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The first chapter is devoted entirely to Tranströmer’s prose. Unlike previous studies, this 
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the way that Tranströmer presents the lyrical subject in his prose and poetry. I have taken into 
account the motifs used by Tranströmer in his memoirs as well as in his poetry. 

The next chapter discusses the Swedish reception of modernism, a literary movement, 
which also according to Tranströmer himself, greatly influenced his literary debut in Sweden 
in the1950s. 

The subsequent chapters of my dissertation are devoted to an analysis of Tomas Tran-
strömer’s poems, which I classify on the basis of how they express the lyrical subject. I ana-
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Tomas Tranströmer often uses his own experiences in his works, he transforms them in order 
to make them more universal. Thus, the lyrical subject is not identical with the poet himself. 
At the same time, the way the lyrical subject is expressed in a poem highlights its personal 
character.  

In the conclusion of the dissertation it is argued that further research is needed to establish 
whether the selection of Tomas Tranströmer's poems made by the editors of various antholo-
gies may have influenced the reception of his poetry as being objective and impersonal. 
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Förord 

Nu, när hela avhandlingen är skriven, är det dags att skriva de sista men kan-
ske viktigaste orden – tackorden till alla som har hjälpt mig på vägen hit.  

Det finns många personer vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Upp-
sala som jag skulle vilja tacka, men mitt varmaste tack riktar jag till mina 
handledare, Håkan Möller och Pär Hellström, och till min examinator Lars 
Burman. Under de senaste åren har de med största intresse och engagemang 
följt arbetet, bidragit med värdefulla kommentarer och råd samt ägnat mitt 
avhandlingsarbete långt mer omsorg och tid än vad som kan förväntas. Hå-
kan Möller bidrog redan som opponent vid granskningen av licentiatavhand-
lingen med värdefulla påpekanden och intressanta idéer. 

Under mina första år som doktorand hade jag stor glädje och nytta av min 
dåvarande handledare Bengt Landgrens stora kompetens och breda kunska-
per inom svensk modernism. 

Min tillvaro som doktorand har berikats genom kontakten med mina dok-
torandkollegor, som jag har haft stort stöd av. Då tänker jag främst på Åsa 
Warnqvist som har följt mitt arbete från början. Jag vill varmt tacka henne 
för alla skarpsynta kommentarer, alla goda råd och all energi hon har ägnat 
åt språkgranskning av åtskilliga utkast, men framför allt för vänskap och den 
tid som hon alltid har velat ägna mig och mitt manus. Jag vill också särskilt 
nämna Anna-Maria Rimm och Alexandra Borg som vid varje tillfälle har 
haft tid för att bara prata. För utomordentlig opposition och värdefulla syn-
punkter vid slutventileringen av manuset vill jag tacka Alexandra Borg, Lars 
Burman, Pär Hellström, Mattias Pirholt, Anna-Maria Rimm och Sofi Qvarn-
ström. Jag vill också varmt tacka Maria Wennerström Wohrne som i arbetets 
slutskede har bidragit med värdefulla kommentarer och ändringsförslag. 

Under alla år som doktorand har jag också haft mycket kontakt med per-
sonalen vid Slaviska institutionen, numera Institutionen för moderna språk, 
där jag har arbetat som lärare i polska och där många har följt mitt avhand-
lingsarbete med intresse. Jag har alltid känt mig välkommen och delaktig i 
institutionslivet där. Min tacksamhet riktas framför allt till M. Anna Packa-
lén Parkman som alltid har haft tid för samtal, hjälpt och stöttat mig, både i 
egenskap av erfaren forskare och god vän. Ett särskilt tack riktas även till 
Karine Åkerman Sarkisian och Julia Nielsen som under alla år har följ mitt 
arbete med intresse och engagemang. 
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Vidare vill jag rikta ett tack till Niklas Schiöler som tidigt visade intresse 
för mitt projekt, uppmuntrade mig och kom med kloka råd och kommentarer. 

Ett stort och varmt tack riktas även till alla mina vänner, både i Polen, i 
Tyskland, i Kroatien och i Sverige, som har följt arbetet på avstånd, men 
också påmint mig om att det finns ett liv utanför avhandlingen. Här tänker 
jag framför allt på Joanna Sendecka och Stanis�aw Zabramski, Ewelina Ba-
ciak, Ewa Lisiewska-Szczygie�, Karina och Tomasz Kapela, Vanja Rendu-
li�-Brekalo och Przemys�aw Marciniak. För hjälp med översättningen och 
språkgranskningen av den engelska sammanfattningen vill jag tacka Prze-
mys�aw Marciniak och Daniel Ogden. Ett tack riktas också till Hanna Hubert 
och Jan Kuberski som har utformat omslaget. 

Detta arbete hade aldrig kunnat avslutas utan bistånd och hjälp från min 
familj. Mitt varmaste tack riktar jag därför till mina älskade föräldrar, Lidia 
och Tadeusz Janas. Wasza mi�o��, wiara we mnie i wsparcie s� 
niezast�pione, bez nich nie dosz�abym tak daleko. Dzi�kuj� Wam z ca�ego 
serca za ka�d� pomoc, jak� od Was na ka�dym kroku otrzymuj�. 

Min tacksamhet riktas också till mina svärföräldrar, Maria och Adam 
Slyk, för all hjälp som fick vardagen att gå ihop. 

Min man, Dominik Slyk, har på nära håll kunnat följa mitt arbete. Han 
har varit den förste som har delat glädjestunder med mig och torkat alla tå-
rar. Det har inte alltid varit lätt att förstå vad jag frågar efter, eller hur man 
ska utveckla eller omformulera det obegripliga. Ett stort tack! 

Jag vill också från hela mitt hjärta tacka dig Antoni, moja ma�a Myszko. 
Du har riktat tillbaka min uppmärksamhet till det vardagliga och självklara. 
Du har hjälpt mig att upptäcka världen på nytt. Utan dig hade mycket varit 
meningslöst.  

I arbetets slutskede har även du lille Maximilian satt fart på vardagen och 
lyst upp den med din närvaro. Tack, S�oneczko! 

Till slut vill jag varmt tacka Monica och Tomas Tranströmer för all hjälp, 
allt visat intresse och allt stöd, men framför allt för all värme med vilken de 
alltid har bemött mig. 
 

Uppsala, den 2 mars 2010 
Magdalena Slyk 
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Inledning  

Den första [diktsamlingen] är jagcentrerad, pubertetsmässig och också en 
ambitiös bok med försök att undvika jaget, ett försök att skriva en sorts ob-
jektiv dikt. I själva verket är ju boken full av ”jag” fast inte ordet står mer än 
en gång.1 

Med dessa ord beskriver Tomas Tranströmer sin debutsamling 17 dikter i ett 
samtal med Börje Lindström.2 Tranströmers uttalande demonstrerar tydligt 
problematiken och spänningen mellan avsikt och resultat. Samtidigt antyds 
de problem som den kan råka ut för som försöker analysera dikterna enbart 
utifrån statistik och kvantitet. Undersökningen av det lyriska jaget enbart 
med hjälp av en mängdanalys kan lätt bli missvisande eftersom närvaron av 
pronomenet jag inte alltid behöver vara en tydlig markör för det lyriska sub-
jektets närvaro och för diktens subjektiva karaktär.  

Den föreliggande studien är en undersökning av det lyriska subjektets 
framträdande i Tomas Tranströmers litterära verk. Det jag i första hand in-
tresserar mig för är hur subjektet gestaltas i texterna, vilka stilistiska medel 
som används för att markera dess närvaro, var i texten subjektet har placerats 
och hur detta påverkar diktens budskap och diktens karaktär. Jag tar också 
hänsyn till Tranströmers prosa. Även på detta område är det av stort intresse 
att undersöka förekomsten av ett möjligt lyriskt subjekt och att göra jämfö-
relser med diktsamlingarna. 

Innan jag går över till studiet av de litterära verken, presenterar jag en 
översikt av tidigare vetenskapliga arbeten som behandlar olika aspekter av 
Tranströmers författarskap och markerar hur de skiljer sig från mitt eget. Jag 
uppmärksammar vidare för min studie relevanta delar av forskningen kring 
det lyriska jaget. Prosaverket Minnena ser mig (1993) har inte tidigare disku-
terats särskilt utförligt, i synnerhet inte i vetenskapliga sammanhang. Därför 
är det på sin plats att här genrebestämma boken, vilket i sin tur har betydelse 
för en vidare diskussion om subjektets framträdande i verket. 

I ett av kapitlen diskuterar jag modernismens mottagande i Sverige under 
1950-talet och i vilken utsträckning diskussionen av modernismen vid denna 
tidpunkt påverkade Tranströmer.  
                               
1 Börje Lindström, ”Ur ett samtal med Tomas Tranströmer”, Lyrikvännen 1981:5, s. 263. 
2 Ordet ”jag” förekommer i debutsamlingen fyra gånger; dessutom använder han pronomenet 
min en gång och sammanlagt sex gånger pronomen i första person pluralis. 
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Den kvantitativa undersökningen av användningen och framträdandet av 
personliga pronomina i första person singularis och pluralis som jag presen-
terar har till syfte att ytterligare förtydliga mina diktanalyser och min hypo-
tes om det tranströmerska diktjaget. 

Tomas Tranströmer i forskningen 

Tranströmers författarskap har hittills undersökts utifrån en rad olika aspek-
ter, och även om flera forskare uppmärksammar det tranströmerska diktjaget 
har inte jagproblematiken utforskats tillräckligt. 

Kjell Espmarks monografi Resans formler (1983) är en grundläggande in-
sats inom Tranströmerforskningen. Studien sträcker sig från enstaka otryckta 
dikter från tiden före debuten till den då senast utkomna samlingen Det vilda 
torget (1983), som endast i korthet behandlas. Espmark har utnyttjat en del 
av poetens dagboksmaterial samt brev till författarkollegor, men han upply-
ser också läsaren om att ”den biografiska informationen” inte kan ”normera 
läsningen av den definitiva texten”; författarens privata erfarenheter trans-
formeras i texten av en objektiveringssträvan och har integrerats i ett nytt 
sammanhang.3 Samtidigt poängterar han att författarens avsikt, som formule-
rats utanför texten, kommer att betraktas ”som en hypotes att prövas mot 
texten”.4 Espmark studerar Tranströmers dikter tematiskt och det lyriska 
jaget utgör i enstaka fall en kompletterande aspekt i analyserna.  

Bara några år senare kom Joanna Bankiers avhandling The Sense of Time 
in the Poetry of Tomas Tranströmer (1985), där poetens tidsuppfattning ana-
lyseras.  

Staffan Bergstens essäsamling Den trösterika gåtan. Tio essäer om To-
mas Tranströmer lyrik utkom 1989. I de enskilda essäerna undersöker Berg-
sten bland annat dikternas bildspråk, deras musikaliska och religiösa kontex-
ter samt berör även i viss utsträckning diktningens jagproblematik. Diktjaget 
står i centrum för intresset framför allt i essän ”Vem är jag? och Vad är 
jag?”. Det är också här som Bergsten försöker förklara varför Tranströmer 
anses vara en objektiv poet, samtidigt som det är missvisande att kalla hans 
poesi för opersonlig. Han söker förklaringen i Eliots teori om det objektiva 
korrelatet.5  

Den senaste avhandlingen, Koncentrationens konst (1999) av Niklas 
Schiöler, inriktar sig främst på de tre senare diktsamlingarna i Tranströmers 
författarskap, Det vilda torget (1983), För levande och döda (1989) och 
                               
3 Kjell Espmark, Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi, Stockholm 1983,     
s. 14. 
4 Ibid., s. 20. 
5 En mer ingående diskussion om nykritiken och T.S. Eliots teori om det objektiva korrelatet 
följer i kapitel II. 
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Sorgegondolen (1996). Schiöler uppmärksammar också i högre grad än 
Espmark och Bergsten hur dikternas form genererar konstnärlig mening. I 
avhandlingens avslutande kapitel inplaceras Tranströmer i en internationell 
litterär tradition. Här visar Schiöler hur Tranströmers poesi är litteraturhisto-
riskt relaterad till symbolismen, imagismen och surrealismen. I avhandling-
ens inledning presenterar Schiöler en mycket grundlig och detaljerad forsk-
ningsöversikt. 

I Begränsningens möjligheter. Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäder-
lund (2008) ägnar Schiöler ett kapitel åt ett jämförande studium av Harry 
Martinsons och Tomas Tranströmers respektive lyriska metod. Schiöler kon-
centrerar sig framför allt på de kortare dikterna och belyser både de uppen-
bara beröringspunkterna men också skillnaderna mellan författarna. 

Av väsentlig betydelse för studiet av Tranströmers författarskap är även 
Lennart Karlströms grundliga bibliografi Tomas Tranströmer. En bibliogra-
fi, 1990 och Tomas Tranströmer. En bibliografi. Del II, 2001.  

I boken Air Mail (2001), redigerad av Torbjörn Schmidt, redovisas brev-
kontakten mellan Tomas Tranströmer och hans amerikanska författarkollega 
Robert Bly. Utöver Schmidts kommentarer till breven rymmer volymen ett 
par dikter av Tranströmer och Bly, både på originalspråk och i översättning. 
Boken speglar poeternas vänskap, hur den utformats genom åren och hur den 
påverkat deras respektive författarskap. 

Magnus Ringgren belyser i boken Det är inte som det var att gå längs 
stranden. En guide till Tomas Tranströmers Östersjöar (1997) mångsidighe-
ten i en av Tranströmers diktsamlingar, men det viktigaste syftet med Ring-
grens studie är att föra läsaren närmare en, vad han kallar, ”fragmentarisk 
men dock berättande text”.6 I sitt senaste arbete om Tranströmer, Stjärnhim-
len genom avloppsgallret. Fyra essäer om Tomas Tranströmer (2001), ger 
han nya synvinklar på valda dikter och analyserar några motiv hos Tran-
strömer, till exempel det politiska läget i 1960-talets Sverige som berörs i 
dikten ”Med älven” och den religiösa upplevelsen i dikten ”Romanska bå-
gar”. Som Ringgren själv påpekar berör också alla essäer ”det man kunde 
kalla Tranströmers lyriska topologi”.7 

Torsten Rönnerstrand har studerat språket i Tranströmers diktning i ett 
flertal artiklar, bland annat har han i ”’Skriften’ på ’sanningsbarriären’” un-
dersökt sanningsbegreppet hos Tranströmer.8 Vidare ägnas ett kapitel i bo-
ken Arketyperna och litteraturen åt ”arketypiska mönster i tre dikter av To-

                               
6 Magnus Ringgren, Det är inte som det var att gå längs stranden. En guide till Tomas Tran-
strömers Östersjöar, Uppsala 1997, s. 11. 
7 Magnus Ringgren, Stjärnhimlen genom avloppsgallret. Fyra essäer om Tomas Tranströmer, 
Uppsala 2001, s. 5. 
8 Torsten Rönnerstrand, ”’Skriften’ på ’sanningsbarriären.’ Om språk och sanning i Tomas 
Tranströmers poesi”, Vår lösen 80(1989):9, s. 563–577. 
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mas Tranströmer”.9 Han vidareutvecklar diskussionen om språkproblemati-
ken i Tranströmers poesi i sitt arbete ”Varje problem ropar på sitt eget 
språk”. Om Tomas Tranströmer och språkdebatten (2003). 

I Birgitte Steffen Nielsens magisteruppsats Den grå stemme. Stemmen i 
poesin, med særligt henblik på Tomas Tranströmers digtning (2002) upp-
märksammas memoarboken Minnena ser mig för första gången i ett veten-
skapligt arbete. Steffen Nielsen behandlar dock i första hand Tranströmers 
lyriska verk och undersöker särskilt ”stemmens udslaggivende betydning for 
den lyriske gestalning i hans forfatterskab”.10  

2006 publicerades Tomas Tranströmers ungdomsdikter, utgivna och 
kommenterade av Jonas Ellerström. Denna publikation är den första som 
koncentrerar sig enbart på Tranströmers poetiska verk före debuten.11 

I sin essäsamling Tranströmerska insektsamlingen från Runmarö beskri-
ver biologen och författaren Fredrik Sjöberg den insektsamling som Tran-
strömer sparat från sin barndom. Boken har inte för avsikt att belysa Tran-
strömers författarskap, men kan tjäna som ett belysande jämförelsematerial i 
diskussionen om poetens memoarbok.12  

1996 utkom Staffan Söderbloms Diktens tal. En poetik där han i två essä-
er resonerar om att läsa Tranströmer. Söderblom lyfter bland annat fram en 
”urscen” i Tranströmers diktning: det oväntade ”meddelandet” som når och 
”bekräftar” poeten. Han kommenterar också förflyttningen i tid och rum som 
ett särdrag i Tranströmers poetiska värld. 

Tranströmers diktning har också blivit föremål för ett stort antal mindre 
omfattande undersökningar av forskare från olika länder. Hänvisningar till 
enstaka studier av mindre omfång görs fortlöpande i min undersökning. Någ-
ra enstaka tidskriftsnummer har under årens lopp helt ägnats Tranströmers 
författarskap: Ironwood (1979:13), Lyrikvännen (1981:5) och World Litera-
ture Today (1990:4). 

