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Abstrakt

I mitt examensarbete närmar jag mig teman som gudstro, existentialism och dadaism genom

att ta avstamp ur en autoetnografisk metod.

I den visuella delen använder jag mig av kollageteknik och nonsenspoesi för att skildra

möjliga gestaltningar av en gud. Min avsikt är på många sätt att frigöra gud som koncept och

låta denne existera bortom en viss förståelse eller förklaring. På samma gång återerövrar jag

möjligheten till min egen tolkning och förhållningssätt. Den visuella delen presenteras på

examensutställningen som inramade verk bestående av såväl text som bild.

I textdelen behandlar jag min konservativt kristna bakgrund samt mötet med de existentiella

frågorna och diskuterar kring vilken funktion den modernistiska strömningen dada kan ha i

relation till dessa. Jag diskuterar kring att som barn och vuxen behöva förhålla mig till och på

nytt bedöma de svar som presenterats för mig under min uppväxt. Jag reflekterar även över

konstens relation till det andliga. Medan den visuella delen och den tillhörande poesin

levererar möjliga svar på löpande band koncentrerar jag mig i textdelen snarare på att ställa

frågorna utan att nödvändigtvis kräva svar.
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Abstract

In my bachelor’s thesis I approach topics such as religious conviction, existentialism and

dadaism by using an autoetnographic method as my starting point.

In the visual part I am using collage and nonsense verse to describe possible forms of a God.

My intention is in many ways to release the concept of God and let God exist beyond a certain

explanation or understanding. At the same time I recapture my own approach and

interpretation. The visual part is in the bachelor’s exhibition presented as framed works

consisting of both texts and images.

In the thesis I have chosen to process my conservative christian roots and my first meeting

with the existential questions in life. I discuss what features the modernist art and literature

genre dada can have on the basis of these subjects. I also deal with having to reappraise the

facts and answers which were given to me as a child, and reflect on how art can relate to

spirituality.

While the visual part and the poetry delivers absurd answers much like a conveyer belt, the

thesis is more about asking the questions without necessarily demanding a right answer.
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1 Inledning

I början av november 2021 träffade jag en vän till mig från tonårstiden i den lutherska

kyrkans ungdomsverksamhet. Vi hade inte setts på nästan tre år. Jag var förhoppningsfull,

men också nervös när jag berättade för honom att jag idag närmast skulle kalla mig

agnostiker - och att jag har varit och fortfarande är tvungen att dekonstruera min syn på Gud

för att över huvud taget känna att det är möjligt att tro på något. Han var den första som jag

tillkännagav en idé jag hade till ett examensarbete för och det var ett stort förtroende från min

sida - både på ett personligt och professionellt plan. Sedan vi setts senast hade våra liv i

någon mån blivit mer olika till sin natur. Jag var inne på mitt fjärde och sista år på

bachelorsstudier i bildkonst och mitt privatliv hade tagit en riktning som på ett historiskt plan

och också i nutid ofta kritiserats av ledare inom den kyrka vi båda vuxit upp i. Han i sin tur

hade erhållit en kandidatexamen i teologi något år tidigare och hade för tillfället fullt upp

med sin magisteravhandling. Jag kände att han, med sin studiebakgrund kanske hade ett

tolkningsföreträde som inte jag hade då det kommer till idén om Gud och Guds väsen. Hur

skulle jag hantera det om han kapitalt avvisade min idé? Det återstod att se, tänkte jag, och

citerade några rader jag själv skrivit ur vad som kanske skulle komma att bli ett dadaistiskt

poesiepos om Guds ogripbarhet. Tvärtom mina farhågor verkade min vän förhålla sig nyfiken

och försiktigt positiv. Han konstaterade att rekonstruering är en bra sak och jämförde en

stagnation av en ofungerande gudsbild med ett takbygge: vad är det för vits med att

konstruera ett tak på exakt samma sätt återupprepade gånger om resultatet bara fortsätter att

rasa samman?

2. Min religiösa bakgrund och det existentiella uppvaknandet

Mina rötter ligger djupt rotade i den lutherska kyrkan i landskapet Österbotten i Finland.

Österbotten har likt sydstaterna i USA kallats för ‘bibelbältet’ i den ironiska folkmunnen.

Väckelserörelserna, organiserade folkrörelser inom kyrkan, har ofta utgjort en viktig del av

de kyrkligt aktiva människornas liv. Min morfar var verksam inom den evangeliska rörelsen

som i svenskfinland går under förkortningen SLEF (på finska SLEY). Min farfar i sin tur

fungerade vid sidan av sitt ordinariearbete som minkfarmare ofta som predikant. Han var en

aktiv medlem av förbundet Kyrkans ungdom. Jag har många goda minnen av min morfar,
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men min farfar - predikanten och minkfarmaren hann jag aldrig träffa. Jag har dock fått

återberättat för mig att dessa två ofta sammanstrålade under familjehögtider och kunde sitta

fullständigt försjunkna i teologiska hårklyverier medan resten av släktingarna fortsatte agera

som man förväntas göra vid familjehögtider genom att utbyta ord och skämt av det mer ytliga

och lättsamma slaget. I den kärnfamilj jag växte upp i var en kristen tradition närvarande.

Som fyra- och femåring fick jag delta i den lutherska församlingens barnverksamhet två

dagar i veckan. Detta eftersom jag inte trivdes särskilt bra på den dagvårdsverksamhet jag

först blev placerad i. Jag gick ett år i församlingens söndagsskola också, men kan dra mig till

minnes att jag slutade efter ett år eftersom jag tyckte det var så förbannat tråkigt. Många som

vuxit upp inom religiösa kretsar vittnar om ett starkt tvång, men från mina föräldrars sida

upplevde jag inget direkt sådant. Då jag var barn gick vi inte till kyrkan varje söndag året runt

såsom min mammas familj gjorde då hon var barn, men nog vid högtider som jul och påsk.

