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tidigare svenska Lagerlöfbiografierna: Elin Wäg-
ners personliga porträtt som utkom åren närmast 
efter Selma Lagerlöfs död, och Vivi Edströms text-
analytiskt och psykologiskt inriktade biografi från 
2002. Nordlund bygger på sin egen gedigna forsk-
ning och förhåller sig självständigt till de tidigare 
biografierna. Resultatet är en välskriven och intres-
sant populärvetenskaplig skildring med vetenskap-
lig status av inte bara en framstående författare utan 
också av hennes tid: det moderna Sveriges födelse.

Ann-Sofi Ljung Svensson

Tranströmer och det politiska, red. Gustav Borsgård. 
ellerströms. Lund 2020.

”Att förändra världen – motsatsen till estetisk dis-
tans – var den nya ’engagerade’ diktningens mål. 
Den poet som undandrog sig denna uppgift var en 
svikare. Håkansons [Björn Håkanson i Aftonbladet, 
min anm.] program kan ses som representativt för 
den dominerande litteratursynen i dåtidens offent-
lighet.” Så skriver Staffan Bergsten i Tomas Tran-
strömer. Ett diktarporträtt (2011, 142) om delar av 
1960- och 1970-talet, då Tranströmer tillmättes ett 
bristande samhällsengagemang av ett antal recen-
senter. I ett av sina två bidrag i antologin Tranströ-
mer och det politiska vill Ragnar Haake gå till bot-
ten med det vanliga påståendet att Tranströmer 
vid denna tid ska ha varit isolerad och utfryst, an-
gripen av en enögt ideologiserad kritikerkår. Hans 
metod blir att kvantitativt analysera den faktiska 
receptionen av Tranströmers diktning under denna 
tid. Inalles har Haake gått igenom 177 recensio-
ner, som han kategoriserar enligt en sexgradig skala, 
från hyllningar till sågningar. Haakes slutsats: ”Det 
positiva gensvaret för Tranströmers diktsamlingar 
var enormt, den negativa kritiken nästintill obefint-
lig.” (14) Mer eller mindre positiva recensioner ut-
gör hela 79 procent av materialet, medan endast tre 
procent är entydigt negativa. Faktum är att Tran-
strömer i slutet av den studerande perioden ”ald-
rig förr varit så älskad och beundrad som just då”, 
skriver Haake, med stöd i sitt material. I en kri-
tisk läsning av Haakes bidrag i antologin (Svenska 
Dagbladet, 27 juni 2020) underkänner Torbjörn 
Schmidt de slutsatser som dras av procentsatserna: 
”Den avgörande svagheten med Haakes bokföring 
är att han bortser från hur litteraturkritik fungerar 
i praktiken. […] Enkelt uttryckt: det har betydelse 
vem som skriver och i vilket forum recensionerna 

publiceras.” Schmidt påminner om dessa få kritiska 
rösters starka positioner inom tidens svenska litte-
rära fält (främst Leif Nylén och Björn Håkanson), 
och inte minst BLM:s rikstäckande genomslag-
skraft bland ”forskare, lärare, bibliotekarier, littera-
turhungriga gymnasister”. Det här är en tung, och 
viktig, nyansering av Haakes resonemang. I ljuset 
av detta blir det också mer förståeligt att Tranströ-
mer uppenbarligen tog illa vid sig av just dessa kri-
tiska röster, med tanke på publiceringskanalernas 
prestige och skribenternas starka ställning i den lit-
terära offentligheten. I ett brev till Robert Bly (pu-
blicerat i Air mail från 2001) angående Leif Nyléns 
anmälan i BLM skriver Tranströmer exempelvis 
följande: ”[…] en specialist på POP (Leif Nylén) 
som tyvärr måste konstatera att TT i sin ’passivi-
tet’, ’resignation’, brist på ideologi etc. måste räknas 
till den ’förbrukade’ litteraturen.” (Tranströmer, ci-
terad efter Bergsten 2011, s. 142)

Hur kom det sig att motelden mot de kritiska 
rösterna blev så massiv, med tanke på att de ut-
gjorde en sådan slående minoritet av rösterna, frå-
gar sig Haake. Med Schmidts kritik i gott minne 
är ett givet svar på frågan förstås dessa rösters ge-
nomslagskraft. Men Haake har nog också en god 
poäng då han lyfter fram ett uppdämt behov hos 
Tranströmerförfäktare såsom Agneta Pleijel, Bo 
Strömstedt och Benkt-Erik Hedin att också kriti-
sera ett rådande kulturklimat som många upplevde 
som alltmer instängt och kvävande. Då tjänade de 
få, men uppmärksammade, kritiska rösterna som 
anklagade Tranströmer för bristande samhälls-
engagemang som just pedagogiska och åskådlig-
görande exempel på en vänsterdogmatisk littera-
turkritik. Haake ger flera exempel på den kritiska 
motelden, och hur de negativa recensionerna skulle 
komma att citeras som varnande exempel i åratal  
framöver.