Vid flera universitet och högskolor, i Sverige och i andra länder, har det 
skrivits uppsatser på olika nivåer, där enskilda aspekter och motiv i Tran-
strömers dikter studeras. Här vill jag särskilt nämna Lars Hjorts C-uppsats i 
litteraturvetenskap, ”ATT LÄMNA SIN JAGFÖRKLÄDNAD” – Objektivitet 
och universalitet i Tomas Tranströmers 17 dikter. Hjorts syfte är, med hans 

                               
9 Torsten Rönnerstrand, Arketyperna och litteraturen – om arketypbegreppet i litteratur och 
litteraturanalys, Malmö 1993, s. 104ff. 
10 Birgitte Steffen Nielsen, Den grå stemme. Stemmen i poesin, med særligt henblik på Tomas 
Tranströmers digtning, Viborg 2002, s. 10. 
11 Tomas Tranströmer, Tomas Tranströmers ungdomsdikter. Utgivna och kommenterade av 
Jonas Ellerström, Lund 2006. Ellerström påpekar att Espmark i sin monografi om Tranströ-
mer visserligen nämner poetens tidiga verksamhet, men att han inte närmare kommenterar 
dessa dikter. Ellerström nämner också Tranströmers allra första text, ett prosastycke med 
titeln ”Gentleman’s agreement”, men utan att närmare kommentera den. 
12 Fredrik Sjöberg, Tranströmerska insektsamlingen från Runmarö, Lund 2001. 
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egna ord, att ”studera 17 dikters objektivitetssträvan och undersöka vilka 
idéer och föreställningar som kan ligga bakom denna.”13 

Undersökning, syfte och metod 
 
Huvudsyftet med denna studie är att med hjälp av textanalyser undersöka det 
lyriska jagets framträdande såväl i Tranströmers dikter som i hans prosa. 
Jämförelsen mellan dikterna och memoarboken avser att visa författarens 
konsekventa användning av vissa stilmedel, vilka bidrar till att ge verket en 
säregen, personlig karaktär. Som stöd för mina diktanalyser använder jag en 
stilistiskt inriktad kvantitativ metod.  

Pronomenet jag är ett grammatiskt hjälpmedel som används för att mar-
kera subjektets närvaro i dikten. Det är dock inte det enda. Trots en strävan 
efter objektivitet avslöjar diktjaget sin närvaro genom att meddela sina sin-
nesintryck och framhäva vissa detaljer av verkligheten, vilket resulterar i en 
personligt präglad vision. När diktjaget upplever och kommenterar händel-
serna i dikten kan man tala om jagets subjektiva uppfattning av världen. I 
vissa fall är det lyriska jaget dock mer än bara ett iakttagande och registre-
rande jag, då det även färgar dikten emotionellt. I sådana fall ges den subjek-
tiva uppfattningen en personlig prägel. Med termen ”personlig(t)” förstår jag 
det sätt på vilket det lyriska jaget uttrycker sig och uppfattar verkligheten. I 
Tranströmers dikter markeras det mest genom olika stilistiska medel, såsom 
till exempel metaforer och jämförelser. Även frågesatser och utrop förtydli-
gar diktjagets upplevelser och känslor. I beskrivningen av den säregna karak-
tären i Tranströmers dikter kommer jag att ta hänsyn till de stilistiska medel 
han använder sig av.  

Tomas Tranströmer har själv kallat sina dikter för ett slags självbiografi 
eftersom de alla har sin början i genuina upplevelser och att det därför är 
möjligt att utläsa hans livsberättelse ur dem.14 Även om vi vet vilka privata 
händelser eller upplevelser som ligger till grund för en dikt, ska inte ”person-
lig” uppfattas som synonymt med privat. Mitt mål är inte att komma åt dik-
tens tillkomsthistoria eller att undersöka i vilken grad diktjaget är identiskt 
med författaren. I de få fall där jag hänvisar till kända händelser ur författa-
rens liv, använder jag det biografiska materialet enbart för att ytterligare 
belysa en särskild aspekt av dikten. Inte heller den psykologiska aspekten 
skall behandlas i lika stor utsträckning som jagproblematiken. För att uppnå 
tillräcklig bredd kommer jag i några enstaka diktanalyser att hänvisa till 
                               
13 Lars Hjort, ”ATT LÄMNA SIN JAGFÖRKLÄDNAD” – Objektivitet och universalitet i 
Tomas Tranströmers 17 dikter, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 
C-uppsats i litteraturvetenskap, framlagd vid doc. Björn Juléns uppsatsseminarium, VT 1986, 
s. 1.  
14 Samtal med Tomas Tranströmer, 2002.02.26. 
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djuppsykologiska teorier, särskilt Jungs lära om det omedvetna och arkety-
perna. Själv tycker Tomas Tranströmer att hans arbete som psykolog är vik-
tigt för honom som författare: 

Ta det här med människan inom oss som jag ofta skriver om. Det är sån’t 
som jag blivit uppmärksam på genom min utbildning. Men jobbet har också 
en annan betydelse. Jag får en intensiv kontakt med samhällsproblemen och 
behöver inte alltid visa att jag är engagerad.15 

Samtidigt påpekar han att poeten i honom inte påverkas av psykologen. 
Även om arbetet utförs på både ett medvetet och omedvetet plan så är det 
ändå ”konstnären som hanterar de olika delarna av mitt [Tranströmers] psy-
ke – inte psykologen.”16 Sina psykologiska kunskaper har han oftast använt i 
den direkta kontakten med läsaren under diktuppläsningar, då han försökt 
åstadkomma en dialog med åhörarna, en viss typ av gruppdiskussion. Jag ska 
dock inte koncentrera mig på poetens kunskaper i psykologi och erfarenheter 
från hans yrkesliv. 

För att begränsa undersökningsmaterialet tar jag inte hänsyn till Tran-
strömers brev eller dagboksanteckningar. I de enstaka fall då jag i diktanaly-
serna ändå hänvisar till de brev eller dagboksanteckningar, som Espmark 
anför i sin monografi, gör jag det för att belysa författarens eventuella över-
väganden när det gäller val av pronomina eller andra subjektsmarkeringar. I 
centrum för mina analyser står det lyriska subjektet, det sätt på vilket det 
framträder i dikterna samt det personliga sätt på vilket det beskriver ”verk-
ligheten”. Uttryck som ”det lyriska jaget” och ”det lyriska subjektet” kom-
mer att användas som synonymer.  

I de tidigare nämnda Tranströmerstudierna uppmärksammas närvaron av 
och egenskaper hos det lyriska jaget i Tranströmers verk endast som del-
aspekter av de huvudämnen som är föremål för studium. Jagproblematiken 
som sådan har dock inte varit föremål för någon separat studie. Bergsten och 
Schiöler poängterar betydelsen av Eliots opersonlighetsteori för Tranströ-
mer, samt försöker med hjälp av en kvantitativ metod visa poetens tendens 
till ”objektivitet”. Särskilt utifrån Bergstens undersökning av förekomsten av 
det personliga pronomenet jag kan man dra slutsatsen att dikterna har blivit 
mindre objektiva med tiden. Han har valt att undersöka frekvensen av det 
manifesta jaget i diktarens verk. Han har tagit upp de fall där det lyriska 
subjektet talar i första person singularis, men utelämnat de dikter där namn-
givna historiska personer talar i första person. Av hans undersökning fram-

                               
15 Ulf Jönsson, ”Möte med Tomas Tranströmer. Poetiskt nationalmonument som hjälper 
arbetslösa.”, Arbetarbladet 1983.03.18. 
16 Inger Raune, ”Tomas Tranströmer. Poeten som är psykolog”, Psykologtidningen 1989:24, 
s. 6. 
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går att förekomsten av pronomenet jag är sparsamt, men att ändå bruket av 
pronomenet visar en ökande frekvens:17 

 
17 dikter (1954)    4 
Hemligheter på vägen (1958)   2 
Den halvfärdiga himlen (1962)   12 
Klanger och spår (1966)   36 
Mörkerseende (1970)    29 
Stigar (1973)    22 
Östersjöar (1974)    10 
Sanningsbarriären (1978)   43 
Det vilda torget (1983)   58 

Siffrorna visar tydligt att pronomenet jag förekommer oftare i Tranströmers 
senare dikter. Ändå kan de vara vilseledande, eftersom Bergsten, som han 
själv påpekar, inte tar hänsyn till dikternas och diktsamlingarnas omfång, 
eller de andra pronomina som visar närvaron av ett jag. 

 Schiöler å andra sidan hävdar i sin undersökning att jaget framträder sär-
skilt tydligt i Tranströmers 60- och 70-talslyrik och därefter åter intar en mer 
undanskymd position.18 Han avstår från att styrka sitt påstående med hjälp av 
ett statistiskt underlag och antyder inte heller om han tagit hänsyn till dikter-
nas omfång. Den kvantitativt varierande förekomsten av ett lyriskt jag i för-
fattarskapet kommenterar han enbart i en avslutande, sammanfattande dis-
kussion som en av de nämnvärda egenskaperna i Tranströmers lyriska pro-
duktion.  

Statistiska undersökningar i litteraturstudier är enligt Peter Hallberg ett 
vanligt och ibland ofrånkomligt hjälpmedel, precis som i all annan veten-
skap. Redan formuleringar som ”ett vanligt motiv” eller ”gång på gång före-
kommande ord” implicerar ett statistiskt underlag. Inom humaniora har stati-
stiken ofta mötts med skepsis. Tabeller, som påvisar frekvensen av ett ord 
eller ett uttryck, behöver inte alltid bekräfta den karakteristiskt pregnanta 
betydelsen som man söker bevisa med hjälp av den kvantitativa metoden. 
Hallberg understryker dock att ”[f]rekvenslistor förser oss med ledtrådar, 
som det kanske annars inte alltid är så lätt att upptäcka”.19 

I den statistiska undersökningen av förekomsten av pronomenet jag tar jag, 
till skillnad från Bergsten, hänsyn till alla personliga pronomina i första person 
singularis och pluralis samt till diktsamlingarnas omfång. Eftersom antalet 
dikter inte alltid motsvarar samlingarnas egentliga omfång har jag räknat alla 
ord (inklusive titlar) i diktsamlingarna. Därefter har jag räknat ut det procentu-
                               
17 Staffan Bergsten, Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, Stock-
holm 1989, s. 13f. 
18 Niklas Schiöler, Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi, (diss. Göte-
borg) Stockholm 1999, s. 194. 
19 Peter Hallberg, ”Statistik i den litterära analysens tjänst”, Peter Hallberg, Gunnar Hansson, 
Göran Hermerén, Karl Erik Rosengren, Jan Thavenius, Litteraturvetenskap. Nya mål och 
metoder, Stockholm 1966, s. 35. 
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ella antalet pronomen i första person singularis samt pluralis i de olika dikt-
samlingarna. Därutöver har jag räknat antalet dikter med pronomen i första 
person singularis och antalet dikter där något pronomen i första person pluralis 
förekommer; ibland förekommer båda sorters pronomen i samma dikt, vilket 
förklarar varför summan inte är lika med 100%. I den kvantitativa undersök-
ningen tar jag inte hänsyn till andra pronomen, t.ex. till de som uttrycker andra 
och tredje person singularis och pluralis. De dikter, där diktjagets närvaro inte 
är markerat med något av dessa pronomen, är inte medtagna i undersökningen. 
Resultatet av undersökningen, som presenteras längre fram i avhandlingen, 
skiljer sig en del från Bergstens respektive Schiölers.  

Den statistiska undersökningen används enbart som hjälpmedel och jäm-
förelsematerial och ska inte betraktas som bevis på ett kännetecknande drag i 
författarskapet. Den objektiva respektive subjektiva karaktären i diktsam-
lingarna uttrycks med en mängd andra formuleringar, konstruktioner och 
retoriska figurer, vilket kommer att visas i de analytiska kapitlen. 

Det lyriska jaget i forskningen 

Jagproblematiken är ett ämne som blivit föremål för en mängd olika studier. 
Av särskilt intresse för min egen undersökning är den diskussion som fram-
för allt tyska forskare presenterat i ett antal arbeten. 

Det lyriska jagets status och funktion har diskuterats bland annat av 
Wolfgang G. Müller i Das lyrische Ich. Erscheinungsformen gattungseigen-
tümlicher Autor-Subjektivität in der englischen Lyrik (1979). De första två 
kapitlen innehåller en diskussion och en omfattande omprövning av de be-
fintliga definitionerna av begreppet samt ett försök att formulera en ny defi-
nition. 20  

Müller påpekar att begreppet ”det lyriska jaget” användes för första gång-
en 1910, av en tysk poet, Margarete Susman. I Das Wesen der modernen 
deutschen Lyrik menar hon att jaget i ett lyriskt verk ska skiljas från ”Ich im 
real autobiografischen Sinne”.21 Senare utvidgades detta resonemang av 
Oskar Walzel i uppsatsen ”Schicksale des lyrischen Ichs” (1916), där han 
hävdar att det lyriska jaget är lika med pronomenet jag som i det författade 
verket representerar den talande personen.22 Müller menar dock att det egent-
ligen är överflödigt eftersom lyriken per definition är en subjektiv monolog, 
oavsett om det lyriska subjektet är identiskt eller ej med verkets författare. 
Det skulle därför innebära en pleonasm att tala om ett sådant subjekt. Trots 
                               
20 Wolfgang G. Müller, Das lyrische Ich. Erscheinungsformen gattungseigentümlicher Autor-
Subjektivität in der englischen Lyrik, Heidelberg 1979, s. 11ff. 
21 Margarete Susman, Das Wesen der modernen deutschen Lyrik, Stuttgart 1910, s. 18. 
22 Oskar Walzel,”Schicksale des lyrischen Ichs” (1916), Das Wortkunstwerk, Leipzig 1926, s. 
260–276. 



 19 

allt vill han inte underskatta Walzels undersökningar och tycker att de är 
ytterst upplysande. Vidare konstaterade Walzel att särskilt i den moderna 
lyriken saknas ordet ”jag” och andra former av pronomen i första person 
singularis, vilket han kallar för ”Entichung der Lyrik”.23 Müller understyker 
att även om man inte betraktar det lyriska jaget som identiskt med pronomet 
jag, är det inte rimligt att helt bortse från poetens sätt att arbeta och använda 
personliga pronomen. Han hävdar att även om Oskar Walzel inte försökte 
definiera det lyriska jaget, så har han utan tvekan bidragit till problemlös-
ningen.24 

I anslutning till den inledande presentationen av frågeställningen kring det 
lyriska jaget tar sig Müller an de olika definitioner som uppkommit genom 
åren. Det lyriska jaget har definierats av forskare som en förening av subjek-
tet och objektet, en förmedlare av känslor i sorgedikter, ett biografiskt jag, 
samt en förening av läsaren och poeten. Vidare har det definierats som ett 
filosofiskt jag, ett underindividuellt jag, samt ett kollektivt jag, för att sedan 
även ses som en faktor i kommunikationsprocessen. Varje tidigare definition 
av det lyriska jaget kommenteras och ifrågasätts av Müller.  

Med utgångspunkt i de kommenterade befintliga definitionerna försöker 
Müller formulera en ny förståelse av det lyriska jaget. Han understryker att 
det lyriska jaget inte kan likställas med pronomen i första person singularis.  

Die Eigenschaft des Lyrischen oder der Lyrik als Gattung ist radikal zu 
scheiden von der innerhalb der Gattung möglichen Erscheinung des lyrischen 
Ichs, das immer eine untergeordnete, nicht eine übergeordnete Grösse ist.25 

Enligt Müller kan slutsatsen dras att ett lyriskt verk kan inbegripa ett lyriskt 
jag, men det är inget villkor som varje lyriskt verk behöver uppfylla. Exem-
pel på den sortens dikter i Tranströmers lyrik diskuteras i det tredje kapitlet. 
Vidare hävdar Müller att det lyriska jaget förekommer när det subjektiva 
formuleras i texten på ett speciellt sätt. I lyriken är ett uttalande i hög grad 
bundet till ett subjekt, som redan finns i verkets särskilda formgestaltning. 
Det väsentliga är hur ett uttalande formuleras, och det lyriska subjektet kan 
sägas bli synliggjort i diktens form.26 Vidare poängterar Müller skillnaden 
mellan det lyriska subjektet och det självbiografiska elementet i ett lyriskt 
verk. Om självbiografiska element förekommer i dikter innebär det inte att 
det lyriska jaget kan likställas med diktarens jag. Müller förtydligar sin in-
ställning på denna punkt genom att hävda att det lyriska jaget inte är ett ut-
vidgande av diktens självbiografiska innehåll.27 Många av Tranströmers dik-

                               
23 Walzel, 1926, s. 264. 
24 Müller, 1979, s. 12f. 
25 Müller, 1979, s. 31. 
26 Ibid. Det bör påpekas att Müller använder begreppet ”det lyriska jaget” synonymt med 
begreppet ”det lyriska subjektet”. 
27 Ibid., s. 39f. 
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ter har en klar biografisk bakgrund. Några av dem, till exempel ”I Nildeltat”, 
”Göken” eller ”Det blå huset” diskuteras i de analytiska kapitlen längre fram 
i avhandlingen och där visar jag, i överensstämmelse med Müllers påståen-
de, att det självbiografiska i dikten inte påverkar det lyriska jaget, att det 
lyriska jaget inte är identiskt med diktens författare. En annan viktig skillnad 
som Müller väljer att påpeka är skillnaden mellan ett lyriskt jag och ett roll-
jag. Medan det lyriska jaget uppvisar en speciell form, som blir tydligast i 
den språkliga gestaltningen, i textens materiella och inte tematiska kvalitet, 
behöver ett rolljag sättas i ett bestämt sammanhang och göras så trovärdigt 
som möjligt. Författare till rolldikter förväntas uppvisa förmågan att sätta sig 
in i ett annat sammanhang och i ett annat väsen.28  

Frågan om subjektet och det individuella diskuterades redan av Kant, som 
identifierade ”jaghet” (Ichheit) och subjekt med självreflektion, och hävdade 
att den aktiva medverkan av förståndet är nödvändig för varje framställ-
ning.29 Frågan var även central för hermeneutiken, och framför allt för F. W. 
Schelling, den tyska idealismens portalfigur. 