Jag konfirmerade mig småningom, men hade jag tvärvägrat tror jag att mina föräldrar efter en

stunds lirkande hade låtit mig vara. Det hade däremot varit betydligt svårare för mina mor-

och farföräldrar att acceptera ett sådant vägval.

Min första och överlägset största andliga kris hittills i mitt liv upplevde jag som nyss fyllda

fyra i samband med att min gammelmoster dog. Hon var en speciell människa som tog upp

sin plats i tillvaron på ett alldeles självklart och förbehållslöst sätt. Jag hade en god relation

till henne och minns att jag besökte henne ofta. Hon bodde ensam på en kulle mitt i byn och

enligt min vetskap hade hon levt ensam största delen av sitt liv. Jag reflekterade inte över det

som barn, men nu då jag i backspegeln betraktar henne kan jag bara beskriva henne som en

person full av livsgnista: ett slags arketyp för levande och livet självt. De sista månaderna av

sitt liv tillbringade hon på vårdanstalt på grund av cancern som påtagligt och hastigt

försämrade hennes fysik. Som jag minns det var hon trots den aggressiva sjukdomen helt klar

i huvudet och sitt eget pillemariska jag in till slutet. Min familj och jag brukade hälsa på

henne på sjukhuset och slutligen på ett serviceboende. Från mitt fyraåriga sinnes horisont

kunde jag nog inte greppa vad det innebar att hon var sjuk. Jag hade inte erfarenhet nog för

att förstå innebörden av den gnisslande sjukhussängen, hennes nya, mattgula ansiktsfärg och

påsen med grumligt urin som hängde på från en ställning vid sängens fotände. Allt jag såg

var bara ännu en spännande era i tillvarons aldrig sinande smörgåsbord. Jag ställde mig gärna

framför akvariet i sjukhusets entréhall och betraktade intensivt de glänsande fiskarna som lojt

gled omkring i vattnet. Idag, tjugo år senare står det fortfarande ett akvarium på exakt samma
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ställe. Har jag ärende till sjukhuset passerar jag det oundvikligen och varje gång får synen av

akvariet mina tankar att gå tillbaka till den här tiden.

Då min gammelmoster hade dött och det blev dags att ordna med begravning förbereddes jag

noggrant på alla vis. Jag fick bära en alldeles ny aftonblå klänning i sammet. Framstycket

pryddes av broderade rosor i röda och rosa nyanser. Klänningen var lång med långa ärmar

eftersom det var sent i november. Jag hade ett guldsmycke runt halsen med tre berlocker: ett

kors, ett ankare och ett hjärta eller symbolerna för tro, hopp och kärlek. Innan själva

begravningsceremonin i kyrkan skulle jag och min familj gå på en formell visning av den

avlidne, där anhöriga fick ta ett sista farväl. Min mamma som är sjukskötare i psykiatri och

senare skulle komma att utbilda sig till familjeterapeut förberedde mig innan så gott hon

kunde och, tänker jag, helt enligt konstens alla regler. Hon berättade att min gammelmoster är

i himlen hos Gud nu och att det vi kommer se bara är ett “skal”. Hon tog en penna och drog

upp en skiss på ett vitt kopieringspapper med kistan och gammelmoster i långklänning med

en blombukett tryckt mot bröstet. Som jag minns det förhöll jag mig ganska lugn till det hela.

Det enda som förbryllade mig var att det på mammas teckning såg ut som om gammelmoster

hade långt hår, och det visste jag med all säkerhet att hon ju inte hade på riktigt. Jag tänkte att

hennes utseende kanske hade förändrats då hon låg i kistan. Kanske hade hon blivit ung igen,

så där som hon såg ut på fotografierna från småskolan?

Att till slut se min gammelmosters kropp liggandes i kistan kunde ha varit odramatiskt –

ögonen var slutna och hon låg alldeles stilla och orörlig med ett avslappnat, fridfullt

ansiktsuttryck. Men då jag skymtade hennes uppenbarelse redan på några meters avstånd

träffade mig synen som ett slag i magen. Jag höll i mamma hårt och var tvungen att ha min

hand i höjd med mitt huvud får att kunna sluta min hand kring hennes. Hela min varelse

kände ett starkt motstånd till att gå närmare eller att ens titta på kroppen, men mamma var

redan på väg fram till kistan, och att släppa hennes hand var inte ett alternativ: jag var

tvungen att möta min döda gammelmosters kropp bara sekunder efter att det gått upp för mig

hur skör och flyktig hela tillvaron är. Tårarna täckte hela mitt synfält och jag blickade

förtvivlad ut på en alldeles grumlig och helt ny tillvaro. Jag insåg med ens att livet skulle ta

slut och att jag för varje sekund som gick var en sekund närmare slutet. Jag insåg att mamma

skulle dö och pappa och mina syskon och min gudmor som också var närvarande. Som för att

greppa efter halmstrån kände jag mig tvungen att dubbelkontrollera vad jag just trott mig

förstå. Jag vände mig till min mamma och min gudmor och nästan skrek “Kommer ni också
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att dö?!”. Blickarna jag möttes av var modfällda och villrådiga, och inte som jag mest av allt i

hela världen velat: roade och lugna som för att bekräfta att jag bara missförstått det hela. Jag

hade behövt en trygg vuxen som hade kunnat berätta för mig att mina rädslor inte var

befogade. Det var som att de människor jag litade på mest av alla just berättat för mig att det

visst finns monster under sängen – och inte nog med det: jag hade sett det själv. Då vi kom

hem fattades en av berlockerna i mitt guldhalsband. Ankaret – symbolen för hoppet var borta.

