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Torget
Slå vakt om den svenskaste av alla kulturyttringar – pekoralet!
Om sådant vi glömt och om sådant vi inte visste att vi kom ihåg – eller tvärtom
Redaktör / Klas Palmqvist, 0768 - 368 003 E-post / klas.palmqvist@ostran.se

Klas Palmqvist
0768-368 003
klas.palmqvist@ostran.se
På torget

Kärleken är som
smör i potatismos

P

ekoral är en exklusivt svensk specialitet. Ordet är visserligen i grunden gott
latin; det kommer av romarnas ord för
nötboskap, pecus. I svenskan har det
sedan slutet av 1700-talet använts för
att beteckna skrifter som oavsiktligt
gör ett alldeles ovanligt löjligt intryck.
Någon riktig motsvarighet vare sig till termen
eller genren tycks inte finnas i andra språk.
För pekoral är ju så mycket mer än bara dålig
dikt. På engelska talas om drivel eller rent av om
masterpiece of drivel och på tyska säger man
Gefasel; båda begreppen motsvaras av svenskans
dravel, som verkligen inte täcker begreppet pekoral
fullt ut. Det gör inte heller franskans galimatias.
Norskan och danskan har inte heller något motsvarande ord.
Utmärkande för ett bra pekoral är inte minst en
svårartad osäkerhet i stilen. Högstämda ordalag
blandas med vardagsspråk utan att författaren alls
tycks medveten om att han ”snubblar i sin egen
stil”, som förläggaren och pekoralkonnässören Åke
Runnquist pricksäkert beskrivit förhållandet.
Några rader ur Kärlekskänslor av Adolf Johansson kan tjäna som exempel:
Ja, du är som en ros,
vettet flyger sin kos.
Och sinnet blir så mjukt,
som smör i potatismos.
Så kort och koncist brukar annars pekoralisten
sällan uttrycka sig. Han – det är oftast en han – har
gärna en förkärlek för storvulna proportioner.
Kyrkoherden Olof Johan Hedners Svensk kungadrapa kom ut 1929 och omfattar 3 000 verser som
skildrar Sverige alltifrån stenåldern till långt in
i framtiden. Så här kan det låta om vikingatiden:
En viking får dock icke dömas efter vad nu är,
Då kristendomen kommit in och annan karaktär,
Ty kristen människa har rent ut annan förutsättning,
Då viking snarast förehar sjörövareförrättning.
Ja, det rimmar ju i alla fall... Och för mången
pekoralist är rimmet det allra viktigaste. Författaren ”låter dikten gå dit rimmen leder honom”,
som professor Henrik Bruun Williams i Uppsala så
träffande karakteriserat den av honom djupt omhuldade Nybroskalden ”Silla-John” Anderssons poesi
(mer om denne diktare berättas i texten här intill).

Fiskhandlaren
som började skriva
Den första vackra söndagen i maj 1956 kom fiskhandlare John Andersson
åkande på sin moped på
Dunderbergsgatan i Nybro.
I korsningen vid Långgatan körde han rakt in
i en personbil.
Andersson blev allvarligt
skadad och fördes medvetslös till sjukhuset i Kalmar.
Han återhämtade sig så
småningom men måste upphöra med fiskförsäljningen.
I stället började han på allvar ägna sig åt att skriva.
Redan på 40-talet hade
John Andersson börjat göra
sig känd som insändarskribent i tidningarna under
signaturen Argus.

Blev bortdömd...
En av hans första dikter
kom till i början av 50-talet
i samband med en tävling när
badanstalten stängdes och
Nybros tid som brunnsort
definitivt var förbi. Eposet
inleddes så här:
Vi sjunger en liten sång
om den tiden som var en
gång
Då var här andra toner
blott för grevar och baroner
Och såg dom en proletär
då fingo de magbesvär.
Dikten fick inget pris.
”Den
blev
bortdömd”,
hävdade dess författare.
I stället försåg han den med
titeln ”Visan som kom bort”,
stencilerade den i 300 exemplar och sålde dem för 25
öre styck.
Fram till 1964 gav John
Andersson ut åtta mycket
speciella diktsamlingar, de
flesta med utstuderade titlar (se faktarutan). 1986 fick
han Nybro kommuns kulturnämnds hedersdiplom.
Klas Palmqvist

”Sol, sol, sol,
sol bara sol.
Sol i sinne sol i allt,
sol i varje god gestalt.
Sol, sol, sol,
sol från pol till pol.
Sol, sol, sol,
sol när göken gol.
Sol kan skänka hopp och tröst,
sol kan giva vacker höst.
Sol, sol, sol,
sol är min idol.”

