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Tom Løberg

S.T.T. Schmutzberg
— en kort introduksjon til hans liv og forfatterskap

Introduksjon
S.T.T. Schmutzberg ville i år fylt 101 år. At de fleste glemte eller rent ut ignorerte hans 100-års-
jubileum i fjor, er symptomatisk for hans posisjon i dagens amerikanske litteratur. Han er per idag
nesten fullstendig og absolutt glemt, og dertil ignorert av de som kjenner til ham, blant såvel kritikere
som det store publikum. Men det var en gang han ble rangert blant de andre poetene og kunne
konkurrere med Charles Bukowski om å være USAs styggeste dikter.

Som forfatter, forlegger og hobby-onanist er hans sentrale posisjon som en av mange diktere i
den modernistiske perioden av amerikansk poesi idag udiskutabel, ser man bort fra et stort flertall
av kritikere som nekter å ha noe med ham å gjøre og hevder han var ”en udugelig vits”, “en sjarla-
tan” og “et kroneksempel på at grunnlovens paragraf om ytringsfrihet ikke skulle gjelde for alle.”

Schmutzbergs posisjon i amerikansk poesi
Han var den fremste og eneste representanten for den såkalte 62. Street-skolen i amerikansk poesi,
hvis estetiske ideal var å skildre hverdagen utelukkende slik den forekom mellom 07.00 og 07.15
på tirsdagsmorgener. Således kom han til å farge de poetiske strømningene i den bygningen han
bodde i i New York mesteparten av sitt liv, der de andre beboerne var fattige analfabeter fra Puerto
Rico, hvorav de fleste var ulovlige immigranter.

Men Schmutzberg søkte også kontakt med andre sentrale forfattere. Enkelte kritikere hevder
det var hans stadige henvendelser til Ezra Pound om å få bidra i et litterært tidsskrift Pound hadde
startet, som fikk den unge poeten til å emigrere frivillig til Europa, men det finnes intet som kan
understøtte en slik påstand. Han søkte seg også mot Dorothy Parker og “the vicious circle”, men da
de nektet å fortelle ham hvilke caféer de pleide å møtes på, oppnådde han aldri å bli et fast medlem
av gruppen.

Schmutzberg korresponderte også en kort periode med den store nestor i amerikansk poesi,
William Carlos Williams, men brevvekslingen ble avbrutt etter det første brevet. Det fremgår relativt
tydelig at Williams følte seg urolig — en er fristet til å bruke begrepet truet — av det litterære nivået
i de diktene som Schmutzberg sendte ham; Williams skriver blant annet i sitt brev: “Sender du flere
av dine dikt kommer jeg til å få deg innlagt! Jeg håper jeg en dag får muligheten til å operere på deg,
så skal jeg vise deg hvordan skikkelig poesi skal skrives! Kommer du i nærheten av mitt hus skyter
jeg deg på flekken!” Schmutzberg tok dette med godt humør og som et eksempel på legepoetens
røffere og mer rurale form for humor. Hvilke dikt han la med brevet til Williams er idag dessverre
umulig å befeste, da Williams fikk dem alle desinfisert og brent. Schmutzberg refererte alltid senere
til Williams som “min nære venn og kollega, hvis selskap jeg setter høyere enn alle andres, med
unntak av Monica, som kan knyte knuter på kirsebærstengler med tungen og som har gitt meg noen
av mine mest minneverdige og paradisiske øyeblikk.”

Schmutzberg fikk også liten støtte fra senere generasjoners poeter. Lyrikeren John Ashley har
innrømmet at han følte seg flau over å være fra samme land som ham. Frank O’Hara vurderte en
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periode å flytte ut på landet heller enn å bo i samme by, og Robert Creely uttalte i et intervju at
“Schmutzberg er den mest motbydelige person jeg har vært i samme land som, og ingen andre
kunne skrevet denne dritten enn han.” Den eneste som hadde noe positivt å si om ham blant hans
skrivende kolleger, var Charles Bukowski, og man finner spor av Schmutzberg i Bukowskis dikt-
ning, men han la også til at “jeg ville slått inn trynet hans om jeg fikk muligheten til det.”

