Tidningen Kulturen - nyhetstidning med kulturell prägel - Ralf Andtbacka på Södermalms Poesifestival
Skrivet av Ralf Andtbacka
2011-09-21 kl. 00:00

Ralf Andtbacka är inbjuden till Södermalms Poesifestival 2011 torsdagen den 29.e september.
Festivalen äger rum under två dagar; Onsdagen 28.e och torsdagen den 29.e september

Södermalms poesifestival inleds i Kungsträdgården, vid Molins Fontän

Onsdagen den 28.e september kl. 12.00 - 13.00

Medverkande poeter:
Sanja Lovrencic, Kroatien
David Prater, Australien
Agneta Klingspor
Sofia Rapp Johansson
Johan Christiansson
Katarina Norling
Boel Schenlaer

Onsdagen den 28.e september Södermalms Poesifestival på Stadsbibliotekets Bokbazar kl. 18.
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Sanja Lovrencic, Kroatien
Katarina Norling
Johan Christiansson
Sofia Rapp Johansson
Agneta Klingspor
David Prater, Australien
Boel Schenlaer

Torsdagen den 29.e september i Kungsträdgården, vid Molins Fontän kl. 12.00 - 13.00

Anna-Karin Granberg
Kristian Lundberg
Ulrika Nielsen
Ralf Andtbacka, Finland
Sanja Lovrencic, Kroatien
Boel Schenlaer

Torsdagen den 29.e september kl. 18.00 på Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5 Entré 70 kr

Ralf Andtbacka, Finland
Sanja Lovrencic, Kroatien
Ulrika Nielsen
Kristian Lundberg
Anna-Karin Granberg
Boel Schenlaer
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Med stöd av Kulturförvaltningen och Statens Kulturråd

***

Ralf Andtbacka är född år 1963 i Kronoby i Finland och bosatt i Vasa sedan 1990. Han har
sedan slutet av 1980-talet verkat som poet och kritiker.

Ralf Andtbacka om sitt eget författarskap:

"Skrivandet är det som återstår. Detta är den vägkorsning i tanken jag återkommer till med
jämna mellanrum. Den är besläktad med insikten om att det enda sättet för mig att vara
författare är att "sluta" vara författare. Vad ska jag då skriva, utgående från en sådan
motsägelsefullhet? Poesi, alltid, alltid poesi. Varför då? "För att den ska finnas", som Peter
Didsbury uttryckte det i sitt svar på en fråga jag ställde vid Vasa LittFest 2002. Kanske kunde
man lika gärna formulera sig så här: "Papper är fortfarande billigt men när man trycker dikter på
det blir det värdelöst" (kommentar av Charles Bernstein vid Waltic-konferensen sommaren
2008). Visst, men detta är egentligen att tillskriva poesin ett oerhört värde, om du förstår vad jag
menar. Jag, å min sida, tror mig förstå vad Didsbury menar när han säger: "The more you are
true to the eccentricity of yourself the more you will find people understanding it." (Ur en intervju
i tidskriften The Reater nr 4, 2000)
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***

Ur ”Fält faller in i fält” (diktsvit)

I

Fält faller in i fält. Det är som det brukar vara. Själv talar jag fem språk och förstår några till.
Ibland trillar botten ur. Det är som det skall (hundskall ute på ett frostglaserat fält). Svårt att
förstå att en pitbull och en fjärilshund tillhör samma art. Lättare att förstå att en fjärilshund och
en sorgmantel talar samma språk. Skallgång. Den som letar skall finna. Själv tror jag på.
Kommunikation. Jag talar tusen språk. Och förstår många till. Dialekter också. Ha! Ibland talar
jag som för mig själv. Som en infödd. Med onormal språkväxt kanske. Som Timo H. Som
rakade sig varje dag. Redan på åttan. Ibland talar jag som till en väggbonad. Ibland som till en
mårdhund. Ibland som till en martall. Det är som det skall. Hundskall ute på ett fält. Faller in i
fält. Jag fylls av en utsökt känsla av frihet.
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II

