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”GRRRRR BLOP SPFNUMPF!” 
DET NORDISKA 60-TALSAVANTGARDETS 

GRÄNSÖVERSKRIDANDEN

Per Bäckström
Universitetet i Tromsø

Avantgarde och modernism utgör två parallella estetiska strömningar i moderni-
tet och senmodernitet, vars olika mål illustreras genom deras olikartade förhåll-
ningssätt till hög- och lågkultur. Modernismen vill generellt sett upprätthålla en 
gräns mellan högt och lågt, skriver Andreas Huyssen i The Great Divide (Huys-
sen 1987), medan avantgarde, neoavantgarde och postmodernism försöker upp-
häva den. I sin bok Theorizing the Avant-Garde utvecklar Richard Murphy detta 
tänkande i en beskrivning av de båda strömningarnas väsensskilda reaktioner 
på konsumtionssamhället (Murphy 1999: 269). Han lyfter fram modernismens 
upphöjande av sina hermetiska verk till ”high cultural status” och placerar in 
strömningen i den genitradition som utgår från romantiken, medan det som 
karakteriserar avantgardet är en vilja att kortsluta och spränga de konventionella 
representationssystemen. Det svenska 60-talsavantgardet är ett tydligt exempel 
på detta, när det på varje tänkbart vis tar i bruk de nya medierna i sin konst, för 
att på så sätt avslöja den överlappning mellan referent och representation som 
Murphy påtalar.

Den danska forskaren Tania Ørum betonar att det karakteristiska för avant-
gardet är dess tvärestetiska praxis (Ørum 2003), och den holländske forskaren 
Hubert van den Berg påtalar dess transnationella, rhizomatiska karaktär (Berg 
2000). Därmed karakteriseras avantgardet som i dubbel bemärkelse gränsöver-
skridande, något som gäller både det ”historiska” avantgardet före andra världs-
kriget (Bürger 1974), och det återupptagande av avantgardeaktiviteterna som in-
dikeras med prefixet ”neo-”. Mitt eget bidrag till en analys av avantgardet är att 
fokusera på ett tredje gränsöverskridande: betoningen av processen.1 Genom att 
betona själva skapandet förverkligar avantgardet sin vilja till integrering av konst 
och liv, samtidigt som den gräns mellan konstnär och åskådare som står i vägen 
för en sådan fusion upphävs. 60-talets neoavantgarde är ett utmärkt exempel på 
denna i alla meningar gränsöverskridande estetik.
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Avantgardisterna inkorporerar material från både hög- och lågkultur i sin 
konst, i ett försök att höja livet till en estetisk nivå, och resultatet antar ofta ett 
tvärestetiskt uttryck genom sin betoning av artefakternas makt. Det var alltså 
ingen tillfällighet att 60-talets avantgardister läste Ludwig Wittgenstein och 
Marshall McLuhan, utan det var snarare ett uttryck för att man redan tidigt hade 
uppfattat de nya mediernas potential. Språket identifierades som en artefakt i 
paritet med andra artefakter, både utgörandes världen med Wittgenstein och en 
förlängning av kroppen med McLuhan (McLuhan 2002).

Det nordiska neoavantgardet

Centrum för det nordiska 60-talsavantgardet utgjordes under några år av Mo-
derna museet i Stockholm. Vidare fanns experimentscenen Pistolteatern och 
den livaktiga musikföreningen Fylkingen, samt förbluffande nog också möj-
ligheter till uppföranden i svensk radio och TV, faktorer som gjorde att Stock-
holm präglades av en osedvanligt aktiv kreativitet under 60-talet. De svenska 
avantgardisternas förbindelse med New York-avantgardet gjorde dessutom 
staden till en internationell konstscen: här framträdde amerikanska konstnä-
rer och performanceartister som Nam June Paik, John Cage, Ken Dewey, Al-
len Kaprow, Robert Rauschenberg m.fl. (Granath & Nieckels 1983; Hahr & 
al. 2004). Många av dessa var stående gäster på de olika scenerna i Stockholm, 
och satte upp sin teater och performance under bevakning från de nordiska 
huvudstäderna.

De internationella storheternas gästspel påpekas också i så gott som varje be-
skrivning av epoken, medan det utbyte de nordiska länderna emellan som också 
ägde rum endast nämns i förbifarten, om alls. En förklaring till detta kan vara att 
interaktionen var så självklar för avantgardisterna själva att de inte bryr sig om 
att poängtera det. Leif Nylén har grundligt skildrat 60-talets begivenheter från 
ett insider-perspektiv i sin bok Den öppna konsten, och följande citat antyder den 
självklarhet med vilken man betraktade det fellesnordiska:

Dewey fortsatte till Finland och i Helsingfors realiserade han tillsammans med 
Terry Riley, Otto Donner och skådespelare från Yliopplasteatteri Street Piece 
Helsinki: en balettdansös uppträdde på en soptunna, solbadande män dekla-
merade ur ett gammalt finländskt versdrama, en kör framträdde men var och 
en sjöng sin egen sång, en maskinskrivande flicka försåg förbipasserande med 
handlingsdirektiv. Partituret till Street Piece Helsinki kom att publiceras i Ron-
dos teaternummer och Fylkingen inbjöd Ken Dewey att göra en happening i 
Stockholm våren 1964. (Nylén 1998: 33)
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Denna skildring av en happening står som representativ för det gränsöverskri-
dande 60-talet, och ger en antydan om kontakterna mellan länderna: Finland är 
uppenbarligen en integrerad del av den neoavantgardistiska scenen, eftersom 
internationella storheter som Dewey sätter upp sitt stycke i Helsingfors, sam-
tidigt som representanter för Rondo och Fylkingen intar en självklar plats vid 
denna happening.

Går man till den tjocka bok om Fylkingen, en av de centrala avantgardesce-
nerna för modern musik i Norden, som Teddy Hultberg redigerat, ser man att 
musiker och kompositörer från Sverige i sin tur uppträdde minst en gång om 
året i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn under 60-talet (Hultberg 1994). Detta 
måste ha skapat ringverkningar, som borde ha blivit desto mer genomgripande 
om man betänker hur de svenska avantgardisterna samtidigt som man bjöd in de 
internationella stjärnorna också inviterade sina nordiska kollegor till Stockholm, 
ett faktum som Tania Ørum beskriver i efterordet till Nielsen sort på hvidt:

Den konkrete poesi var et internationalt fænomen med separate rødder i hhv. 
Sverige, Brasilien, Østrig og Tyskland, sådan som det også fremgår af Hans-
Jørgen Nielsens introduktioner […] han havde livlig korrespondance med 
konkretister fra Østrig, Frankrig, Tyskland, Brasilien og et nært forhold til de 
svenske konkretpoeter og nyenkle som Leif Nylén, Åke Hodell m.fl., ligesom 
han og Erik Thygesen deltog i Bengt Emil Johnsons eksperimenter med lyd-
digtning i Fylkingens og Sveriges Radios regi. (Ørum 2000: 451f )

Den livliga aktiviteten i avantgardelägret framträder här helt tydligt. Nielsen hade 
kontakter både internationellt och i Norden, och deltog dessutom i de svenska 
konkreta poeternas ljudexperiment i Stockholm. I Norge introducerade Jan Erik 
Vold konkretismen i en artikel 1965 (Vold 1976), och Eugen Gomringers Time-
bok og andre tekster blev översatt till norska 1971 (Gomringer 1971). Det är också 
i rapporterna från detta livliga turnerande som man kan utläsa ytterligare en för-
klaring till den underbelysta nordiska interaktionen: receptionen hos ”vanligt” 
folk. Lika naturligt som avantgardet var för avantgardisterna, lika onaturligt och 
obegripligt var det nämligen för gemene man, journalister inkluderat. Bengt af 
Klintberg uttalar sig t.ex. apropå ett framträdande i Köpenhamn 1964:

När vi kom fram till Köpenhamn med bilfärjan den 14 mars stod Dea Trier-
Mörch, då en ung konststuderande, och huttrade vid kajen. Det var hon som 
hade arrangerat de båda föreställningarna i Kunstakademien, där vi träffade dans-
ka poeter som Ivan Malinowski, Uffe Harder och Vagn Steen. […] De danska 
pressreaktionerna följde ett mönster som nu började kännas välbekant för oss; 
rubriken i Information var ”GRRRRR blop spfnumpf!”. (Klintberg 1996: 61)
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Ett mönster går att urskilja: avantgardisterna hade kontakter sinsemellan och 
sammanstrålade med införstådda som här i Köpenhamn, samtidigt som reaktio-
nen från allmänheten präglades av totalt oförstående och avståndstagande. Detta 
kan ytterligare belysas med några skildringar av Leif Nylén om vad som hände 
vid det svenska avantgardets turnéer, som när musikern Lars-Gunnar Bodin 
kände sig motarbetad i hela Norden:

Lars-Gunnar Bodins Arioso: han lät sina musiker blåsa upp ballonger, tuta i 
papperstrumpeter, rabbla ord, behandla instrumenten som leksaker. I en tid-
ningsintervju hade Bodin beskrivit sin avsikt som ”antiestetisk”. Stockholms-
Tidningens recensent reagerade: ”När konsten på detta sätt negerar sig själv, 
upphäver den också sin rätt till offentlig exposition”. I Köpenhamn och Oslo 
blev de negativa reaktionerna ännu starkare. (Nylén 1998: 62)