Några rader ur Sparrisdikter från
1939 av den blide lundensaren
Karl Krüger-Hansson (1887–
1962), som var du med sina
sparrisar. Hela diktsviten
handlar om vedermödorna och
glädjen av att odla och skörda
denna läckerhet.

Den bländande dikten Soldyrkare fanns med i John Anderssons
samling Petmoj – allvar och skoj från 1958. Den har egentligen sitt
ursprung i sommaren 1955, vilken ” var solig och varm, ett Eldorado
för alla soldyrkare. Men den var till förfång för många andra som
hade sin bärgning i arbete med jorden”, som författaren förnumstigt konstaterar i det lilla företal han försett sin dikt med.

Nej, riktiga ädelpekoral – detta magnifika ord! –
har alltid varit sällsynta men är numera akut utrotningshotade. Ädelpekoralet har, som Runnquist påpekat, ”en säregen självklarhet över sig”. På samma
sätt som en riktigt bra dikt inger läsaren känslan
av att detta inte kan sägas bättre, ger ädelpekoralet
läsaren intryck av att det här knappast kan sägas
sämre. Upplevelserna är faktiskt nära besläktade.

Ungkarlspoeten. Wilhelm von Braun (1813–1860) blandade
punsch och sodavatten även i sin diktning.

Tyra Norrman (1902–1942)
hade sybehörsaffär i Malmö
men hade mycket hellre ägnat
sig åt konsten och kärleken.
Hennes Dikter kom ut 1931, men
fick förödande kritik. Tyra
Norrmans liv slutade tragiskt
och i förtid.

Mest berömd – och elakast – är Olle Strandbergs
Pegas på villovägar – en lyrisk läsebok från 1943. Den
har tryckts om flera gånger
och brukar vara lätt att hitta
antikvariskt för några tior.
vid namn A Hitler. Boken
torde gå att få tag i för runt
100 kronor.

Litterära kvarter. John Andersson bodde på Författarvägen i kvarteret Dikten. Själva bostadsområdet heter Boken. Allt namngivet som en
sorts hedersbetygelse åt den egensinnige småländske diktaren.

Ömkansvärda skribenter
Jullen på världshavet, redigerad av Mats Bergman
och utgiven 1982 är en personlig favorit. Till skillnad
från Strandberg mer ömkar
än hånar Bergman sina utvalda skriftställare. Han ger
också generösa och roande
presentationer av dem. Går

Låneboken blev kvar i bokhyllan i 40 år
John Andersson har
berättat att han som tolvåring lånade en ”mycket
intressant” bok på Nybro
folkbibliotek.
Det verkar ha varit en av
hans första kontakter med
litteraturen över huvud
taget. Men lånetiden gick ut
innan han var klar:
”På grund av detta blev
inte boken återlämnad i rätt
tid och boken fick ligga i vår
enkla bokhylla bland biblar
och postillor, ty jag var för
blyg och rädd att gå till biblioteket på grund av att det

Så avslutar den hektiskt
glödande Göteborgserotikern
Willy A:son Grebst (1875–1920)
en av sina tämligen våldsamma
kärleksdikter i Röda nätter från
1909.

”Min ande
svingar sig
över bergens
kammar och
över jordens
länder stöter
jag ut mina tjut
– jubeltjut
– jubeltjut!”

Svenska pekoralantologier
brukar drabba den läsande
allmänheten någon gång
per årtionde, även om
takten har avtagit de allra
senaste decennierna.

■■ Född: I Nybro den 16 september 1905.
■■ Arbetade: På Ljungdahls, Rydéns och Kährs. 1934–1956

ambulerande fiskförsäljare, därav benämningen ”Silla-John”.
Slutade efter att ha skadats i en trafikolycka.
■■ Litterära verk: Hårt saltat och lätt rimmat (1955), Nybroglimtar och humoresker (1955), Saltomortalen med salt
i moralen (1956), Petmoj – allvar och skoj (1958), Utkast i
natten gav ringar på vatten (1958), Smått och gott i blandad
kompott (1959), Galenskap och bottenskrap (1961), Ursäkta
om jag stör edert goda humör (1964). Samtliga utgivna på
eget förlag.
■■ Utmärkelse: Belönad med Nybro kommuns kulturnämnds
hedersdiplom 1986.
■■ Övrigt: Var med och bildade föreningen Nybro Bridgekamrater.
■■ Avled: I Nybro den 1 januari 1990.