Det i mitt tycke intressanta med Haakes analys 
är påvisandet av hur såväl kritiker som försvarare 
faktiskt i stort delade grunduppfattningen om att 
litteraturen skulle vara just engagerad, i bemärkel-
sen ”samhällstillvänd”. Tranströmer var visst sam-
hällstillvänd, men på ett annat vis än det plakat-
politiska, lydde försvarets övergripande tendens: 
”Framhävandet av det sociala och politiska enga-
gemanget i Tranströmers författarskap lär ha upp-
stått ur behovet att oskadliggöra kritiken, men vitt-
nar också om att många av Tranströmers försvarare 
värdesatte samma tidstypiska litteraturideal som 
hans kritiker.” (21) Därmed pekar Haake också på 
en successiv förändring av hur det politiska kom att 
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förstås, från dagspolitiska markörer till ett större 
fokus på ideologi- och maktkritik.

I slutet av kapitlet lyfter Haake fram Bergstens 
Tranströmerbiografi från 2011 som delförklaring 
till att ”myten” om Tranströmers isolering fått fort-
satt stort genomslag, grundat i Bergstens ”mot-
vilja mot 1960- och 1970-talets tidsanda” som ska 
komma till uttryck i boken. Efter att ha läst de ak-
tuella passagerna hos Bergsten frågar jag mig ändå 
om inte problemet snarare legat hos ouppmärk-
samma läsare och tidningsskribenter, som förväx-
lat Bergstens beskrivningar av dåtidens debattkli-
mat med vad Bergsten faktiskt skriver om tidens 
Tranströmerreception. Snarare än att uttala sig om 
Tranströmerkritiken i stort, citerar Bergsten Tran-
strömers starka reaktioner på kritiken, bland an-
nat i brevet till Robert Bly där poeten – märk väl 
– inleder med att i förbigående konstatera att ”[d]
e flesta har varit positiva men […]”. (Tranströmer, 
citerad efter Bergsten, 142.)

Mot bakgrund av Schmidts kritiska genomlys-
ning av Haakes slutsatser vore det för enkelt, och 
faktiskt fel, att beskriva påståendet om Tranströ-
mers utsatta position under den undersökta tids-
perioden som en myt. Samtidigt finns det ett värde 
i Haakes genomgång av recensionsmaterialet, som 
bland annat påvisar återkommande argumenta-
tionslinjer bland såväl kritiker som försvarare.

Till skillnad från detta renodlat receptionsinrik-
tade bidrag belyser antologins övriga åtta kapitel 
frågan om ”det politiska” hos Tranströmer i form av 
nyläsningar. I förordet beskriver redaktören Gus-
tav Borsgård antologins syfte som en intervention 
i litteraturhistorieskrivningen om Tranströmer, en 
vilja att ” ’skaka liv’ i Tranströmers författarskap ge-
nom en viss sorts produktiv vanvördnad” (8); detta 
som en åtgärd för att förhindra en förstelning av ett 
allmänt hyllat och nobelprismärkt poetiskt univer-
sum. Snarare än att ha enats om en gemensam de-
finition av ”det politiska”, närmar sig skribenterna 
ämnet från olika håll, även om det efter genomläs-
ningen nog måste konstateras – vilket Borsgård 
också framhåller – att beröringspunkterna är åt-
skilliga. Detta gäller exempelvis åberopandet av 
Jacques Rancières förståelse av ”det politiska” i tre 
av bokens bidrag. Det politiska hos Rancière ut-
görs av den kraft som förmår utmana och bryta den 
befintliga politiska ordningen, polisordningen, och 
dess särskilda ”sinnliga konfiguration”. I ljuset av en 
sådan förståelse av det politiska låter sig Tranströ-
mers ”Med älven” ur Mörkerseende (1970) enligt 
Haake, i sitt andra antologibidrag, läsas inte bara 

