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POESI
VÄRLDSKRÅKAN
LENNART SJÖGREN
Kabusa dikt

Poeten och konstnären Lennart 
Sjögren fyllde 80 år i torsdags. 
Kanske det är denna händelse 
som förlaget Kabusa dikt vill 
uppmärksamma med samlingen 
Världskråkan. De flesta och 
bästa av poetens djurdikter har 
samlats i antologin. Några av 
Eva Forsbergs bilder interfolie-
rar framställningen: en kråka, en 
fisk och en katt.  

Inledningsdikten Världskråkan 
publiceras emellertid för första 
gången. I långdikten presenteras 
huvudtankarna i Sjögrens för-
fattarskap: hans livsförståelse, 
världsbild och synen på naturen 
står fram i relief. Jag är männis-
kokråka. Jag är kråkmänniska, 
skriver han bland annat. Likväl 
rör det sig inte om någon sam-
manblandning dem emellan. 
I en uppmärksammad dikt, 
Gränsen, har poeten tidigt slagit 
fast att ”Det finns en gräns satt / 
mellan mig och kråkan // jag må 
vara hur mycket kråka som helst 
/ ändå är jag inte kråka.”

Sjögren har berättat att han 
lockas av djurarterna som van-
ligtvis ratas. Den som vill läsa 

dikter om hjortar, näktergalar 
och svanar får inte mycket till 
livs i dessa dikter. I stället visas 
en omkastad heraldik. Flugorna, 
spindlarna, grisarna, kråkorna 
och råttorna passar författarens 
syften. Det är biologen och natu-
ralisten Sjögren som berättar 
sanningar om allas våra livsvill-
kor, villkor som gärna förbises 
och sopas under mattan. På ett 
ställe i titeldikten konstate-
ras: ”Sjuka kråka / kråka nära 
dödens land / människa och 
mänskors barn / nära 
dödens land.”

Några enkla slutsatser beträf-
fande poetens livsförstå-
else går inte att dra även 
om författaren med Woody 
Allen skulle kunna påstå 
att tillvaron är en enda 
stor restaurang där allt 
levande äter och äts. 
Varje dikt, varje strof, 
varje rad och varje ord 
bär på och förvaltar 
det slags dialektik som 
fördjupar förståelsen 
av biologiska realiteter. 
Dikterna ställer ljuset 
något annorlunda än 
vad brukligt är när vane-
tänkandet och harmlösa 
konventioner agerar 
scenmästare. 

Sjögrens sällsynt starka dikt-
ning bidrar till denna konst. Jag 
talar nu om de på en och samma 
gång skimrande vackra och grovt 
tillyxade stroferna. Sjögrens 
lyrik för inte sällan läsaren till 
en gräns, som visserligen aldrig 
överskrids, där det invid denna 
glipa i en annars mörk tillva-
ro likväl låter anas ett tillstånd 
bortom tankarnas och kroppens 

begränsningar i tiden. 
Om slika funderingar 

skriver Sjögren, också 
i titeldikten: ”Det har 
sagts mig att gud är död 
/ kärleken som gud, 
hungern. // Hur kan 
en sådan utsaga upp-
stå / om denna varelse 
utanför födelsen // 
Jag tror / att jag ändå 
ruvar den i mitt ägg / 
och när det en gång 
brister föder jag / 
det som inte kan 
födas, / kråkvarel-
serna är då försvun-
na / och alla talesät-
ten nergnagda till 
benet. // Då skall 
askan brinna.”

Fågel Fenix visar 
sig vara en kråka!

PETER 
HULTSBERG 

 

De bästa djurdikterna har 
samlats i Världskråkan

Biologen och naturalisten Sjögren berättar sanningar om allas våra livsvillkor.                                                                         FOTO: LARS JOHANSSON

DAGENS YOUTUBE
Överraskande bröllopsdans
I all den bröllopshets, post-Victoria och Daniel, som för till-
fället tycks råda i riket, torde ett YouTube-klipp med fokus 
bröllopsdans passa utmärkt. Vad gäller bröllopsdansen 
i just det här klippet, hopas kvickt misstankar om att Sve-
riges tyckande hyfs och stil-expert, namn icke utskrivet, 
kanske inte hade jublat över tilltaget. Traditioner bryts och 
när den klassiska smörmusiken plötsligt knastrar bort, för 
att ersättas av elektronisk robotmusik, överraskar brud-
paret sina gäster med välsynkad koreografi, robot style. 
Varför bjöd det svenska prinsessbröllopet inte på fler 
oväntade moment?

MATILDA KÄLLÉN Länk på Barometern.se och ot.se

Kylie
Aphrodite
(Parlophone/EMI)

Det är lite trist 
att en så erfa-
ren artist som 

Kylie Minogue fortfarande 
ägnar sig åt MTV-pop som 
snällt uttryckt känns totalt 
meningslös. 