Det er ingen overdrivelse å karakterisere Schmutzberg på alle måter som en outsider, såvel i liv
som i diktning, noe som var gjennomgående like fra hans tidligste år.

Barndomsår
Schmutzbergs barndomsår var ikke enkle, og de kom til å prege ham for livet. Han ble egentlig
født i 1898, men nektet å komme ut av morens livmor før han var fire år gammel. Familien ble
dominert av en streng far, som bare var streng og urettferdig mot Schmutzberg. Faren hundset
ham på det groveste, og med selleri hver søndag, og helt frem til sin død nektet han for at gutten
var hans sønn. Også moren var i sterk tvil om han egentlig var hennes sønn, selv om han
uomtvistelig arvet hennes forkjærlighet for snittbønner. (Det er et velkjent faktum at hun egent-
lig ønsket seg en ponni.)

Familieforholdene ble ikke bedre av at faren nektet å snakke annet enn islandsk når Schmutzberg
var i rommet og at familien spiste middag i smug uten å rope på ham. (Som 13-åring veide Schmutzberg
like mange kilo, noe han satte sin ære i å gjøre opp for senere i livet.) Da familien så, uten å varsle
ham, flyttet over gaten i et mislykket forsøk på å, som faren sa det, “bli kvitt ham,” mistet han
kontakten med sine gamle venner og nabolaget han hadde følt seg så knyttet til. (Til familiens forargrelse
fortalte de gamle naboene hvor familien hadde flyttet, for å få ham ut av huset.) Det var med stor
sorg han nå måtte måtte ta farvel med to av sine tre innbildte venner, og forholdet til den tredje,
Monica, som han alltid hadde vært nærmest knyttet til, ble heller aldri det samme etter dette.
Barna i den nye bygningen ertet ham naturlig nok for hans navn, slik barna i den gamle bygningen
hadde gjort det. Å hete Stop That Train har utvilsomt satt sine spor i et ungt sinn. Selv foretrakk
han navnet Dirk, som selvsagt umiddelbart førte til at alle kalte ham Otto.

Stop That Train var et navn han fikk ved en tilfeldighet. Egentlig skulle han hete Floorwax. Da han
ble døpt sov hans onkel ut en bakrus på første benk i kirken, men da presten spurte om hva barnet
skulle hete, hoppet han plutselig opp og ropte: “Stop that train!” Presten antok dette var navnet og
slik ble det. Dåpen utviklet seg forøvrig til å bli en skandale, da onkelen senere stormet opp og
høylydt anklaget presten for å ha forsøkt å drukne barnet. Anklagen førte til en opprivende rettssak
der resten av familien tok prestens side, selv om det ettertrykkelig ble bevist at han under flere
dåpsseremonier hadde dyppet barns hoder under vann og holdt dem der til foreldrene grep inn og
tvang ham til å slippe taket. Han ble dømt til fem ganger livstid i en arbeidsleir for uhelbredelige
neglebitere.

Familien kunne aldri tilgi onkelen for å ha blandet seg inn og forhindret det som kunne blitt, som
faren sa det, “løsningen på bastard-problemet.” Men som utstøtte av de andre fant onkelen og
Schmutzberg hverandre, og det var onkelen som introduserte ham for alkohol og lærte ham at han
aldri måtte blande sprit og vin på tom mage, men at øl kunne man drikke uansett og til alt, også til
vegetar- og råkostretter. Schmutzberg forteller i sin selvbiografi, The Portrait of the poet as a
young Ostrich (1971), at han ikke hadde én edru dag fra han var 9 til han ble 12, da onkelen
plutselig døde fordi han ble kastet ut av vinduet av faren og havnet under en bulldozer som en venn
fra farens arbeidsplass tilfeldigvis kom kjørende forbi med. (Det er ikke kjent hva faren og hans
kollegaer trengte en bulldozer til på et revisorkontor.)