Jag har kvar halsbandet idag, för snävt för att sträckas runt min vuxna nacke. I kedjan hänger

tro och kärlek.

Som jag minns det följdes tiden efter begravningen av flera ting. För min egen del veckor av

nattlig ångest, mardrömmar och oro. För min mammas del veckor av att försöka ge

tillfredsställande svar till en fyraårings frågor kring ämnen som inte innehåller svar.

Paradoxalt nog ter det sig för mig som att livet började just här, genom insikten att det är

ändligt.

3 Dekonstruktion av Gud

Vad betyder det att tro på Gud? För att förstå frågan måste vi reda ut både vad tro och Gud

egentligen innebär.

Om begreppet tro

Jag har under årens lopp, och i synnerhet under mina ungdomsår som aktiv i olika religiösa

sammanhang mött troende människor som talat och betett sig som att de “vet på Gud” snarare

än tror. På samma gång förstår jag svårigheterna i att tro på något eftersom det på samma

gång möjliggör andra sanningar, vilket i sin tur leder till ovisshetens ångest. Jag var redan

som fyraåring lika delar irriterad och förtvivlad av den luddighet som begreppet tro förde

med sig. Jag frågade min mamma om min egen död och vad som händer sen. Min mamma sa

att hon tror att jag kommer leva ett långt och bra liv innan jag dör. Hon berättade om att hon

tror att alla kommer till himlen, och där är allting jättebra. Ordet tro brände som eld på min

trumhinna och jag slog dövörat till. Att hon trodde spelade ingen roll för mig. Vad jag
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behövde för att kunna må bra var någon som visste. Om jag ska göra en biblisk jämförelse,

var och är jag på många sätt som Jesus apostel Thomas i Johannesevangeliet 20:24-28 som

enligt berättelsen inte kunde tro att det var Jesus som uppstått om han inte fått sticka in

fingret i hålen efter spikarna. Senare uttalar Jesus orden “Saliga är de som tror, fastän de inte

ser” (Joh 20:29). Jag är allt annat än salig.

Att tro på vadå?

Vad eller vem är Gud? Det tycks vara ett fundamentalt mänskligt behov att förklara vår plats i

tillvaron. Människor verkar alltid, oberoende av tidsepok ha presenterat lösningar på de stora

frågorna och på skeenden i omgivningen som vetenskap inte kunnat förklara. Vad händer då

vi dör? Varför går solen upp? Varför ser giraffen ut som en giraff? Många folkslag har trott på

en högre makt som påverkar eller styr människans tillvaro. Detta eller denna har inte sällan

rollen som universums skapare. Många berömda tänkare, konfessionslösa eller ej, enade

kring en apofatisk teologi – det vill säga uppfattning om att människans försök att beskriva

Gud endast kan resultera i tillkortakommanden. Att tro att man vet något kunde i själva

verket beskrivas som intellektuell fåfänga och andligt högmod, det här är till exempel både

den franske 1600-talsfilosofen Blaise Pascal (Pascal, 1915) och den skotske

1700-talsfilosofen David Hume (enl. Russel, 2020) ense om. Inom kristendomen beskrivs

Gud trots det som en treenighet bestående av Fadern, Sonen och den Helige Anden. Inte

sällan har Fadern porträtterats som en skäggig, äldre man sittandes på ett moln. I en av de

Österbottniska kyrkor jag ofta besökte som barn är altartavlan omgiven av en stor fresk som

avbildar nyckelberättelserna i Bibeln. Straxt till vänster om altartavlan avbildas Adam och

Eva som flyr ut ur Edens lustgård, medan Guds ansikte spränger fram genom ett nattsvart

ovädersmoln. Hans blick är allvarsam. En ilsken ängel med höjd näve hjälper hjälper honom

att mana iväg de halvnakna människorna. Till höger om altartavlan finns en ännu större

målning föreställandes människor och djur skyndandes uppför landgången till Noaks ark.

Från höger i bilden kommer stora, mörka vågor och ett piskande regn. Mellan vågtopparna

syns hjälplösa, utsträckta händer av drunknande människor. En gestalt har klättrat upp i ett

träd och håller ett krampaktigt tag om toppen medan hen blickar ner mot det vilda

vågskummet. Och över allt detta, förstås: Guds ansikte inramat av de svarta molnen. Om Gud

är allvarsam i Edens lustgård så ser han nu närmast rasande ut. Hur är den här bilden av Gud
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förenlig med de sånger om Guds kärlek jag lärde mig som barn? Frågan är inte bara retorisk.

Jag har inget svar.

Mellan himmel och helvete

Som ungdom i församlingen fortsatte den här pendlingen mellan himmel och helvete

hemsöka mig. Jag skulle ljuga om jag sade att mina ungdomsår i den lutherska kyrkan inte

var något av det roligaste jag visste under min tonårstid. Jag hade nyligen börjat högstadiet

och drabbades hårt av det klimat som ofta uppstår då man samlar många hormonstinna

tonåringar under ett och samma tak. Det var djungelns lag som rådde: döda eller bli dödad.