Det antiestetiska i Bodins metod består både i inkorporeringen av lågkulturella 
element och i det tvärestetiska angreppssättet i sig, där olika konstarter tillåts 
mötas i framförandet. Målet är uppenbarligen att låta det processuella i själva 
akten framstå starkare än upplevelsen av ett helhetligt och avslutat ”verk”. Den 
borgerliga publiken reagerade naturligtvis med ursinne när den inte fick sina 
förväntningar infriade. Det var alltså den avantgardistiska strategin som sådan 
som gav upphov till det negativa bemötande av de svenska avantgardisterna i 
hela Norden. I Oslo tog detta sig t.o.m. fysiska uttryck vid en spontant arrang-
erad fluxushappening:

Bengt af Klintberg hade vid det här laget blivit förtrogen med ett slags Flux-
usrepertoar, enkla stycken som vem som helst kunde framföra, när och var som 
helst. Några veckor efter konserterna på Alléteatern for han till Norge i ett et-
nologsammanhang – på tåget mötte han författaren Sten Hansson och de be-
stämde sig för att göra en Fluxusföreställning i Oslo. Den ägde rum på Studen-
tersamfundet och innehöll mest stycken som hade framförts i Stockholm, men 
också några nya. Till exempel af Klintbergs Musik för salladshuvud:

”(Stycket fordrar två aktörer, ett salladshuvud på ett notställ, en visselpipa samt 
en mindre sprängladdning.)
Korta signaler på visselpipa.
Salladshuvud exploderar:
ett grönt regn. Lång signal på visselpipa.”
Den norska publiken reagerade med ursinne – konstnärerna fick ta till flykten 
genom en bakdörr. (Nylén 1998: 58)
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Liksom i den föregående beskrivningen av Bodins framförande ser man att de 
avantgardistiska ”verken” – liksom salladshuvudet – i själva verket är sprängda 
i den betydelsen att de inte bildar ett avslutat helt som traditionella verk. Det 
som utgör innehållet i Bodins och af Klintbergs stycken är själva processen att 
skapa och sedan framföra det, i likhet med concept art där en skylt vid konstverket 
oftast utreder idén bakom det, och därför i realiteten utgör ett omistligt led i 
förståelsen.

De svenska avantgardisterna återkommer gång på gång till Oslo, det före-
faller som om det mottagande de fick där satte särskilt djupa spår, i Nyléns 
skildring:

För att det verkligen skulle bli skandal, insändarstormar etc måste det svenska 
avantgardet bege sig till Norge, där man fortfarande debatterade den klassiska 
modernismen och hade en bra bit kvar till neodadaismen. Fylkingens besök 
i Oslo 1963 med musik som vette mot slumpformer och instrumental teater 
beskrevs i många tidningar som en skymf mot publiken. Och när Pistolteatern 
gästspelade i den norska huvudstaden 1966 med bland annat Hammarskjöld om 
Gud, Skraj och Le Corbusiers död reagerade den norska teaterkritiken med en 
blandning av äcklad upprördhet och nedlåtande löje.2 (Nylén 1998: 78)

Nylén hävdar att det enbart var ”den klassiska modernismen” som debatterades 
i Norge, men då måste man ge akt på att två på varandra följande redaktioner 
för tidskriften Profil hade visat intresse för avantgarde, dels i början av 60-talet då 
(student-)tidskriften debatterade experimenterande teater, dels under den andra 
hälften av 60-talet då den nu författardrivna tidskriften gav uttryck för avantgar-
distiska tankar; och dessutom var speciellt det senare Profil-gänget faktiskt sty-
rande i den debatt som Nylén nämner, och har därmed medverkat till att skriva 
kulturhistorien (Thon 2001). Flera danska forskare hävdar i en pågående debatt 
att en ”modernismekonstruktion” i Danmark har bidragit till att avantgardistis-
ka författare och konstnärer inte har kunnat placeras in i ett större sammanhang, 
och därmed har underprioriterats i de litteraturhistoriska framställningarna.3 
Den senare Profil-redaktionens bidrag till den norska modernismhistorien kan 
på ett liknande sätt ha gjort att de avantgardistiska tendenser som existerade 
innan eller parallellt med att de själva gjorde sitt inträde på scenen, inte har 
uppmärksammats tillräckligt.

Att det fanns avantgardekontakter mellan Norge och de övriga nordiska län-
derna på 60-talet visar t.ex. Helge Rønning i sin artikel ”Nielsen och Norge”, 
där det klart framgår att det också i Norge existerade ett intresse för de nya ut-
trycken, om än inte i samma omfång som i Stockholm och Köpenhamn (Røn-
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ning 2001). Kjartan Slettemark är ett annat exempel på en norsk konstnär som 
ansluter till det internationella avantgardet, även om han symptomatiskt nog 
flyttade till Stockholm.4 Odd Eidem visar i sin anmälan av Hammarskjöld om 
Gud i Verdens gang 1966 att det fanns ett intresse för de nya uttrycken, och att 
det t.o.m. fanns de – som han själv – som ansåg att Öyvind Fahlström inte var 
tillräckligt radikal:

Slikt er ikke forargerlig. Slikt er vidd av den art som tyske nazister og norsk 
hird brølte av.

