drömmens och det undermedvetnas självständiga bildvärldar.
57

 

Som en följd av att man inordnar avantgardet under modernism har alltför stor analytisk 

tonvikt lagts på avantgardets formella uttryck, medan dess självförståelse har negligerats. Här 

ligger den stora skillnaden mellan avantgarde och modernism, enligt Russel. Inom 

modernismen ”nöjer” man sig med en ”revolution” inom det estetiska området, om än detta i 

sig kan innebära motstånd av gällande regler och ordningar och ta sig uttryck i behov av att 

ställa sig vid sidan av det etablerade samhället. Avantgardet däremot protesterar inte bara mot 

förhållandet inom konsten, utan mot konstens roll i livet och i samhället som helhet.
58

 

Bäckström anser att det Öijer förespråkar, genom sin lyrikperformance, är både en 

avantgardistisk chockestetik, och att han framhäver hur viktig utlevelse och äkthet är för 

honom.
59

 Genom att Öijer framför sina dikter live finns det en önskan hos honom om att föra 

ut poesin till folket, bort från de elitära sammanhangen. Öijers estetik handlar om att förmedla 

något.
60

 

Öijer tillhör ett estetiskt avantgarde då han, likt Russel teorier, inte bara protesterar mot 

förhållandet inom konsten, utan mot konstens roll i livet och i samhället. Öijer anser att poesin 

är något heligt, den är ett medel för diktaren att kunna föra ett samtal med sina 

medmänniskor, och han framhäver att poesin är ”en kraft i självkänslans tjänst”.
61

 Den är ett 

viktigt redskap för människor att kunna möta sig själva. Det är endast genom detta möte som 

människan kan skapa sig själv, hitta sitt ljus, sin kunskap, det unika hos henne. Dessutom tar 

Öijer strid för en av modernismens ideal – massamhällets andliga förflackning, då han i FM 

konstaterar: ”Vi kom ur rymden. Ett speciellt stoft av stjärnor sjunger i vårt blod tätt under vår 
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 Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige (Stockholm, 1995), s 414-415. 
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hud” (Öijer 2004:402). Öijer framhåller också vikten av att stå fri, som även det är en av 

modernismens ledstjärnor.
62

 

5.3 Surrealism 

För surrealisterna var sökandet efter kunskapen om sig själv viktigt. Flera litteraturvetare och 

kritiker har dragit paralleller till surrealism när det gäller Öijer och hans poesi. Själv har han 

starkt tagit avstånd från denna etikett, men innan vi kommer till Öijers tankar om surrealism 

vill jag först ge en bild av vad surrealismen som estetisk strömning stod för. 

År 1924 publicerade André Breton (1889 – 1966), läkare och författare, Surrealismens 

manifest, som är ett estetiskt manifest där han menar att konsten kan revolutionera livet.
63

  

Breton ansåg det nödvändigt att bryta upp den rigorösa tankevärld och snävt rationalistiska 

synen på människan, som enligt honom utgör det främsta hindret till varje intellektuellt och 

moraliskt uppsving. Han krävde ett återupprättande av fantasin i hela dess kreativa styrka, och 

hans manifest är en hyllning av människans andliga storhet, vilken förmår överbrygga klyftan 

mellan känsla och förnuft, och återge henne tron på sina egna möjligheter. Breton tog stort 

intryck av Sigmund Freuds teorier, vilket gjorde det möjligt för honom att överge dadaisternas 

negativistiska verksamhet och förse surrealismen med ett konstruktivt program. Den av Freud 

inspirerade psykiska automatismen utgör det viktigaste fundamentet i surrealismens 

programförklaring. Breton och hans kamrat Philippe Soupault experimenterade tillsammans 

med ett slags poetisk tillämpning av psykoanalysens lärdomar genom att utan viljemässig 

kontroll skriva ned vad som dök upp i medvetandet. Den psykiska automatismen skulle, enligt 

Breton, fungera som ett medel till frigörelse av de undermedvetna krafterna.
64

 

 

Det handlade här om att återvända till den poetiska fantasins källor, 

och vad mer är, att sedan aldrig lämna dem.
65

 

 

Den automatiska skriften blev ett hjälpmedel för insikt och kunskapssökande. Drömlivet blev 

framförallt den källa man i Freuds anda öste ur.
66

 Det som främst inspirerade surrealisterna 
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var det omedvetna. De förkastade realismen och ville skapa en ny verklighet där man använde 

sig av det själsligt omedvetna. De försökte skapa nytt som inte var medvetet, skapa nytt 

genom ologiska sammansättningar av dröm och verklighet som på så sätt blev en 

öververklighet – en surrealitet. I Surrealismens manifest talar Breton om fantasin som en 

möjlighet att finna djupet av sig själv, och enligt Breton går vägen till en ny och bättre framtid 

genom kännedom om det mänskliga livet.
67

 Surrealismen är framförallt en lyrisk konstform, 

och dess osammanhängande drömartade språk lämpar sig illa för romanen.
68

 

Öijer tog tidigt tagit avstånd från surrealismen och menar: 

 

Det finns ju ingen surrealism, vad det gäller är att vara sann mot sig själv, 

fylla dikten med det kaos man upplever ute i livet. Det gjorde Majakovskij, 

det gör Ginsberg – och deras dikter är inte sämre politiska dikter för det. 

Tvärtom: Ideologin finns ju hela tiden i botten.
69

 

 

Surrealisterna försökte skapa nytt som inte var medvetet, skapa nytt genom ologiska 

sammansättningar av dröm och verklighet som på så sätt blev en öververklighet. Det Öijer 

menar är att det inte finns någon öververklighet, och i ett poetiskt manifest som han bifogar på 

fliken till diktsamlingen Fotografier av undergångens leende (1974), säger han att han vill nå 

en dikt som överensstämmer med ”den sönderklippta filmen bakom våra ögon”, således den 

filmen som alla människor har. ”Det är dock inte någon surrealism (som ändå aldrig har 

funnits till), utan en högst verklig verklighet”.
70

 Vad det handlar om är att göra sitt omedvetna 

medvetet, om människans inre liv, vilket är ”en högst verklig verklighet”. Ingenting i vår 

värld och våra liv är en öververklighet, allt som händer och är, både inom oss och utanför oss, 

är verkligt. Och det var den inre verkligheten som både Freud och Jung utforskade och 

försökte förstå – d v s själens verklighet. Den personliga själens verklighet ser olika ut för 

olika människor, vilket Öijer säger något liknande om: 

 

Det finns ingen öververklighet, allt som finns är verklighet. Men det finns jävligt många 

verkligheter. Och ingen ska komma och sätta nån snara över m i n verklighet.
71
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Öijer har också klagat på de franska poeter som han har läst som ”inte kan befria sig från 

Rimbaud eller Eluard” (surrealisten Paul Eluard). Han hävdar att resultatet blir ”ett helt 

ofarligt språk, där dom inte använder sig av dom bilder som finns i deras eget huvud”. 

Thörnvalls analys av detta är att Öijer vill ha en poetisk revolution likt Rimbaud, men att det 

kräver att han skapar sitt eget språk, och som han säger, använder sig av de bilder som finns i 

hans huvud.
72

 

Bäckström anser att Öijer deklarerar klart sin avantgardistiska position genom att referera 

till Majakovskij och Ginsberg, som representerar det historiska avantgardet respektive de 

neoavantgarden som växt fram efter andra världskriget. Öijers ovilja mot att utnämnas till 

surrealistisk poet, måste ses mot bakgrund av outsiderns grundläggande önskan att vara 

obunden.
73

 

Öijer har sagt att han vill att hans böcker ska fungera som en spegel där läsaren ska möta 

sitt eget ansikte, sitt eget mörker, sina egna sår. Att det är en fråga om rannsakning och att 

man inte ska kunna komma undan mötet med sig själv. Det Öijer vill förmedla är möjligheten 

att ”återskapa något gudalikt och värdefullt hos människan”.
74

 Så även om Surrealismens 

manifest är en hyllning av människans andliga storhet, och vill återge henne tron på sina egna 

möjligheter, vilket jag också anser att Öijer vill, så är ingenting i vår värld en surrealitet. För 

det Öijer talar om är just själens verklighet, och den är lika verklig som vår yttre verklighet. 

Det vi människor måste göra är att få ihop vårt inre (som vi i västvärlden i mångt och mycket 

har glömt bort) med vårt yttre, och förstå att vi är så mycket större än vår situation. 

5.4 Outsider 

Öijer förespråkar en outsiderhållning, som för honom innebär att värna om ”självkänsla och 

integritet”. Ordet ”outsider” förekommer i det engelska språket redan på 1600-talet. 

Outsiderpositionen är primärt en konstnärsroll. En outsider har, enligt Colin Wilson, en djup 

upplevelse av utanförskap i förhållande till familjen, samhället och världen. Outsidern 

fördömer det moderna samhället och de andra människorna (insiders) som har ett oreflekterat 

sätt att se på världen. Outsidern har en närmast besatt längtan av insikt till skillnad från 

insidern. Den som väljer outsiderskapet måste göra sig till både poet och profet för att kunna 

leva vidare. Han eller hon förmedlar då insikten av livets förgänglighet och att det finns ett 

annat liv som är det verkliga, jämfört med hur människan lever i dag. Denna profetiska 
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funktion är nödvändig för att skapa distans till de vanliga människornas tillvaro, i 

utvecklandet av ett eget fritt och äkta liv. För outsidern gäller det att söka friheten i den egna 

självinsikten och att lära sig att det finns en väg till lösning i människan själv, och att vägen 

till det egna går via fantasin och kreativiteten. För outsidern finns det ingen åtskillnad mellan 

poesi och liv. Bäckström för en diskussion om att det orfiska hos Öijer snarare ingår som en 

del av ett större sammanhang, och därför enbart utgör ett av de uttryck som diktaren använder 

sig av för att gestalta sin idévärld.
 