Under församlingshemmets tak rådde ett mildare klimat där jag upplevde värme och

gemenskap och, tro det eller ej: en större fördomsfrihet än vad en högstadieklass kunde

tillbjuda. Av de äldre ledarna uppmuntrades vi att reflektera och diskutera kring de

existentiella frågorna - något jag suktat efter och hade haft behov av efter de små och stora

kriser som en trettonåring hunnit uppleva. Men det fanns också ämnen som brände hett och

som krävde ett mod för stort för ett barn under vuxna auktoriteter att beröra. Gud sågs på som

en vedertagen sanning, något jag inte tänkte på då men som jag i senare tid reflekterat över. I

en tid av sökande betonades ofta Jesu ord: “Ingen kommer till fadern utom genom mig”. Jag

sköt bort tvivlet eftersom jag tolkade orden som att den som tvivlade redan var dömd. En

sådan kultur blir fort korrupt. Igen tycks det mig som om innebörden av ordet tro försvann:

att det hela handlade mer om vetande. I serien Gud som haver barnen kär som producerades

för SVT år 2021 intervjuar journalisten och programledaren Anna Lindman unga vuxna som

uppfostrats inom strikt religiösa rörelser och därigenom behövt leva med skräck och trauman.

Många av de unga vittnar om att sådana tankar, känslor och reaktioner som vetenskapen

sedan länge argumenterat för att är helt naturliga har fördömts av de slutna sammanhang de

vuxit upp i. En ung kvinna, “Leija” som vuxit upp inom islam berättar i det första avsnittet att

hon redan i sexårs-åldern utgick från att hon var dömd till helvetet. Hon började förbereda sig

på de brännande lågorna som skulle skala bort hennes hud genom att skölja händerna i hett

vatten.
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Jag frigör Gud

En viktig del av min dekonstruktion av Gud har varit att påminna mig själv om att Gud inte är

kyrkan. Ofta märker jag att människor tenderar ställa likhetstecken mellan dessa två, såväl

stenhårda ateister som övertygade troende. Att kyrkan och Bibeln är byggd av människohand

och i alla år stått i ständig växelverkan med kringliggande samhällets seder och bruk lugnar

mig. En gudomlig, allsmäktig kraft har lika mycket eller lite att göra med första Moseboken

som med en gråsugga under en sten i lekparken. Från den här tanken föds också min

nonsenspoesi. Genom att tillskriva Gud olika egenskaper, närmast på måfå återtar jag på

något sätt rätten till en subjektiv tolkning av Gud, på samma gång som jag också släpper Gud

fri och låter Gud sväva fritt - bortom mina föreställningar. Dadaismen blir för mig ett

terapeutiskt verktyg - ett medel som på samma gång rymmer ett fullt allvar och ett bejakande

nonsens. För att ytterligare lugna ner mig själv låter jag en strof ur en låt av The Michael

Gungor Band genljuda i mitt huvud:

God is not a man

God is not a white man

God is not a man sitting on a cloud

God cannot be bought

God will not be boxed in

God will not be owned by religion

(Gungor, M. 2008)
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4. Dadaismen som ett hjälpmedel

Livet bor i sovrumsvrån

Livet bor i strumpbyxtån

Men meningen – ja var bor den

Den har bytt adress igen!

(Parland, Stella. 2015)

Konsten att inte underordna sig etablissemanget

Dadan kan anses vara en av de modernistiska strömningarnas mest skandalomsusade rörelse

och väckte starka reaktioner hos såväl folk som auktoriteter vid tiden för sin uppkomst kring

början av förra seklet. Dadaisterna arbetade hårt för att störta de föregående doktrinerna och

skapa en helt ny och folklig kultur, bort från etablissemanget och vad som tidigare ansetts

vara rätt och riktigt (Sandqvist, T. 2015). Var exakt ordet dada härstammar från är man inte

säker på. Det finns teorier om att det är ett onomatopoetiskt begrepp som härmar barnets

joller, men också att det härstammar från de slaviska språkens sätt att svara jakande: да

(Artland, u.å.) Båda förklaringarna verkar logiska med tanke på dadans bejakande och

lekfulla natur med nonsenspoesi, absurda manifest och tvärkonstnärliga performancer för att

bara nämna några ting som blomstrade under dadans guldålder.

Att stagnera i förtvivlan

Begreppet dada uppstod alltså för att benämna den avantgardistiska konstform som fick

fotfäste i Europa efter första världskriget. När vi ser i backspegeln kopplas ofta just denna

blodiga, världsomspännande konflikt ihop med det förändrade konstbegreppet. Av historiker

har kriget mellan 1914 och 1918 de facto kallats för en europeisk “urkatastrof”, och med det

avsett att också senare olägenheter som fascism, nazism och inte minst ett påföljande

världskrig kunnat härledas ur dessa år (Nationalencyklopedin, 2022). Efter krigsslutet var

populationen i Europa tio miljoner mindre än innan. Hos de som överlevt kunde både hem

och tillvaro vara slaget i spillror. Det är inte konstigt att de människor som reste sig då
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krigsröken lagt sig var alldeles villrådiga. Senast då tror jag att de hopplösa, existentiella

tankarna slår rot i ens huvud. Vad är det för vits med kultur? Och på det hela, vad tjänar det

till att göra något över huvud taget? På bakgrund av de teman jag valt att bearbeta i mitt

examensarbete kan jag också här lyfta fram det så kallade teodicéproblemet

(Nationalencyklopedin, 2022): hur kan en god och allsmäktig Gud, om han finns, tillåta så

mycket lidande och misär? Jag kommer genast att tänka på min morfars bror som stred mot

Sovjet i fortsättningskriget som ung. Resten av sitt liv vägrade han, trots sin mycket religiösa

bakgrund att sätta sin fot i kyrkan. Han bars till slut in dit i kista, knappt trettio år efter

krigsslutet, då han begått självmord på bakgården. Var hans död och hans ovilja att alliera sig

med kyrkan en direkt följd av upplevelserna vid fronten? Jag vet inte, men det förefaller inte

omöjligt.