En av företrädarna för den tyska idealismen, som följer i Schleiermachers 
och Gadamers spår, är Manfred Frank. I uppsatsen ”Subjekt, Person, Indivi-
duum” talar han om subjektet som det allmänna, om personen som det speci-
ella och om individen som det egna medvetandet (”einzelne Selbstbewusst-
sein”) och redogör för olika perspektiv som ligger till grund för förståelsen 
av dessa begrepp.30 Något förenklat talar han om tre paradigm, bekännelse-
teoretiskt, semantiskt och hermeneutiskt, och med utgångspunkt i dem för-
klarar han hur förståelsen av de nämnda begreppen har förändrats. Frank 
utgår ifrån bekännelseteorin där subjektivitet anses vara något allmänt, som 
en egenskap gemensam för alla väsen som är medvetna om självet. Vidare 
pekar Frank på att det var Hegel som för första gången uppmärksammade 
den dubbla semantiska betydelsen av uttrycket ”jag” (subjektet i allmänhet 
och den enstaka individen) och som gick närmare in på denna problematik. 
Först senare, i den som Frank kallar nyare semantiska diskussionen, har 
Strawson och Tugendhat försökt att individualisera pronomenet i första per-
son singularis. De betraktar inte personen som något allmängiltigt med en 
transcendent status, utan som något speciellt eftersom han/hon äger ett med-
vetande. Frank tycker dock att frågan i och med detta inte är tillräckligt ut-
redd och påpekar också att de inte betraktar personens identitet som något 
särskiljande och dessutom som en bärare av en mängd egenskaper. Vidare 
redogör han för den ännu strängare hermeneutiska uppfattningen av jaget, 
där personen med alla sina egenskaper inte betraktas som individ. Herme-

                               
28 Ibid., s. 45ff. 
29 Manfred Frank, ”Subjekt, Person, Individuum”, Individualität. Poetik und Hermeneutik, 
XIII, hrsg. von Manfred Frank und Anselm Haverkamp, München 1987, s. 7; Jfr även An-
drew Bowie, From Romanticism to Critical Theory. The Philosophy of German Literary 
Theory, London 1997, s. 30ff. 
30 Frank, 1987, s. 3–20. 
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neutiken har till och med ifrågasatt ett samband mellan det allmänna och det 
individuella jaget. Enligt den hermeneutiska uppfattningen är det individuel-
la semantiskt innovativt; det är en modifiering av de redan befintliga språkli-
ga strukturer som används för beskrivningar av omvärlden. 31 Franks histo-
riska genomgång visar det långvariga intresset för begreppet och dess kom-
plexitet. 

Ett av de mer betydelsefulla verken i diskussionen om det lyriska subjek-
tet är Hiltrud Gnügs Entstehung und Krise lyrischer Subjektivität. Von klas-
sischen lyrischen Ich zur modernen Erfahrungswirklichkeit (1983). I det 
inledande kapitlet diskuterar Gnüg själva begreppet subjektivitet och söker 
förklaringen till den förändrade uppfattningen om subjektets roll och subjek-
tets framställning i litteraturen framför allt i Hegels estetik, men tar även upp 
Kants filosofiska idéer om individen. Vidare visar hon med hjälp av analyser 
av några representativa texter från de efterföljande litterära epokerna hur 
förändringen har fortskridit. Hennes studie ger en bra bild av den diskussion 
om det lyriska subjektet som förts av litteraturkritikerna ända sedan romanti-
ken och med särskild intensitet under 1900-talet. 

Vidare har Karl Pestalozzi i sitt arbete Die Entstehung des lyrischen Ich. 
Studien zum Motiv der Erhebung in der Lyrik diskuterat problematiken kring 
det lyriska subjektet med utgångspunkt i bland annat Hegels estetik. Han 
poängterar i början den markanta skillnaden som uppmärksammas i forsk-
ningen kring det lyriska subjektet, nämligen skillnaden mellan ”jag” (Ich) 
och ”själv” (Selbst).32 I likhet med Wolfgang G. Müller utgår Pestalozzi i sin 
diskussion kring definitionen av det lyriska jaget från Margarete Susmans 
arbete. Han redovisar noggrant hennes polemiska inställning till definitionen 
och förståelsen av det lyriska jaget som identiskt med diktarens jag. Pesta-
lozzi presenterar dock ingen ny definition av det lyriska jaget, syftet med 
hans arbete är framför allt att kartlägga härkomsten av den för Susman aktu-
ella definitionen, alltså att det lyriska jaget är en form skapad av en poet med 
utgångspunkt i hans/hennes personliga upplevelser och att det inte kan lik-
ställas med poeten själv.33 

Subjektivitetens utveckling i litteraturen och en beskrivning av den dis-
kussion som växte fram som en följd av denna utveckling redovisas också i 
Philip Shaws och Peter Stockwells (ed.) Subjectivity and Literature from the 
Romantics to the Present Day (1991). 

I Sverige har problemkomplexet jag-subjektivitet-text diskuterats av Jan 
Holmgaard i inledningen till avhandling Jaget i texten.34 Holmgaard börjar 
med att förtydliga hur han tänker se på texten och på jaget i sin studie. Sam-
tidigt som han förklarar att de frågor han ställer, alltså ”Hur ser ett jag ut i 
                               
31 Ibid., s. 5. 
32 Karl Pestalozzi, Die Enstehung des lyrischen Ich. Studien zum Motiv der Erhebung in der 
Lyrik, Berlin 1970, s. VIII. 
33 Ibid., s. 342–356. 
34 Jan Holmgaard, Jaget i texten, (diss.) Stockholm 1998, s. 13–30. 
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fiktionens form och hur är den text utformad som inhyser ett sådant jag?”, 
inte besvaras med utgångspunkt i en ”på förhand definierad ’metod’”, hänvi-
sar han till Gadamers definition av texten, till Schleiermachers syn på sub-
jektet och Franks uppfattning om ”subjektet” och ”individen”.35 Han påpekar 
att ”subjektet betraktas dels som ett skrivande subjekt i dess komplicerade 
och konfliktfyllda relation till texten, dels som ett fiktivt jag inom textens 
autonoma struktur.” Huvudsyftet med Holmgaards studie är att visa hur ett 
antal valda författare iscensätter ”frågan om jaget i fiktionens former.” 36 

Den ovan presenterade översikten av forskningen kring det lyriska sub-
jektet pekar på komplexiteten hos jagproblematiken och utgör samtidigt 
utgångspunkten för min egen undersökning. Jag utgår från Müllers val att 
inte likställa det lyriska jaget med pronomen i första person singularis, och 
med stöd i hans uppdelning av olika typer av subjekt undersöker jag det tran-
strömerska diktjaget. Müller förklarar att det lyriska jaget finns i dikten när 
det subjektiva formuleras på ett speciellt sätt. I anslutning till hans stånd-
punkt kommer jag i mina analyser att ta hänsyn till verkets särskilda formge-
staltning och de stilistiska medel som används. Han uppmärksammar även 
den självbiografiska aspekten och understyrker att det inte är rätt att likställa 
det lyriska jaget och poeten, en uppfattning som jag delar. Det lyriska jaget i 
Tranströmers dikter likställs inte med författarens person. Till skillnad från 
Müller kommer jag inte att fördjupa mig i diskussionen kring själva defini-
tionen av det lyriska jaget. Här ges enbart en översikt av forskningen över 
ämnet. Det centrala i den definitionen av det lyriska jaget som jag utgår ifrån 
är att det är en litterär konstruktion, en fiktiv gestalt som i dikten uttrycker 
sina upplevelser, reflektioner och känslor. Definitionen kommer att breddas 
och fördjupas i det andra kapitlet i avhandlingen. 
 

* 

Avhandlingen disponeras i fem kapitel, där det första utgör en analys av 
Tranströmers hittills enda prosaverk Minnena ser mig. Skildringen omfattar 
blott barndomen och ungdomsåren, och når fram till den period då Tran-
strömer blir poet. Hur denne betydelsefulle poet ser på sig själv och hur han 
beskriver denna tid i sitt liv är självfallet av stort intresse. Även denna bok 
har väckt stor internationell uppmärksamhet och den har blivit översatt till 
många språk.  

I centrum för analysen står de mest framträdande stildragen som utmärker 
detta korta prosaverk. Jagproblematiken och texternas motivkretsar är det 
som i första hand uppmärksammas. För att komma fram till en rimlig genre-
bestämning av Minnena ser mig diskuteras i ett teoretiskt avsnitt förhållandet 
mellan memoar och självbiografi. En självbiografi har som underliggande 

                               
35 Ibid., s. 17ff. 
36 Ibid., s. 20f. 
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syfte att visa autobiografens personliga utveckling, medan memoarer anses 
koncentrera sig på själva livsförloppet och inte så mycket på den inre per-
sonligheten.37 Men när det gäller en poet kan man fråga sig om nerskrivna 
hågkomster verkligen utgör blott en objektiv skildring av livet. Jag avser 
därför att undersöka hur det personliga och det opersonliga framträder i 
Tranströmers Minnena ser mig, samt hur en skenbart objektiv poet, som 
ändå skriver en personlig poesi, skapar distans till de i memoarboken be-
skrivna händelserna. 

Tidigare forskning har visat att Tranströmer i sin diktning använt sig av 
minnen, något som skulle kunna ses som ett eget erfarenhetsmaterial. Vissa 
händelser, som kan ligga till grund för en dikt, skildras också i memoarbo-
ken (exempelvis tar ett memoarkapitel upp en tonårsperiod präglad av svår 
ångest; i ”Från vintern 1947” har samma erfarenhet förmedlats i dikt). I dik-
terna får samma händelser ur författarens liv i huvudsak en annan funktion 
än i prosan. Ibland kan Tranströmer sammanföra händelser från olika tidspe-
rioder i en dikt för att på så sätt finna rätt uttryck för den underliggande tan-
ken, diktens budskap. I vilken grad skeendena som skildras i memoarboken 
är identifierbara i dikterna skall också undersökas. I första hand tänker jag 
koncentrera mig på stildragen i memoarboken i jämförelse med stildragen i 
dikterna, hur det personliga och opersonliga konstrueras, samt hur dikterna i 
detta avseende förhåller sig till memoarboken Minnena ser mig. En sam-
mankoppling av lyriken med memoarskildringen är både tänkvärd och gi-
vande, och kan också säga något viktigt om Tranströmers föreställningsvärld 
och litterära metod. 

Minnena ser mig slutar vid den tidpunkt när Tranströmer börjar publicera 
sina dikter, därför känns det naturligt att på detta ställe ge en översikt av den 
litterära miljön vid tiden för Tranströmers debut. Detta görs i det följande 
kapitlet, som kan betraktas som en övergång till studiet av poetens lyriska 
verk.  

Med utgångspunkt i Tranströmers egna uttalanden om sitt tidiga intresse 
för poesi kommer jag således i studiens andra kapitel att undersöka hur mo-
dernismen mottogs i Sverige under 50-talet. Min avsikt är att undersöka i 
vilken grad och på vilket sätt som Tranströmer närmar sig eller avviker från 
andra författare i samma generation. Jag skall även visa hur de modernistiska 
impulserna avspeglas i Tranströmers dikter. I min framställning koncentrerar 
jag mig på de av modernismens huvudtankar som är av störst intresse för 
min egen studie, de om avpersonalisering och dehumanisering (Enthumani-

                               
37 Detta är en vanligt återkommande distinktion i litteraturen om biografi och memoar, se t.ex. 
Roy Pascal, Design and Truth in Autobiography, London 1960; Wayne Shumaker, English 
Autobiography. Its Emergence, Materials, and Form, Berkeley 1954; Georg Andrén, ”Me-
moarkritikens psykologiska problem”, Arkiv för psykologi och pedagogik, Band II, Uppsala 
och Stockholm 1923; Merete Mazzarella, Att skriva sin värld. Den finlandssvenska memoar-
traditionen, Helsingfors 1993; Eva Hættner-Aurelius, Lisbeth Larsson, Christina Sjöblad, 
Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650–1989. En bibliografi, Lund 1991  
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sierung)38 av det lyriska subjektet. I detta kapitel tar jag också upp nykritiken 
och T.S. Eliots teori om det objektiva korrelatet. Utpräglade strömningar 
som till exempel imagism, symbolism och surrealism kommer däremot att 
presenteras mer översiktligt.39 

Därefter följer tre textanalytiska kapitel, där jag tolkar ett urval dikter ur 
Tranströmers hela författarskap. Dikterna har valts främst med tanke på det 
lyriska jagets framträdande i dem. I början behandlas de dikter där diktjaget 
inte är manifesterat alls eller inte framträder öppet i första person singularis 
utan döljer sig bakom pronomen och andra ord i tredje person singularis. Här 
försöker jag klassificera diktjagets olika förklädnader och delar in dem i tre 
grupper: roller som tillhör drömvärlden, roller som har med jagets ”vand-
ring” att göra, och slutligen dikter med mer neutrala uttryck i tredje person 
singularis. I de följande kapitlen kommer jag att analysera dikter där det 
lyriska jaget framträder mer och mer öppet: diktjaget i andra person singula-
ris och som ett kollektivt subjekt. Slutligen kommer dikter med ett explicit 
manifesterat jag att analyseras, men även här skall jag dela in dikterna i 
grupper. I första gruppen behandlas dikter med explicit manifestation av det 
lyriska jaget först i diktens senare del, i den andra gruppen behandlas texter 
med explicit manifestation av jaget redan i diktens början. Inom varje kapitel 
kommer dikterna att behandlas kronologiskt. Denna disposition syftar till att 
understryka att Tranströmers dikter äger en starkt personlig karaktär, trots 
tendensen till objektivitet. 
 