Outsiderns sorg över världen och dess tillstånd p g a 

politikers och kommersialismens krafter uttrycks ofta i Öijers författarskap.
75

 Bäckström 

anser att genom att betrakta avantgardet ur outsiderns synvinkel så är avantgardepositionen 

endast en av alla de utåtriktade roller som han eller hon kan anta, och därmed kan den överges 

när den har fyllt sin funktion, eller när outsidern har konfronterats med de svårigheter som är 

förknippade med att upplysa massan. Outsidererfarenheten, enligt Bäckström, kan föra till så 

väl avantgardeutspel som till religiöst sökande, i ett djupt upplevt behov av förändring och en 

upplevelse av helhet. Det profetiska draget med det visionära språket i outsiderpositionen 

utgör därför en motivering till att Öijer använder sig av ett så rikt figurativt språk.
76

 Men Öijer 

själv ogillar benämningen outsider, och i en intervju från 2008 säger han följande: 

 

Outsider tycker jag bara är acceptabelt som benämning på travhästar. Och om man 

ändå ska envisas med det ordet, är vi inte alla outsiders, i vår längtan efter kärlek 

och mening i en söndertrasad värld?
77

 

 

Att Öijer protesterar mot etiketten outsider, menar Bäckström, är något som en outsider ”ska” 

reagera på.
78

 Jag anser att i och med användningen av termen outsider så ”målar man in 

poeten i ett hörn”. Vad poeten än säger eller gör så är han eller hon en outsider. Jag 

ifrågasätter därför Bäckströms resonemang om outsiderbegreppet kopplat till Öijer, även om 

det i mångt och mycket innehåller punkter som Öijer förespråkar och står för. Men eftersom 

Öijer själv har sagt att det för honom handlar om ”en outsiderhållning [min kurs] […] om att 

värna självkänsla och integritet”, och ”är vi inte alla [min kurs] outsiders i vår längtan och 

mening i en söndertrasad värld”, anser jag att det inte finns något jag och dem-tänkande hos 

Öijer. Jag anser heller inte att Öijer skapar en distans till vanliga människor. Det han visar på, 

och som Godhe också har uppmärksammat efter genomläsning av Öijers litterära produktion, 
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är att diktjaget ställer sig i en outsiderposition, och ger uttryck för en förhoppning om 

gemenskap utanför ett korrumperat samhälle.
79

 

Outsiderns enda plikt är att finna sig själv, säger Wilson, och hans eller hennes enda 

möjlighet för att förlösa sig från världen är att använda sin fantasi. Målet för outsidern är att 

utveckla ett eget jag, vilket jag också menar att Öijer förkunnar.
80

 Men jag anser inte att Öijer 

förlöser sig från världen och samhället. Han fördömer inte det moderna samhället, men han 

har genomskådat det. Öijer tar in vårt samhälle, vår samtid, vår teknik och i en intervju från 

1976 berättar han att han skriver ”i relation till en yttre verklighet, det yttre samhället”.
81

 Det 

jag anser att Öijer fördömer, är det media sänder ut till människor, vilket framkommer i FM: 

”Vi är omgivna av en stank av […] förljugenhet och billig underhållning. […] självkänsla är 

att […] du står öga mot öga med dig själv och vågar införliva i din själ vad du ser.”(Öijer 

2004:403). Vi måste välja bort förljugenheten och den billiga underhållningen, som media vill 

att vi ska ta in, för att kunna närma oss det inre livet. Dikten ”Hålla honom kvar” är ett 

utmärkt exempel på att Öijer, när han skriver, skapar sig själv, samtidigt visar dikten på 

betydelsen av att lyssna på sina drömmar.”Så få” förtydligar och visar oss hur media inte tar 

sitt ansvar för vad de sänder ut i människors liv. Min läsning av dikten visar att den billiga 

underhållningen hindrar oss från att närma oss vår inre verklighet. Den visar också på hur 

denna underhållning håller på att förgöra oss som människor. 

Öijer har, i en intervju från 2008, sagt att han inte är ”känd för att gå i någons koppel. Men 

nog är jag en del av samhället, i och med att jag påverkar människor med mina texter”.
82

 Det 

Öijer förmedlar till människor, enligt min läsning av FM, är att de också ska genomskåda 

samhället omkring sig, och det kan man bara göra genom att inta en outsiderhållning, som 

innebär att värna om sin självkänsla och integritet, d v s blicka inåt och våga möta sig själv. 

Denna outsiderhållning som Öijer förespråkar är således inte något enbart för konstnärer. 

Denna position är nödvändig för alla människor för att de ska kunna nå djupare kontakt med 

sig själva, för att de ska kunna skapa sig själva och på så sätt också skapa en bättre värld. 

5.5 Litterära traditioner – En sammanfattning 

Jag har läst Öijers dikter utifrån ovan nämnda litterära traditioner. Det går att dra paralleller 

till hans poesi utifrån alla dessa traditioner. Alla innefattar de att poeten ska ha en god 

självkännedom, de förespråkar också någon form av ”revolution”. Enligt min tolkning, så 
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vilar Öijers estetik på en orfisk litterär grund, då han själv talar om poeten som en andlig 

vägvisare. Jag anser också att Öijer, likt Rimbaud, förespråkar att poesin föder fram en ny 

världsbild framsprungen ur poetens gåva att vara skådande, att språket – dikten – kan förändra 

sättet att se på världen och därmed förändra den. Öijers estetik handlar, som Bäckström 

liksom jag själv anser, om att förmedla något. Den individualism som Öijer tidigt 

förespråkade under 1970-talet när det var vänstersympatier som rådde, kan ses som ett 

avantgarde – hans insikter om vikten av att finna sin sanna natur, att vårda den inre världen. 

Modernismen innefattar bl a en tro på en ny människa. Denna nya människa är något som jag 

absolut finner i Öijers FM. Där han, likt modernismens ideal, vänder sig till människornas 

själsliv bortom politiska system och sociala konventioner, inrättar ett existentiellt perspektiv 

och öppnar dörrar till mystikens världar. 

Surrealisterna ville nå en öververklighet genom att skapa nytt som inte var medvetet. De 

försökte skapa nytt genom ologiska sammansättningar av dröm och verklighet. Det Öijer talar 

för, enligt min läsning, är att göra sitt omedvetna medvetet, om människans inre liv, vilket är 

”en högst verklig verklighet”. Ingenting i vår värld och våra liv är en öververklighet. Det är 

just detta uttalande av Öijer, som gör att jag måste vända mig till djuppsykologin för att helt 

kunna omfatta hans poesi. 

Öijer förespråkar en outsiderhållning, som för honom innebär att värna om självkänsla och 

integritet. Outsiderpositionen är primärt en konstnärsroll, och han eller hon fördömer det 

moderna samhället, och kan anta olika roller för att upplysa den stora massan. Det Öijer 

förmedlar till människor, är att de också ska genomskåda samhället omkring sig. Det kan man 

bara göra genom att inta en outsiderhållning, d v s välja bort det samhället matar oss med, och 

istället blicka inåt och våga möta sig själv. Denna outsiderhållning som Öijer förordar är 

följaktligen inte något enbart för konstnärer. Denna position är nödvändig för alla människor 

för att de ska kunna nå djupare kontakt med sig själva, för att kunna skapa sig själva och på så 

sätt också skapa en bättre värld. Som jag tidigare har nämnt anser jag att det inte räcker med 

att helt kunna omfatta Öijers dikter och förkunnande genom att enbart diskutera hans poesi 

utifrån litterära traditioner. Därför ska vi nu gå vidare till vad jag upplever som en ”nyckel” 

till hans poesi. 

 

6. Psykologi 

Bäckström för en kort diskussion om att många teoretiker anser att poesi föds ur brist och 

saknad, och utifrån ett sådant antagande ligger det nära till hands att tillgripa psykoanalytiska 
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tolkningar som involverar poeten själv och hela hans levnad. Bäckström menar att det är ett 

angreppssätt som i och för sig skulle motiveras i fråga om Öijer då han själv talar om poesi 

som ett slags terapi, och att det i hans uppväxt ingick en far som begick självmord och 

konsekvenserna som blev av det. En sådan läsning av Öijers poesi skulle, enligt Bäckström, 

inte göra rättvisa åt den komplexitet som präglar hans idévärld. Öijers diktning kan inte 

reduceras till enbart ett uttryck för självterapi.
83

 Att enbart läsa och analysera Öijers dikter ur 

ett biografiskt perspektiv och som ett slags självterapi utifrån saknad och brist, anser jag inte 

ge en rättvis bild av det faktum att Öijer är en sökare som arbetar visionärt, och som vill föra 

ett samtal med sina medmänniskor. Jag är av den uppfattningen att Jungs psykologi, som 

betonar människan som en unik sökande varelse, mer än som ett sjukdomsobjekt, är en rättvis 

väg att gå vid läsning och tolkning av Öijers dikter. Genom att ta in Jungs tankar vid läsning 

av Öijers dikter öppnar det upp och tydliggör de djupa livsinsikter som Öijer förmedlar 

genom sin poesi. Jung levde och verkade under modernismen och han tog starkt intryck av 

Nietzsches tankar, men även av författare som James Joyce. Jung fick syn på vad han kallar 

det modernistiska medvetandet genom Joyces Odysseus, och detta befriat från sin ”ism”, som 

bärare och förkunnare av det mänskliga villkoret. Konstnären är, enligt Jung, ett språkrör för 

sin epoks själsliga hemligheter. Jung uppskattar psykologins relation till konsten som både 

underordnad och väsenskild.
84

 

Öijer har förstått att människor måste söka sig inåt, nå sin sanna och riktiga natur, vårda 

och respektera sig själva, och utifrån det så skapas en bättre värld – det är vad han förkunnar. 

När Öijer fick frågan om just terapi (1996) sa han: 

 

Äh, terapi… Jag har min egen inre följeslagare, som jag talar med. Ska du vara sann och 

äkta i ett verk, måste du in i din egen minnesjord och vårda och ta hand om det du hittar. 

Men de flesta stänger ju till sina vindskontor och källarvåningar. Sedan exploderar det 

bara.
85

 

 

”Sann och äkta i ett verk” tolkar jag som allmänt. Det gäller alltså inte bara poeter, konstnärer 

och musiker, utan det gäller alla människor oavsett vad de har för yrken. Alla måste vi vända 

blicken inåt, vårda och ta hand om det vi hittar för att kunna göra ett bra jobb – ett bra verk, 

för att kunna var sann och äkta i de yrken vi utövar. Men de flesta människor blundar och 

”stänger ju till sina vindskontor och källarvåningar”, och det får förödande konsekvenser för 
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samhället och världen i stort. Vågar du aldrig stå öga mot öga med dig själv, kommer du 

aldrig att på riktigt kunna göra ett bra jobb som är till gagn för mänskligheten och världen. Du 

kommer heller aldrig att känna lyckan över att leva. 

