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Thomas Brunell, Himmel över backen. En autopoietisk expedition till Österbotten. Der Himmel über 

dem Bühl. Eine autopoietische Expedition nach Ostrobothnia. Översättning Peter Lüttge TLAB 

Litteratur Förlag 2022. 

 

Minnen av en pojkes pubertet under en österbottnisk himmel 

 

Den tudelade titeln på Thomas Brunells nya diktsamling ”Himmel över backen. En autopoietisk 

expedition till Österbotten” verkar genast vilja klargöra något om skrivandets utgångspunkt.  

”Poiesis” kommer från grekiskans term för ”att göra” och i filosofin används begreppet för den 

aktivitet i vilken en person frambringar något som inte fanns förut. Ur samma etymologiska rot 

härstammar förstås också ordet ”poesi”.  

Undertitelns vetenskapligt klingande formulering kan ses som en markering av distans till de minnen 

och upplevelser från en österbottnisk landsbygd som texten gestaltar. Det är en distansering som 

inte behöver innebära intellektualisering – snarare är det fråga om en medvetenhet om att det inte 

finns någon väg tillbaka till uppväxten eller hembygden utom via språk, idéer och kulturella 

föreställningar.  

Den återanknytning som äger rum i texten till pojkåren, de första (homo)sexuella erfarenheterna, till 

skogen, åkern och ån, till minkfarmerna och vägen därifrån mot urbanitet och vuxenliv blir alltså med 

nödvändighet någonting skapat, inte verklighet utan dikt.  

Men just som sådan, som poesi, kan texten nå bortom det konventionella språket och det ytligt 

manifesta och komma närmare någonting autentiskt och förlösande: ”Icke-orden strålar, skingrar det 

skuldbelagda”, skriver Brunell. 

Precis som i Brunells förrförra diktsamling ”Li Berlin” från 2017 har samtliga dikter översatts till tyska 

av Peter Lüttge och placerats parallellt på samma uppslag. Att tyskan i den tidigare boken bidrog till 

att frammana den berlinska storstadsmiljön är klart, men vilken funktion översättningarna fyller i den 

nya samlingen är mindre uppenbart.  

”I den dubbla översättningen / blir hjältemodet synligt”, skriver Brunell inledningsvis i en lyrisk utsaga 

som i sak inte ger något svar på frågan. Men tyskan påminner om att det finns en värld utanför byn 

och känns samtidigt fysisk och nära, den lägger sig som en annans andning strax intill Brunells egen 

text, spännande och annorlunda – och någon mer rationell ”motivering” behövs knappast heller.  

”Bakom varje stund finns en annan stund. / Bakom varje väckning en annan väckning. / Bakom varje 

död fortsättning: / älv, ödla, åska, yrsel, uv bakom orm, is, alskog, enbuske!”, skriver Brunell. 

Och bakom en språkvärld finns en annan… som i Lüttges tyska gensvar: ”Fluss, Eidechse, Donner, 

Schwindel, Eule hinter Schlange, Eis, Erlenbruch, Wacholder!” 

Kompositoriskt består diktsamlingen av de fyra avdelningarna Skogen bortom Rapak, 

Gräggfolksbacken, Lappo å och Himmel över backen och man har hela tiden en känsla av att Brunell 

vet vad han gör, att han får ihop form och innehåll till just den helhet det ska bli.  

Känsligt, stiliserat och konkret gestaltar han en pojkes tickande pubertala kropp, experimenten med 

nya sensationer, hemliga möten med män – någon har brunt hår, milda ögon och beige kaftan, en 

annan är blond med ungt lysande ansikte, klädd i snickarbyxor och sandaler.  



Han skildrar dunkelljuset som sipprar in i utedasset där pojken lär känna sitt kön, mopedturerna, 

växtvärken och existensens sörja där han står på backen ”så liten” fastän tonårslång i sina träskor. 

Han skildrar söndringen, förvirringen och flykten från landsbygdens likriktning till metropolens larm 

och illusoriska luttringar. Och han skildrar den åldrande mannens återkomst till skogen, åkern och ån, 

försoningen och integreringen mellan människan, platsen och tiden:  

”Allting fanns där hela tiden. Allting finns där än. /…/  Gula sädesfält bakom björkar och förhösten: 

axen dansen. / Börd. Bördig. Inbillad doft av bröd.”   

Genom Brunells stilsäkra och sensuella dikter och Lüttges samstämda översättningar löper skiftningar 

av ljus och färger, minnets förskjutningar, tidens överlagringar i landskap och kammare, varats 

bultande puls i allting.  

 

Anna Möller-Sibelius 