som ett ställningstagande för att inte ta ställning 
(vilket Magnus Ringgren och Staffan Bergsten ti-
digare hävdat), utan också efter Rancière som ett 
motstånd mot tidens tvingande ordning (polisord-
ningen) att ta ställning: ”en kritik av polisen snarare 
än av politiken. Den förespråkar inte konsensus, 
den utmanar den.” (93) Också Gustav Borsgård tar 
hjälp av Rancière för att borra djupare i bilden av 
Tranströmer som en ofarlig och ”lämplig gå-bort-
present”, och konstaterar att det kanske är ”just på 
grund av en viss politisk uddlöshet” som politiker 
av skilda kulörer tar Tranströmer i sin mun, eller 
skänker bort en diktsamling av Tranströmer till 
USA:s utrikesminister John Kerry (vilket Margot 
Wallström gjorde) (53). Då bortser man emellertid 
från en subtilare politisk dimension, menar Bors-
gård med stöd av Slavoj Žižek och i Sven Anders 
Johanssons Det cyniska tillståndet (2018), i form av 
en subjektskritik i Tranströmers diktning, en ”avi-
dentifikation med det tvärsäkra, handlingskraftiga 
och självbestämmande subjekt som utgör samti-
dens liberala fantasi” (62). Också Anders E Johans-
son hänvisar till Rancières förståelse av politik som 
möjligheten att betrakta den rådande ordningen 
som kontingent, och att delandet av det sinnliga 
(den sinnliga konfigurationen) skulle kunna vara 
annorlunda. Läst med Rancière, men också mot 
bakgrund av Hannah Arendts resonemang om po-
litiken som ett ”framträdelserum”, blir Tranströ-
mers dikter per definition politiska när exempel-
vis hans epifanier bryter läsarens vaneseende (159). 
I en inträngande närläsning av ”Schubertiana” ur 
Sanningsbarriären (1978) försöker Johansson läsa 
epifanierna inom ramen för nya, möjliga samman-
hang, snarare än i en mystisk, icke-politisk tradi-
tion. Även Maria Jönsson diskuterar epifaniernas 
möjliga funktioner hos Tranströmer, som enligt 
henne ”bär på en modernitets-, civilisations- och 
språkkritik som uppstår i konflikt med den sociala 
vardagsverkligheten” (144). Även om hon framhål-
ler sin egen tvehågsenhet inför att entydigt kalla 
epifanierna för subversiva eller ”politiska” (är dik-
terna inte lite för ”omhändertagande” och tröste-
rika för att ge upphov till politisk förändring, frågar 
hon sig), pekar hon på deras ekokritiska och post-
humanistiska potential: Tranströmers dikter ”ifrå-
gasätter konsekvent det mänskligas primat över na-
turen, det mänskliga språkets företräde över andra 
kommunikationsformer, den mänskliga tids- och 
platsuppfattningens dominans över andras” (144).

I sin associationsrika och essäistisk hållna be-
traktelse över Tranströmers ”poetiska gångart” 
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varnar Annelie Bränström Öhman för att betrakta 
poesin i allmänhet och Tranströmers diktning i 
synnerhet som ett ”svar” på en fråga ”om det po-
litiska”: ”Risken är stor att en sådan fråga låser in 
föreställningen om ett givet historiskt rum där vissa 
positioner uppfattas som mer politiska än andra.” 
(36) För att undvika en sådan rumslig inlåsning ger 
sig Bränström Öhman istället ut på en upptäckts-
färd i Tranströmers poesi, med verbet ”genom-
ströva” lånat ur Minnena ser mig (1993) som led-
ord. Tranströmers ”poetiska koreografi” bildar en-
ligt skribenten ett minnes-, samlar- och undersök-
ningsarbete, som inte låter sig sammanfattas med 
en entydig politisk hållning. Anna-Möller Sibelius 
jämför i sitt bidrag Tranströmer med den finlands-
svenske poeten Gösta Ågren, en tydligt vänsteror-
ienterad poet som samtidigt i sin diktning precis 
som Tranströmer vände sig mot människans inre i 
”sökandet efter ett autentiskt språk i eller bortom 
orden” (67). Sibelius lyfter fram hur existentiella te-
man inte nödvändigtvis måste ”innebära en opo-
litisk och samhällsfrånvänd poesi”, någonting som 
blir tydligt i hennes läsning av kärleksmöten och 
parrelationens dynamik hos Tranströmer, exem-
pelvis som den framträder i dikten ”I Nildeltat” 
ur Den halvfärdiga himlen (1962) (67). Här blir 
den gemensamma erfarenheten av mänsklig nöd 
som diktens par mött under dagen en öppning mot 
ett etiskt förhållningssätt: ”Av den intima relatio-
nens tillstånd följer även ett annat, nämligen en 
vägledande dröm som innebär en etisk och enig-
matisk utsaga om ett möjligt förhållningssätt till 
världen.” (79)