Nonsenspoesi som copingmekanism

Trots de konstateranden jag redan gjort kring Första Världskrigets påverkan av européerna

frågar jag mig fortsättningsvis vad det i grunden var som bestämde konstens drastiska

kursändring. Jag kommer osökt att tänka på mina egna erfarenheter av att börja skriva

nonsenspoesi som svar på ett slags trauma. Kan sådana till synes primitiva former av humor

fungera som en copingmekanism (Psykologilexikon, 2022) för att hjälpa en människa vidare i

livet? Kan mina iakttagelser av hur jag hanterat mina egna interna konflikter rentav vara

besläktat med något som kan hända även på ett samhälleligt plan? Jag reflekterar också kring

att jag efter de nedgångar som rymts i mitt (trots allt) tämligt unga och gynnade liv har

kommit att sukta mer efter något slags äkthet. Jag har känt ett behov av genuinitet - såväl

gentemot mig själv som gentemot människorna omkring mig. Jag har insett att överlevda

trauman, åtminstone för min egen del har lett till ett ökat behov av att leva som jag vill

snarare än som jag lärt mig, eller som en bekant till mig konstaterade en gång: What doesn’t

kill you makes you stranger (märk väl a:et).

Industrialismens reaktionsvågor

Ett annat upphov till det förändrade konstbegreppet vad också industrialismen som slagit rot

under 1800-talets senare halva och i sin tur påverkat människan på ett strukturellt så väl som
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på ett individuellt plan. Teknik förändrade drastiskt samhällets produktion och ekonomi. En

av de första stora kritikerna till produktionssamhällets följder var Karl Marx, som år 1867

gav ut det första bandet av Kapitalet, eller Das Kapital. Kulturarbetarna började småningom

fråga sig vad konsten egentligen har för värde i ett samhälle som enbart tycks leva av

nyttighetsprinciper. En av de stora modernistiska och dadaistiska föregångarna Marcel

Duchamp exemplifierade till exempel detta genom att föreslå att man lika gärna kunde

använda en äkta Rembrandt-målning som strykbräda (Pierre, 1969). Senare skulle han också

ställa ut så kallade ready-mades, så som verket Fountain (Fontän) där han år 1917 ställde ut

en fabriksgjord urinoar på en öppen utställning i New York. Här bör nämnas att man under

senare tid börjat ifrågasätta huruvida det verkligen var Duchamp som stod som upphovsman

till Fountain, eller om det i själva verket var hans kvinnliga konstnärskollega Elsa von

Freytag-Loringhoven som även hon var en företagsam dadaist men som inte minst på grund

av sitt kön aldrig blev lika uppmärksammad (Spalding & Thompson, 2014).

Dada i Finland

E n  h a l v  m i n u t.

Automobilbegravning. Radiomusik.  Telefontelegram: presidenten

med svit riksdagens talman Jesus säger – skidtävling bandy spritbeslag.

Fläsk och ärter kaffe wienerbröd.  Göstas hund har mist svansen.

(Parland, Henry. 1928)

Också till Finland spred sig spred sig dadaismens tankar som ringar på vattnet. Det är inte så

förvånande med tanke på att dadaismen fick stort genomslag inte bara i västeuropa utan även

i Sovjetunionen och dess stater. I svenskfinland dröjde det ändå ett tag efter dadaismens

glansdagar innan de modernistiska poeterna hakade på. De finlandssvenska modernisterna

figurerade i tidningen Quosego under redaktion av Cid Erik Tallqvist i slutet av 1920-talet

med olika former av naivistisk nonsensdiktning (Lüttge, 2016). Bland dem fanns bl.a. Rabbe

Enckell, Gunnar Björling och Henry Parland. Jag söker mitt lokala biblioteks databas och

finner att den första utgåvan av tidskriften från år 1928 finns magasinerad bara några kvarter

bort. Efter en sväng via biblioteket går jag hem med en bunt kopior innehållandes

iögonfallande rubriker och textstycken ur magasinet. Väl hemma i fåtöljen dras jag in i

10



Björlings onomatopoetiska utrop och Parlands modernistiska, och bitvis provokativa

diktning. Jag tycker mig ana att de med glimten i ögat berör blodigt allvar. Dikterna känns å

ena sidan otympliga - å andra sidan mycket stilmedvetna.

En text ur tidskriften som på basen av det jag redan tidigare läst om det förändrade

konstbegreppet särskilt fångar min uppmärksamhet är en argumenterande text med rubriken

Dödvattnet kring vår konst. Texten är, till skillnad från det övriga materialet i tidskriften inte

signerat med ett personnamn utan enbart med tidskriftens titel: Quosego. Man kan anta en

sådan signering markerar för att flera personer i kretsen kring tidskriften ställer sig bakom

texten. Skribenterna i den lilla, finlandssvenska ankdammen tycks även de ha sina klara

uppfattningar om samtiden och de är inte sena med att uttrycka det på ett mycket skickligt

sätt:

“Stillebenskulturens tid är räddningslöst förbi, konsten och litteraturen är ej längre

ett fält, där man samlar estetiska kuriositeter, där den andliga finsmakaren bjuder på

utsökta njutningar och där den offentliga vägvisaren är till för att briljera med sitt goda

smaksinne. Allt flere blir bevisen på att våra kulturspetsar låtit sin andes svärd rosta

bort i en instängd biblioteks- och museivärld, dit de män som engång stått i spetsen för

striden dragit sig tillbaka för att bekvämt kunna ordna livet likt en fjärilsamling på

knappnålar – tills stormilarna av en ny tid plötsligt bringar oreda och förvirring i deras

välordnade lådor samt lämnar dem såsom detroniserade storheter. Den nya tidsandan

har alltför många yttre och inre hinder att besegra, för att kunna tillåta sig lyxen av

denna meningslösa barlast”