                               
38 Jfr Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart, 
Hamburg 1956, s. 26. 
39 En omfattande presentation av symbolismen, imagismen och surrealismen och Tranströ-
mers relation till dessa strömningar företas av Schiöler. Se Schiöler, 1999, s. 197ff. 
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I. Att skriva sitt liv  

Tomas Tranströmers bok Minnena ser mig utkom våren 1993.40 Boken rym-
mer på knappt 60 sidor författarens hågkomster från tidig barndom till slutet 
av gymnasietiden då han började skriva och publicera dikter. Från början var 
tanken att skriva en längre självbiografi, vilket Tranströmer berättade för 
Carl Otto Werkelid i en intervju,41 men den sjukdom som poeten drabbades 
av hösten 1990 ledde till att planen ändrades och verket kom att begränsas 
till de åtta första av de sammanlagt tretton planerade kapitlen. De aldrig 
skrivna fem kapitlen skulle handla om två personer som har spelat en bety-
delsefull roll för Tomas Tranströmer – teologen Gösta Kellerman och konst-
nären Wilhelm Törnqvist.42 Tanken var också att skildra studentlivet på uni-
                               
40 Redan 1989 trycktes ett av kapitlen ur den kommande memoarboken i en vänbok till Bertil 
Albrektson (Tomas Tranströmer, ”Folkskola. (1/2 memoarkapitel)”. Från klagovisor till 
jubelrop. En vänbok till Bertil Albrektson på 60-årsdagen 27/9 1989, Uppsala 1989, s. 67–
68.). 1990 trycktes ytterligare ett kapitel tillägnat Kjell Espmark (Tomas Tranströmer, ”Real-
skola. Ett memoarkapitel”, Poesi och vetande. Till Kjell Espmark 19 februari 1990, red. 
Urpu-Liisa Karahka och Anders Olsson, Stockholm 1990, s. 301–306.). I augusti 1993 publi-
cerade Svenska Dagbladet ytterligare ett kapitel med titeln ”Exorcism” (Caj Lundgren, ”Ex-
orcism. Utdrag ur Minnena ser dig [sic!] av Tomas Tranströmer”, Svenska Dagbladet 
1993.08.08 [Lundgren, 1993b]). Även Västmanlands Läns Tidning publicerade redan i augus-
ti första kapitlet ur Tranströmers prosabok (Kerstin Bergold, ”Minnena ser mig av Tomas 
Tranströmer – första kapitlet exklusivt i Västmanlands Läns Tidning”, Västmanlands Läns 
Tidning 1993-08-21). Innan hela Minnena ser mig publicerades i Sverige fanns det redan 
enstaka kapitel översatta och publicerade utomlands (1991 publicerades kapitlet ”Museer” på 
polska och kapitlet ”Realskola” på danska; i januari 1993 publicerades fem kapitel på engels-
ka (”Minnena”, ”Museer”, ”Folkskola”, ”Realskola”(inte komplett) och ”Exorcism”) och i 
februari 1993 publicerades kapitlet ”Exorcism” på spanska. Jfr Lennart Karlström, Tomas 
Tranströmer. En bibliografi. Del 2, Västerås 2001, resp. sidor: 170, 96, 110 och 187). 1992 
publicerades i Tyskland bibliofilupplagan Schmetterlingsmuseum. Fünf autobiographische 
Texte. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel, Leipzig 1992; kapitlen som inte finns med 
i denna bibliofilupplaga är: ”Minnen”, ”Kriget” och ”Biblioteket”. Den kompletta memoarbo-
ken i tysk översättning utkom först 1999: Die Erinnerungen sehen mich. Aus dem Schwedi-
schen von Hanns Grössel, München 1999). 
41 Carl Otto Werkelid, ”Den första svåra tiden lättades upp av musik”, Svenska Dagbladet 
1991.12.31. 
42 Gösta Kellerman var Tranströmers religionslärare på Södra Latin, en av de ljusare gestal-
terna under gymnasietiden och i fortsättningen författarens vän ännu fram till debuten 1954. 
Samtal med Tomas Tranströmer, 2006.03.20. Wilhelm Törnqvist var en god vän till familjen; 
Tranströmer kom i kontakt med honom under sommarvistelser på Runmarö. I utkastet till det 
tänkta memoarkapitlet skildrar Tranströmer konstnärens sätt att arbeta, hur det påverkade 
hans eget sätt att se på konstnärligt arbete. Tranströmer påstår att Törnqvist lärde honom 
formens betydelse och vad det innebar att vara konstnär. Samtidigt förklarar Tranströmer att 
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versitetet. Ett kapitel skulle ägnas åt tiden under militärtjänsten. Däremot 
hade Tranströmer inte planerat att gå in i detalj på sitt eget poesiskrivande, 
att skildra bakgrunden till sina dikter eller arbetsprocessen. Han tänkte inte 
heller skriva om sitt arbete som psykolog.43 

Som väntat uppmärksammades utgivningen av poetens memoarer stort i 
pressen, även om det inte kan jämföras med det enorma intresse som följde 
diktsamlingarnas utgivning. Artiklarna och recensionerna är snarast av pre-
senterande karaktär, och innehåller inte så mycket analyser av eller kommen-
tarer till själva innehållet i memoarerna. De på förhand publicerade avsnitten 
i Västmanlands Läns Tidning och i Svenska Dagbladet inleds med en kort-
fattad bakgrundshistoria till prosaboken. När det gäller genrebestämning och 
benämning av boken råder det ingen konsensus bland skribenterna. Minnena 
ser mig kallas ”den tunna prosaboken”,44 ”den lilla memoarboken”,45 ”själv-
biografi”,46 ”kortfattade memoarer”,47 ”prosavolym”, ”minnesanteckning-
ar”,48 ”den lilla minnesboken”,49 ”bok med barn- och ungdomsminnen”.50 
Förutom recensionerna i samband med utgivningen av boken har inte myck-
et skrivits om poetens första verk på prosa.51  

Hittills har Minnena ser mig kommenterats enbart i ett fåtal studier; en av 
dem är Birgitte Steffen Nielsens magisteruppsats Den grå stemme – stemmen 
i poesin, med særligt henblik på Tomas Tranströmers digtning (2001).52 Det 
är dock inte Nielsens huvudsyfte att mer ingående diskutera poetens prosa-
bok eller bestämma dess genretillhörighet. I första hand koncentrerar hon sig 
på en diskussion av rösten i Tranströmers lyriska verk och för kring detta 
ämne en konstruktiv dialog med Horace Engdahl.53 Endast två gånger åbero-
par hon Minnena ser mig; i första kapitlet använder hon sig av ett avsnitt i 
poetens memoarbok, där Tranströmer berättar om sin uppväxt som skilsmäs-
sobarn, och i uppsatsens avslutning återberättar hon från memoarbokens 
första kapitel historien om hur pojken Tranströmer ensam hittar hem efter en 
skolkonsert. Båda avsnitten skall tjäna som exempel på det tranströmerska 

                                                                                                                             
genom kontakten med Törnqvist bestämde han sig för att vara ”en avbruten poet”, en poet 
med vanligt borgerligt yrke. Samtal med Tranströmer, 2006.01.31 och 2006.03.20. Kopian på 
kapitlets utkast finns i avhandlingsförfattarens ägo. 
43 Samtal med Tomas Tranströmer, 2005.11.04 och 2006.01.31. 
44 Sune Örnberg, ”Poeten som låter dikterna tala”, Göteborgs-Posten 1996.04.14. 
45 Staffan Bergsten, ”Uppdraget att vara barn”, Allt om Böcker 1994:4, s.17. 
46 Caj Lundgren, ”Bilden av en stor poet får oväntade nyanser”, Svenska Dagbladet 
1993.08.08 [Lundgren, 1993a]. 
47 Tommy Olofsson, ”’Jag är nu långt ute i kometsvansen.’ Tomas Tranströmers mycket 
kortfattade memoarer framkallar ett andäktigt inre jubel”, Svenska Dagbladet 1993.09.10. 
48 Eva Ström, ”Porträtt av en poet som larv”, Svenska Dagbladet Snällposten 1993.09.10. 
49 Magnus Ringgren, ”’Inom mig bär jag mina tidigare ansikten’”, Dagen 1993.09.16. 
50 Mikael van Reis, ”Det friska ögat”, Göteborgs-Posten 1993.09.10. 
51 Jag tar inte hänsyn till berättelsen ”Gentleman’s agreement” som Tranströmer publicerade i 
studenttidskriften Loke före debuten 1954 (se kap. II, s. 72). 
52 Birgitta Steffen Nielsens magisteruppsats har 2002 publicerats med samma titel i bokform.  
53 Steffen Nielsen diskuterar först och främst Engdahls Beröringens ABC – en essä om rösten 
i litteraturen, Stockholm 1994. 
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tonfallet. Steffen Nielsen konstaterar att ”[i] begge passager fra Minnena ser 
mig […] taler den erindrende med en distancens loyalitet over for den, han 
var som barn”.54 Sara Danius undersöker i essän ”De vilda rummen. Tomas 
Tranströmers Söder” framställningen av Stockholm med utgångspunkt i 
poetens Minnena ser mig. Hon jämför också denna framställning med Tran-
strömers dikter och konstaterar att Stockholm, staden som Tranströmer växte 
upp i, träder fram sent i författarskapet. Danius påpekar att både i beskriv-
ningen av staden i memoarboken och i dikterna spelar rummen och det 
rumsliga en viktig roll.55 I essän jämförs för första gången Tranströmers pro-
saverk och hans dikter, men samtidigt behandlar den enbart ett tema och inte 
boken i sin helhet. Varken Steffen Nielsen eller Danius diskuterar genrepro-
blematiken eller de olika beteckningar av prosaverket som använts av recen-
senterna. 

”Minnena ser mig” 

1983 publicerades Tranströmers nionde diktsamling, Det vilda torget. En av 
dikterna bär samma titel som den tio år senare publicerade prosaboken. Dik-
ten lyder: 

 
 En junimorgon då det är för tidigt 
 att vakna men för sent att somna om. 
 
 Jag måste ut i grönskan som är fullsatt 
 av minnen, och de följer mig med blicken. 
 
 De syns inte, de smälter helt ihop 
 med bakgrunden, perfekta kameleonter. 
 
 De är så nära att jag hör dem andas 
 fast fågelsången är bedövande.56 

Staffan Bergsten uppmärksammar i sin analys av dikten flera viktiga aspek-
ter, och inledningsvis kommenterar han också särskilt grönskan som ”är 
fullsatt / av minnen”. Längre fram i analysen poängterar han att den omtala-
de grönskan inte är ”bärare av minnen, den är ’fullsatt’ av dem, som om de 
trängdes mellan bladen med ansikten som helt ’smälter ihop med bakgrun-
den’”.57 Minnena i dikten liknas vid kameleonter – ”varelser alltså som gör 

                               
54 Steffen Nielsen, 2002, s. 164. 
55 Sara Danius, ”De vilda rummen. Tomas Tranströmers Söder”, Staden mellan pärmarna. 
Litterära friluftsessäer i Stockholm, red. Magnus Bergh, Stockholm 1998, s. 132ff. 
56 Tranströmer, 1983, s. 11. 
57 Bergsten, 1989, s. 128f. 
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sig osynliga för att skydda sig”, förmodligen ”mot att bli observerade av de 
levande”.58 Det är minnena som agerar i dikten, det är de som ser det lyriska 
jaget, vilket bara passivt kan känna deras närvaro genom andedräkten som 
hörs trots fågelsången. Det är ”minnena” som ”följer honom med blicken”, 
påpekar Bergsten.59 Han visar också hur minnen eller döda personer i andra 
dikter övertar det aktiva seendet och ser på det passiva diktjaget.60 

Liknande observationer har gjorts av Schiöler. Han tillägger att den aktiva 
närvaron av minnena också påminner oss om att de onekligen utgör en viktig 
del av människan: ”Utan minnen, utan integrerad historia, ingen helhet.”61 

Staffan Söderblom kommenterar också denna dikt i en av sina essäer. 
Även han påpekar det passiva tillståndet hos subjektet och minnenas starka 
men samtidigt osynliga närvaro. Söderblom uppmärksammar särskilt verbet 
”måste” i diktens tredje rad. Minnena har kallat på det lyriska jaget som ly-
der och går ut i grönskan och förblir passivt.62 

På ett liknande sätt kan memoarbokens titel tolkas – minnena är aktiva 
medan jaget förblir passivt genom att ses av dem. Det passiva kan ses som 
ett sätt att distansera sig, att objektivera subjektet. I centrum för hela boken 
står framför allt minnena, inte författarens person. Caj Lundgren påpekar att 
titeln är vald med stor omsorg. Bokens titel ska, enligt en av de tolkningar 
som Lundgren redovisar, ge 

en vink om att han [Tranströmer] och hans texter är två skilda storheter, och 
att vi inte bör förväxla dem med varandra. Vad vi möter i texten är då inte 
Tomas Tranströmer som ser tillbaka på sitt liv, utan hans minnen som gör sig 
en bild av någon som eventuellt är han själv.63  

I ett samtal medger Tranströmer att han länge funderade på en passande titel. 
Först var tanken att de första orden i boken skulle utgöra dess titel – alltså 
”Mitt liv”. Senare bestämde han sig för att memoarboken skulle ha samma 
titel som en av dikterna. Då kändes titeln, ”Minnena ser mig”, som den mest 
passande.64 Denna titel avspeglar också Tranströmers uppfattning om subjek-
tets underordnade förhållande till omgivningen, inte minst till det förflutna 
som kommer till uttryck i form av minnen. Minnena uppfattas som den akti-
va delen i subjektets personlighet, de formar den enskildes medvetande. Det 
anmärkningsvärda är att minnena förses med förmågan att se jaget, inte 
tvärtom. 

                               
58 Ibid., s. 129. 
59 Ibid. 
60 Ibid., s.136ff. Jfr bland annat dikterna ”Drömseminarium” och ”Codex” (Det vilda torget, 
1983), s. 23 resp. 25. 
61 Schiöler, 2008, s. 138. 
62 Staffan Söderblom, Diktens tal. En poetik, Stockholm 1996, s. 9–14. 
63 Lundgren, 1993a. 
64 Samtal med Tomas Tranströmer, 2006.03.20. 
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Att minnas i bilder – textens struktur och uppbyggnad 

Minnena ser mig är strukturerad i en rad bilder från barndomen och upp-
växtåren som följer varandra kronologiskt, men sambandet mellan dem är 
inte alltid tydligt. Tranströmer förklarar inte heller varför han valt att beskri-
va just dessa händelser i sitt liv och hur de påverkat hans vuxna liv.  

Kapitlens rubriker är sakliga: ”Minnen”, ”Museer”, ”Folkskola”, ”Kri-
get”, ”Biblioteket”, ”Realskola”, ”Exorcism” och ”Latin”. Endast rubriken 
till näst sista kapitlet – ”Exorcism” – är något mer gåtfull. Det är också det 
enda kapitel som innehåller en direkt beskrivning av en inre process, även 
om denna är en följd av en händelse i Tranströmers liv som kom att påverka 
hans personlighet. De andra kapitlen beskriver för det mesta händelser och 
personer som Tranströmer återkallar minnet av för att de har spelat en bety-
delsefull roll i hans liv. De flesta av de beskrivna händelserna kommenteras 
av författaren, ibland med bara några få ord, ibland lite mer utförligt. Vissa 
kapitel innehåller författarens funderingar över betydelsen av en viss händel-
se, som till exempel vännens död i sjätte kapitlet, men i stort sett saknas för-
klaringar till urvalet av beskrivna minnesbilder. Kapitlen är utformade som 
avslutade helheter och övergångar mellan kapitlen saknas. 

Boken avslutas med ett kapitel som beskriver Tranströmers gymnasie-
klass och början på hans eget poesiskrivande. Skildringen är detaljfattig och 
saknar till exempel upplysningar om böcker som han har läst och som har 
påverkat hans sätt att skriva liksom uppgifter om personer som har betytt 
mycket för hans litteratursyn. Det enda som nämns är det inflytande som 
utövats av latinlärarens sätt att introducera den antika litteraturen. Avslut-
ningsvis nämner Tranströmer de första dikter han skrev på sapfisk meter. 

Det intressanta är att boken är uppbyggd med hjälp av bilder som fram-
ställer olika miljöer: hemmet, skolan, museerna, biblioteket, skärgårdsöns 
natur. De olika miljöernas uppgift är att beskriva subjektet, som här framstår 
som en outsider, samt att karakterisera jagets personlighet. Genom percep-
tionen av de i bilder framställda miljöerna gestaltas subjektets upplevelse av 
den empiriska verkligheten. Ett sådant sätt att beskriva verkligheten har i 
allmänhet definierats som litterär impressionism, en term som etablerades i 
litteraturforskningen i slutet av 1800-talet. 

Hans Lund kartlägger i boken Impressionism och litterär text termens be-
tydelse och utformning genom åren. Lund påpekar att det rör sig om en pro-
blematisk term. Under flera decennier har forskare försökt att definiera det 
diffusa begreppet som ansågs vara det mest svårfångade i litteraturvetenska-
pens historia. Medan en del forskare försökte precisera begreppets betydelse, 
förutspådde andra att termen ”den litterära impressionismen” inte skulle 
komma att överleva och ansåg att den inte heller dög till att beskriva speciel-
la drag i enbart ett författarskap. I början av 1900-talet försökte Oskar Wal-
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zel ersätta termen ”impressionism” med termen ”Eindruckskunst”, vilket 
närmast kan översättas med ”intryckskonst”.65  

Lund förklarar att litteraturforskningen gärna sätter ”likhetstecken mellan 
den litterära impressionismen och det litterära uppbrottet som under decen-
nierna kring sekelskiftet 1900 ledde bort från naturalismen”.66 Vidare hävdar 
han att termen ”impressionism” tematiserar perceptionen och att den i detta 
avseende skiljer sig mycket från naturalismen. 