Heil, Fahlström!
At man lar en ape fremmane en onanist-scene som illustrasjon til et reli-

giøst citat og derpå sprøyter melke-sæd over scenen, røper åpenbart mer om 
forfatterens ensomme dyneliv enn om Hammarskjölds eventuelle tåke.

At en naken mann triner inn på scenen og blant annet pirker undertegnede 
utsendte medarbeider så gevaltig i høyre øye – med en stang (som forestiller 
hva?) – vanskeliggjør den kunstneriske tilegnelse da man i dette tilfelle bare 
hadde anledning til å betrakte åndslivet med det venstre øye.

Samleier, apesnøfting, film og trafikkulyder pr. lydbånd gir visserlig larm 
til ørene. Men forargelse?5

Avslutning

Trots nationell kritik och ofta utebliven debatt, var neoavantgardet både gränsö-
verskridande och transnationellt, genom sina förbindelser såväl inom Norden 
som internationellt. Utbytet mellan länderna ägde i hög grad rum inom ramen 
för tvärestetiska och performativa konstarter: det skedde genom poesiuppläs-
ningar, musik, teater och performance. Det är också detta som har avsatt de 
tydligaste avtrycken i arkiven och de små berättelserna, även om spåren sedan 
går förlorade i de större litteraturhistorieskrivningarna.6

Avantgardet skjuter skott där det har möjlighet att gro, även om miljön inte 
är förberedd på det eller kan erkänna det för vad det är. Med en dylik rhizomatisk 
förklaringsmodell, går det att urskilja individuella avantgardister även i Norge, 
Finland och Island, som ansluter till ett internationellt avantgarde, men som på 
grund av receptionen på hemmaplan ofta inte ens tas med i översiktsverken. Ett 
nordiskt perspektiv är därmed helt avgörande när man ska kartlägga övergri-
pande strukturer i 60-talets poesi; det som i ett snävt nationellt perspektiv ter sig 
som avvikelser i den estetiska produktionen, kan i ett större perspektiv fogas in i 
det mönster av transnationella grupper och individer som avantgardet utgör.

1  Med performativ avser jag texter och/eller verk som är avsedda att framföras och får sin 
fulla mening först vid framförandet. Med ”processuell” inkluderar jag bl.a. konstverk 
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där själva skapelseprocessen står i fokus. Avantgardets betoning på processen kan rela-
teras till modernismen, som traditionellt sett hellre fokuserar på verket som sitt mål. I 
kapitlet ”Krama språkmateria – manipulera världen” analyserar jag en den processuella 
estetiken hos de tre nordiska neoavantgardisterna Öyvind Fahlström, Åke Hodell och 
Per Højholt (Bäckström 2005). 

2  Öyvind Fahlström har skrivit Hammarskjöld om Gud, Staffan Olzon och Evan Storm 
Skraj och Staffan Olzon och Sören Brunes Le Corbusiers död. Se t.ex. Ringby 1995; 
Wahlgren 2003. 

3  Anne-Marie Mai och Anne Borup vid Syddansk universitet har stått i bräschen för 
uppgörelsen med modernismekonstruktionen, se t.ex. Borup 2000. Det är dock viktigt att 
inse att avantgardisterna själva har bidragit till denna bortdefiniering från kanon, efter-
som de har valt outsiderrollen som ett led i sin övertygelse och profilering.

4  Se t.ex. Bäckström 2007.
5  Odd Eidem, ”Når svenskene gjester med skandale, gjør de det grundig”, Verdens gang 

661101, citerat efter: Ringby 1995: 302.
6  Den svenska litteraturen är ett typexempel på en sådan (naturlig) fixering vid det natio-

nella. Varken Per Højholt, Hans-Jørgen Nielsen eller Jan-Erik Vold finns omnämnda 
i band VI Medieålderns litteratur, trots att Vold sedan länge bor och verkar i Stockholm 
(Göransson & Lönnroth 1990). Norges litteraturhistorie nämner att Per Højholt översatts, 
och tar faktiskt på flera ställen upp Hans-Jørgen Nielsen, men inga svenska avantgar-
dister nämns (Rottem 1996). Danske digtere i det 20. århundrede är härvidlag betydligt 
grundligare, men en inplacering av de i Danske digtere nämnda nordiska poeterna i ett 
större sammanhang saknas, som det nu är nämns de enbart i förbigående (Mai 2002). 
Dessa, och andra, nationallitteraturhistorieskrivningar illustrerar därför det problema-
tiska förhållandet till ett större nordiskt och internationellt sammanhang.
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