16

riss Skjønnlitterære bidrag 3/99

Tapet av hans eneste reelle venn ble et vendepunkt for den unge Schmutzberg. Han sluttet øy-
eblikkelig å drikke skummetmelk og bestemte seg for å forsøke å finne utløp for sine følelser. Nå
fulgte en lengre tid med eksperimenter, der han forsøkte å klistre forskjellige matvarer opp på
veggen med lim, før han fant ut at han kunne forsøke å skrive dem ned. Dette betød umiddelbare
vanskeligheter, da han aldri var sendt på noen skole. Å lese og skrive måtte han altså lære seg selv.

Han arbeidet iherdig, men etter et halvt år var det eneste han hadde lært seg serbokoratisk, og
han måtte begynne på nytt. Et år senere ble han nesten knekket da han forstod at han bare beher-
sket lokale dialektvarianter av swahili, men han viste pågangsmot og tre år senere kunne han endelig
skrive navnet sitt på engelsk.

Hans litterære gjennombrudd kom da han fant ut at for å skrive kunne man bruke en penn på et
stykke papir. Dette kom etter flere forsøk med andre metoder, blant annet såpe på vått toalettpapir,
en vaskepulver- og eddikkblanding på sandpapir og sytråd limt på biter av syltede rødbeter.

En ny stil tar form
Det var allerede i ungdomsstiden grunnlaget for hans berømte “telegram-stil” ble lagt, den korte og
tilknappede stilen, som over den første helgen etter påsken 1946 skjøt ham til berømmelse, slik
kuer en gang ble forsøkt sendt til månen ved hjelp av katapult. Det var med denne stilen, som
dominerer alle hans første utgivelser, han skapte et navn for seg selv. Det var også omstendighetene
omkring denne stilens fremkomst som ble det viktigste vendepunkt i hans liv.

Det var under en selskapslek i forbindelse med Schmutzberg bris (omskjæring) at hans bror,
Edward, plutselig kastet seg frem og rev ut tungen hans. Hvorfor Schmutzberg ble omskjært, når
verken han eller familien var jødiske, vet ingen; heller ikke hvorfor det skjedde da han først var 16
år gammel, og likeledes hvorfor han hadde et utpreget jødisk etternavn mens resten av familien het
Nelson. Edward nektet senere å gi tilbake tungen, og da resten av familien tok hans side, låste
Schmutzberg seg inn i bøttekottet sitt i protest. Han nektet siden å forlate kottet, ikke engang for å
gå til toalettet, noe familien tok som en ubetinget seier.

Uten taleevne begynte han nå å skrive små lapper, og hver dag skjøv han ut en lapp med ønske
om middagsretter, vaskeanvisninger eller ønsker om sengefortellinger o.l. (Dessverre er ingen av
disse bevart.) Knappheten lappenes størrelse krevde, var mer enn noe annet det som formet hans
tidligste stil. (Han gikk senere bort fra denne stilen, da det ble klart for ham at han ikke måtte betale
pr. ord om han ikke faktisk sendte tekstene som telegrammer.)

Schmutzberg levde innelåst i sitt bøttekott i nesten 12 år, og først da han kom ut fikk han vite at
resten av familien hadde flyttet ut nesten 12 år tidligere, da faren hadde uttalt at “ikke faen om han
bodde i samme hus som en tulling som ikke kan snakke og som har låst seg inn i et bøttekott.” Det
viste seg da videre at maten han hadde spist, det han trodde var kald varmtvannsvelling, egentlig var
vannet i skålen til katten til den døve damen som hadde flyttet inn i leiligheten etter familien. Han fikk
også vite at faren hadde fortalt denne damen at om hun åpnet døren til kottet ville Satan ta henne
med ned til helvete og siden hun var overbevist om at hennes avdøde ektemann kom til å havne i
helvete etter sin død, hadde hun aldri forsøkt å få døren åpnet.

Schmutzberg har fortalt at han følte den gamle damen ble som en mor for ham, mens hun på sin
side kategorisk nektet å ha noe med ham å gjøre. (Familien ble senere oppsporet av FBI; de levde
i skjul under et falsk navn bak en stabel bildekk i delstaten Ohio og nektet kategorisk for å ha noe
med Schmutzberg å gjøre. Da det ikke forelå kriminelle omstendigheter kunne ikke FBI tvinge dem
til å ta kontakt med ham.)