(Quosego, 1928)

Jag vill ändå personligen lyfta fram en finlandssvensk dadaistisk röst som inte helt kan

ansluta sig till detta sällskap eftersom hon var ännu mer samtida och verksam fram tills sin

alltför tidiga död för några år sedan, nämligen Stella Parland. Hon hann före sin bortgång ge

ut ett par romaner, men inte minst några dadaistiska diktverk avsedda också för en yngre

publik. Jag har alltid beundrat hennes livsbejakande fantasivärldar, förmåga att lustfyllt leka

med språk och dessutom göra allt detta med en existentiell och förunderlig klangbotten.

Parland har definitivt utgjort en stor inspiration för mig under min process med

examensarbetet och på många sätt känner jag att jag står i dialog med henne. Bokformatet i
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sig självt har alltid tilltalat mig och jag uppskattar verk med olika nivåer som kan konsumeras

av en bred publik. Jag har definitivt haft barnet i åtanke då jag skrivit min dadaistiska poesi -

men här bör också nämnas att mina texter eventuellt kan upplevas som svårare än Parlands

eftersom att jag ibland använt mig av ord och begrepp som yngre barn sällan förstår eller ens

bör förstå innebörden av. Medan den mest framstående illustratören till Parlands böcker,

Linda Bondestam använt sig av enkla och mjuka, men fortfarande tilltalande och finurliga

former är mitt visuella språk genom mina kollage eventuellt svårare att ta till sig för den

yngre publiken och kan också ibland upplevas grafiska eller till och med skrämmande.

5. Religion och konst – växelverkan och konflikt

Genom världshistorien har konsten och det andliga haft centrala roller sinsemellan. Interiören

i kristna kyrkor pryds traditionellt av ikoner, fresker och målningar av helgon eller berättelser

anknutna till Bibeln. Detta har historiskt sett varit viktigt för de bildningslösa och

obemedlade skråen som ofta varit analfabeter och därav inte kunnat ta till sig information på

annat sätt än genom muntligt berättande och visuellt material. Många av de

beställningsarbeten som gjordes under renässansen och som vi idag betraktar som

konsthistoriska mästerverk är religiösa motiv. Besöker man något av de kända konsthistoriska

muséerna i Europa såsom Louvren i Paris eller Uffizierna i Florens märker man ganska

snabbt att många av de bibliska personerna avbildats till lust och leda.

Trots, eller kanske på grund av konstens och religionens långa förbindelse med varandra så

finns där både konflikter, motsättningar och många ömma tår. Själva avbildandet av det

religiösa har som redan konstaterats varit viktig – men frågor, åsikter och regler kring hur, var

och i vilket syfte det religiösa avbildats har fått många konstnärer på fall. Till och med de

världskända renässanskonstnärerna fastnade ibland i kyrkans finmaskiga filtreringsnät. Det

finns även många exempel på samtida konstnärer som blivit starkt kritiserade, eller till och

med utsatts för en hotbild efter att ha befattat sig med religiösa motiv. Ett självklart nordiskt

exempel är den stora provokatören Lars Vilks (1946-2021) som efter många religiöst

kontroversiella verk, inte minst avbildandet av den muslimske profeten Muhammed som

rondellhund blev tvungen att leva under beskydd av livvakter de sista elva åren av sitt liv

(Hufvudstadsbladet, 4.10.2021). Ett annat exempel är den svenska fotografen Elisabeth
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Ohlson Wallins utställning Ecce Homo som efter att den år 1998 för första gången visades

offentligt i samband med evenemanget Euro Pride har utsetts till en av världens 20 farligaste

fotoutställningar av tidningen Times (Kalmar läns museum, u.å). På konstnärens egna

hemsida finns ett urval av de tolv fotografierna som parafraserar den bibliska estetiken och

placerar människor med HBTQIA-identiteter i centrum. Jag betraktar dem och konstaterar att

jag personligen inte uppfattar någon av de publicerade bilderna som obscena, utan tvärtom

mycket vackra och ömsinta. På fotografiet som man kan anta att porträtterar dopscenen med

Johannes Döparen och Jesus Kristus i huvudrollerna är förvisso Kristi kön blottat, något som

Ohlson Wallin i en intervju i programmet P3 dokumentär (15.4.2021) uppger att var en av de

största källorna till upprördhet bland betraktarna. I de konservativt kristna kretsarna var

diskussionen om huruvida Kristi kön var avbildat i erigerat tillstånd speciellt påtaglig, och om

så var fallet upplevdes utställningen som desto mer förkastlig. I programmet hörs en åskådare

som berättar att denne de facto inte hade upplevt utställningen som upprörande om den

blottade penisen bara hade varit skyld. Det här laddade hatet mot kristi kön kan jag på

bakgrund av min egna vistelse i strikt religiösa kretsar förstå, men på samma gång kan jag

låta mig roas av upprördheten på bakgrund av klostrena i Europa som under medeltiden stred

om att få förvalta reliken efter frälsarens omskärelse – så till den grad att ett tiotal kloster

samtidigt uppgav sig besitta den heliga förhuden (Luksic, N. 2021). Något som kritikerna

eventuellt inte heller var medvetna om är det faktum att flera renässanskonstnärer redan

under 1600-talet och ännu tidigare avbildade Kristus på ett sådant sätt att man med lite fantasi

kunde skönja ett erigerat kön under höftskynket. Konsthistoriker genom tiderna, däribland

den rysk-amerikanske kritikern Leo Steinberg (1920-2011) har hävdat att det här var ett

visuellt grepp som skulle visa på Kristi kyskhet och även symbolisera återuppståndelsen