Den Nya människan som Öijer talar om i FM är hon som värnar om sin självkänsla och 

integritet. Hon är den som hela tiden blickar inåt och som har insett att vi ständigt står i 

kontakt med vårt kosmiska ursprung. Det enda sättet att få en bättre värld, en mer kärleksfull 

tillvaro ligger i människans förmåga att vårda hennes inre verklighet. Den Nya människan 

som skapar sig själv är vad jag har valt att undersöka i denna studie. ”Hålla honom kvar” och 

”Så få” är viktiga dikter för att jag anser att de står i dialog med FM. Båda pekar de på 

betydelsen av att vårda och respektera sig själv, även om dikterna var för sig är olika till sin 

karaktär och sitt innehåll. 

6.1 Carl Gustav Jung 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) menar att psykologi djupast sett är självkännedom, men 

eftersom denna inte kan fotograferas, vägas och mätas är den ovetenskaplig.
86

 Jung hade tidigt 

kommit i kontakt med religion och spiritism.
87

 Han hade själv deltagit i spiritistiska seanser, 

och upplevelserna från dessa använde han sedan som material i sin doktorsavhandling.
88

 Jung 

vågade tala om något de flesta moderna människor känner ett behov av – andlig orientering,  

d v s ett svar på frågorna var vi kommer ifrån, vart vi är på väg och varför vi är här. Den 

föreställningsvärld som Jung medvetet eller indirekt utgör en fortsättning av, är den judiska 

alexandrinska gnosticismen, inom vilken man uppfattade människan som utslängd i världen.
89

 

Hennes tillstånd beskrivs som ett fall ner i mörkret. Människans ursprung är, enligt 

gnostikerna, kosmos. Gnostikerna, liksom Jung, menar att gudagnistan finns där hos 

människan, djupt försjunken i okunnigheten om sitt egentliga ursprung, i väntan på att bli 

påmind om sin gudomliga tillhörighet.
90

 Jung intresserar sig för den omvandling och den 

andliga reningsprocess som är nödvändig för att man ska kunna uppnå förening med det 

gudomliga. Detta ser han som en metafor för individuationsprocessen genom vilken man 

söker en förening, inte med en transcendent Gud, utan med det gudomliga inom en själv – 
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med Självet. Självet är psykets totalsumma, både det medvetna och det omedvetna. Jung 

uppfattade gnostikerna som tidiga andliga psykologer. Han såg deras läror som bevis på att de 

psykologiska processer, som han iakttog hos sig själv och sina patienter, hade varit kända 

sedan urminnes tid, fast beskrivningarna var höljda i mystiken och religionens språk.
91

 Jungs 

tankar som har sin grund i gnosticismen, som står för att kunskap bör sökas i det inre, är 

någonting som även finns i FM och i ”Hålla honom kvar”. Enligt min läsning av FM 

förmedlar Öijer till människor att vara sin egen andliga psykolog. 

Enligt Jungs teorier har det omedvetna två nivåer: det personligt omedvetna och det 

kollektivt omedvetna och dess arketyper, varav det senare ligger på en djupare nivå.
92

 I det 

personligt omedvetna finns de tankar och känslor som vi har trängt bort, undertryckt eller helt 

enkelt inte lagt märke till. Det kollektivt omedvetna är en enorm lagerlokal, ett gemensamt, 

nedärvt minne och en förvaringsplats för summan av den hittills samlade mänskliga 

kunskapen. Det är vårt psykiska arv.
93

 Öijer säger att ”våra huvuden är fulla av stjärnor och 

röster och minnen och tidigare liv. Jag kräver ett reservat av tystnad omkring mig för att få 

uppleva det här. Jag vill komma i kontakt med ursprunget”. Ursprunget som Öijer talar om 

här, ser jag som en bild av det kollektivt omedvetna. Han vill komma i kontakt med 

mänsklighetens gemensamma minne, för att göra det krävs tystnad och stillhet. 

Drömmar är inga avsiktliga och godtyckliga påfund, menar Jung, utan högst naturliga 

fenomen. De är ett stycke ofrivillig psykisk verksamhet, som når precis så långt in i det 

medvetna att det låter sig reproducera sig i vaket tillstånd. Jungs förfaringssätt när det gäller 

att tolka drömmar kallar han kartläggning av kontexten. Det består i att man för varje 

karaktäristisk detalj i drömmen med hjälp av drömmarens associationer fastställer vilken 

betydelsenyans detaljen i fråga har för honom eller henne. Jung går alltså tillväga på i princip 

samma sätt som när det gäller att dechiffrera en svårläst text.
94

 Det omedvetna meddelar sig 

framför allt genom symboler, och speciellt sker detta i våra drömmar. Rätt tolkade kan dessa 

symboliska föreställningar leda jaget mot ett sannare uttryck för sitt Själv. Inte bara i 

drömmen, utan också i fantasin frammanas symboler. De måste ses som psykiska realiteter, 

för de utsäger något om jaget. Enligt Jung är det omedvetna ett säte för instinkterna och det är 

här som våra föreställningar eller bilder uppstår. På en mer medveten nivå bearbetas 
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bildföreställningarna av vårt intellekt till ordföreställning. Bilden är det primära och ordet det 

sekundära.
95

 

Jung såg livet som en upptäcktsfärd och som ett heligt sökande efter mening och mål, där 

målet är självkännedom. En del av processen mot självkännedom består i att skala bort de 

lager av personligheten som hindrar oss från att se vilka vi verkligen är, med andra ord finna 

vår sanna natur. Den inre färden är alltså inte en egoistisk färd, utan genom att befria oss från 

de spärrar som hindrar oss från att utveckla våra själsgåvor till fullo ger den inre färden oss 

istället möjlighet att använda dessa själsgåvor på ett sätt som är mer konstruktivt för andra och 

därmed även för samhället i stort.
96

 Det är just detta som jag anser att Öijer förkunnar – att 

blicka inåt till ”en högst verklig verklighet”, till själens verklighet. Det själsligt omedvetna 

måste vi människor komma i kontakt med, och inse att vårt inre är en verklighet som vi är 

tvungna att vårda och integrera med vår yttre verklighet för att kunna känna äkta lycka i livet, 

och för att kunna skapa en bättre värld. Det är ingen öververklighet, ingen surrealism. Jungs 

tankar blir en viktig nyckel till Öijers poesi.  

 

Jag har alltid sett poeten som en form av andlig vägvisare och civilisations- och 

samhällskritiker. Men också en människa som kan beskriva de djuppsykologiska 

schakten inom en människa. Och det är för att poesin ska kunna betyda något för 

människor, ska kunna vidröra. All form av intellektuell poesi skriven för akademiska 

kretsar har aldrig intresserat mig.
97

 

 

Här har Öijer själv svaret när han talar om sitt yrke. Poetens uppgift är att beskriva de 

djuppsykologiska schakten inom en människa. Enligt Jung har konstnärer i allmänhet en mer 

genomsläpplig ”vägg” mellan omedvetet och medvetet. Dessutom kan man, enligt honom, 

medvetet träna upp sin förmåga att släppa fram det omedvetnas föreställningar.
98

 Poeten är 

alltså en människa som står i stark kontakt med sitt personligt omedvetna och det kollektivt 

omedvetna, vilket han sedan, på ett medvetet plan, för ut till sina medmänniskor. 

Jung anser att vad vår värld saknar är det själsliga sambandet, vilket aldrig kan ersättas av 

någon fackförening eller annan intresseorganisation, inte heller av något politiskt parti eller 

någon stat. Det som allt handlar om är insikt i människans väsen.
99

 För att nå ett själsligt 
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samband måste människor, enligt Öijer, inta en outsiderhållning, och ”hålla sig så ren som 

möjligt. Genom att genomskåda dom lögner och myter som finns i ett samhälle”. 

6.1.1 Individuationsprocessen 

Individuationsprocessen hos Jung är gnostisk. Hela det gnostiska dramat är återdramatiserat i 

den enskilda moderna människans liv. Det är med utgångspunkt i denna gnostiska universella 

människa som Jung sedan vänder sig till de andra religionerna i syfte att försöka finna en 

likaledes universell andlig utvecklingsprincip. Jung hade en strävan att finna det universellt 

mänskliga, vilket är särskilt tydligt i teorin om individuationsprocessen; att varje enskilt liv 

utgör också en metamorfos av den tidigare mänskliga utvecklingen i stort.
100

 Individuationen 

innebär ett självförverkligande och dess egentliga mål är realiserandet av Självet.
101

 Självet är 

den svårfunna skatt som man inte kan hitta om man inte ger sig ut på ett andligt sökande. 

Självet är ursprunget till vår bild av det gudomliga och källan till vår andliga längtan.
102

 En 

avgörande fas av själens individuation utgörs av frågan om vi under livets lopp förmår att låta 

vårt falska, begränsade jag dö, för att återuppstå i ljuset av den motsatsernas förening som 

förverkligandet av Självet innebär.
103

 Med andra ord ta ett medvetet steg till förändring. 

Självets människoblivande framställs i drömmar och inre bilder som en sammansättning av 

många enheter. Dessa bilder och symboler är naturens försök att försona och förena motsatser 

inom psyket. Det övergår från omedvetenhetens svävande tillstånd till att bli medvetet. 