Innelåst i sitt kott, og uten evnen til å uttrykke seg muntlig, mistet Schmutzberg umiddelbart
kontakten med det nye nabolaget han var blitt så knyttet til, og til alle de som nektet å være hans
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venner, eller bare bekjente. Da han så kom ut igjen og ikke kunne bli boende i familiens gamle
leilighet, flyttet han tilbake over gaten til leiegården der han hadde tilbragt sine første barndomsår.
“Men det var som et annet sted for meg nå,” skriver han i sin biografi, “selv om ingenting hadde
forandret seg.” Det var her han skulle bli boende resten av livet og noen år inn i det neste, og han ble
raskt kjent blant de nye naboene som “den psykopatiske skrullingen i tredje etasje.”

Liv og diktning
Ensomheten han opplevde som barn, og problemene med å forholde seg til andre mennesker han
hadde som voksen, kommer klart frem mellom linjene i et sjeldent avslørende dagbokdikt datert 27.
juli 1953, titulert “Genius”:

Å herre gud — la meg dø!
Jeg er så forjævli’ ensom!
Alle hater meg: vaskedamene jeg treffer i de halvmørke trappene,
servitøren i negersjappa på hjørnet, naboene som jeg aldri ser,
ungene i nabolaget som kaller meg Ringeren av 62. Street.
Jeg er stygg

og min personlige hygiene får selv kloakkrottene
til å dufte som om de var dynket i fransk parfyme.
Hvorfor lar du meg lide, din jævel!? Hva har jeg gjort?
(At jeg forvekslet hu’ nonna som kom for å samle inn penger
med stripperen jeg hadde ringt etter
har allerede en pater gitt meg tilgivelse for.)
Drep meg, Gud — drep meg nå!

Det er tekster som dette som gjør det klart at vi, for riktig å kunne forstå hans forfatterskap fullt
ut, tvinges til å se det i nær relasjon til hans liv.

Årene innelåst på rommet hadde satt sine spor, ikke bare på det mentale plan. Han utviklet
Helmholtz-syndromet, som viser seg som ukontrollerte spasmer i hele kroppen og en uimotståelig
trang til å etterligne Barbara Streisand. Under årene innelukket hadde han riktignok lært seg opp til
å kunne snakke igjen, men som voksen lespet han så kraftig at man ikke kunne snakke med ham
uten å være ikledd regntøy. Han led i tillegg av Touretts syndrom, noe han aldri fortalte til noen. De
fleste oppfattet derfor hans merkelige kroppsbevegelser og det at han hele tiden spyttet på de han
snakket med, samt at han hele tiden ropte ut banneord og grove seksualrelaterte begreper, for å
være utslaget av en ren antisosial holdning og antok ganske feilaktig at han var en ufordragelig
drittsekk.

Reaksjoner på denne misforståtte holdningen fra omgivelsene finner vi klare spor av i hele hans
diktergjerning. Allerede i det tidligste diktet bevart av Schmutzberg finner vi noe av den samme
energien og aggresjonen fra diktet ovenfor. Dette diktet vitner om hans tidligste spede litterære
forsøk i tiden like etter at han lærte seg selv å skrive, men allerede her kommer hans poetiske
talenter klart til syne. Diktet ble skrevet etter en krangel med Monica, hans innbildte venninne gjen-
nom nesten 40 år, men fremviser klart problemene med å skulle forholde seg til andre, selv når de
andre angriper en med grillspyd:
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Roser er røde
fioler er blå
du er dum
dum dum dum
din ekle feite ku

Å bryte så radikalt med konvensjonelle rim- og rytmemønstre i en alder av 15 år vitner om en
langt utviklet litterær følsomhet, og et skjørt og følsomt sinn. Den subtile billedbruken i dette ungdoms-
verket har fengslet mange kritikere og drevet andre til et overforbruk av sovetabletter.