Övergången från naturalismen till impressionismen kan delvis sägas vara 
analog med övergången från neoklassicismen till romantiken. I sin jämförelse 
mellan neoklassicismen och romantiken liknar M. H. Abrams neoklassicis-
men vid en spegel som mekaniskt reflekterar objektvärlden, medan han liknar 
romantiken vid en lampa som lyser upp samma objektvärld. Medan neoklas-
sicismen fokuserar intresset på objekten i sig, centreras romantikens intresse 
på de av betraktaren percepierade och därmed personligt färgade objekten. 
Abrams ser indirekt likheter mellan neoklassicism och naturalism i deras 
motsatsställning till romantiken.67 

Lund påpekar även kopplingen mellan bildkonsten och den litterära impres-
sionismen; båda tycks vara ”perception och seende kopplat till en dynamisk 
verklighetsuppfattning”. Uppgiften ligger inte i att återge ”den empiriska 
verkligheten som den ’är’, utan som den i ett givet ögonblick tycks vara”.68 

Ett av kapitlen i Jöran Mjöbergs studie De sökte sanningen ägnas åt ”Im-
pressionistisk stil och impressionistiskt seende”. Där hänvisar Mjöberg till 
en definition av impressionismen som han kort återger i följande termer: 
”obestämdhet i helhetsbilden, understrykande av detaljer och oväsentlighe-
ter, benägenheten att låta vissa mindre drag, t.ex. specialiteter, tala till läsa-
rens känslor, vidare skapande av en allmän stämning samt avstående från all 
didaktisk prägling av tankar”.69 Vidare hänvisar han till Sven Møller Kristen-
sen som diskuterar både ”den impressionistiska verklighetsuppfattningen och 
dess stilistiska sidor.”Mjöberg fortsätter: 

Han nämner först undvikandet av en logisk bearbetning av intrycken, bristen 
på teckning av en allmängiltig, igenkännlig verklighet. Han understryker be-
tydelsen av det momentana verklighetsintrycket, den obestämda, förenklade 
och antydande framställningen, och han visar hur författarens medvetande 
fängslas av det första intrycket av tingen. 

När det gäller stilen, betonar Møller Kristensen sådana faktorer som sats-
anhopning, undvikande av bisatser, tilltagande användning av substantivera-
de verb, ersättandet av den logiska satsbyggnaden, t.ex. i form av inversion, 

                               
65 Hans Lund, Impressionism och litterär text, Stockholm/Stehag 1993, s. 7. 
66 Ibid., s. 6. 
67 Ibid., s. 163. 
68 Ibid. 
69 Mjöberg, Jöran, De sökte sanningen. En studie i fem romaner (1879–1886), Stockholm 
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vidare så kallad fenomenologisk apperception och därmed sammanhängande 
drag som metonymi, synestesi och besjälning.70 

 
Denna beskrivning passar mycket bra på Tranströmers författarskap, även 
om det vore missvisande att karakterisera hela hans författarskap som im-
pressioniskt. 

De olika miljöerna i Tranströmers Minnena ser mig beskrivs inte utifrån 
ett nutidsperspektiv, utan utifrån ett barnperspektiv. Beskrivningen av 
Stockholm i första kapitlet eller beundran inför Naturhistoriska Riksmuséet 
och dess samlingar i andra kapitlet är färgade av pojken Tranströmers per-
sonliga intryck. Likaså beskrivningen av stadsbibliotekets vuxenavdelning 
som ”låg vägg i vägg med badhuset”. 

Vid entrén kände man ångorna från bassängerna, klorlukten som trängde in 
genom ventilerna och man hörde rösterna avlägset eka från badet. Det är ju 
alltid en sån underbar akustik på badinrättningar. Hälsans tempel och böcker-
na bodde grannar, det kändes festligt.71 

Att i barnaåren hysa en så stor beundran för vuxenavdelningen på ett biblio-
tek är nog ganska ovanligt. Att benämna en badinrättning ”hälsans tempel” 
för tankarna till en annan, icke uttalad men kanske undermedveten, liknelse 
av biblioteket med vishetens tempel.  

En teoretisk-historisk bakgrund 

Första kapitlet i Minnena ser mig inleder Tranströmer med en metafor för 
livet som en komet, med hjälp av vilken han förklarar för läsaren den tid-
punkt som han befinner sig i när han börjar skriva ner sina hågkomster.  
 

”Mitt liv.” När jag tänker de orden ser jag framför mig en ljusstrimma. Vid 
närmare betraktande har ljusstrimman formen av en komet med huvud och 
svans. Den ljusstarkaste ändan, huvudet, är barndomen och uppväxten. Kär-
nan, dess allra tätaste del, är den mycket tidiga barndomen där de viktigaste 
dragen i vårt liv bestäms. Jag försöker minnas, jag försöker tränga fram dit. 
Men det är svårt att röra sig i dessa förtätade regioner, det är farligt, det känns 
som om jag skulle komma nära döden. Längre bakåt förtunnas kometen – det 
är den längre delen, svansen. Den blir glesare och glesare men också bredare. 
Jag är nu långt ute i kometsvansen, jag är sextio år när jag skriver detta.72 
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Denna metafor, även om den är resultatet av en personlig reflektion, skapar 
distans mellan det subjekt och objekt som beskrivs, mellan författaren och 
livet. Kometen som företeelse är något avlägset, något som inte kan nås di-
rekt och därför kan kännas främmande. Tranströmer förtydligar i början sin 
position i förhållande till de beskrivna händelserna, han ställer sig vid sidan 
av det upplevda. 

Redan denna metafor ger en uppfattning om att boken koncentrerar sig på 
minnesbeskrivningen, och ändå, som tidigare påpekats, varierar beteckning-
en på Minnena ser mig stort och frågan om genretillhörighet förtjänar en mer 
utförlig kommentar. 

Frågor om självbiografier och memoarer har länge intresserat forskning-
en. De första betydande teoretiska arbetena härstammar från början av 1900-
talet, och av särskild vikt är Wilhelm Diltheys Der Aufbau der geschichtli-
chen Welt in den Geisteswissenschaften (1910) och Plan der Fortsetzung 
zum Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (1906–
1911), där han för första gången betraktar självbiografin som en egen genre. 
Georg Misch följer i sin lärares spår och lämnar tidigt ett betydande bidrag 
till forskningsområdet med sin studie Geschichte der Autobiographie 
(1907).73  

I England och USA tillkommer ytterligare teoretiska arbeten, men först 
under 1930-talet ökar intresset för självbiografin som genre i de anglosaxis-
ka länderna. 

En ny fas inom självbiografiforskningen kan noteras under 1950-talet, 
främst i Frankrike och i de anglosaxiska länderna. Wayne Shumaker försö-
ker skilja självbiografin från andra typer av biografiska skrifter som bland 
annat res gestae, memoarer, subjektiv autobiografi liksom från andra texter 
av självbiografisk art som dagböcker, brev och självbiografiska romaner. 
Om detta handlar hans stora arbete English Autobiography (1954). Shuma-
kers diskussion om självbiografins olika former tar sin utgångspunkt i förfat-
tarens personlighet. Fransmannen Georges Gusdorf tar upp samma proble-
matik två år senare i sin essä Conditions et limites de l’autobiographie. Han 
kallar självbiografin ”œuvre d’art”, men betonar att den i första hand bör 
betraktas som ett livsdokument, medan dess litterära funktion är av under-
ordnad betydelse.74 

I en föreläsning från 1959, Autobiography as an Art Form, diskuterar Roy 
Pascal självbiografin som en litterär genre, och året därpå återkommer han 
med samma tankar i Design and Truth in Autobiography (1960). Han för-
knippar formen med sanningsproblematiken; enligt honom kan man först 
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tala om en självbiografi när händelser, funderingar, stil och karaktär ingår i 
ett estetiskt samspel med varandra.75  

En särskild plats upptar de kvinnliga självbiografierna, vilka ofta har be-
handlats som en separat grupp och som utgör ett relativt nytt område inom 
självbiografiforskningen. 1987 kom Margaretha Fahlgrens studie om kvinn-
liga självbiografier, Det underordnade jaget, där hon i inledningen ger en 
översikt över arbeten utkomna på området.76 I Sverige har också Eva Hætt-
ner-Aurelius och Lisbeth Larsson undersökt kvinnliga självbiografier och 
dagböcker. Tillsammans med Christina Sjöblad har de sammanställt en bib-
liografi över svenska kvinnliga självbiografier utkomna under åren 1650–
1989.77 Lisbeth Larsson har också undersökt självbiografiska verk av Marika 
Stiernstedt, Ludvig Nordström och Mia Leche Löfgren.78 Hon behandlar i sin 
bok Sanning och konsekvens tre biografiska genrer, brev, dagbok och själv-
biografi, med utgångspunkt i Stiernstedts verk samt presenterar en omfattan-
de redogörelse för de senaste decenniernas självbiografiforskning.  

En intressant diskussion om självframställningen i litteraturen tas upp av 
Arne Melberg i hans senast utgivna bok. Som han själv påpekar i inledning-
en är "de litterära strategierna för självframställning” många och han nämner 
självbiografi, självporträtt, memoar, minnen, vittnesmål, bekännelse.79 Att 
han väljer en ny term (självframställning) motiverar han med att det redan 
finns en ganska omfattande teoribildning kring de andra termerna som dess-
utom, enligt Melberg, har ”en benägenhet att falla in i ett antingen-eller och 
därmed in i min definition på metafysik […]”.80 Vad han menar är att meta-
fysiken, i enlighet med Nietzsches definition, sorterar sina tankar i motsatser 
och självframställningen ”är både litterär och sakligt verklighetsbeskrivan-
de”. I sin studie presenterar Melberg en rad strategier som används i själv-
framställningen och han kallar dessa för ”både-och-strategier”. Med ett antal 
internationella och skandinaviska författarskap visar han hur dessa både-
och-strategier realiseras. Han noterar särskilt att åtskilliga skandinaviska 
författare beskriver sina yngre jag i fiktionaliserad form.81  

Mischs tidigare nämnda arbete ägnas självbiografins historia och utveck-
ling från antiken till självbiografiskt skrivande under 1800-talet. Författaren 
inte bara beskriver valda exempel på självbiografier från olika tidsepoker 
utan analyserar också de förhållanden som råder under respektive epoker 
samt redogör för de förändringar som sker i den självbiografiska traditio-
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nen.82 I likhet med andra forskare försöker också Misch definiera begreppet 
”självbiografi” och noterar att 

[i]n der Tat zeigt das autobiographische Schrifttum, als Ganzes betrachtet, ei-
nen protëischen Charakter. Diese Literaturgattung entzieht sich einer Defini-
tion noch hartnäckiger als die gebräuchlichsten Formen der Dichtung. Sie 
läßt sich kaum näher bestimmen als durch Erläuterung dessen, was der Aus-
druck besagt: die Beschreibung (graphia) des Lebens (bios) eines Einzelnen 
durch diesen selbst (auto).83 

Augustinus Confessiones betraktas i allmänhet som den första självbiografin, 
eftersom hans verk ägnas en personlig omvändelsehistoria och personlighe-
tens utveckling, vilket anses vara huvuddragen i självbiografiskrivandet en-
ligt Roy Pascal. Pascal påpekar att antiken saknade självbiografier: 

There are numerous autobiographical statements in classical Greek and Ro-
man literature, accounts of things done or works written, communings with 
the self. But never is the unique, personal story, in its private as well as pub-
lic aspect, considered worthy of the single-minded devotion of the author.84 

Pascal menar att: ”Autobiography is only one form among many in which a 
writer speaks of himself and the incidence of his personal experience”.85 Han 
försöker också tydliggöra skillnaden mellan en självbiografi och memoarer. 

The line between autobiography and memoir or reminiscence is much harder 
to draw – or rather, no clean line can be drawn. There is no autobiography 
that is not in some respect a memoir, and no memoir that is without autobio-
graphical information; both are based on personal experience, chronological, 
and reflective. But there is a general difference in the direction of the author’s 
attention. In the autobiography proper, attention is focused on the self, in the 
memoir or reminiscence on others.86 

Pascal pekar alltså på små, men tydliga och viktiga skillnader mellan själv-
biografi och memoar, men skillnaderna är ändå så pass distinkta att ett syno-
nymt bruk av termerna inte kan komma i fråga. Trots viktiga iakttagelser 
väljer han att inte undersöka memoarer på ett mer utförligt sätt, utan koncen-
trerar sin forskning till självbiografin.  

En undersökning av memoartraditionen, och framför allt den finlands-
svenska, görs av Merete Mazzarella i hennes arbete Att skriva sin värld. Den 
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finlandssvenska memoartraditionen, där hon i svaret på frågan om skillnaden 
mellan självbiografi och memoar framhåller: 

Det finns inga klara gränser, men man kan säga att självbiografin i första 
hand handlar om ens egen person – om också i växelverkan med miljön, plat-
ser man vistats på, mänskor man känt. Man kan skildra det egna jagets ut-
veckling antingen på ett inre, andligt plan eller på de yttre handlingarnas plan 
– man kan skriva antingen som Augustinus eller som Caesar. Memoarer igen 
handlar i första hand om andra mänskor, kanske rentav i viss mån oberoende 
av ens egen person.87 

Hon gör ytterligare en förklarande jämförelse med filmatisk teknik, där 
självbiografi motsvarar närbilden, medan memoarer avspeglar det bredare 
perspektivet. 

Även forskare inom andra discipliner intresserar sig för olika aspekter av 
förhållandet mellan självbiografi och memoarer. Georg Andrén, professor i 
statskunskap, diskuterar olikheter mellan de båda redan 1923 i artikeln 
”Memoarkritikens psykologiska problem”.88 Även han hävdar att det finns 
väsentliga skillnader mellan ”den utpräglade memoaren och den utpräglade 
självbiografien”, men att det vid närmare granskning ändå snarast är en 
gradskillnad.  

Denna gradskillnad ligger framför allt däri att de subjektiva elementen oftast 
ha en större betydelse i självbiografien än i memoaren. […] I autobiografien, 
som oftast är resultatet av en mera fackmässigt ”litterär” personlighets ”själv-
studier”, lägges större vikt vid upplevelsens subjektiva sida, de mera intimt 
personliga förhållandena spela en större roll och världshändelserna omtalas 
endast i den mån de kasta reflexer in i författarens eget liv.89 

Vidare säger Andrén att ”även om självbiografien mer än memoaren på 
grund av rent konstnärliga motiv från författarens sida skulle ge en förvans-
kad bild av verkligheten, så kan detta ej vara anledning nog att skarpt söka 
skilja de båda litteraturarterna från varandra”.90 Memoarer mer än självbio-
grafier vittnar om samtidens händelser och kan betraktas som vittnesdoku-
ment. Med utgångspunkt i memoarer av några kända personligheter visar 
Andrén dubbelheten i memoarens betydelse som historisk källa. Den kan 
betraktas ”dels som vittne om yttre händelser och förhållanden, dels uttryck 
för författarens karaktär och åskådningar”.91  

Inom biografiforskningen dominerar studier av självbiografier, medan 
memoarer i regel nämns endast i förbigående eller som jämförelse. För att 
underlätta arbetet har forskare skapat olika indelningar av självbiografiska 
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verk. De kan bland annat delas in med hänsyn till författarens yrke – oftast 
gäller det självbiografier av politiker, offentliga personer eller författare – 
och med hänsyn till omfånget – de kan beskriva hela livet eller enbart delar 
av det som till exempel det offentliga livet, den litterära karriären, barndo-
men etc.  

Avsnittet om barndomssjälvbiografier inleder Pascal med följande ord: 
”Most autobiographers succeed better with their childhood than their later 
life, even their youth”. Han menar att erfarenheter från barndom och upp-
växtår för många uppvisar stora likheter och därför kan de också lätt fungera 
som mönster för andra självbiografiska författare. Vidare hävdar han att 
“[t]he common structure of accounts of childhood is given by its common 
theme – growing up. It is a theme peculiarly appropriate for autobiographical 
treatment, since the inner development is so embraced in outer events.”92 

Vilka händelser som författaren väljer att beskriva är enbart föreskrivet av 
minnen. Ibland kan det handla om mindre betydelsefulla intryck och händel-
ser, vilka inte har spelat någon större roll för personlighetsutvecklingen. Men 
ska barndomsskildringen tjäna som en inledning till berättelsen om senare 
livsskeden, väljer författaren medvetet bort vissa minnen och beskriver en-
bart de som han själv tycker är viktiga för beskrivningen av den egna utveck-
lingen; man kan säga att författaren på det viset använder sig av den så kal-
lade ”double selective principle”, där författaren för det första beskriver det 
som han kommer ihåg, och för det andra det som han själv håller för viktigt. 
Det sistnämnda är alltid närvarande i självbiografier, men i de som enbart 
beskriver barndomsåren är det inte lika utpräglat, eftersom hågkomsterna 
inte behöver passas in i den utveckling som författaren väljer att beskriva. 
Pascal hävdar att ”[s]uch autobiographies show the formation of a tempera-
ment, not a public or even a private character, and for this reason they can be 
taken as the purest form of autobiography.”93 

Självbiografier skrivna av poeter förväntas vara av hög litterär kvalitet. 
Men, som Pascal påpekar, deras skicklighet i hanteringen av språket och 
deras stora uttrycksförmåga behöver inte alltid vara en fördel: 
”[i]magination, love of words, and literary dexterity on the other hand may 
be a pitfall for the autobiographer, and lead to over-writing or irrelevance”.94 
Vidare menar han också att en poet inte lägger så stor vikt vid offentliga 
händelser, utan hellre uppehåller sig vid de intima intrycken och reaktioner-
na. Poetens livshistoria berättar hur händelser och människor, till synes ovik-
tiga, har påverkat hans fantasi.95  

Tranströmers Minnena ser mig begränsas till barn- och ungdomen, dess-
utom är boken skriven av en poet. Men den rymmer också andra inslag som 
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gör att den inte utan vidare kan anslutas till den typ av barndomssjälvbiogra-
fi som Pascal beskriver. Det finns dessutom andra särskiljande egenskaper 
som bör beaktas. De ovan presenterade definitionerna betonar att en självbi-
ografi mer riktas mot den egna personlighetsutvecklingen, medan memoarer 
koncentrerar sig mer på beskrivning av andra personer som hade inflytande 
på skribentens liv. Samtidigt är alla självbiografier i visst hänseende memoa-
rer och alla memoarer innehåller självbiografiska informationer.  

