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Kultur & nöje

Barrskogarnas 
Barn
Författare: Eva-Stina Bygg-
mästar
Förlag: Schildts Söderströms

norrut
Författare: Gurli Lindén
Förlag: Rosengårdens förlag 
och studier

Färjesången
Författare: Gunnar Ekelöf
Förlag: Bonniers förlag

Vingar som Bär
Författare: Mart Marend
Förlag: Krilon förlag

meddelanden Från 
sinneVärlden
Författare: Carl-Erik af  
Geijerstam
Förlag: Bonnier Alba

Högt ärade trana
Författare: Nina Södergren
Förlag: Symposium

utsikt Från en  
grästuVa
Författare: Harry Martinson
Förlag: Bonniers förlag

nya sidor ocH  
dagsljus
Författare: Ragnar Thoursie
Förlag: Bonniers förlag

snart går jag  
i sommaren ut
Författare: Ann 
Jäderlund

Förlag: Albert Bonniers förlag

En rEcEnsEnt liknade här 
förleden poesins situa-
tion i Sverige med en plats 
för avverkad skog. Att den 
litterära vegetation som 
finns kvar är en gles och 
ledsam plats.

Det är nog delvis sant 
– desto trevligare att för-
söka påminna om att det 
trots allt finns fantas-
tiskt prunkande platser 
i poesin att besöka. Man 
får bara göra sig omaket 
att leta upp dem. Men inte 
ens det behövs här, för-
utsatt att man håller till 
godo med en högst sub-
jektiv guidning. Temat är 
sommar. Hav, moln, mys-
tik eller bara lätta ving-
sus. Historiskt och bild-
ligt under himlarnas sval-
flykt, barrskogsdoftande 
stigar och plötsligt inbry-
tande åskväder. Här skriks 
inget käckt ”häng med!”. 
Bara nästan, när Eva-Sti-
na Byggmästar får inleda, 
ur nya samlingen Barr-
skogarnas barn (2014):

nu drar vi i väg
på en skogspromenad,
in bland de ljuvligaste
gröna barren –

Byggmästar fortsät-
ter sitt igenkännliga till-
tal, sitt vagabonderande i 
lyrikens blad- och blom-
rum, hon måste tillhö-
ra en av samtidens mest 
egensinnigt framhärdan-
de poeter vad gäller att 
formligen rycka läsaren i 
jackärmen. Jamen, kom! 
Se! Slit er från den grå lun-
ken:

men det är något otroligt
Vackert – JA! NÅGOT RIK-

TIGT
fint med ljusgröna lärkträd 

vilka
framträder mot aningen 

rufsiga
bakgrunder av tall och 

gran!

Hon bjudEr in, blir rusig 
av björkar, tar avsprång i 
tidiga, kanske bortglöm-
da poeter på vandringen, 
som Gurli Lindén i sin 
björkeufori:

lyckan outsäglig
björkar björkar björkar
björkar en tall

bådE Eva-stina Bygg-
mästar och Gurli Lindén 
är finlandssvenska poeter. 
Lindén finns utgiven på 
svenska med ett tjugotal 
volymer, senast utgivna 
diktsamlingen på svenska 
kom 2006, och man förstår 
att det finns släktskap 
mellan de båda poeter-
na vad gäller känslan för 

naturen, hos Lindén 
med 

en dragning åt det mystis-
ka. Hon har även ägnat sig 
åt bildkonstnären Hilma 
af Klints andliga bildvärld.

Om Byggmästar i sin 
nya diktsamling uppehål-
ler sig helt i skogarna, så 
finns det särskilt en poet, 
nämligen Gunnar Eke-
löf, som jag vill gå till när 
det gäller sommarnattens 
mystik fångad perfekt i 
dikten Eufori, (1941) som 
här återges i brottstycken.

Ekelöf beskrev uppgå-
endet i varat genom en 
vardaglig platsangivelse:

Du sitter i trädgården 
ensam med anteckningsbo-
ken, en smörgås, pluntan och 
pipan.

Det är natt men så lugnt 
att ljuset brinner utan att 
fladdra...

allt EFtEr som natt blir 
till gryning leder dikten 
mot en känsla där allt är i 
ett; livet och döden sam-
sas:

… Hela naturen stark av 
kärlek och död omkring dig.

KansKE Har denna dikt 
blivit så omtyckt just för 
dess enkla, stillsamma 
väg in mot ett djupare, 
nästan extatiskt tillstånd 
man kan känna igen i 
sommarnattens hela 
spektrum:

…Ja, vara ett med natten, 
ett med mig själv, med ljusets 
låga…

ett med blommornas flock-
ar som lutar sig ut ur dunk-
let och

lyssnar
till något jag hade på tung-

an att säga men aldrig fick 
utsagt…

….och att det porlar inom 
mig av renaste lycka!

En annan diKt, även den 
mystisk på ett finurligt 
vis, hittar jag i en liten fin 
egenutgivning från i fjol: 
Vingar som bär av foto-
grafen och ”bokmakaren” 
Mart Marends debut med 
haikudikter och foton:

Vinglöst maneten
flyger fram över botten.
Inget öra hör.

vattEn ocH barnets räds-
la för att inte kunna sim-
ma hör sommaren till. 
Poeten Carl-Erik af Geijer-
stam har formulerat detta 
så fint i utgåvan Medde-
landen från sinnevärlden 
(1994):

(Mor) visade på mina 
armar och ben och sade: ”Här 
bor simkonsten, här inne i 
händerna och ner genom hela 
kroppen ända ut till tåspet-
sarna. Den finns här, fast du 
inte vet om den, för den sover 
ännu och kan bara bli väckt 
av vattnet. Och den vill bli 
väckt.”

Kan man tänka sig bätt-
re poesipedagogik!

Från ett öländskt dik-
tarperspektiv citerar jag 
en av naturens och dju-
rens mästerliga uttolkare, 
Nina Södergren, ur sam-
lingen Högt ärade trana, 
som kom 2013:

Somliga sommarkvällar
ammar havet stränderna

tills det somnar
i sin egen sövande rytm
I stillheten anas miraklet
Fred på jorden
Vipan har lagt sina ägg
i gräset.

vill man gå en prosalyrisk 
stig med allvarligare ton 
finns alltid Harry Martin-
sons klassiker Utsikt från 
en grästuva att begrunda: 
”Vill man komma naturen 
in på livet får man inte jaga 
efter den som om den började 
där eller där…”, skriver han 
klokt.

Kort är sommaren. Man 
gläds och bävar. Oroligt 
undrar man kanske hur 
molnen kommer och går. 
Vad som drar ihop sig. Så 
bra gestaltat i Vittne från 
1952 av Ragnar Thoursie:

Dagen står dukad,
sommar doftar brödet
och porslinsskyn klingar.
Svärmen av löv i det flitiga 

trädet
brummar som bin om fre-

dens sötma.

Sedan pansarkommer ett 
moln,

det åskar i servisen
myggsirenerna börjar tjuta
och fjärilen står startklar 

med skälvande vingar…

snart går jag i somma-
ren ut, skrev Ann Jäder-
lund 1990.

Ja, låt oss gå ut i somma-
ren. Låt oss hoppas att fre-
dens sötma får följa våra 
valda stigar.
 TiNA PERSSoN
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