Det för Tranströmers diktning så centrala sömn-
motivet behandlas av Sofia Pulls ur en nybliven 
förälders perspektiv präglat av kronisk sömnbrist. 
Pulls ger uttryck för den irritation hon känner inför 
sömnskildringar i Tranströmers poesi och inför ett 
diktjag som tycks ha tid att stanna upp och lyssna, 
till skillnad från skribentens jäktade småbarnstill-
varo. I hennes läsning av ”Galleriet” ur Sannings-
barriären framstår jaget som passivt och närmast 
bortskämt: ”Jaget minns eller ser framför sig en rad 
ansikten, eller karaktärer. Genom dessa karaktärer 
gestaltar dikten olika livsöden eller livsögonblick, 
medan diktjaget chillar.” (207) För att en sådan 
beskrivning ska vara giltig krävs dock att man helt 
bortser från denna långdikts fortsättning och fak-
tiska tematik, som ju tvärtom utgör ett intensivt 
minnesarbete ”där glömska och minne bedriver sin 
kohandel”, som det heter i den femte strofen. Den 
politiska fråga eller konflikt som enligt Pulls indi-

rekt ställs på sin spets hos Tranströmer är vem som 
förfogar, respektive inte förfogar, över tid: ”Vem 
får vila? Vem bär vem?” (115). Med tanke på detta 
hade det varit intressant att höra Pulls gå i dialog 
med den Tranströmerforskning som undersöker 
just tidstematiken och dess politiska implikatio-
ner, främst Joanna Bankier som skrivit en avhand-
ling i ämnet och dessutom behandlat just ”Galle-
riet” i en artikel. I kapitlets avslutning beskriver 
Pulls hur hon, inspirerad av Rita Felskis kritik av 
den analytiskt distanserade tolkningen med hem-
vist i en misstankens hermeneutik, velat göra en läs-
ning som istället grundar sig i de egna känslomäs-
siga reaktionerna på dikten. Frågan är dock om hon 
inte närmat sig Tranströmer i form av just ett så-
dant misstänksamt avståndstagande som Felski kri-
tiserar, snarare än en postkritisk ”medhårsläsning”.

Vad som gör en dikt politisk eller inte i relation 
till dynamiken mellan texten och läsaren diskuteras 
av Anders Öhman som undersöker ”begränsning-
arna i det läsarorienterade sättet” (117). Öhman tar 
spjärn mot Lars-Göran Malmgrens litteraturpeda-
gogiska modell presenterad i Den konstiga konsten 
(1986) där Tranströmerdikten ”Sommarslätt” ur 
Klanger och spår (1966) används som exempel för 
att åskådliggöra olika former av läsningar (den psy-
kologiskt personliga, den politiska personliga och 
den textanalytiskt skolade läsningen). Öhman kri-
tiserar uppdelningen som Malmgren gör mellan 
objektiva och subjektiva läsarstrategier och fram-
håller istället att de alltid befinner sig i samspel. 
Öhman är också med rätta kritisk till ett läsarori-
enterat perspektiv som grundar sig i premissen att 
tolkningen bara kan utgå från den enskilde läsa-
rens erfarenheter: ”Är det verkligen bara den egna 
erfarenheten en läsare uppfattar i en text? Lockas 
inte läsaren av det som samtidigt ter sig annorlunda 
och främmande?” (125). Med hänvisning till Nik-
las Schiölers avhandling om Tranströmers förfat-
tarskap och Wittgensteins förståelse av språk som 
”livsformer” menar Öhman att Tranströmer ”med 
sina ord låter olika livsvärldar, olika livsformer, 
framträda tillsammans” (127), en betydelsemång-
fald som låter sig läsas både politiskt och inte.

I förordet beskriver Borsgård antologin som re-
sultatet av ”ett kollektivt sätt att bedriva litteratur-
vetenskaplig forskning” (7). I läsningen av bidra-
gen märks det tydligt att skribenterna i många fall 
inspirerats av och behandlat samma urval av dikter, 
och det är därför synd att korsreferenser till andra 
kapitel som också behandlar samma dikt eller strof 
oftast saknas. Med tanke på att antologin söker be-
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lysa det politiska i Tranströmers verk är det också 
en brist att dikter som tydligt beskriver förtrycket 
bakom den forna järnridån, exempelvis i ”Till vän-
ner bakom en gräns” ur Stigar (1973) eller ”Novem-
ber i forna DDR” ur Sorgegondolen (1996), inte be-
handlas, eller för den delen det transnationella nät-
verk av diktar- och översättarkolleger Tranströmer 
byggde upp under sina resor till Riga, Leningrad 
och Tallinn. Också i Östersjöar (1974) tematise-
ras övervakning och censur på ett explicit sätt och 
hade förtjänat att tas upp i detta sammanhang. An-
tologin förmår dessa invändningar till trots väcka 
lusten att fördjupa utforskandet av ”det politiska” 
i Tranströmers rika diktkonst.

Markus Huss