Drevet inn i ensomheten etter dette tidlige midlertidige bruddet med Monica, kastet Schmutzberg
seg over all den poesi han kunne få tak i, og henført av diktningens kraft startet han allerede året
etter sitt første litterære tidskrift, 62. Street Peorty, som gikk inn etter ett nummer og kom ut igjen
under tittelen 62. Steet Poetry. Selv om dette ble skrevet på mellomleggspapir stiftet sammen for
hånd og kun ble lest motvillig av hans mor og to eldre tanter som bodde lenger nede i gaten, fikk
tidsskriftet stor internasjonal oppmerksomhet og førte til at den unge Schmutzberg kom til å bli
regnet som en av samtidens unge poeter. (Han mistet senere denne statusen etter sine år som “frivil-
lig innelåst i kottet mitt”, fordi han ikke var ung mer da han kom ut igjen.)

I årenes løp fulgte en rekke diktsamlinger, med titler som Dikt, Nye dikt, De nye diktene, Mine
nyeste dikt, 40 nye dikt og to helt ferske, og samlingen som fikk 62. Street Publishing Companys
hederspris i 1969, Bare asparges gjør meg lykkelig.

Derimot skulle det bli med bare ett prosaforsøk for Schmutzberg. Hans første og, frem til hans
død, eneste roman, karakteristisk nok titulert Telegrammet, ble skrevet i kottet og utgitt like etter at
han kom ut. Her viser han over 560 sider at han virkelig behersket den berømte “telegram-stilen” til
fulle. Her et kort utdrag fra 36. kapittel:

Ta med salami Stopp James tar med majones Stopp Ikke glem sylteagrukene Stopp
William ikke bestemt seg for om det blir vin eller cider Stopp Alva kommer også
Stopp Beklager ingenting jeg kunne gjøre med det Stopp Henry inviterte henne
Stopp Henry kommmer ikke Stopp Sender 32 rabbinere isteden Stopp Det er meldt
regn Stopp Ostekjeks Stopp

Denne formen, på den tiden så radikalt nyskapende, er nå til det kjedsommeligste etterlignet,
kopiert og plagiert, og ingen hever lenger så mye som et øyenbryn eller så lite som en skive brød
med bare majones av nye verk i denne stilen. I sin tid, derimot, gikk den ikke upåaktet hen: “Dette
ville nok, på grunn av ‘telegrammets’ lengde, måtte regnes som det lengste, dyreste og åndeløst
kjedeligste telegrammet i menneskehetens historie. At det i tillegg er en av de mest åndssvake
litterære ideer siden Henry Swindon i 1677 begynte å skrive med bare vokaler gjør ikke saken
bedre,” skrev kritikeren i The New York Review of Books, mens anmelderen i The New York Post
lakonisk kommenterte at “om dette ‘Telegrammet’ skulle sendes, ville nok telegrafisten heller fore-
trekke å begå selvmord.” Anmelderen i Gotham Telegraph tok avskjed på dagen da han fikk
boken på sin pult og brukte resten av livet i kloster, der han gjennom faste og meditasjon forsøkte å
gjøre seg selv til analfabet. Ellers var kritikkene jevnt over elendig.

Misforstått og hånet i sin tid, er romanen senere trykket i utallige nye opplag. Mest kjent er en
samlerutgave der romanens tekst og teksten utskrevet i morsekode er trykket på motstående sider.
Siden denne utgaven først kom på markedet for 23 år siden har kritikernes ord blitt gjort til skamme.
Hver 17. juni (dagen etter den mer berømte Bloomsday) samles flere titalls radio- og kortbølge-
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entusiaster over hele verden foran sine radioer og telegraferer deler eller endog hele verket til de få
venner og kjente de har.