Enligt de kriterier som Pascal använder sig av i beskrivningen av barn-
domsåren i självbiografier, är det naturligt att skribenter beskriver det som 
de själva kommer ihåg, inte det som andra har berättat för dem om deras 
barndom. Är det dessutom ett inledande parti i en längre självbiografi kan de 
välja bort de hågkomster som de håller för irrelevanta i förhållande till sena-
re skeden i deras liv, händelser som inte nödvändigtvis har bidragit till deras 
utveckling. När det gäller Tranströmers Minnena ser mig och hans intention 
att skriva en längre självbiografisk skildring av sitt liv är båda kriterierna 
relevanta. Som redan nämnts börjar boken med författarens syn på livet som 
en komet, där han själv befinner sig långt borta från de år som han tänker 
beskriva, vilket kan tolkas som en förklaring till att boken endast kommer att 
omfatta det som författaren långt senare fortfarande har i minnet. Detta bety-
der att boken uppfyller det första kriteriet för att kunna klassificeras som en 
självbiografi, det vill säga den beskriver författarens hågkomster från barn-
domsåren.  

Med tanke på Tranströmers ändrade planer med boken är det svårare att 
hävda att det andra kriteriet, en medveten selektion av beskrivna händelser 
med hänsyn till syftet med och uppläggningen av självbiografin, är uppfyllt. 
De i boken upptagna händelserna och minnena är så olika att det är svårt att 
se en självklar linje som kunde leda vidare till de andra avsnitt som skulle 
beskriva hans litterära karriär.  

Men en självbiografi är också, till skillnad från memoarer, mer inriktad på 
den individuella personlighetsutvecklingen. De beskrivna händelserna kom-
menteras ofta av författaren utifrån dennes perspektiv vid tidpunkten för 
författandet. Det är oftast han/hon själv som bedömer deras betydelse för sin 
utveckling, samt pekar på sambandet med sitt senare liv. Genom att lyfta 
fram vissa egenskaper i sitt beteende, antyder han/hon den egna karaktärsut-
vecklingen.  

Minnena ser mig kan inte betraktas som en självbiografi som medvetet 
och avsiktligt skildrar en poets barndom eftersom de efter varandra följande 
kapitlen inte har som syfte att visa vägen fram till den poetiska debuten. 
Sambandet mellan de beskrivna intressen som Tranströmer hade i barndo-
men är litet. De enskilda kapitlen utgör närmast en samling hågkomster, 
därför bör boken betraktas som en memoarbok skriven av en poet. 

Som Andrén hävdar kan en memoarbok beskrivas som ett vittnesbörd om 
olika händelser och skeenden i tiden, och en hel del inslag i boken, som till 
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exempel skildringen av 1930- och 1940-talens Stockholm och upplevelserna 
från andra världskriget, motiverar även det beteckningen memoarbok. 

Personer som bestämmer sig för att skriva sina memoarer brukar i regel 
också beskriva andra personer som har stått dem nära eller som har spelat en 
viktig roll i deras liv. Sådana inslag finns också i Tranströmers bok. Redan i 
första kapitlet får läsaren en noggrann beskrivning av Tranströmers morfar 
och även av andra personer i hans liv. Längre fram i boken får man bekanta 
sig med andra betydelsefulla personer som Tranströmer har mött under det 
tidiga skedet av sitt liv. Enligt uppgifterna om planerna för memoarboken 
var tanken att skildra ytterligare två personers inflytande på poetens liv. Av-
sikten var att förtydliga bilden av Tranströmers person och utvecklingen av 
hans karaktär. Genom beskrivningen av de närstående personerna lyfts sam-
tidigt vissa egenskaper och intressen hos författaren fram. 

Trots att mycket i Minnena ser mig tyder på att boken kan klassificeras 
som en memoarbok finns det ändå inslag i den som ger skäl för beteckningen 
självbiografi. Gränsen mellan de båda genrerna är som påpekats inte skarp. 
Det är dock inte heller rätt att använda båda termerna synonymt. Men det 
finns ingen självbiografi som inte i någon utsträckning är en memoar, och 
inte heller memoarer som inte innehåller självbiografiska fakta.96 Därför 
tycker jag att det är rimligt att karaktärisera Minnena ser mig som en memo-
arbok med självbiografiska inslag. Tidigare har nämnts att det är självbiogra-
fin som skildrar personlighetsutvecklingen, medan memoarer mer koncentre-
rar sig på beskrivningen av miljön och personer som har bidragit till författa-
rens utveckling. Inte sällan kan sättet att uttrycka sig i självbiografier karak-
täriseras som mer personligt präglat än vad som är fallet i de flesta 
memoarer. 

Minnena ser mig slutar ungefär vid den tidpunkt då Tranströmer publice-
rar sin debutsamling. Med hjälp av prosan beskrivs tiden före debuten, sena-
re tar poesin över, dikterna fungerar på så sätt som andra delen av hans 
självbiografiska verk.97 Det är dock viktigt att påpeka att det inte var Tran-
strömers intention att med memoarboken leda läsaren till en primärt biogra-
fisk läsning av poesin. Medan memoarboken ger en bild av hans uppfattning 
av livet och hur den formades under barn- och ungdomen, gestaltar dikterna 
allmängiltiga känslor och sanningar som förmedlas av det lyriska jaget. 
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efterhandsperspektiv påpekat detta förhållande mellan memoarboken och hans poesi.  
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Minnena ser mig jämfört med dikterna – 
jagproblematiken och stilen 

Detta avsnitt har för avsikt att behandla jagproblematiken och stilen i Minnena 
ser mig jämfört med de stildrag som kan återfinnas i dikterna. För att kunna 
genomföra jämförelsen presenteras nedan resultatet av en statistisk undersök-
ning av pronomenet jag i dikterna som visar att Tranströmer inte alls undviker 
detta pronomen. Som redan påpekats i inledningen skiljer sig de presenterade 
resultaten från tidigare genomförda liknande undersökningar. 

 
  Första person singularis Första person pluralis  

Diktsamling Antal 
ord jag mig min Totalt vi vår oss Totalt 

Totalt 
sing. + 
plur. 

1) 17 dikter (1954) 2049 4 --- 1 5 
(1,09) 1 2 4 7 

(3,78) 
12 

(1,87) 
2) Hemligheter på 
vägen (1958) 1672 7 1 3 11 

(2,40) --- --- --- 0 
(0,00) 

11 
(1,71) 

3) Fängelse (2001)* 86 --- --- --- 0 
(0,00) 1 --- --- 1 

(0,54) 1 (0,16) 

4) Den halvfärdiga 
himlen (1962) 2073 18 4 3 25 

(5,46) 21 4 7 32 
(17,30)

57 
(8,86) 

5) Klanger och spår 
(1966) 2766 52 9 10 71 

(15,50) 13 2 4 19 
(10,27)

90 
(14,00) 

6) Mörkerseende 
(1970) 1734 29 4 5 38 

(8,30) 3 1 1 5 
(2,70) 

43 
(6,69) 

7) Stigar (1973)** 879 21 2 4 27 
(5,90) 5 2 1 8 

(4,32) 
35 

(5,44) 

8) Östersjöar (1974) 1878 18 6 2 26 
(5,68) 6 2 --- 8 

(4,32) 
34 

(5,29) 
9) Sanningsbarriären 
(1978) 2906 58 13 5 76 

(16,59) 22 4 15 41 
(22,16)

117 
(18,20) 

10) Det vilda torget 
(1983) 2807 65 10 11 86 

(18,78) 16 1 5 22 
(11,89)

108 
(16,80) 

11) För levande och 
döda (1989) 2297 34 10 9 53 

(11,57) 13 5 10 28 
(15,14)

81 
(12,60) 

12) Sorgegondolen 
(1996) 1503 18 3 4 25 

(5,46) 7 2 2 11 
(5,95) 

36 
(5,60) 

13) Den stora gåtan 
(2004) 603 9 3 3 15 

(3,28) 2 --- 1 3 
(1,62) 

18 
(2,80) 

Summa 23253 333 65 60 458 
(1,97) 110 25 50 185 

(0,80) 
643 

(2,74) 
Kommentar: Andel anges i procent inom parentes. 
                               
* Diktsamlingen publicerades 2001, men skrevs redan 1959, därför placerar jag den i 
kronologisk ordning efter diktsamlingen Hemligheter på vägen från 1958. 
** Diktsamlingen innehåller både Tranströmers egna dikter, samt hans översättningar 
av Robert Bly och János Pilinszky. För undersökningen är bara Tranströmers egna 
dikter av intresse. 
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Diktsamling antal dikter antal 
jag-dikter

Andel 
(i pro-
cent) 

antal 
vi-dikter 

Andel 
(i pro-
cent) 

1) 17 dikter (1954) 17 5 29,41 4 23,53 
2) Hemligheter på vägen 
(1958) 14 6 42,86 0 0,00 

3) Fängelse (2001) 9 0 0,00 1 11,11 
4) Den halvfärdiga himlen 
(1962) 21 10 47,62 10 47,62 

5) Klanger och spår (1966) 19 14 73,68 7 36,84 
6) Mörkerseende (1970) 11 6 54,55 3 27,27 
7) Stigar (1973) 11 10 90,91 3 27,27 
8) Östersjöar (1974) 6 4 66,67 3 50,00 
9) Sanningsbarriären (1978) 15 13 86,67 7 46,67 
10) Det vilda torget (1983) 19 13 68,42 6 31,58 
11) För levande och döda 
(1989) 17 13 76,47 6 35,29 

12) Sorgegondolen (1996) 18 9 50,00 7 38,89 
13) Den stora gåtan (2004) 50 13 26,00 3 6,00 
Summa 227 116 51,10 60 26,43 

 

Som synes kommer de mest omfångsrika dikterna både från 1960-talet och 
från slutet av 1970-talet och 1980-talet. Det är i diktsamlingarna Klanger 
och spår (1966), Sanningsbarriären (1978), Det vilda torget (1983) och För 
levande och döda (1989) som första person singularis används oftast. Per-
sonliga pronomen i första person singularis förekommer också mycket rikligt 
i diktsamlingen Stigar (1973); det procentuella antalet jag-dikter i denna 
diktsamling utgör över 90%. Samtidigt är det en diktsamling som innehåller 
enbart 11 dikter och sammanlagt knappt 900 ord, vilket man måste ta hänsyn 
till. Av tabellen framgår också tydligt att antalet dikter i en diktsamling inte 
alltid avslöjar dess omfång. Exempelvis består diktsamlingen Östersjöar av 
det minsta antalet dikter, men innehåller fler än 1800 ord, medan den till 
synes största diktsamlingen Den stora gåtan med 50 dikter, bara rymmer 
drygt 600 ord.  

Personliga pronomen i första person singularis är synnerligen frekventa i 
Tranströmers lyrik. Från debutdiktsamlingen fram till 1970-talet är antalet 
jag-dikter växande, för att därefter förbli på i stort sett samma höga fre-
kvensnivå. Även om antalet ”jag” i dikterna varierar, är detta dock inget 
tydligt tecken på den objektiva eller subjektiva karaktären i diktsamlingarna. 
Diktanalyser i senare delen av avhandlingen visar att ordet ”jag” förekom-
mer i vissa dikter först i slutet av dikten, i andra redan i början. I memoarbo-
ken används pronomenet jag från början och dess användning är varken till- 
eller avtagande. Redan det första ordet i boken, bortsett från kapitlets titel 
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”Minnen”, är ett personligt pronomen i första person singularis. Texten i sin 
helhet är av naturliga skäl rik på pronomenet jag. En liknande undersökning 
och jämförelse mellan antalet pronomina i första person singularis i dikterna 
och i memoarboken är inte relevant, eftersom det inte avspeglar subjektets 
personliga eller opersonliga framträdande. Subjektets närvaro och sätt att 
framträda kan markeras på olika sätt, inte enbart med hjälp av första person 
singularis. Detta gäller både dikter och memoarer, vilket visas längre fram. 

Jagproblematiken och användandet av personliga pronomen i första per-
son singularis i självbiografier har inte någon utpräglad plats i forskningen; 
det är i samband med diskussioner kring självbiografins stil som forskare 
ägnat uppmärksamhet även åt den grammatiska person som protagonisten 
gör bruk av i sin framställning. I sin uppsats ”Der Stil der Autobiographie” 
definierar Jean Starobinski självbiografi som ”Die Biographie einer Person, 
von dieser selbst erstellt”.98 Vidare påpekar Starobinski att en självbiografi 
måste uppfylla vissa villkor för att den ska betraktas som en litterär genre. 
Ett villkor är att berättaren identifierar sig med berättelsens huvudgestalt. 
Det krävs också att det finns en berättelse som inte endast består av beskriv-
ningen. För Starobinski är en biografi inget porträtt, och i fall den betraktas 
som ett porträtt, bör det medföra kontinuitet och rörelse i berättelsen. Det är 
också tydligt, enligt Starobinski, att villkoren som en självbiografi förväntas 
uppfylla gör användningen av olika stilar och former möjlig. Det finns ex-
empel på självbiografier där protagonisten uttrycker sig i tredje person sin-
gularis. Stilen är fast bunden till nedskrivningens ögonblick, dess autorefe-
rentiella värde avspeglar detta ögonblick och det aktuella ”jaget”. Därför, 
menar Starobinski, är varje självbiografi en självinterpretation.99  

Författaren av en självbiografi kan välja att låta sin protagonist uttrycka 
sig i såväl första som tredje person singularis. En konsekvens av den genom 
tredje person singularis mer objektiva framställningen är att händelserna 
framhävs och att protagonistens personlighet förtydligas i ljuset av dessa 
händelser.100  

Pascal hävdar att en självbiografi är livsverket självt; den är ett kontinuer-
ligt sökande efter ens ”jag” och livets mening.101 Med hjälp av exempel ur 
olika självbiografier försöker han underbygga sitt påstående att en självbio-
grafi är en komplex bild av människan i sin helhet och inte enbart av en del 
av hennes personlighet. Pascal diskuterar också han konsekvenserna av för-
fattarens val av subjektsform. I sin undersökning av Sean O’Casey’s självbi-
ografi fäster han sin uppmärksamhet vid användningen av tredje person sin-
gularis. Han menar att genom att tala i tredje person singularis får O’Casey 

                               
98 Jean Starobinski, ”Der Stil der Autobiographie”, Die Autobiographie. Zu Form und Ge-
schichte einer literarischen Gattung, herausgegeben von Günter Niggl, Darmstadt 1989, s. 
200. 
99 Ibid., s. 200f. 
100 Ibid., s. 201. 
101 Pascal, 1960, s. 177. 
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mer sagt, särskilt när han berättar om sin barndom och sina uppväxtår. Det är 
just stilen och språket som avslöjar att författaren till självbiografin är en 
poet.102 Det kan tänkas att användningen av tredje person singularis i självbi-
ografier är ett sätt för författarna att öka förståelsen för världen de levde i, 
liksom av sitt ”jag”. Tredje person singularis skapar en distans till subjektet, 
som delvis blir till objekt. Tack vare denna distans lyfts den upplevda hän-
delsen fram och dess betydelse för utvecklingen av subjektets personlighet 
blir tydligare. På det viset förverkligas självbiografins mål – att skildra sub-
jektets personlighetsutveckling. Tranströmer låter subjektet i Minnena ser 
mig genomgående tala i första person singularis, vilket gör att distansen av-
skaffas, men samtidigt tjänar inte de händelser som subjektet återberättar till 
en fördjupad reflektion över det egna jaget. Det är själva upplevelsen som är 
viktig. 

Andrén tar upp frågan om memoarernas uppgift att främst skildra subjek-
tets omgivning och inte i första hand dess personlighetsutveckling och han 
urskiljer två typer av memoarer med hänsyn till det subjektiva och det objek-
tiva i skildringen. 

Ur den synpunkt, som just söker det personliga och subjektiva och ej blott be-
traktar detta som ”felkälla”, är alltså memoarlitteraturen en enhetlig företeel-
se. Betraktar man åter memoaren som vittnesbörd om yttre händelser och för-
lopp, måste man giva memoarbegreppet en mycket mera inskränkt betydelse. 
På så sätt få vi två skilda memoarbegrepp: det ena, mera omfattande, utgår 
från berättelsens betydelse som uttryck för en mer eller mindre enhetlig, sub-
jektiv uppfattning, vari memoarberättarens egen personlighet avspeglar sig; 
det andra, mera begränsade, fäster sig blott vid skildringens objektiva sida, 
dess betydelse som vittnesmål i fråga om rent yttre upplevelser.103 

Det framgår tydligt att även om memoarer betraktas som en skildring där 
redovisningen av yttre händelser dominerar, kan även de framställa subjek-
tets personlighetsutveckling. Andrén går dock inte in på en diskussion om 
olika subjektsformer i memoarer. Men det är klart att även i memoaren ska-
par tredje person singularis större distans till subjektet medan första person 
singularis förstärker det subjektiva intrycket i beskrivningen. 