(Siegel, L. 2013)

Det kroppsliga verkar trots allt vara en angelägenhet som upprör, sexualiserat eller ej. Då

Bibeln ska beskriva Jesus Kristus uppkommer förklaringen att ordet blev kött (Joh 1:14),

något som kyrkoherden i Lovisa kyrka, Karl af Hällström poängterade i samband med den

kritikstorm som kyrkofullmäktige utsattes för efter att den finska textilkonstnären Pauliina

Turakka Purhonens tolkning av julkrubban ställts ut längst fram vid altaret i Lovisa kyrka vid

årsskiftet 2017-2018 (Kokkola, 2018). Purhonens installation består av tre gestalter av

mänsklig storlek och karaktär. Två av gestalterna har brösten blottade varav en av dem håller

ett lamm i famnen och den andre ett spädbarn. Den tredje gestalten sitter på golvet hållandes i

sin famn en sugga som baserat på de svällda juvret kan antas vara dräktig. Debatten gick het
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på sociala medier och ledde till att ordförande för Lovisanejdens gemensamma

kyrkofullmäktige utsattes för dödshot och att Lovisa svenska församling valde att offentligt

be om förlåtelse (Gammals, 2018).

Jag vill inte sticka under stol med att jag under min process med examensarbetet ofta känt

mig tvungen att skifta perspektiv och efter bästa förmåga försöka möta min nonsensdiktning

som om jag vore en fundamentalistiskt bekännande kristen. På samma gång som jag försökt

ge mig själv så stor frihet och svängutrymme som möjligt finns det vissa formuleringar jag i

efterhand korrigerat av rädsla för konfrontation. Strofen Gud säljer sex i en gränd i Moskva

upplevde jag en tid efter att jag formulerat den som för omedelbar och konfrontativ. Det

handlar inte om att jag inte skulle kunna stå för den, utan att jag inte vill försätta mig i en

situation där jag i efterhand blir tvungen att göra avbön eller be om ursäkt. Strofen

omformulerade jag senare till Gud tar betalt i en gränd i Moskva – en strof som jag

personligen också gillade mer eftersom den gav mer utrymme för individuella tolkningar och

associationer: mindre tråkig helt enkelt.

6. Metod

Att använda kollage som visuell komponent till min poesi kändes väldigt givet. Mitt

förhållande till de ämnen jag valt att bearbeta: tro och gudsbild är svår att greppa och ofta

upplever jag att nyförvärvade insikter glider ur händerna på mig. Kollagen kanske kan

fungera som en visuell tolkning av upplevelsen: fragmentariskt och bräckligt. Att

sammanföra kollage med dadaism är inte heller något nytt påfund. Helt tvärtom var kollage

något som roade den avantgardistiska eliten under början av förra seklet. Som exempel kan

nämnas den tysk-franske konstnären Jean (el. Hans) Arp som ofta använde enfärgade papper i

olika kombinationer för att skapa verk med olika färgfält. Det hände också att han använde

annat slags visuellt material såsom kvitton, notblad eller dagstidningar. Ett annat exempel är

den tyska konstnären Hanna Höch som gärna sysselsatte sig med att skapa fotomontage

(Pierre. 1969).

I min process har jag använt mig av flera olika material, men inte sällan sådant jag funnit på

second hand-affärer. Olika former av facklitteratur med en bred variation av fotografier och
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illustrationer har jag hämningslöst torpederat med sax och hobbykniv. Bland urvalet finns till

exempel reseguider, historiska magasin, modereklam, samlingsalbum med grafisk design

samt uppslagsverk som täcker ämnen som marinbiologi, konsthistoria och händelser

anknutna till specifika årtal. Då man fritt kombinerar material från olika geografiska ursprung

och tidsepoker, popkultur med finkultur och säljstyrande illustrationer med dokumenterande

fotografi uppstår en visuell spänning som kan upplevas som humoristisk, sensationell och

ibland till och med olustig. Alla de här känslolägena och tolkningsmöjligheterna har jag velat

åt och de har drivit mig framåt i mitt arbete. De visuella verken, poesin och den akademiska

texten har ofta uppstått i samklang med varandra. Jag kan inte påstå att jag haft en

systematisk process där jag utgått från ett medium i gången, utan varje verk med tillhörande

text har en unik skapelseberättelse. För det mesta har kompositionen, den visuella spänningen

och färgerna i verken varit mer ledsagande i mitt arbete än de olika elementens individuella

betydelse. Ibland har jag ändå aktivt sökt efter vissa element med avsikt att bilden ska

samspråka mer med innehållet i poesin. Då har jag ofta använt mig av databasen Wikimedia

commons.