Fast själv talar jag inget språk och förstår ingenting alls. Mitt språkgräs är mitt fälts gräs. Jag är
gräsligt säker på. Att man kan få syn på andra sidan genom att gurgla. I språkbadet Ö Ä Å.
Själv har jag tänkt mycket på. Tonen

i dikter. Ett ton, två ton, tre, fyra, fem ton. Som en elefant. Själv talar jag miljoner miljoner språk
och tror på kommunikation. Det är bara där jag känner mig hemma. I det spr-sprr som finns. I
näsan näven nerven naveln nageln. Där det finns gränser finns det gräs. Alla får vara med. Eller
inte alls. Fält som faller in i fält. Själv har jag tänkt mycket på. Tonen i dikter: Ett ton, två ton, tre
ton, fyra ton, fem ton, sex ton, sju ton åtta. Som en mammut

Å Ä Ö. Ja, väldiga, väldiga gräsätare. Ja, det är. Som sista kvällen före en lång resa. Jag fylls
av en utsökt känsla av frihet.

III

Man är ingen ond människa. Det som görs utan språk är inte ont. Och så,

kommer språket emot. Spr-sprr. Om det finns en strategi är detta inte ondska. Antingen
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använder man fosforbomber. Eller så använder man fosforbomber. Antingen använder man sig
av skendränkning. Eller så använder man sig av. Skendränkning. Resten är en fråga om
perspektiv. Vilken gräslighet man väljer. Om det finns en rangordning finns det ingen ondska.
Utan en agenda. Så kommer språket emot:
Spr-sprr. I allt detta
ska du högafflas ner. Vilken gräslighet du än väljer. Det som görs av gräs är inte ont. Fält som
faller in i fält. Det finns dagar när det känns. Som om vinden lyfter en. Som om man bara lyfts
upp. Och försvinner. In i rymdens gräs. (I rymden kan ingen höra dig beta.) Men så kommer
språket emot.
Spr-sprr.
Jag fylls av en utsökt känsla av frihet.

IV

Det är lite som när man torkar sig och får bajs på fingrarna. Ingen talar om det. Det är som det
brukar vara. Språk kan användas. För att göra någonting synligt. Till exempel färger, fågelarter
och skit. Det är ingenting som är speciellt med det. Det sägs att det mest värdefulla språket är
det som infekterar sitt syfte. Ett språk som varar. Det är ingenting som är speciellt med det. Det
är som det brukar vara. Allt har ett skinn som vill krängas av. Både positivt och negativt
verkande. Strålningsfält finns. Papilloner finns. Det sägs att jag låter tungan tala. I blöta
meningar. Det sägs att luktsinnet kan få en att minnas. Saker man glömt. Det sägs att jag
personligen sköt ihjäl. En av mina generaler efter ett gräl. Det sägs att ovan molnen. Det sägs
att det sägs. Ibland trillar botten ur. Jag fylls av en utsökt känsla av frihet.
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VIII

Hur blir eviga sanningar till i skyddade verkstäder. Var hamnar man om man ramlar ur
moderskeppet. Där ute finns en hel värld av kristallnätter. Om dagarna ord. Minnessamplade
från 70-talets tevenyheter. Typ mörkertal. Den sociala rättvisan förblir en tolkningsfråga. Det
enda botemedlet mot orättvisa är ännu större orättvisa. För en stor del av vad som i dag anses
vara socialt. Är i ordets djupare bemärkelse fullständigt och genomgripande. Asocialt. Själv tror
jag på denotation och konnotation och mörkertal. På exponentiell tillväxt, kaosteori och
papilloner. På kreativa lösningar när du är nere på botten. På en konsekvent outsiderposition.
Där ute finns en värld av långa järnnätter. Och där ute finns hur många Pigge som helst. Jag
fylls av en utsökt känsla av frihet.

IX

Medan jag återberättar en sann historia. Om Darwin och hans daggmaskar. Klagar min far på
att benen inte vill lyda. På att tungan inte vill. På ständig trötthet. Själv. Har jag tänkt mycket på
tonen. I dikter. Hur den häftar sig fast vid skrovet. Skorvar sig fast i häftet. Språket äger ingen.
Människa. Det sägs att man når mycket långt. Med enbart vilja. Det sägs att socialismen trots
allt. Var vacker. Det sägs att receptet till det här brödet kommer från. 1780-talets Paris. Det
sägs att. Varje författare har en enda historia som. Han skriver om och om igen: Jag har ont i
tutten. Jag har ont i högra pungkulan. Jag har sällan upplevt sådan smärta. Jag har håret fullt
med blod. Jag har blodet fullt med piss. Jag har pisset fullt med ättika. Jag har absolut
ingenting. Bara kläderna på kroppen.
Det sägs att ingenting. Färdas snabbare än ljuset. Det sägs att man bara lever. En gång. Men
jag har inga spärrar alls. Allt faller in i allt. Jag fylls av en utsökt känsla av frihet.