I jämförelsen mellan Tranströmers lyriska verk och hans memoarbok bör 
man, förutom till den grammatiska personen, ta hänsyn till de olika strategier 
som används för att skapa distans eller låta subjektet uttrycka sig mer per-
sonligt. I dikterna talar subjektet i första person singularis, men även i tredje 
person singularis samt första person pluralis. Senare i avhandlingen diskute-
ras betydelsen och konsekvenserna av dessa val. Diktanalyserna leder till 
konstaterandet att det inte enbart är subjektsformen som bestämmer diktens 
subjektiva eller objektiva karaktär. I memoarboken väljer Tranströmer att 

                               
102 Ibid., s. 178 ff. 
103 Andrén, 1923, s. 78. 
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konstant använda första person singularis. Men trots detta val är det inte 
alltid protagonistens person som står i centrum. Författaren förskjuter ofta 
läsarens uppmärksamhet till andra personer och händelser som beskrivs. Inte 
heller i memoarboken är jagformen av avgörande betydelse för framställ-
ningens uppenbart subjektiva karaktär.  

Kjell Möijer behandlar i Svensk stillära olika stiltyper, kartlägger begrep-
pet ”stil” ur historisk synpunkt, samt visar stiltendenser i nutidens svenska. 
Han hävdar: ”[b]egreppen ’språk’ och ’stil’ ligger tankemässigt nära var-
andra och kan inte direkt hållas isär”. Det brukar hävdas att språket är ett 
kommunikationssystem, ett socialt och kollektivt fenomen, medan ”[s]tilen 
är en individuell företeelse – en tanke-, vilje- och känsloyttring”.104 Efter en 
diskussion av begreppet, presenterar han den moderna stilindelningen som 
”bygger på de tre grundläggande framställningssätt som logiskt svarar mot 
språkets tre funktioner”.105 De olika stiltyperna är: objektiv stil, subjektiv stil 
och viljebetonad stil. Skillnaderna mellan dem är att den objektiva stilen 
främst har en informativ funktion, den subjektiva en expressiv funktion, 
medan den viljebetonade stilen har en emotiv funktion. Den objektiva stilen 
tillskrivs främst sakprosa, vetenskapliga och fackliga texter. Den subjektiva 
stilen är karaktäristisk för skönlitteratur (här nämner han både fiktiv prosa 
och poesi) och sagor. Här diskuteras även olika tidningsstilar och vardaglig 
stil. Den viljebetonade stilen urskiljer Möijer främst i den klassiska retori-
ken, i propaganda och i bibelspråket. Av särskilt intresse här är hur Möijer 
definierar den subjektiva stilen: 

Subjektiv stil är individuell, känsloinriktad och värderande. Den bygger på 
utpräglat personliga ställningstaganden, tar mest hänsyn till egna uppfatt-
ningar och värderingar vid bedömning och analys. Subjektiv stil uttrycker 
sändarens känsloliv, emotionella tillstånd och stämningar. […] Subjektiv stil 
anger ett personligt, spontant sätt att värdera och förhålla sig till verkligheten. 
Författaren har frihet att modellera om verkligheten efter sin egen mall och 
väljer fakta för eller emot. Subjektiv stil låter oss tolka och beskriva världen 
på ett individuellt och friare sätt. Den återger våra upplevelser och minnen, 
önskningar och drömmar och ger uttryck för nyanserna i tillvaron.  
    Subjektiva upplevelser är avgörande för människans erfarenhetsvärld. Vår 
egen världsbild färgas av minnen, känslor, kulturellt betingade kunskaper och 
föreställningar.106  

I en litterär textanalys tas bland annat hänsyn till stilen; frågor som till ex-
empel rör hur författaren skapar en stämning och vad som kännetecknar 
språkbruket (sats- och meningsbyggnad, ordförråd och bildspråk) är då av 
betydelse.107 Av stort intresse i en textanalys är med andra ord de olika stil-

                               
104 Kjell Möijer, Svensk stillära. Stilistik och stilanalys, Solna 1998, s. 16. 
105 Ibid., s. 31. 
106 Ibid., s. 44. 
107 Ibid., s. 84. 
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drag som kännetecknar en författares skrifter. Vid en jämförelse mellan olika 
texter i samma författarskap är det alltså inte i första hand stilen i allmänhet 
utan stildragen som tillsammans skapar en stil som utgör föremålet för studi-
et. Det är utifrån de olika stildrag som används som det är möjligt att beskri-
va en författares stil som personlig eller opersonlig, subjektiv eller objektiv. 

Subjektets plats i Tranströmers lyriska verk kan fylla en distansskapande 
funktion. Så är fallet i dikter där subjektet i första person singularis framträ-
der öppet först i diktens slut. Men i dessa dikter kan det förekomma andra 
strategier som minskar denna distans, till exempel metaforer, utrop och käns-
loladdade ord. I memoarboken talar subjektet genomgående i jagform, men 
samtidigt står till exempel den första meningen inom citationstecken, som 
om det vore ett citat av en annan persons uttalande, som om subjektet inte 
tänkte på sitt eget liv utan på en annan persons liv. Och även om subjektet i 
det fallet tänker på sitt eget liv, är själva meningen och citationstecknen di-
stansskapande, som om subjektet ställde sig vid sidan om och betraktade sitt 
liv från en position utanför och på ett visst avstånd. På det viset kan subjektet 
inta en mer objektiv hållning till det upplevda. Även i detta verk på prosa 
använder Tranströmer metaforen som stilmedel, men här har den snarare en 
distansskapande funktion, till skillnad från metaforerna i dikterna som ofta 
förtydligar diktjagets personliga upplevelser och intryck.  

Det har redan påpekats att boken inleds med en distansskapande metafor: 
levnadsloppet liknas vid en komet.108 Längre fram, i samband med reflektio-
nen kring den tidiga upplevelsen av en väns död, möter läsaren en metafor 
för ”jagets” tillblivelse.  

Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar. Det 
är summan av dem som är ”jag”. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte, jag 
känner av alla tidigare.109 

Samma citat läser vi på omslagets baksida. Här presenterar Tranströmer sin 
uppfattning om hur komplicerad personligheten är. Trots ett mycket subjek-
tivt sätt att se på sin person är det oundvikligt att utläsa ett distanserande 
ställningstagande bakom denna metafor. Varje upplevelse i subjektets liv har 
lämnat spår i form av lagrade ”ansikten”. De tidigare ansiktena är som mas-
ker som med årens lopp läggs på varandra och verkar inom personen som i 
nuet dock bara ”ser” sitt senaste ansikte. Detta ställe i boken påminner än en 
gång om författarens vilja och strävan att inte ställa sig själv i centrum av det 
beskrivna. Det intressanta är att Tranströmer i dessa båda passager ger en 
antydan om sin uppfattning av livet med en teknik som samtidigt innebär en 
distansering från det beskrivna. 

                               
108 Jfr s. 31f ovan. 
109 Ibid., s. 40. 
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Även när han senare i det sjätte kapitlet beskriver realskolans miljö, lärarna 
och lektionernas utformning, använder han sig av flera jämförelser som vid 
första ögonkastet kan upplevas som distansskapande. I början jämförs klass-
rummet med en teater: ”På scenen framträdde huvudrollsinnehavaren, läraren, 
obarmhärtigt granskad. Eleverna var publik och ibland – en och en – medspelare 
i dramat.” Lärarkollektivet beskrivs med dramatisk konkretion: ”koleriska divor 
som kunde ägna större delen av en lektion åt att bygga upp ett torn av hysterisk 
indignation, bara för att kunna utgjuta sin vredes skålar därifrån.” Samtidigt 
påpekar han att klassföreståndaren inte var någon diva, men att han ändå hade 
regelbundna raseriutbrott och att ”det var de stunderna hans stora auktoritet yt-
terst vilade på”. Lärarens raseriutbrott jämförs vidare med åskan över landska-
pet. Mitt i denna beskrivning av realskolan återkommer Tranströmer till sina 
minnen från folkskolan och konstaterar kort att fröken där inte var någon tea-
termänniska. Hemmiljön, med modern, beskrivs som spontan och odramatisk, 
utan några spektakel.110 De många jämförelserna med teaterns värld dominerar 
beskrivningen, men distansen minskar betydligt, det subjektiva blir påtagligare 
och författarens kommentarer blir allt mer personliga. 

Tranströmers Minnena ser mig tillkommer sent i författarskapet; boken 
publicerades 1993 när Tranströmer sedan länge var väl etablerad som poet. 
Det är därför rätt naturligt att både dikterna och memoarboken innehåller 
flera gemensamma stildrag, bland annat korta meningar, inskjutna förklar-
ingar – ibland inom parentes – utropsord, retoriska frågor och vardaglig stil. 
Även vissa formuleringar liknar varandra. Dessa stiliska medel, gemensam-
ma för både dikterna och för memoarboken, undersöks längre fram i studien. 
Användningen av dessa strategier i dikterna gör att de framstår som mer 
”personliga” trots ett något skymt subjekt. I memoarboken däremot bidrar de 
snarast till textens lättillgänglighet.  

Samma bild av en kometsvans som Tranströmer använder i början av 
Minnena ser mig möter vi också i dikten ”Efter någons död”: 
 

 Det var en gång en chock 
 som lämnade efter sig en lång, blek, skimrande kometsvans. 
 Den hyser oss. Den gör TV-bilderna suddiga. 
 Den avsätter sig som kalla droppar på luftledningarna. 
 
 Man kan fortfarande hasa fram på skidor i vintersolen 
 mellan dungar där fjolårslöven hänger kvar. 
 De liknar blad rivna ur gamla telefonkataloger –  
 abonnenternas namn uppslukade av kölden. 
 Det är fortfarande skönt att känna sitt hjärta bulta. 
 Men ofta känns skuggan verkligare än kroppen. 
 Samurajen ser obetydlig ut 
 bredvid sin rustning av svarta drakfjäll. 111  

                               
110 Ibid., s. 40f. 
111 Tranströmer, 1966, s. 27. 
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Dikten handlar om subjektets liv efter en upplevd chock som dock inte för-
klaras, men diktens titel antyder att den utlöstes av en människans död. Den 
långa skimrande kometsvansen tyder på att det rör sig om en mogen person 
som har samlat på sig en rad erfarenheter och upplevelser. Subjektet ser nu 
livet i ljuset av dessa upplevelser. Han/hon befinner sig redan i ”kometsvan-
sen” och har samlat på sig olika erfarenheter, men samtidigt sägs det att 
”[d]et är fortfarande skönt att känna sitt hjärta bulta. / Men ofta känns skug-
gan verkligare än kroppen”(min kurs.).112 ”Skuggan” för tankarna till själen 
som efter döden har lämnat kroppen. Här vittnar den om subjektets medve-
tande om att döden kommer närmare med varje år som passerar, men samti-
digt är han/hon glad även att fortfarande vara vid liv. 

Den senaste diktsamlingen – Den stora gåtan – innehåller också en dikt 
(”Örnklippan”) där jaget jämför sin själs tysta glidande med en komet: 

 
Bakom terrariets glas 
reptilerna 
underligt orörliga. 

 
En kvinna hänger tvätt 
i tystnaden. 
Döden är vindstilla. 

 
I markens djup 
glider min själ 
tyst som en komet.113  

Dikten utgör en omarbetning av en tidigare tryckt version, som publicerades 
tillsammans med Niklas Schiölers analys 1995.114 Till skillnad från diktsam-
lingens version består den tidigare versionen av fyra numrerade strofer i en 
något annorlunda uppställning: 
  

 1 
 Jag har olika viljor 
 underligt orörliga  
 som reptilerna bakom terrariets glas. 
 
 2 
 I markens djup glider 
 min själ 
 tyst som en komet. 
 

                               
112 Hos Tranströmer förekommer jämförelsen med en skugga ofta i samband med döden; Jfr 
bland annat ”April och tystnad” och den fjärde haikudikten i Sorgegondolen (1996) och 
”Svarta vykort” (Det vilda torget, 1983). 
113 Tranströmer, 2004, s. 7. 
114 Niklas Schiöler, ”Om Tranströmers ’Örnklippan’”, Ord och Bild 103(1995):2, s. 44–45. 
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 3 
 Jag står bakom en vacklande mur. 
 Döden är vindstilla. 
 En kvinna hänger tvätt i tystnaden. 
 
 4 
 Portugals herrar! 
 Talet flödar 
 i rännstenar av silvervitt.115 

I analysen koncentrerar sig Schiöler på förhållandet mellan tystnad och tal. 
Han påpekar att i denna dikt ”får tystnad kontra tal, kombinerat med mot-
sättningen mellan frigörelse och bundenhet, en ny gestaltning i Tranströmers 
till brädden meningsfulla språk”. Vidare noterar han att subjektets viljor 
präglas av orörlighet och att ”själens energi är bunden till marken”. 116 Där-
emot kommenterar han inte jämförelsen med kometen. Även här kan denna 
jämförelse föra läsarens tankar till en människa som år efter år under sitt liv 
på jorden samlar allt fler erfarenheter. Precis som en komet färdas runt i 
universum, vandrar människans själ runt på jorden.  

Även på andra ställen i dikterna använder sig Tranströmer av jämförelser 
med astronomins värld och överför astronomins ämnessfär på livets plan, till 
exempel i dikten ”I arbetets utkanter” där det heter att ”Fritidens måne kret-
sar kring planeten Arbete”117 eller i dikten ”Storm” där man hör ”stjärnbil-
derna stampa i sina spiltor”.118  

När man läser kapitlet ”Exorcism” i memoarboken möter man en formu-
lering som för tankarna till några bestämda dikter: ”Jag fångades av en strål-
kastare som sände mörker i stället för ljus” (min kurs.).119 I dikterna används 
ordet ”strålkastare” inte i exakt samma betydelse, men läsaren möter det i 
”Nocturne” där ”husen stiger fram / i strålkastarskenet”120 och i ”Trafik” där 
”Strålkastare möts i en drypande skog”.121 Strålkastare representerar ett verk-
tyg för att belysa subjektets upplevelse av verkligheten. I memoarboken 
sänder den ”mörker i stället för ljus”, vilket kan förstås mot bakgrund av de 
beskriva tillstånden av ångest. Strålkastarskenet i ”Nocturne” skänker där-
emot liv åt husen som diktjaget möter på vägen. Utifrån denna parallell kan 
slutsatsen dras att strålkastarskenets mörker gestaltar ångest, döden, negativa 
känslor, medan strålkastarljuset tillskrivs positiva, upplivande egenskaper.  

I en memoarbok till skillnad från en självbiografi beskriver författaren, 
som tidigare nämnts, förutom sin egen person och sitt eget liv även andra för 
honom viktiga personer och händelser. Så är också fallet i Tranströmers 
                               
115 Tomas Tranströmer, ”Örnklippan”, Ord och Bild 103(1995):2, s. 43. 
116 Schiöler, 1995, s. 44. 
117 Tranströmer, 1966, s. 25. 
118 Trantsrömer, 1954, s. 5. 
119 Tranströmer, 1993. s. 46. 
120 Tranströmer, 1962, s. 27. 
121 Tranströmer, 1970, s. 6. 
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Minnena ser mig, men på ett par ställen väljer han att inte nämna de beskriv-
na personerna vid deras namn utan anger enbart initialer, till exempel när 
han berättar om sin lärare i folkskolan: 

Jag började i Katarina Norra folkskola och fick fröken R, en ogift proper dam 
som bytte klänning från dag till dag. […] Frågan var nu om jag skulle evaku-
eras med mamma och hennes skolklass eller tillsammans med min klass från 
Katarina Norra, alltså deporteras med fröken R. Jag misstänkte det senare. 
[…] Jag hade varit borta från skolan ett par dar och vid återkomsten berättade 
en kamrat att fröken – inte fröken R. utan en vikarie – hade sagt till klassen 
att man inte fick reta mig eftersom jag inte hade någon pappa.122 

När Tranströmer berättar om gymnasietiden, nämner han flera personer vid 
deras namn eller smeknamn. Men en person nämner han bara med initialer: 

Jag var sent ute och kom springande i en av skolans korridorer. Från andra 
hållet kom en annan pojke rusande, en som gick i en parallellklass. Det var 
G., en känd översittare. […] G. grep tillfället att klippa till. Hans höger näve 
körde hårt in i maggropen på mig. Det svartnade och jag sjönk ihop på gol-
vet, jag dånade som en mamsell i en 1800-talsroman. G. avlägsnade sig.123 

I båda fallen rör det sig om personer som förknippas med negativa upplevel-
ser, även om bilden av fröken R. korrigeras något genom påpekandet att det 
inte var hon utan en annan lärare som berättade för klassen om Tranströmers 
familjeförhållanden. Att bestämma sig för användandet av initialer i stället 
för att skriva ut hela namnet kan också betraktas som ett medvetet val att på 
något sätt skydda den omtalade personen. Beskrivningen handlar ju om per-
soner som har varit kända även för andra, men initialskrivningen gör det 
nästan omöjligt för en utomstående att identifiera personerna ifråga. 