Självets människoblivande försöker skapa sig en så fullständig och objektiv bild som möjligt 

av sitt eget väsen. Det är en akt av självbesinning, en sorts uppgörelse med sig själv i syfte att 

uppnå fullständig medvetenhet.
104

 De inre bilderna bidrar till människans medvetenhet och 

möjligheten att nå sitt Själv. Att acceptera de inre bilderna är något Öijer talar för: 

 

 Man ska acceptera de inre bildmöjligheterna, inte censurera sig själv. Jag skriver i bilder, 

inte för att någon skola i det förgångna gjort det, utan för att jag tänker i bilder. […] Det 

måste finnas ett rus i dikten, som sätter igång associationsförmågan. Och en andlig 

frigörelse bidrar i längden till en social frigörelse.
105
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Individuationen får inte förväxlas med en egoistisk individualism som sätter sig över 

kollektiva normer och värderingar. Individuationen, menar Jung, utesluter icke världen utan 

innesluter den.
106

 För när det gäller politiska, kollektiva konflikter ser Jung varje enskild 

individs självinsikt, individuation och förmåga att integrera sina projektioner som av 

avgörande betydelse för att nå fredliga lösningar på kollektiv nivå, vilket också leder till en 

högre medvetandenivå i samhället i stort. Jung ser på det individuella planet i väsentlig 

mening två individuationsvägar. Dels den väg som rör de nära relationerna och dels den som 

riktar sig till mänskligheten. Den senare vägen, som är den svåraste och ovanligaste innebär 

att man individuerar genom att föda nya kulturella värden till världen. Den som går in i sig 

själv utan att ur den starka inre erfarenheten hämta fram något som är till gagn för 

mänskligheten i stort, för andra människor, är omoralisk och kan inte individuera. Den andligt 

giriga och snåla människan som endast vill utvecklas för sig själv och sitt eget välbefinnande, 

kommer ständigt att åter falla in i depressionens mörkerhålor. Målet är således inte enskilt 

självförverkligande, utan man måste skänka något till mänskligheten. Den gåva man bär med 

sig är den gnosis eller insikt i den egna mänskliga naturen som man vunnit genom sitt eget liv 

och lidande. Det är lätt att se att denna individuationsväg även bäst förefalla stämma in på de 

stora religiösa genierna av den kaliber som Nietzsche efterlyser i Så talade Zarathustra. Det 

är klart också att Jung här identifierar individuationen med den romantiska tanken att i vissa 

utvalda individer tar världsanden sin boning och använder dem som instrument för att genom 

det personliga exemplet undervisa och leda mänskligheten framåt.
107

  

Jung anser att det är av stor vikt att vara trogen sin egen psykologiska grund, sin egen 

historia och vänder sig mot trenden att använda sig av österländska tekniker, som t ex yoga, 

utan att på djupet kunna förstå dess mening och syfte. Vi borde istället söka de österländska 

värdena inom oss själva, inte ute i världen som exotiska skatter eller kompensationer för en 

bristande meningsfullhet i våra liv. Dessa värden, menar han, kan vi hämta i vårt eget 

omedvetna. Jung anser att varje människa är ett experiment och hon måste söka sin sanning. 

Att finna Gud inom sig kräver modet att finna sig själv. Han uppmanar människor att leva 

sina liv så bra som de kan, även om det grundar sig på misstag för man når oftast sanningen 

genom sina misstag.
108

 Att varje människa är ett experiment, liknar Öijers uttalande om att 

hans liv är hans revolution. Att leva och hela tiden söka vidga sitt medvetande innebär en 

större och fördjupad livserfarenhet. Det innebär också ökad kunskap och insikt om den egna 
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personen, om sin verklighet och sitt liv. Detta är något som ingen någonsin kan ta ifrån en. En 

människa med djupa insikter om sig själv är en rik människa. För att bli denna rika människa 

måste man hela tiden göra revolution i sitt liv. Låta gamla föreställningar och värderingar om 

sig själv dö, för att nya kunskaper och insikter ska kunna växa fram. Att leva är en ständig 

process, ett ständigt skapande. 

Outsidern arbetar på att befrias från världen, medan individuationen innebär att innesluta 

världen. Öijer säger att han skriver i en relation till det yttre samhället, och liksom Jung anser 

han att varje enskild individs självinsikt är avgörande för att nå fredliga lösningar på kollektiv 

nivå.
109

 

Som jag tidigare har nämnt innefattar modernismen en tro på en ny människa. Denna nya 

människa finns i Jungs teorier om individuationen som innebär att uppnå fullständig 

medvetenhet och självinsikt. Den vägen, som Jung talar om, där man individuerar genom att 

föda nya kulturella värden till världen, som handlar om att gå in i sig själv och ur den starka 

inre erfarenheten hämta fram något som är till gagn för hela mänskligheten, är något som jag 

anser att Öijer står för. I FM talar Öijer om den Nya människan som går in i sig själv, och som 

ur den starka erfarenheten bär med sig gåvan, insikten i den egna mänskliga naturen som hon 

har vunnit genom sitt liv och lidande. När man bär med sig den insikten har man inget behov 

av att svika och förstöra. 

6.1.2 Den visionära dikten 

Hos Jung återfinns Rimbauds tankar om att poesin föder fram en ny världsbild. Enligt honom 

kan det individuerade poetjaget som funnit sitt Själv, lämna det privatpsykologiska planet, där 

dikter skapas som formulerar livserfarenheter på ett vardagligare plan, och nå det kollektiva 

omedvetnas arkaiska erfarenhetsmaterial och visionära potential. Ett sådant sätt att skapa 

kallar Jung för visionärt. Här formuleras visioner av andra världar än vår konkreta 

vardagsvärld. En diktare av denna typ kan hämta upp eller fånga in röster, infallsvinklar och 

bilder som ännu inte är formulerade av samtiden. Den visionära dikten återskapar tid eller 

skapar ny tid snarare än träder i dialog med sin tid. Den river upp och öppnar utsikten mot det 

otillblivnas obegripliga djup. Jung ställer frågor om det är utsikten mot den mänskliga själens 

ursprung? Eller mot den ofödda släktens framtid? Den visionära upplevelsen är något som 

inte står att finna i den allmänna erfarenheten. Den som inte är ”ockult” lagd, föreställer sig 
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därför den visionära upplevelsen som ”rik fantasi”, ”snilleblixt”, eller ”poetisk frihet”. Det 

visionära konstverket är inget avlett, inget sekundärt och inget symtomatiskt, utan en verklig 

symbol, nämligen ett uttryck för en okänd verklighet. Den är en psykisk realitet. Vad 

konstverket (som aldrig får förväxlas med diktaren som person) anbelangar, förhåller sig det 

otvivelaktigt så att visionen är en äkta urupplevelse. Det visionära hämtar sitt stoff ur 

mänsklighetens själ. Verket är i djupaste mening ett budskap till samtiden, och har en 

profetisk betydelse.
110

 

Här kan man ana att det Jung talar om, översatt i en litterär term, är ett avantgarde med en 

egen självförståelse. Jag ser också en parallell till det som Öijer menar – att poeter, konstnärer 

och musiker är utrustade med oerhört känsliga radarsystem som uppfattar rörelser och 

fenomen långt innan publiken och den stora allmänheten. I inspirationens speciella mentala 

tillstånd kan poeten uppleva inflytandet från något som uppfattas som en främmande kraft, 

vilket många poeter vittnat om. Jung bedömer detta fenomen enbart ur psykologisk synpunkt, 

men hans förklaringsmodell tycks peka mot en översinnlig, andlig dimension för diktens del 

både när det gäller att tolka detta att poeten i sitt skapande känner effekten av en okänd kraft, 

och poetens förmåga att stå i förbindelse med de andliga behoven i tiden. Han säger nämligen 

att:  

 

The work of the poet comes to meet the spiritual needs of the society in which he lives.
111 

 

Modernismens ideal är en fri människa som lever i harmoni med naturen, med sinnena öppna 

för livets mångfald och det inre mottagligt för mystikens helhetsupplevelser. Hon bejakar 

kärleken och konsten och de skapande krafterna, motarbetar destruktion, lidande och tvång. 

Det är just de här skapande krafterna som jag anar i såväl Öijers FM som i Jungs tankar om 

det visionära diktandet. Det skapar en ny tid snarare än träder i dialog med sin tid. Det är en 

ännu okänd verklighet som den visionära diktaren förkunnar om. Diktaren är så framsynt – en 

avant, och har en genomsläpplig vägg till det kollektivt omedvetna, vilket gör att han eller 

hon kan skapa och formulera visioner av andra och nya världar för människor. 

Individuationsprocessen, att på ett privatpsykologiskt plan skapa sig själv, finns även den i 

Öijers FM, ”Hålla honom kvar” och ”Så få”. 
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7. Att skapa sig själv – Den Nya människan  

Jung såg livet som en upptäcktsfärd och som ett heligt sökande efter självkännedom. Något 

liknande finns hos Öijer när han säger: 

 

 Det gäller att följa sin egen stjärna, lita på sig själv, att odla det inre äventyret.
112

 

 

Det livet handlar om är att nå självkännedom, att göra det omedvetna hos oss medvetet. Enligt 

Jung finns det två individuationsvägar att gå. Som jag ser det, är Öijer en människa som 

individuerar genom att föda nya kulturella värden till världen. Han riktar sig till 

mänskligheten, han vill föra ett samtal med sina medmänniskor. För honom är det inte 

tillräckligt att endast välja den individuationsväg som rör de nära relationerna. Hans insikter 

om livet och döden, om sorg och saknad – hans djupa livsinsikter – måste ut i världen. Genom 

att välja ett yrke som poet är det en väg att sprida dessa djupa insikter, en väg att kunna 

samtala med sina medmänniskor. Ända sedan 1970-talet har Öijer talat om värdet av 

självkännedom: 

 

Att förstå mina dikter är att leva dom på c/o night och inte representera någon annan 

än sej själv.
113

 

 

Det jag nu ska komma till är hur skapandet av sig själv gestaltas och manifesteras i Öijers 

dikter. 

7.1 Från En demons Båge – fyra filmmonologer 

FM är en visionär dikt enligt Jungs teorier, som formulerar visioner av andra världar. Det är 

ett budskap till samtiden och har en profetisk betydelse. Här har Öijer lämnat det 

privatpsykologiska planet och når djupare skikt i det omedvetna. FM är en urupplevelse, och 

det visionära hämtar sitt stoff ur mänsklighetens själ – det kollektivt omedvetna. I 

monologerna fångar Öijer in röster, infallsvinklar och bilder som ännu inte är formulerade av 

samtiden. Öijers visionära dikt skapar en ny tid. Den river upp och öppnar utsikten mot det 

otillblivnas, ännu ej begripliga djup. Den talar starkt om vikten av att människor tar en 

medveten del i sin egen utveckling och börjar skapa sig själva, börjar på allvar att nå sin sanna 
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natur. I FM framkommer tydligt poetens förmåga att stå i förbindelse med de andliga behoven 

i tiden. Detta manifest är skrivet av en poet som är en andlig vägvisare. 