”O,
älskade
riv djupt!
O,
så djupt...
Min smärta
är vällust
outsäglig
under
Dina fingrars
lystna egg...”

Ännu fler pekoralister

Fakta / John Andersson

Men hur står det egentligen till med denna ursvenska litteraturart i dag? Tillkommer något nytt
eller är pekoralistiken i kris?
Ja, texter som är så usla att man bara kan skratta
åt eländet råder det ju ingen brist på, särskilt inte
sedan internet gjort det möjligt för alla att publicera sig direkt. Men för att de ska bli pekoral krävs
en medvetenhet om stilnivåer och en genrehierarki som väl knappast existerar i dag, när texter
tenderar att se ungefär likadana ut oavsett om de
förekommer i romaner, på nyhetssidor, i politiska
krönikor, sportreferat eller bloggar.

Vi kan i alla fall trösta oss med att blott Sverige
svenska pekoral har. Än så länge i alla fall.

”Giv hit din
bastanta kropp,
Som så gärna
springer opp!
För långt
härnere du
dig dolt.
För länge jag
din tystnad
tålt.”

var böter och jag var utan
egna slantar och det gick
som det gick.”
Boken, som lånats 1917,
blev kvar i hyllan i hela 40
år, ända tills Lennart Hyland
i radio uppmanade folk att
lämna tillbaka böcker som
blivit liggande.
Vad boken hette har inte
John Andersson berättat.
Men han nämner att den
var skriven av ”en god skald
som hette Wilhelm von
Braun”.
Eftervärlden delar väl
inte helt John Anders-

”Vad punschen
är stark och
vad mänskan
är svag.”
Wilhelm von Braun visste vad
han skrev om.

sons bedömning av von
Brauns litterära kvaliteter.
I Schück/Warburgs ärevör-

diga litteraturhistoria får
han betyget ”icke särskilt
god” som prosaist; ”likväl
kan det ifrågasättas, om
icke hans vers är sämre än
hans prosa”. Hans poesi ses
som ”hård och träaktig”.

Rodnande damer
Annars är von Braun intressant rent litteratursociologiskt. Hans böcker var så
populära att han var en av
ytterst få svenska författare
som vid mitten av 1800-talet kunde leva på sin penna.
Hans diktning gick gärna ut

på att få damerna att rodna
och herrarna att skratta.
Wilhelm von Braun var
en omvittnat snäll och ärlig
människa. Han hade börjat
som militär men blivit uttalad pacifist.
Fast det var nog inte bara
disciplinen han hade svårt
för utan förmodligen också
språngmarscherna. En av
von Brauns första dikter
slutar med den uppriktiga
självbekännelsen:
”Vad
punschen är stark och vad
mänskan är svag”.
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Redan 1952 kom Sölve
Ossiannilsson med den
något blekare uppföljaren
Träskogalopp – pekoral och
parodier. Den har aldrig
tryckts om men brukar ändå
inte betinga priser högre än
en 50-lapp.

Bombastisk tysk
1969 gav signaturen C.T. –
alias Christer Topelius – ut
Pekoral och bombasmer, som
vidgar perspektiven något.
Bland annat ges utrymme åt
en sällsamt humorlös tysk

att köpa på antikvariat för
mellan 40 och 120 kronor.
Att pekoralet som genre
är statt i fara framgår av att
det dröjde till 2006 innan
nästa antologi dök upp:
Dåliga dikter – garanterat
usel poesi i urval av Leif
Eriksson kostar cirka 100
kronor och går fortfarande
att köpa via bokhandeln.

Fantastiskt omslag
Men frånsett ett tämligen
pliktskyldigt förord saknar boken redaktionell text
och antologinumren utgörs
mest av gamla bekanta.
Däremot ska den ha ett
hedersomnämnande
för
omslaget: som ett pekoralismens eget skyddshelgon, iförd vit polotröja och
försedd med yvig röd
fjäderpenna, avtecknar sig
en översinnligt skönandlig
Bo Setterlind mot några
raukar.
Värre än så kan det väl
knappast bli.