Trots att mitt största fokus inte har legat på att inkludera vissa specifika element så upplevde

jag ändå ganska fort att det fanns flera röda trådar i de olika verken, inte bara rent visuellt

utan också innehållsmässigt. Element som förekommer ofta är till exempel rymdkroppar,

arkitektur, vattenlevande djur och infrastruktur. Är det enbart en slump att dessa element

återkommer ofta? Går det att förklara genom att jag helt enkelt tillhandahållit digert material

som inkluderat dessa element? Eller har jag aktivt, medvetet eller omedvetet plockat ut just

dessa ur massan? Både och, skulle jag vilja påstå. Även om jag försökte dyka in i

skapandeprocessen med så öppet och flexibelt sinne som möjligt fann jag småningom dessa

röda trådar som jag tog fasta på och fortsatte nysta i. Många av de fiskar som figurerar i

kollageverken är säregna i sitt utseende och tillhör arter som den inbitne nordbon på sin höjd

kan betrakta i akvariemiljö. Osökt tänker jag på det tidigare nämnda akvariet som jag som

fyraåring betraktade i sjukhusentrén. Fiskarna i mina visuella verk känns å ena sidan gåtfulla

och exotiska att betrakta, å andra sidan välbekanta och lättillgängliga med sina klatschiga

färger och djärva former. Inom folktro och mystik har havet och de havslevande varelserna

inte sällan spelat en central roll – kanske för att de i kontrast till den marklevande floran och

faunan legat mera utanför människans upplevelse- och kunskapssfär? Av samma orsak kan

man anta att också rymden kittlat människans nyfikenhet och fantasi såväl i antik som

modern tid. I mina kollage figurerar många planeter och månar. Rymdkropparna som förutom
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att med sina konstanta, cirkulära former kunnat addera ett mer stillsamt uttryck har också fått

stå som symboler för det existentiella och för perspektivförskjutning. De får mig att tänka på

människans litenhet i universum, eller som astronauten Michael Collins lär ska ha sagt efter

att han cirkulerat runt månen med Apollo 11 medan Neil Armstrong och Buzz Aldrin gick på

dess yta: “Oddly enough, the overriding sensation I got looking at the earth was, my god that

little thing is so fragile out there” (Nasa History Office, 23.4.2021). Fritt översatt lyder

meningen “Konstigt nog var den främsta känslan jag fick av att se på jorden: Gud vad den där

lilla saken är bräcklig”.

7. Avslutning

En med tanke på min bakgrund karakteristisk avslutning på mitt examensarbete och mitt

trevande efter Gud skulle kunna vara att slå ut med armarna och högljutt förkunna att jag har

sett ljuset nu – det är sant! Helst som en blixt från klar himmel – ju mer pompöst dess bättre

lyder min erfarenhet. Men jag tror ändå att den uppmärksamme läsaren har börjat ana att jag

har precis lika få svar som när jag började. Däremot har jag i bästa fall en större förståelse

och acceptans för det jag inte vet. Under mina aktiva år i församlingen var det en stor sak att

tvivla: de få som vågade erkänna att de tvivlat berättade med inlevelse om hur totalt förlorade

och förkrossade de känt sig under den svåra prövotiden. Att tvivla på Guds existens eller

godhet var synonymt med att på ett brutalt sätt förlora sig själv. Så har inte jag upplevt det,

bortsett från mitt trauma som fyraåring. I vuxen ålder har min skepticism gentemot de

distinkta svaren som organiserad religiositet ofta erbjuder istället vuxit fram steg för steg, i en

tämligen bekväm mognadsprocess. Jag känner inte igen mig i berättelserna om tvivel och det

kan till och med få mig att känna mig torftig. Beror min obryddhet inför Guds möjliga

icke-existens på att jag aldrig egentligen tog Gud på allvar? Jag tror trots allt inte det. Jag

tänker att insikter som långsamt växer fram helt enkelt sällan upplevs som en chock.

Dessutom kanske jag i någon mån var härdad – den ångest som mina församlingssyskon

vittnade om hade jag redan upplevt i en tidig barndom. Det värsta hade redan skett och jag

hade bevisligen klarat det.

I samband med att jag skrev om min upplevelse av jordfästningen av min gammelmoster

berättade jag om det för min mamma. Hon ville prata mera om händelsen eftersom minnet av
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den gråtande fyraåringen etsat sig fast även i hennes medvetande. Den hade till och med

försett henne med ett styng av dåligt samvete. Hade hon vetat, berättade hon, att hennes barn

skulle reagera så kraftigt så hade hon låtit bli att introducera barnet till döden och istället valt

att vänta några år till – eller åtminstone utelämnat visningen av sin mosters kropp. Jag själv

både förstod och förvånades av hennes resonemang. Minnet av händelsen, som alltid tycks

finnas färskt i mitt medvetande, är inte ett minne jag någonsin önskat bort. För fyraåringen är

det tungt förstås, men för resten av mig är det en upplevelse jag kunnat återknyta till, ösa ur

och ta sats från – inte minst inom konsten. Jag vill själv leva så ärligt och uppriktigt jag kan

och jag vill inte hymla om det svåra eller ogripbara inför andra. Skulle jag ha barn idag och

vara i samma situation som min mamma var i då är det mycket möjligt att jag gjort på precis

samma sätt och därtill gjort mitt bästa för att möta eventuella konsekvenser.

Vad händer sen?

Jag tycker att arbetet med min bachelor har varit uppriktigt roligt – såväl processen med de

visuella verken och poesin som reflektionen kring tematiken. Temat kring religiöst trauma är

brett och ju mer jag diskuterat kring det med olika medmänniskor, desto mer verkar det

finnas att hämta ur ämnet. Kanske kommer jag därför i framtiden att fortsätta jobba med

ämnet. Jag har ett stort intresse för sociologi, samhälleliga fenomen och människans

tendenser och att korsbefrukta konstnärliga uttryck med vetenskap kan i bästa fall tillföra

något till bådadera parterna. Jag har även fått mersmak för att inkludera mer dada i min konst,

och kanske i resten av mitt liv på det hela taget. Poesi och kollage som konstformer var båda

för mig bekanta sen innan, men mitt intresse har vuxit - inte minst för nonsenspoesin. Tanken

på att någon gång skriva en bok för barn eller vuxna känns inspirerande och sporrande.
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