Öijer tar god tid på sig att förklara sitt budskap, i fyra prosadikter ger han en tydlig bild av 

en mörk och destruktiv kraft, ”ett askgrått, gråviolett skymningsljus” (Öijer 2004:401), som 

sveper över jorden. Han låter oss få veta att det är människorna själva som har skapat detta 

kaos. Språket i FM är skriven i en allvarlig nyans, men absolut inte i någon kraftlös och 

uppgiven ton. FM är ett manifest till uppvaknande, och han ger oss samtidigt svaret på vad 

som krävs för att människorna ska hela sig själva och vår planet. Öijer tar in vår samtid, men 

han går inte in i dialog med den, utan konstaterar bara hur vår värld ser ut, samtidigt som han 

visar och pekar mot någonting annat, mot en ny och bättre värld. I FM förkunnar Öijer om 

den Nya människan – hon som är sitt Själv. 

FM I (Öijer 2004:401) inleds med att meddela läsaren om att monologerna i sin helhet 

handlar om en ”västerländsk kultur, som har förnedrat sig själv in i märgen” och det är vi 

människor, oavsett kön, som lever i västvärlden som Öijer talar till. ”vårt hus”, d v s vår 

kultur, ”är tomt. Själen har rymt hemifrån”. Enligt Jung har människorna i väst lagt sin 

verklighet utanför sig själva, i handlingar och i materiens förvandlingar. Den västerländska 

verkligheten är inte främst psykisk som hos den österländska människan.
114

 På grund av att vi 

inte i första hand blickar inåt så lever vi ”i ett Kartago av inre nöd”, och vi lider av det för ”i 

drömmen […] där någon går undan och faller i gråt”.
115

 Det är i drömmen, i vårt omedvetna 

som vi får budskap om oss själva, om våra medmänniskor och om vår värld. Drömmar är 

naturliga fenomen, vilket innebär att det alltid är klokt att försöka tolka och förstå dem. För 

rätt tolkade kan drömmarna leda jaget mot ett sannare uttryck för sitt Själv. 

FM II (Öijer 2004:402) talar i gnostiskt anda om vårt ursprung och vår hemvist – rymden, 

och att ”Ett speciellt stoft av stjärnor sjunger i vårt blod tätt under vår hud. Och långt tillbaka i 

tiden skapades också myten om kärlekspar som älskade varandra så djupt att de efter sin död 

lyftes upp till stjärnbilder för att kasta sitt ljus över oss”. Kärleksparet är, enligt min tolkning, 

en arketyp från det kollektivt omedvetna. Arketyperna är de krafter som ger upphov till andlig 

pånyttfödelse eller transformation. Kärlek – Eros är en livsskapande kraft, en nödvändig kraft 

för mänsklighetens fortlevnad. Kärleksparet kastar sitt ljus över oss från himlen, kastar sin 

kunskap, sin livskraft, sin kärlek över oss. Den kunskapen och kraften, den kärleken kan bli 

vår om vi bara accepterar vår inre verklighet och påbörjar det andliga sökandet. Men eftersom 

vi inte har följt vår egen stjärna, eftersom vi inte har odlat det inre äventyret och hittat vårt 
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eget inre ljus, utan istället begått ”rovdrift” och ”våldtäkt på naturen har vi samtidigt skändat 

vårt ursprung, brutit sönder vår egen inre jord”. Denna rovdrift och våldtäkt på naturen, ser 

jag som en bild av bl a människans skövling av regnskogen, Tjernobyl-olyckan, förtätning av 

storstäder och förorter, byggande av motorvägar m m. Detta kortsiktiga profittänkande bidrar 

till stora sår i naturen och hos djuren, vilket genererar i sår hos människan eftersom vi alla är 

ett. Eftersom vi har ”brutit sönder vår egen inre jord” får vi ”en tillvaro av svek och grymhet 

där medlidande och medkänsla alltid förlorar”. Vi måste sluta ”att låtsas som ingenting”, för 

”Det här våldsfixerade kalhygget som vi skapat täcker stora delar av jordens yta och vi bär det 

hela tiden med oss inombords”. Vi måste vakna, och inse att det vi tror är kärlek och lycka 

kan vara pesten som kommer förklädd till ”en flicka i guldhår med smultron trädda på ett 

strå”. Det är viktigt att den Nya människan blir till för annars kommer jorden att förbli 

”kalhygget […] där du bara ser en ström av gestalter som tvångsmässigt faller på knä och 

skruvar ut glödlamporna ur varandras livsträd”.  

I FM III (Öijer 2004:403) konstaterar Öijer att få människor vågar stå för någonting. ”Vi är 

omgivna av en stank […] av förljugenhet och billig underhållning”. Vi måste alla ta ett 

medvetet steg till förändring, låta själens individuation börja och låta vårt falska, begränsade 

jag dö för att återuppstå i vår sanna natur. Vi måste övergå från omedvetenhetens svävande 

tillstånd till att bli medvetna, till att bli vårt Själv. Den Nya människan kan endast uppstå då 

människor slutar att sälja ”av sin integritet och sin självkänsla som om den vore en vara som 

kan värderas i pengar”. Västvärldens människor måste sluta att använda ”sedlar som 

sårkompresser”.
116

 Den Nya människan kan endast bli till genom att ”ständigt omfatta sitt inre 

barn med ömhet och respekt och att inte låta någon annan människa skada eller kränka det här 

barnets upplevelse av tillvarons hela kärlek och grymhet”. Den Nya människan kan endast 

skapas då ”du står öga mot öga med dig själv och vågar införliva i din själ vad du ser”. De 

bilder vi ser inom oss är psykiska realiteter. Genom att blicka inåt innesluter vi också den 

yttre världen. Samtidigt som vi helar oss själva, helar vi också världen. För varje individs 

självinsikt och individuation har avgörande betydelse för fredliga lösningar på en kollektiv 

nivå. En hel människa har inget behov av att förstöra och svika. Öijer talar om värdet att 

förstå ”att det finns en helig kontur i tillvaron, en sorts brevväxling med vårt kosmiska 

ursprung som ingen har rätt att avbryta, håna eller förnedra”. Vi måste på djupet inse att vi 

alla är andliga individer, och att vi aldrig kan leva ett fullt och äkta liv om vi inte accepterar 

att vi står i ständig kontakt med universum. Liksom Jung, vågar Öijer tala om något de flesta 
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människor känner ett behov av – andlig orientering. Det Öijer förmedlar är att vi inte kan 

stänga av vår andlighet och vårt själsliv, för om vi gör det får det förödande konsekvenser.
117

 

Vi måste börja samtala med vår inre följeslagare, bli vår egen själsforskare. 

FM IV (Öijer 2004:404) börjar med orden: ”Du stoppar in ett grässtrå i ditt hjärta och det 

växer ut till ett barndomsfält täckt av skugga där det bara kan växa ledsna blommor”. Detta 

tolkar jag som att det lilla vi i väst försöker ge vårt inre, är så fattigt och otillräckligt att våra 

barndomstrauman blossar upp gång på gång. Det vi tror är lindring och tröst, är egentligen en 

destruktiv kraft som bara innehåller mörker och elände, för vi befinner oss ”i en geografi av 

sår”. Saknaden efter ”syskon som gått före genom historien” tolkar jag som att Öijer vill säga 

att vår framtid beror på vår förmåga att känna sorg över det som gått förlorat.
118

 Att han 

förespråkar ett historiskt perspektiv, både på våra egna liv och på samhället och världen. 

Genom att ha ett sådant perspektiv kan vi hämta insikter och kraft ur det förgångna. Historia 

är ett slags kunskaps- och erfarenhetsbank. Öijer talar för, enligt min läsning, att vi ska närma 

oss vårt nedärvda minne, nå vårt kollektiva omedvetna. Se det universellt mänskliga, det som 

förenar oss. Vi måste förstå att varje enskilt liv utgör också en metamorfos av den tidigare 

mänskliga utvecklingen i stort. Sorg är universellt mänskligt, men sorg är något tabubelagt i 

vårt samhälle i dag. Sorg är verkligt och något som drabbar alla. För Öijer ”är sorgen inte 

destruktiv och ångestfull, utan en läkande kraft i form av en ärrbildning som är nödvändig för 

vår överlevnad”.
119

 Men vi, i den västerländska kulturen, flyr sorg bl a genom 

förnedringskulturen som finns på teve och på Internet, och genom att ”använda sedlar som 

sårkompresser”. Västvärldens människor tror att vägen till lycka och sinnesro går genom 

konsumtion. Det är just denna felaktiga tro som Öijer, i FM, vill väcka oss ur. Vi kan aldrig 

köpa oss till vår sanna identitet. Den når vi bara genom att närma oss vår inre verklighet och 

lyssna till vad den verkligheten berättar för oss. 

Öijer talar, i den här monologen, om poetens ansvar gentemot sina medmänniskor, för ”en 

diktare är skyldig att se igenom och häda samhället omkring sig, även om han eller hon är 

skyldig att vägra vara del av någon annans smink”. Öijer har också, i intervju, uppmanat 

andra människor att inte vara del av någon annans smink.
120

 Ordets betydelse och kraft finns 

här, ”ordet du en gång sträckte dig efter [är] ändå en bön om hjälp”. Ordet är ”en handgjord 

blomblixt satt i den dödas [den omedvetnas] hår för att lysa henne fram över det svarta 
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vattnet”. Så länge vi inte ”kommer […] på ordet för människans inre hjälplöshet”, så leder det 

till att människor ”lever som i protest”. Men sätter vi ord på våra känslor, våra bilder, 

reflekterar och accepterar att vi hela tiden har kontakt med rymden, så kommer klarhet och 

kunskap. Om vi, i västvärlden, förstår och inser på djupet att vi är så mycket mer än bara vår 

materiella verklighet, så kommer färgerna och det gråvioletta skymningsljuset försvinner. Då 

blir människornas liv på jorden underbart och fantastiskt. Öijer avslutar denna sista monolog 

med att tala om att döden inte är något definitivt, utan ska ses som en pånyttfödelse. Jorden 

kommer att bestå, likaså människan, för människan kommer att ”återvända lastad med 

legender”. 