Vi merker oss ellers i utdraget fra romanen den melankolske strømningen som gjennomstrømmer
og særmerker så mye av det Schmutzberg skrev. Vennskap, lykke, utflukter med gode venner, gode
venner i seg selv og alt det andre som gjør livet verd å leve (inkludert oral-sex med marengs) skulle
Schmutzberg aldri få oppleve, ei heller det han ønsket mest av alt - et ulykkelig og tragisk kjærlig-
hetseventyr med den fiksjonelle karakteren Alva. Hun sørget for å få en rettskjennelse om at forfat-
teren måtte holde seg minst 100 meter unna henne til enhver tid. Det var med tungt hjerte han
etterkom dette, og det er sannsynligvis en av grunnene til at han sjelden gikk ut etter at romanen kom
ut. (Dét, samt at han under tiden i kottet hadde lagt på seg og resten av livet hadde en gjennomsnitts-
vekt på 280 kilo.)

Nye bølger
Kritikernes noe kjølige mottagelse av romanen fikk Schmutzberg til å innse at det var poet han var,
og han forlot for alltid prosaformen og konsentrerte seg om poesien. Kritikerlaget i New York
sendte ham i den anledning et takke-telegram, men da det ble kjent at en ny diktsamling lå klar bare
måneder senere, sendte de ham et nytt telegram, der de truet med å få mafiaen til å drepe ham; alle
kritikerne i New York var villige til å bli med å spleise på å få en siciliansk leiemorder fløyet over fra
Italia. I likhet med de fleste av hans fleste samlinger, er også denne første etter romanen konsentrert
omkring sanselig og fysisk kjærlighet, noe som kommer klart frem i det mest kjente diktet fra sam-
lingen, “Astronomi for alle”:

For meget Lactobacillus rhamnosus, hvisket hun
inn i mitt øre — den søte
piken jeg fikk med meg
hjem for bare $1.25 — Vil gi deg
forstoppelse.
Vi lo begge av
hennes ubluferdighet og
mens vi elsket
strittet føttene hennes mot taket
som om hun
danset i blysko

Nye diktsamlinger fulgte med jevne mellomrom, med unntak av årene mellom 1936 og 1947, da
han ikke utga noe. Lite er kjent fra disse årene, annet enn at han i september 1943 ble anklaget for
utuktig omgang med en blomkål. Anklagen ble senere frafalt da blomkålen nektet å vitne mot ham.
Det gikk rykter om lignende forhold med andre grønnsaker i årene som fulgte, men det foreligger
ingen andre bevis enn en håndfull uskarpe amatørfotografier, tatt av Schmutzberg selv.

Etter denne pausen kom så det triumferende comebacket i 1947, med samlingen En gang til —
denne gangen uten hjulvisp, og en diskusjon om Pulitzer-prisen var uunngåelig. Men siden alle var
imot at han skulle få den, begrenset diskusjonen seg til et opprop i The New York Times, der 1257
av de mest kjente forfatterne i byen skrev under i protest mot nominasjonen. Flere av dem nektet
senere å skrive noe som helst fordi han i det hele tatt ble utnevnt, noe som førte til det berømte
“svarte året” 1948 i amerikansk poesi, da ingen nye diktsamlinger ble utgitt, annet enn Schmutzbergs
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Med syltetøy og kubjeller. Arthur Miller uttalte dette året at “amerikansk poesi er nå offisielt død
— la ham for all del ikke skrive noen dramaer!”

Senere har bl.a. diktet nedenfor, “Agurksalat” fra 1963, vært med på å gjøre Schmutzberg til en
av de minst leste og mest ignorerte diktere i den amerikanske poesiens historie, og et navn man
derfor naturlig nok ikke kommer utenom:

Sladdervaskerne i bakgårdens bulamikk
gråtende svømmer jeg mellom
gatens fotosyntese
med en antitese mellom
tennene

Markert brudd i hypofysikken
alt i kjøleskapet er spist opp
altså er kjøleskapet tomt
som en melket ku
Opprømt og oppløftet av dette
svever jeg bort
på en sky av
heliumkloridsulfat

I bakgårdens stillhet
er antitesen nok
til å gjøre sladdervaskernes vask
skitten igjen.

Schmutzberg døde i 1972, overbevist om at han var en belgisk vaffel. Hans siste ord var: “Mer
kålrabi.”