Visserligen finns singeln 
All the lovers här och den 
regerar utan konkurrens. 
Det mesta av det övriga 
är elektronisk pop som 
det finns hur mycket som 
helst av. Känslan är att 
hennes förra platta X hade 
en tydligare karaktär och 
fler starka låtar, medan 
Aphrodite på sin höjd kan 
stoltsera med två, tre låtar 
som fastnar. Resten bara 
rinner långsamt förbi. 

Trots att jag egentligen 
gillar Kylie och en hel del 
av det hon gjort tidigare. 
Aphrodite är en stor besvi-
kelse.

DENNIS ANDERSSON

CD-RECENSION

POP

Cherry Tess and Her 
Rhythm Sparks
Roc-A-Chicka
(Enviken)

Mycket 
påminner 
om fjolårets 

debutskiva. Blekingetje-
jen Cherry Tess gör väldigt 
fin rockabilly men släp-
per emellanåt fullständigt 
på handbromsen och då 
blir det åka av i en fem, sex 
låtar. Stundtals påmin-
ner hon lite om Linda Gail 
Lewis när hon går som 
hårdast fram uppbackad 
av ett tydligt piano. Chery 
Tess är verkligen ett fynd. 
Extra glädjande är att hon, 
eller som hon egentligen 
heter, Therése Möller, 
har skrivit eller varit med 
och skrivit flera av låtarna. 
Det är riktigt gedigen och 
fartfylld rockabilly rakt 
igenom och som platta 
bjuder den på glädje och 
spontanitet och kvalitet. 
Det duger en bit.

DENNIS ANDERSSON
Lyssna också på: Cher-
ry Tess and her Rhythm 
Sparks: It doesn’t matter

ROCKABILLLY

Kylie Minogue.

  Lekfullt måleri med färg och form
KONST 
BIRGITTA GÖRANSSON
Vad: Måleri
Var: Galleri Garvaregården, Långasjö
När: Till och med 1 augusti

Birgitta Göranssons motiv är drömska 
och associativa. Det är lätt att för-
svinna bort med blicken i hennes 
frostiga vinterrum eller vattenland-
skap, där färgen får liv och rörelse 
på duken i abstrakta bilder. Hennes 
målningar bygger till väsentlig del 
på färg och form, som ligger i lager 
på lager. Den som tar sig tid att titta 
närmare kan hitta verkliga sam-
manhang i bilderna. 

Utställningens praktverk är en 
skildring av hemvistet på Sturkö. 
Krabbahall Sturkö är en impone-
rande målning som sätter igång 
fantasin. Detaljrikedomen i moti-
vet växer undan för undan fram då 

blicken får följa oljans vindlingar – 
en stuga, en vit schäfer, en fågel, en 
båt. Det är en skicklig och lustfylld 
lek med färgen och med det dolda 
visavi det uppenbara.

Birgitta Göranssons akryler med 
vaxoljekrita har ett än handfastare 
bildspråk och är mer lättillgäng-
liga. I formerna framträder en väg, 
en tidsring, en krigarherre med 
sin kopparsköld. Den sistnämnde 
påminner om en Harlekin och ser 
allt annat än hotfull ut. Drömska 
är tre kokonger som liknar små lin-
debarn. I Blå natt framträder ett 
magiskt motiv, blåskimrande som 
en ljummen Medelhavsnatt.

Birgitta Göransson har gått konst-
skola i Kristianstad och bor på Stur-
kö. I augusti ställer hon ut på Him-
melsberga konstgalleri på Öland.

ANNA HEDELIUS
anna.hedelius@barometern.se

Krabbahall, Sturkö, olja, av Birgitta Göransson.
FOTO: DAVID BERGSTRÖM

Alex Schulman lägger ned bloggen
Blogg. Alex Schulman lägger ned sin blogg Att vara Charlie 
Schulmans pappa. I inlägget Charlie tackar för sig meddelar 
han att det är ajöss med bloggen.
”Kanske kommer jag en dag tillbaka i annan form här på 
Aftonbladet, kanske någon annanstans, kanske bloggar 
jag aldrig mer, men den blogg som heter ’Att vara Charlie 
Schulmans pappa’ levererar här sitt sista inlägg”, skriver 
han.
Bloggen har funnits i ett år och har, som titeln antyder, 
avhandlat Alex Schulmans papparoll sedan dottern Charlie 
kom till världen förra sommaren. Alex Schulman drev tidigare 
bloggen Att vara Alex Schulman, som som mest hade 250 000 
läsare i veckan. 2007 meddelade han att bloggen skulle stängas, 
med motiveringen att bloggen hade blivit ”ett monster”.

Alex Schulman 
tackar för sig.