Jag har velat visa att man kan läsa FM som ett manifest till uppvaknande, där Öijer talar till 

människor om att värna om sin självkänsla och integritet för att vi tillsammans ska kunna 

skapa en bättre värld. Denna vår framtid – en bättre värld – som anas i FM, är en vision av en 

annan värld än vår konkreta vardagsvärld. Mina tankar har jag funnit stöd för i Jungs teorier 

om den visionära dikten, som innebär att poeten når det kollektiva omedvetnas arkaiska 

erfarenhetsmaterial, där dikten är ett budskap till samtiden och har en profetisk betydelse. Jag 

har också, i min analys av FM, hämtat stöd i Jungs teorier om individuationsprocessen, som 

innebär att människan har en drift att förverkliga sina medfödda anlag och som p g a det 

genomgår ett antal metamorfoser under sitt liv. Den Nya människan i FM, som är sitt Själv, är 

den enda som kan bidra till att vår värld blir bättre. 

7.2 Drömmars betydelse hos Öijer 

Öijer har i flera intervjuer berättat att han arbetar med drömmar, att flera av hans dikter är 

baserade på hans drömmar.
121

 

 

Jag arbetar mycket med drömmar och drömsymboler, en inre film som utspelas på 

näthinnan. Hela universum är som en oerhörd filmprojektor där alla filmer spelas upp 

samtidigt på olika plan, på samma sätt som de osynliga radiovågorna korsar varandra 

genom luften. Jag är en åskledare för situationen, där olika tidsåldrar smälter samman.
122

 

 

Öijer talar om en ”inre film som utspelas på näthinnan” och menar att ”man ska acceptera de 

inre bildmöjligheterna, inte censurera sig själv”. Enligt Jung måste vi se dessa bilder som 

psykiska realiteter. På en mer medveten nivå bearbetas dessa bildföreställningar av vårt 
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intellekt till ordföreställning. Bilden är alltså det primära och ordet det sekundära – bilden är 

med andra ord ”en högst verklig verklighet”. Den inre verkligheten förmedlas till oss via 

bilder, och det är genom bilderna människan kan bli sitt Själv. Öijer förmedlar sina bilder, sitt 

budskap till oss andra genom det sekundära – sin poesi. ”Hela universum är som en oerhörd 

filmprojektor där alla filmer spelas upp samtidigt på olika plan”, ser jag som en ytterligare 

symbol av det kollektivt omedvetna, alltså mänsklighetens gemensamma minne. De dikter av 

Öijer som bygger på hans egna autentiska drömmar, är ofta sådana dikter som får läsare att 

ringa och skriva, och på allvar anklaga honom för att ha stulit och använt deras drömmar.
123

 

Kanske ska detta ses som ytterligare ett tecken av poetens djupa kontakt med det kollektivt 

omedvetna? Öijer tar in vår samtid när han talar om tekniska medier, som filmprojektor, 

åskledare och radarsystem. Han fördömer inte det moderna samhället, utan han använder sig 

av moderna tekniska apparater för att förklara för oss andra hur han arbetar. Att Öijer ”är en 

åskledare för situationen, där olika tidsåldrar smälter samman”, gör honom enligt min 

tolkning, till en människa som står i stark kontakt med vår gemensamma förvaringsplats för 

summan av den hittills samlade mänskliga kunskapen. Det är den gemensamma mänskliga 

kunskapen som Öijer förmedlar till sina medmänniskor. 

I den första monologen i FM avslutar Öijer med ”i drömmen hör du ett vingslag över de 

stora, ihåliga städerna där någon går undan och faller i gråt”. Detta just att han nämner att 

du:et (läsaren) hör någonting i drömmen, tolkar jag som en uppmaning om att läsaren ska ta 

sina drömmar på allvar. Att inte censurera sig själv, utan acceptera de inre bildmöjligheterna, 

för en andlig frigörelse bidrar till en social frigörelse. Det bidrar till att hela världen. Jung såg 

drömmen som ett stycke ofrivillig psykisk verksamhet, vilket är en del av individuations-

processen. Att lyssna till våra drömmar är en väg att nå vår sanna identitet. Freud och 

surrealisterna med Breton i spetsen såg, även de, drömmar som en viktig källa till kunskap 

och insikt. Freud för att hjälpa människor med psykiska besvär. Surrealisterna för att nå 

kunskapen om sig själva och skapa en öververklighet genom att använda det själsligt 

omedvetna. Hos Öijer finner jag en uppmaning till människor att lyssna på sina drömmar för 

att de, på så sätt, ska kunna skapa sig själva. Det handlar om att kunna utveckla, likt Jungs 

teorier, sina medfödda anlag så att människor kan bli dem de föddes till att vara. För att kunna 

bli den du föddes till att vara måste du låta ditt falska jag dö. Det falska jaget har människan 

fått matat till sig genom hela livet från samhället. Det är dags att vända blicken inåt och lyssna 
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till vad bilderna har att säga oss. Det är bara de inre bilderna som kan berätta sanningen om 

oss. 

Öijer har berättat att dikten ”Hålla honom kvar” är baserad på en mycket tydlig dröm han 

haft, där han ringer upp sitt barndomshem. I drömmen svarar hans mamma och han ber att få 

tala med sig själv. Öijer tycker synd om den sjuåriga pojken, känner att han vill hjälpa honom, 

och han försöker förklara för honom vad livet och döden, sorg och saknad handlar om. Men 

pojken är ointresserad och otålig för han är upptagen med sina lekar och har inte tid att lyssna 

på den vuxne Öijer. Pojken förstår heller inget av det Öijer säger, så samtalet rinner bara ut i 

sanden och avslutas. Öijer berättade att han vaknade upp med en sorg efter att ha drömt denna 

dröm, men insåg sedan att pojkens attityd var riktig. Man ska vårda och bevara sitt inre barn, 

hålla det levande. Men i det här fallet så handlade det om att släppa lös det där barnet som 

man en gång var, för man får inte hålla det inre barnet i häkte.
124

  

Denna dikt, och Öijers förklaring hur den kom till, ser jag som ett svar på FM där han talar 

om vikten av att ständigt omfatta sitt inre barn med ömhet och respekt. Ett svar som säger att 

man alltså inte ska hålla detta barn i häkte utan det också måste få leka. Genom leken och 

fantasin kommer nya bilder som talar om vilka vi är. Genom att släppa lös sitt inre barn kan 

en kraftfull förändring och utveckling ske hos människan. 

7.3 ”Hålla honom kvar” 

Jag tolkar dikten ”Hålla honom kvar” (Öijer 2008:22-23), som att Öijer förmedlar att han på 

ett privatpsykologiskt plan hela tiden arbetar med sig själv. Öijer visar, i denna dikt, att han 

lyssnar på sina drömmar och uppmanar andra att göra likadant. Han är vad Jung menar – en 

individ som tar det personliga exemplet för att kunna undervisa och leda mänskligheten 

framåt. Dikten visar läsaren att Öijer, när han skriver sina dikter, skapar sig själv, skriver fram 

ett sorts inre själslandskap. Dikten börjar med att läsaren får bli bekant med Öijers 

barndomshem. Han berättar om kakelugnen som ”stod tyst och kall som en drottning / i sin 

långa vita klänning”. Hon ”vaktade /  härskade över rummet”, och såg allt som hände där. 

”var tärningen rullat in under soffan”, och ”att en av färgkritorna var bruten på mitten / att 

portmonnän på bordet / var mager och nästan tom”. […] ”hon hörde den gamla väggtelefonen 

/ ringa bredvid spegeln ute i hallen” […] ”och i drömmen / var allt så enkelt och självklart / 

jag hade utan att tänka efter / ringt upp min barndom”. 
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I drömmar är allt oftast enkelt och självklart. Drömmarnas bilder handlar om oss, och tar vi 

till oss bilderna, försöker förstå dem, når vi djupare insikter om oss själva. Enligt min tolkning 

förmedlar Öijers dikt två insikter. Den första är att vi ska lyssna på våra drömmar. Verkligen 

på djupet förstå att de är psykiska realiteter som guidar och vägleder oss på vår färd genom 

livet. Samma sak framkommer även i FM I där ”i drömmen hör du” [min kurs] (Öijer 

2004:401). Den andra insikten är just denna: 

 

efter en lång paus / kom en sjuårig pojke till luren […] jag sa att jag ofta tänkte på honom / 

och saknade honom / men jag måste ha avbrutit honom i leken […] varje försök till samtal / 

möttes av en otålig tystnad
125

 

 

Öijer berättar att han i drömmen hör pojken stå och trampa på korkmattan, och han avslutar 

dikten med: ”inget jag sa eller frågade om / inget jag försökte berätta eller förklara / kunde 

hålla honom kvar”. 

Följaktligen ska vi alla se vårt inre barn, förstå att det fortfarande lever och verkar inom 

oss, trots att vi är vuxna. För ”Självkänsla är att ständigt omfatta sitt inre barn med ömhet och 

respekt” (Öijer 2004:403). Men, och som Öijer gör oss uppmärksammade på, vi får inte hålla 

detta barn i häkte. Vi får inte kväva det, för då kväver vi också oss själva som vuxna. Då 

hämmas vår utveckling och väg genom livet. Barn måste alltid få leka, och ur leken och 

fantasin kommer nya bilder att förmedlas till oss. Nya bilder som ger oss ännu djupare 

insikter om livet och om oss själva. Nya bilder som vidgar vårt medvetande. 