7 / 10

Tidningen Kulturen - nyhetstidning med kulturell prägel - Ralf Andtbacka på Södermalms Poesifestival
Skrivet av Ralf Andtbacka
2011-09-21 kl. 00:00

X

Efter acceleration följer retardation. Sinnesintrycken dämpas. Skiftar om. Och upplöses plötsligt.
Nej, nu ska jag äta lunch. Det får bli havregrynsgröt. Med smör och apelsinmos och mjölk. Och
min handled. Fortfarande inte läkt. Efter månader av vila. Om nätterna bandage och.
Hästliniment. När jag vrider på den hörs. Ett slags inomkroppslig knackning. Kom ut. Nej, nu.
Ska jag äta lunch. Den är så äcklig att jag nästan
spr
. Nästan
sprrrrr
. Nästan kastar upp på min handled. Som fortfarande inte är. Läkt. När jag vrider på den låter
den. Som en sorts. Inomjordisk. Benknasterradio. Det är ingenting. Som är speciellt med. Det.
Om nätterna havregrynsgrötomslag. Med smör och apelsinmos och mjölk. Om dagarna ord.
Minnessamplade från. 70-talets radionyheter. Typ.
Hormoslyr
. Men efter acceleration följer denna gång. Deceleration. Nej, nu ska jag äta. Lunch.
Spr. Sprr
. Jag fylls av en utsökt känsla av frihet.

XII
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Nej, jag har inte gått igenom någonting. Jag har tryckts igenom. Livet är mitt. Arbetsmaterial. Nu
kör jag det genom. Collagemixern. Livsrummet är det psykologiska. Fältet. Det är bara där jag
känner mig. Hemma. Dess språk kan användas för att göra någonting. Synligt. Till exempel
snökristaller, fältteorier. Eller deponensverb som. Andas. Så jag rör jag mig hela. Dagen. Låter
syret fylla. Lungorna. Jag färdas, hoppas och. Minns. Det sägs att det inte. Finns. Två snöflingor
som ser lika. Ut. Men man kan nog göra en. Rekonstruktion. Av hur en specifik snöflinga.
Uppstått. Om man känner till dess väg genom olika. Luftskikt. Med olika fuktighet och.
Temperatur. Nej. Nu kör jag den genom. Dokumentförstöraren. Efter snö kommer. Tö. Livet är
mitt. Arbetsfält: Ett alldeles eget rum utan. Väggar. I det offentliga. Rummet. Det är bara där jag
känner mig. Hemma. Jag fylls av en utsökt känsla av frihet.

XIV

Det är lite som när man trycker pekfingret genom ett röthål. Man känner ingenting. För nerverna
är bortruttnade. Intressant hursomhelst. Att se hur förändringar. Sker. Och att just nu finns du. I
detta kamouflagelandskap. Hur underbart vackert vallmon skrumpnar. Dessutom raps, fält,
elstolpe, blå himmel. Om människor ruttnar är det därför att de råkar vara på fel plats vid fel
tidpunkt. Språket har gnagt bort allt. Ända upp till underlivet på dem. Men livet är ju. Ingen
promenad över ett öppet fält. Det nyarketypiska i ord som. Entreprenörskap. Det är lite som när
man trycker pekfingret. Genom ett. Röthål. Och man känner. Ingenting. För nerverna är.
Bortruttnade. Hur underbart vackert vallmon. Skrumpnar. Dessutom raps, fält, elstolpe.
Blånande himmel. Intressant hursomhelst att se. Hur förändringar sker. Och att just du nu finns.
Mitt i detta. Skenande. Skimrande landskap. Jag fylls av en utsökt känsla av frihet.
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