7.4 ”Så få” 

Dikten ”Så få” (Öijer 2008:43) är, enligt min läsning, en dikt som visar på betydelsen av att 

genomskåda det media häller ut över oss, som inte är någonting annat än ”förljugenhet och 

billig underhållning” (Öijer 2004:403). Här kallar Öijer människorna som syns i media för 

”självgoda uppsvällda / hjärndöda individer”.  I min B-uppsats framhöll jag att jag, i analysen 

av FM, inte upplevde Öijer som en outsider som fördömer andra människor. Kanske ska 

denna strof ses som en resignation hos Öijer, en besvikelse. Förnedringskulturen i media har 

gått över styr, och det får förödande konsekvenser för vårt samhälle, såsom mobbning och 

ökad psykisk ohälsa. De insikter Öijer förmedlade till oss i FM gäller fortfarande och de finns 

även här i ”Så få”, men i denna dikt märks det att poetens tålamod börjar ta slut. ”Så få” 

synliggör de ”självgoda uppsvällda / hjärndöda individer” som inte har, på ett 
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privatpsykologiskt plan, skapat sig själva. Dessa individer får utrymme i media, får ta plats i 

människors liv, och det är de som i mångt och mycket har fått ”sätta ramarna” för vad det 

innebär att vara människa. Trots poetens budskap, genom alla år, om vad som krävs för att 

göra vår jord till en bättre plats att leva på, så fortsätter människor att sälja ”av sin integritet 

och sin självkänsla som om den vore en vara som kan värderas i pengar” (Öijer 2004:403). Så 

fortsätter vi att skapa en värld där vi ”ser en ström av gestalter som […] skruvar ut 

glödlamporna ur varandras livsträd” (Öijer 2004:402). Öijer har, i intervjuer, fått förklara 

denna dikt, vad den betyder och står för, men innan vi kommer till hans egna ord vill jag ge 

min bild av den. 

Dikten börjar med ”så få det finns kvar / att respektera och tycka om / det vackraste och 

mest värdefulla vi har / är dom som aldrig syns / aldrig hörs”. Media har, för många 

människor, blivit en plats där det verkliga livet tycks utspela sig. Jag hörde, för flera år sedan, 

en ung kvinna som deltog i tävlingen Idol på TV4 säga, när hon fick frågan om varför hon 

hade färgat håret rosa, ”syns man inte så finns man inte”. Självklart existerar hon i allra 

högsta grad, utan Idol, teve och rosa hår. Hon är en viktig och betydelsefull människa bara 

genom att vara sig själv. Det är just detta som jag upplever att Öijer reagerar på i sin dikt, att 

de som arbetar för att skapa en bättre värld genom att bara vara sig själva, är de människor 

som inte syns och hörs i media. Det är de som går till sina jobb och uträttar underverk varje 

dag, oavsett om de är rörmokare, lokalvårdare, lärare eller läkare. De befinner sig i den 

verkliga världen, och vi är många som inte syns, men som är högst verkliga. Det får inte 

glömmas bort. 

 

 verkar som allt är en gurglande vask / som svämmar över med en digerdöd av skvaller / 

 och fånigt trams
126

 

 

Vi människor går mot en själslig död om vi fortsätter att utsätta oss för skvallret och det 

fåniga tramset som media sänder ut. Det får också människor att tro att de inte existerar om de 

inte får synas i teve. Man talar om det som underhållning, men i själva verket är det 

mobbning. Genom att titta på dessa människor ”som förnedrar sej själva och gör allt / för att 

försöka förminska oss som människor” kommer vi allt längre bort från oss själva och vårt 

ursprung. Teve och övrig media visar att det är okej att förnedra och vanära oss själva och 

andra. De får oss att tro att det är underhållning, lindring och tröst, när det egentligen inte är 

någonting annat än den mörka och destruktiva kraften som Öijer gör oss uppmärksammade på 
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i FM – det askgråa, gråvioletta skymningsljuset. All denna förnedring bidrar till att vi går som 

på tomgång, att ”vårt hus är tomt” och att ”Själen har rymt hemifrån” (Öijer 2004:401). Vi 

kommer bara längre och längre bort från vårt inre och det själsliga. Den destruktiva kraften 

hindrar oss från att individuera, och genererar bara till mer mörker och okunskap. Det askgråa 

och gråvioletta skymningsljuset cementeras över våra liv och vår värld. Gör så att vi förgör 

dem vi är mest bundna vid, dem vi mest håller av. Lösningen ligger hos människan själv, men 

för att nå målet måste vi alla inta en outsiderhållning och ”vägra vara del i någon annans 

smink” (Öijer 2004:404). Blicka inåt och möta sig själv är det enda sättet för att den Nya 

människan över huvud taget ska kunna bli till. För det krävs tystnad, stillhet och integritet. 

Det är det enda sättet för oss människor att kunna rädda vår jord. 

”Så få” kommer med hopp i slutet av dikten, för ”dom är dömda på förhand / och du 

behöver inte oroa dej / varje kväll någonstans / glider ett biografdraperi upp / och filmens 

första replik kommer / som en befrielse / if they move, kill’em!”. De människor i media som 

”hoppar rep tomma och meningslösa” och som ”gör allt / för att försöka förminska oss som 

människor” genom ”att gräva i varandras åsiktstarmar / turas om att rota i varandras 

underliv”, kommer att försvinna. Öijer ger här en antydan om att det finns många människor 

som är trötta på den sortens fördummande ”underhållning”. Mycket troligt kommer pendeln 

att svänga, och den kommer att svänga hårt och rejält. Vi som står utanför och lever det 

verkliga livet, vi som individuerar och som vågar stå öga mot öga med oss själva. Vi som 

bejakar våra inre bilder, är dem som ser igenom mediernas spel. Det är vi som kommer att stå 

raka i stormen när pendeln svänger. Det är den individuerade människan, den Nya människan 

i FM, som är den starka överlevaren. Människorna i teve är på god väg att gräva sina egna 

gravar. 

Öijer själv har berättat att denna dikt skildrar den globala infantila nöjesindustrin som 

sveper in över människors liv genom media, och som skjuter undan det viktiga, seriösa, 

filosofiska samtalet. Öijer tror i förlängningen, att den här billiga underhållningsindustrin är 

lika farlig som utsläppen av koldioxid och växthusgaser för den här planeten.
127

 ”Så få” är 

riktad mot såpalöddret på teve, allt tjafs och larv som inte bidrar till att den här planeten bli ett 

uns bättre. Och det värsta är, enligt Öijer, att de människor som säljer sina själar till medierna 

för att användas till fåniga program, lekar och reklam, kastas sedan på sophögen när de har 

förnedrats tillräckligt mycket. De hamnar sedan på självmordets brant.
128
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”Så få” är en lättviktig och satirisk text som lånat en rad ur filmens, eller den så kallade 

populärkulturens värld (if they move, kill’em!
129

). Raderna som lyder ”det vackraste och mest 

värdefulla vi har / är dom som aldrig syns / aldrig hörs”, syftar inte bara på författare, 

konstnärer och musiker som vägrar ställa upp på mediernas narrspel och förnedringsteve, utan 

handlar lika mycket om exempelvis brandmän som offrar sina liv för andra och om 

hjälparbetare inom Läkare utan gränser.
130

 

 

8. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag sökt visa att Öijers poesi behandlar och förmedlar djupa budskap och 

livsinsikter till människor. Jag har också visat att jag anser att man inte enbart kan läsa hans 

poesi utifrån litterära traditioner, eftersom fokus då i stor utsträckning hamnar på poeten och 

inte på själva budskapet i dikterna. Öijers estetik har sin grund i ett orfiskt diktarideal, då han 

själv talar om poeten som en andlig vägvisare. Jag anser också att Öijer, likt Rimbaud, 

förespråkar att poesin föder fram en ny världsbild framsprungen ur poetens gåva att vara 

skådande, att språket – dikten – kan förändra sättet att se på världen och därmed förändra den. 

Den nya människan, som är ett av modernismens ideal, är något som jag absolut finner i 

Öijers FM. Där vänder sig poeten till människornas själsliv, inrättar ett existentiellt perspektiv 

och öppnar dörrar till mystikens världar. Det Öijer talar för, enligt min tolkning, är att göra sitt 

omedvetna medvetet, om människans inre liv, vilket är ”en högst verklig verklighet”, alltså 

ingen surrealitet. 

Jag har också visat att jag ifrågasätter Bäckströms outsideretikett på Öijer, eftersom jag då 

anser att man målar in poeten i ett hörn, vilket innebär att vad poeten än säger eller gör så är 

han eller hon en outsider. Öijer förespråkar en outsiderhållning som, för honom, innebär att 

man ska värna om självkänsla och integritet. Det innebär också att man ska hålla sig ren, stå 

fri genom att genomskåda det samhälle man lever i. Denna position, som Öijer talar för, är 

nödvändig för alla människor, för att kunna nå djupare kontakt med sig själv, för att vi ska 

kunna skapa sig själva och på så sätt också skapa en bättre värld. 

Mina tankar om Öijers lyrik har jag funnit stöd för i Jungs teorier om människans naturliga 

utveckling, och då framförallt teorierna om individuationsprocessen och den visionära dikten. 

Individuationsprocessen, som är influerad av gnosticismen, innebär att människan har en drift 

att utveckla sina medfödda anlag och genomgår ett antal metamorfoser under sitt liv. Hon 
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låter sitt falska och begränsade jag dö, och söker en förening med det gudomliga inom sig 

själv, blir sin sanna natur – sitt Själv. Denna utveckling som människa finner jag tydligt i FM, 

där Öijer talar till västvärldens människor om att bli uppmärksammade på vad som är på väg 

att hända om vi inte vänder vår uppmärksamhet inåt och börjar arbeta med oss själva. 

Budskapet är att vi ska individuera och bli den Nya människan som skapar en bättre värld. 

Lösningen till lycka och sinnesro i livet finns i oss själva. Vi måste vända oss bort från de 

kommersiella krafterna såsom media och reklam, finna ett reservat av tystnad och stillhet, där 

samhället inte når oss med sin information och påtryckning om hur vi ska vara och hur vi ska 

leva våra liv. I detta reservat når vi ursprunget, och i den stillhet som det innebär kan vi 

komma i djupare kontakt med våra inre bilder från det personligt och det kollektivt 

omedvetna. Dessa bilder är psykiska realiteter och utsäger något om det egna jaget. Rätt 

tolkade kan bilderna bidra till en själslig utveckling. 

Jag har också visat att jag anser att FM är en visionär dikt, som innebär att poeten har nått 

det kollektiva omedvetnas arkaiska erfarenhetsmaterial och visionära potential. FM 

formulerar visioner om en annan värld än vår konkreta vardagsvärld. Det är ett budskap till 

samtiden om att vi måste bli medvetna och på allvar börja nå vårt inre, börjar skapa oss själva. 

Genom att vi gör det så blir vår planet en underbar plats att vistas på. FM innefattar en 

gnostisk livssyn, där poeten talar om att människornas hemvist är rymden. Att vi är andliga 

individer som står i ständig kontakt med vårt kosmiska ursprung. Jag anser inte att man kan 

läsa FM som en domedagsprofetia då poeten talar om för oss att döden inte är något definitivt, 

utan skall ses som en pånyttfödelse eftersom människan kommer att ”återvända lastad med 

legender”, som den sista monologen avslutas med. 

I dikten ”Hålla honom kvar” har jag visat att Öijer, på ett privatpsykologiskt plan, skapar 

sig själv. Dikten belyser även betydelsen av att skapa sig själv, och är alltså en uppmaning 

och en vädjan att läsaren ska lyssna på och försöka tolka sina drömmar. 

”Så få” behandlar det media gör med oss människor när de sänder ut den billiga 

underhållningen. Dikten är nästan som en hyllning till alla dem som inte syns i media, utan 

som har ”vanliga jobb”, och uträttar underverk varje dag. Den omfattar också, precis som FM 

och ”Hålla honom kvar”, vikten av att hela tiden stå i dialog med sitt inre. Men i ”Så få” 

märks det att poetens tålamod börjar ta slut, för dikten visar oss att de som får ta mest plats i 

media är de människor som inte skapar sig själva. De som inte står i kontakt med sitt inre. 

Denna billiga underhållning som sveper in i människors liv genom media, hindrar oss från att 

närma oss vår inre verklighet. Denna infantila nöjesindustri, som Öijer kallar den, hindrar oss 

från att individuera. Detta får i sin tur katastrofala följder för vår värld i form av mobbning 
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och psykisk ohälsa, leder bara till mer destruktivitet på vår planet. Min undersökning visar 

också att ”Hålla honom kvar” och ”Så få” korresponderar med FM, genom att de talar om 

vikten av självinsikt och medvetenhet, självkänsla och integritet. 

Avslutningsvis vill jag säga, likt Öijer och Jung, att varje människas liv är ett experiment, 

är en revolution. Alla kan vi bidra till en bättre värld genom att lyssna på vår inre verklighet. 
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Bilagor 

 

Från En Demons Båge – fyra filmmonologer (1997) 

av Bruno K. Öijer 
 

 

 

I 
 

Jag kan vakna upp med en känsla av att alla färger är borta och att allt guld inom mig bytts ut 

mot ett askgrått, gråviolett skymningsljus. Jag ser det här askgråa ljuset falla över vår tid, 

sväva som ett tunt fint damm genom rummen och lägga sig som en svepning över möbler och 

golv som värker av minnen. Jag ser det här gråvioletta skymningsljuset äta omkring sig och 

tränga in mellan persiennerna i en västerländsk kultur, som förnedrat sig själv in i märgen och 

förlorat sin betydelse och sin värdighet, förlorat sitt innehåll och sitt syre och breddat gatorna 

för att ge plats åt utarmning, åt mord. Centrifugen snurrar allt snabbare men vårt hus är tomt. 

Själen har rymt hemifrån. Vi lever i ett sönderfall, vi lever i ett Kartago av inre nöd och i 

drömmen hör du ett vingslag över de stora, ihåliga städerna där någon går undan och faller i 

gråt. 

 

 

 

II 
 

Vi kom ur rymden. Ett speciellt stoft av stjärnor sjunger i vårt blod tätt under vår hud. Och 

långt tillbaka i tiden skapades också myten om kärlekspar som älskade varandra så djupt att 

de efter sin död lyftes upp till stjärnbilder för att kasta sitt ljus över oss. Såna tankar förföljer 

dig i dag när allt fler växer upp och lever som i kramp, som om de vakat sig igenom ännu en 

natt, varit uppe och spikat i sina hjärtan, suttit uppe och lyssnat till ett svagt skri av smärta ur 

själva timret i deras väggar, ur själva asfalten därute, ur själva jorden. Genom all rovdrift, 

genom all våldtäkt på naturen har vi samtidigt skändat vårt ursprung, brutit sönder vår egen 

inre jord. Vi är fyllda av vårt eget utlagda gift, fyllda av ett sorts surt regn som en gång bröt 

ner byggnader och sten, men som nu bryter ner närheten, ömheten och tilliten mellan 

människor och vi får en tillvaro av svek och grymhet där medlidande och medkänsla alltid 

förlorar. Vi får en lavin av spruckna förhållanden, vi får en värld där kärleken förvandlats och 

blivit ett med driften att riva ner och förgöra den man är mest bunden vid och håller mest av. 

Och det är ingen idé att låtsas som ingenting. Det här våldsfixerade kalhygget som vi skapat 

täcker stora delar av jordens yta och vi bär det hela tiden med oss inombords. Det här 

kalhygget är en plats där pesten kan komma till dig i form av en flicka i guldhår med smultron 

trädda på ett strå. Det här kalhygget är en plats där du bara ser en ström av gestalter som 

tvångsmässigt faller på knä och skruvar ut glödlamporna ur varandras livsträd. 
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III 
 

Allt färre står för någonting över huvud taget. Vi är omgivna av en stank av pseudohändelser, 

en stank av förljugenhet och billig underhållning. Och en av orsakerna till att det inte går att 

bryta rundgången av rädsla, förvirring och våld är att människor säljer av sin integritet och sin 

självkänsla som om den vore en vara som kan värderas i pengar. Det förflutna, nuet och 

framtiden är ett blodflöde som inte går att stoppa, men det finns över huvud taget ingen 

framtid där människor slutat att värna om sin självkänsla. Och att värna om sin självkänsla är 

att vårda det rum där du inte flyr undan och ser dig själv som ett offer eller ett byte, men där 

du står öga mot öga med dig själv och vågar införliva i din själ vad du ser. Självkänsla är att 

ständigt omfatta sitt inre barn med ömhet och respekt och att inte låta någon annan människa 

skada eller kränka det här barnets upplevelse av tillvarons hela kärlek och grymhet. 

Självkänsla är att inte ha något behov av att svika, men att i stället i djupet av sitt väsen 

uppleva att det finns en gräns som inte får överskridas, att det finns en helig kontur i tillvaron, 

en sorts brevväxling med vårt kosmiska ursprung som ingen har rätt att avbryta, håna eller 

förnedra. 

 

 

 

IV 
 

Du stoppar in ett grässtrå i ditt hjärta och det växer ut till ett barndomsfält täckt av skugga där 

det bara kan växa ledsna blommor. Och du befinner dig i en geografi av sår – som om du var 

omgiven av ett dovt skalv, skalvet av ett dygn när det ställer ner, ställer ifrån sig sin saknad 

efter sina syskon som gått före genom historien. Och du kommer inte på ett bra ord för all den 

här saknaden, all den här sorgen inskjuten i luften och marken. Du kommer inte på ordet för 

människans inre hjälplöshet. Och du lever som i protest. Du slår följe med ditt eget sökande 

och du kommer att känna lindring i ditt liv, men aldrig vad andra kallar lyckan över att leva. 

Och även om en diktare är skyldig att se igenom och häda samhället omkring sig, även om 

han eller hon är skyldig att vägra vara del av någon annans smink och måste slita världen i 

stycken för att hitta någon form av näring, så är ordet du en gång sträckte dig efter ändå en 

bön om hjälp, en sexuell sådd av ljus, en handgjort blomblixt satt i den dödas hår för att lysa 

henne fram över det svarta vattnet. Och vad dom än säger, människan är gjord av det stora 

okända. Hon är inte gjord för att stanna länge här. Hon är gjord för att försvinna och lämna 

tomrum efter sig. Hon är gjord för att segla bort och återvända lastad med legender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Från Samlade dikter (2004). 
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HÅLLA HONOM KVAR 

 

kakelugnen 

stod tyst och kall som en drottning 

i sin långa vita klänning 

och vaktade 

härskade över rummet 

med sitt enda mässingsöga 

hon såg allt som hände 

var tärningen rullat in under soffan 

att en av färgkritorna var bruten på mitten 

att portmonnän på bordet 

var mager och nästan tom 

hon såg och hörde allt och rörde inte en min 

inte ens när nyårssnön 

eller döden kom på besök 

hon hörde den gamla väggtelefonen 

ringa bredvid spegeln ute i hallen 

hörde gråsparvarna krafsa mot fönsterblecket 

hon hörde det svarta ångloket 

dra sina godsvagnar runt rummet 

rassla sej fram i kvällsmörkret 

med sina små märklinögon höjda över mattan 

och i drömmen 

var allt så enkelt och självklart 

jag hade utan att tänka efter 

ringt upp min barndom 

lyssnat till signalerna som gick fram 

och när min mamma svarade 

bad jag att få tala med mej själv 

efter en lång paus 

kom en sjuårig pojke till luren 

och hans röst stack i mitt hjärta 

jag frågade hur allt var 

jag sa att jag ofta tänkte på honom 

och saknade honom 

men jag måste ha avbrutit honom i leken 

han verkade både upptagen och ointresserad 

varje försök till samtal 

möttes av en otålig tystnad 

jag hörde honom stå och trampa mot korkmattan 

inget jag sa eller frågade om 

inget jag försökte berätta eller förklara 

kunde hålla honom kvar 

 

 

 Bruno K. Öijer 

 

 

 Från Svart som silver (2008). 
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SÅ FÅ 

 

så få det finns kvar 

att respektera och tycka om 

det vackraste och mest värdefulla vi har 

är dom som aldrig syns 

aldrig hörs 

verkar som om resten står i rampljuset 

och hoppar rep tomma och meningslösa 

verkar som allt är en gurglande vask 

som svämmar över med en digerdöd av skvaller 

och fånigt trams 

var kommer alla ifrån 

alla dessa självgoda uppsvällda 

hjärndöda individer 

som förnedrar sej själva och gör allt 

för att försöka förminska oss som människor 

medan dom turas om 

att gräva i varandras åsiktstarmar 

turas om att rota i varandras underliv 

men dom är dömda på förhand 

och du behöver inte oroa dej 

varje kväll någonstans 

glider ett biografdraperi upp 

och filmens första replik kommer 

som en befrielse 

 

if they move, kill’em! 

 

 Bruno K. Öijer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Från Svart som silver (2008). 