Genom bruket av enbart initialer låter Tranströmer obetydliga personer 
förbli anonyma, han distanserar sig och undviker att uttala sig mer om dem. 
En liknande strategi möter läsaren i bland annat dikten ”Galleriet”: ”Herr X 
vågar inte lämna sin våning”124 och i ”Den bortglömde kaptenen”: ”Jag var 
på väg hem / i septembernatten då Y / klev upp ur sin grav efter fyrti år / och 
gjorde mig sällskap.”125 Även i dessa dikter är de med bara initialer nämnda 
personerna givetvis anonyma, men till skillnad från i memoarboken är deras 
initialer dessutom slumpmässigt valda för att ännu starkare markera att det 
rör sig om möten med en bland många. Genom användning av bokstäverna 
x, y eller z markeras att det inte är viktigt vem som har sagt eller gjort något 
utan vad som har sagts eller gjorts. På det viset förblir personen anonym och 
utan större betydelse för berättelsen, medan däremot betydelsen av själva 

                               
122 Tranströmer, 1993, s. 21, 22ff. 
123 Ibid., s. 51f. 
124 Tranströmer, 1978, s. 30. 
125 Tranströmer, 1989, s. 5. 
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uttalandet lyfts fram. Det kan till och med handla om en helt påhittad person. 
Använder man i stället första bokstaven i det riktiga namnet bevaras anony-
miteten samtidigt som det indikeras att personen verkligen existerat och att 
även frågan om ”vem” som gjorde vad är viktig för värderingen av händel-
sen. 

För att lyfta fram något viktigt eller fästa läsarens uppmärksamhet vid nå-
gon händelse väljer Tranströmer såväl i memoarboken som i dikterna att an-
vända versaler, retoriska frågor och utrop. I Minnena ser mig markeras namn 
eller titlar som varit betydelsefulla för Tranströmer oftast med versaler. Första 
gången vi möter ett namn framlyft på det viset är när han berättar om sin älsk-
lingsdocka som han var mycket bunden vid när han bara var några år gammal: 
”Jag har en docka som jag gett det vackraste namn jag kunnat hitta på: KARIN 
SPINNA.”126 För en liten pojke som börjar uppleva världen var den nästan lika 
viktig som andra personer och därför skulle dockan ha ett riktigt namn. Längre 
fram i memoaren är det först i samband med krigsupplevelserna som han åter 
använder versaler för att markera en särskild händelse.  

Ett mer realistiskt hot var EVAKUERING. Under de första krigsåren plane-
rades för evakuering av alla skolbarn från storstäderna. Mamma ritade med 
märkbläck namnet TRANSTRÖMER på våra lakan med mera.127 

Kapitlet ”Kriget”, där en mer utförlig beskrivning av krigserfarenheterna 
återfinns, visar att Tranströmer mer och mer engagerat intresserade sig för 
det som hände i Europa. Trots sina unga år – han var bara nio år gammal – 
följde han vid olika tillfällen krigsutvecklingen i pressen och i böcker; titlar-
na på de politiskt laddade texterna markeras i memoarboken med versaler. 

När vi satt på förortståget mot Enskede ville jag alltid att mamma – som av-
skydde att väcka uppseende – skulle veckla ut propagandatidningen NYHE-
TER FRÅN STORBRITANNIEN och på så sätt offentliggöra var vi hörde 
hemma. Hon gjorde nästan allt för mig, även detta.  

Pappa träffade jag sällan under krigsåren. Men en dag dök han upp och 
hämtade mig till en bjudning med journalistkamrater. […]  

Där stod en nyutkommen bok POLENS MARTYRIUM. Dokumentarisk. 
Jag slog mig ned på golvet och läste den praktiskt taget från pärm till pärm 
med rösterna sorlande ovanför.128 

Han tog tydlig politisk ställning mot det nazistiska Tyskland, vilket han gär-
na visade öppet, och han förväntade sig även att personer som stod honom 
nära delade hans åsikter.  

Ett annat viktigt skede i Tranströmers liv började under åren när han gick 
i realskolan. Enligt memoarboken var det på den tiden inte många som sökte 

                               
126 Tranströmer, 1993, s. 8. 
127 Ibid., s. 22. 
128 Ibid., s. 29. 
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vidare till realskolan, men ännu viktigare för Tranströmer själv var att skolan 
han valde var anrik och hade hög status och att det var först och främst poj-
kar ur överklassfamiljer som gick där. Skolans rang markeras genom att dess 
namn skrivs med versaler: ”Och ingen utom jag sökte till HÖGRE ALL-
MÄNNA LÄROVERKET FÖR GOSSAR Å SÖDERMALM, det vill säga 
Södra Latin.”129  

Under skolåren träffade Tranströmer personer som kom att betyda mycket 
för honom. I flera samtal medger han att skolans klimat och speciella stäm-
ning påverkade hans personlighetsutveckling.130 Även i detta kapitel, vid 
beskrivningen av två händelser, väljer författaren att använda versaler. I båda 
fallen rör det sig om att betona innebörden av någon annans uttalande. I det 
första fallet citeras en lärare: ”En av dem [lärarna] lär så sent som 1944 ha 
utropat – i kollegierummet – ’faller Hitler så faller JAG’”.131 Tranströmers 
sätt att återge lärarens yttrande är begripligt med tanke på hans politiska 
orientering under kriget. Genom att skriva ut pronomenet med versaler mar-
keras också lärarens starka politiska övertygelse som Tranströmer alltså fann 
förkastlig. 

Under tiden på Södra Latin var den blivande poeten tydligen känd för sina 
långa och välskrivna uppsatser, vilket irriterade andra elever. Bo Grandien, 
som senare under gymnasietiden blev en nära vän till Tranströmer, hörde en 
gång i förbigående Tranströmers missnöjda klasskamrater säga: ”Alla kan ju 
inte skriva LIKA FORT som Tranan heller!”132 Även i detta fall handlar det 
mest om att lyfta fram betoningen i uttalandet och att antyda ett kanske 
smärtsamt minne av hur han uppfattades av skolkamraterna. 

I dikterna använder Tranströmer versalskrivningen på liknande sätt, det 
vill säga för att betona en del av ett uttalande. I slutet av dikten ”Porträtt med 
kommentar” skrivs ordet ”jag” flera gånger med versaler: 

 
 Vad är jag? Ibland för länge sen 
 kom jag några sekunder helt nära  
 vad JAG är, vad JAG är, vad JAG är. 
 
 Men just som jag fick syn på JAG 
 försvann JAG och ett hål uppstod 
 och genom det föll jag som Alice.133 

Även upprepningen av samma konstaterande betonar problemet som oroar 
diktens subjekt, en existentiell fråga om jagets tillvaro och komplexitet. 

Samma problematik lyfts fram på liknande sätt med hjälp av versaler i 
dikten ”Namnet”. 
                               
129 Ibid., s. 36. 
130 Samtal med Tomas Tranströmer, 2001.12.10, 2005.09.27, 2006.03.20. 
131 Tranströmer, 1993, s. 44. 
132 Ibid., s. 45. 
133 Tranströmer, 1966, s. 6. 
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Plötsligt är jag vaken och känner inte igen mig. Klarvaken, men det 
hjälper inte. Var är jag? VEM är jag? Jag är någonting som vaknar i 
ett baksäte, snor omkring i panik som en katt i en säck. Vem?134 

Ett annat exempel på betoning av en del av uttalandet med hjälp av versal-
skrivning möter vi i dikten ”Om Historien”: ”Alltihop liknar Historien: vårt 
NU.”135 I dikten ”Östersjöar III” använder Tranströmer versaler i stavningen 
av namn som han tycker är viktiga att lyfta fram: ”I den gotländska kyrkans 
halvmörka hörn, […], / framlysande / som en tandrad i en massgrav: /        
HEGWALDR / namnet kvar.”136 I slutet av dikten läser vi: ”Sammanfatt-
ningen är alrunan – / (se uppslagsboken för vidskepelser: / ALRUNA / un-
dergörande växt […]).” 

Förutom att skriva det omtalade namnet med versaler, använder Tran-
strömer i det ovan citerade fragmentet även en annan teknik för att syn-
liggöra en personlig kommentar, nämligen att skriva några förklarande ord 
inom parentes. Liknande förklaringar möter vi också i flera andra dikter lik-
som i memoarboken.  

Diktsamlingen Östersjöar innehåller på flera ställen subjektets personliga 
förklaringar eller funderingar inom parentes.137 Även i den ovan citerade 
dikten ”Namnet” förtydligas inom parentesen att trumpetsignalen som blåses 
utanför murarna påminner subjektet om Beethovens Leonorauvertyr.138 I 
dikten ”Den bortglömde kaptenen” förklaras däremot, även här inom paren-
tes, att ett särskilt märke som framträtt hos dem som skulle dö i atlantkonvo-
jen, var ”osynligt för alla”139 – något som var känt för diktjaget. I flera av 
debutsamlingens dikter möter vi kortare förklaringar inom parentes, men 
även längre fragment kan sättas inom parentes, som i dikten ”Skepparhisto-
ria”, där de två sista stroferna har placerats så.140 En hel strof i mitten av dik-
ten ”När vi återsåg öarna” från diktsamlingen Den halvfärdiga himlen141 
förmedlar väderförändringen utan att avbryta subjektets reflektion, eftersom 
den står inom parentes. Korta förtydliganden inom parentes återfinner vi 
även i dikten ”Kort paus i orgelkonserten”: 

  
På de blå bänkarna sitter en gles församling. Och  

        pelarna reser sig som underliga träd: 
 inga rötter (bara det gemensamma golvet) och ingen 
     krona (bara det gemensamma taket).142 

                               
134 Tranströmer, 1970, s. 5. 
135 Tranströmer, 1966, s.19. 
136 Tranströmer, 1974, s. 19. 
137 Ibid., s. 6ff. 
138 Tranströmer, 1970, s. 5. 
139 Tranströmer, 1989, s. 5. 
140 Tranströmer, 1954, s. 12. Jfr även dikten ”Gogol”, s. 10, ”Sång”, s. 20f. i samma diktsam-
ling.  
141 Tranströmer, 1962, s. 14. 
142 Tranströmer, 1983, s. 8. 
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Liknande förtydliganden möter vi också på flera ställen i memoarboken. 
Vissa av dem är kortare, som till exempel förklaringen: ”Vi bor på Söder i 
Stockholm, adressen är Swedenborgsgatan 33 (nuvarande Grindsgatan)”143 
eller på ett annat ställe: ”Jag satt tillsammans med några kamrater och filoso-
ferade (och rökte cigarr).”144 Andra är något längre, i form av hela meningar 
eller bisatser: ”Han sa det närmast med beklagande men jag märkte att det 
fanns något ironiskt i kommentaren (ironi var honom annars i stort sett 
främmande)”,145 och i samma kapitel i samband med ett minne från kriget: 
”V-signalen hördes och därefter signaturmelodin som uppgavs vara ’Trum-
pet Voluntary av Purcell’ (men som i själva verket var ett svällande arran-
gemang av ett cembalostycke av Jeremiah Clarke).”146 Det finns också hela 
självständiga meningar eller fragment som författaren valt att skriva inom 
parentes. I samband med minnesanteckningar från realskoletiden berättar 
Tranströmer om filmen Hets. Informationen om elevernas medverkan i fil-
men är satt inom parentes:  

Den kollektiva södralatinstämningen finns förevigad i filmen Hets som spe-
lades in i skolan vid denna tid. (Vi som gick i skolan då finns med i några av-
snitt som statister.)147 

Kapitlet om den ungdomliga kris som författaren upplevde innehåller en 
reflektion som en nyligen läst notis har väckt hos honom. Eftersom den inte 
har direkt samband med berättelsen om den egna krisen, skriver han denna 
kommentar inom parentes, men låter den stå som ett separat stycke i kapitlet: 

(Jag läste nyligen om några tonåringar som förlorat all livsglädje därför att de 
var besatta av föreställningen att aids hade världsherravälde. De skulle ha 
förstått mig.)148 

Att låta personliga kommentarer stå inom parentes är ett sätt att samtidigt 
visa subjektets närvaro och dess vilja att skapa distans till det berättade. 
Både det lyriska subjektet i dikterna och subjektet i memoarboken är en 
starkt närvarande gestalt som dock inte sätter sin egen person i centrum för 
den berättade händelsen. Och ändå är det just i de parentesomslutna kom-
mentarerna som den personliga karaktären är som påtagligast, vilket är sär-
skilt tydligt i Minnena ser mig. Både de enstaka orden och de längre passa-
gerna avslöjar subjektets inlevelse i den beskrivna händelsen, subjektet trä-
der närmare, medan själva parentesen ska markera den distans som subjektet 
vill bevara mellan sin personliga konnotation och den beskrivna upplevelsen. 
                               
143 Tranströmer, 1993, s. 8. 
144 Ibid., s. 49. 
145 Ibid., s. 28. 
146 Ibid., s. 29. 
147 Ibid., s. 37. 
148 Ibid., s. 48. 
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Innebörden i dessa kortare eller längre stycken inom parentes skiljer sig ock-
så oftast åt mellan dikterna och memoarboken; medan de i den senare oftast 
gestaltar en starkt personlig kommentar, utgör de i dikterna oftast en kom-
pletterande och förtydligande kommentar till det beskrivna. 

Ett annat sätt att markera subjektets närvaro både i dikter och i Minnena 
ser mig är korta frågor och utrop. Exempel på användning av dessa retoriska 
figurer i dikterna återfinner vi bland annat i dikten ”Stationen”, där subjektet 
tidigt i dikten undrar: ”Finns några dörrar ens?”, och senare konstaterar att 
släggans ljud klämtar på alla ställen där mannen slår med den, ”[u]tom just 
här!” Dikten avslutas med en uppmaning: ”Ni ska minnas det. Res vidare!”149 
I dikten ”Porträtt med kommentar” accentueras subjektets funderingar med 
utrop – ”Livet har stannat i stora kristaller. Men låt det bara stanna tills vida-
re!” – och i den avslutande delen med en kort existentiell fråga: ”Vad är 
jag?”150  

I dikten ”Många steg” återberättar subjektet sin dröm. Utropen som följer 
förstärker den personliga karaktären hos den drömda bilden: 

 
I drömmen steg jag ner i en självlysande bassäng under jorden, 

  en svallande gudstjänst. 
Vilken stark längtan! Vilket idiotiskt hopp! 
Och över mig trampet av miljoner tvivlare.151 

I memoarbokens andra kapitel förstärks minnet av upplevelsen med hjälp av 
liknande utrop: 

Under barndomen drogs jag till museer. Först Naturhistoriska Riksmuseet ute 
vid Frescati. Vilken byggnad! Gigantisk, babylonisk, outtömlig!152 

I samma kapitel längre fram berättar Tranströmer om sina entomologiska 
intressen: 

Jag samlade insekter, och framför allt skalbaggar, från 11-årsåldern och un-
gefär fram till jag fyllde 15. Då var det andra konkurrerande intressen som 
trängde på, mest konstnärliga. Vad det kändes vemodigt att entomologin 
måste lämna plats för dem! Jag intalade mig att det bara var tillfälligt. Om 
femti år eller så skulle jag ta upp samlandet igen.153 

                               
149 Tranströmer, s. 11. 
150 Tranströmer, s. 5f. Även i många andra dikter i samtliga diktsamlingar markerar subjektet 
sina personliga funderingar just genom korta frågor samt utrop, till exempel i ”Sång” ur dikt-
samlingen 17 dikter (1954), ”C-dur”, ”Resan” ur Den halvfärdiga himlen (1962), ”Den sking-
rande församlingen” ur Stigar (1973), ”Från vintern 1947” ur Sanningsbarriären (1978), 
”Drömseminarium”, ”Codex”, ”Det blå huset” ur Det vilda torget (1983), ”Gator i Shanghai”, 
”Den bortglömde kaptenen”, ”Flygblad” ur För levande och döda (1989). I diktsamlingen 
Östersjöar (1974) förekommer både utrop och frågor i samtliga dess delar. 
151 Tranströmer, 1983, s. 29. 
152 Tranströmer, 1993, s. 15 
153 Ibid., s. 18. 
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Utropet antyder, indirekt, betydelsen av insektssamlandet. Det accentuerar 
minnet av den starka känsla som förknippades med övergivandet av ett bety-
delsefullt pojkårsintresse.154 

En liknande funktion har utropstecknet i samband med poetens reflektion 
kring sina besök på biblioteket. Han återger minnet från ett möte med en 
bibliotekarie. Hans reaktion på bibliotekariens negativa svar när han frågar 
efter en bok, Den skandinaviska djurvärldens invandringshistoria, uttrycker 
han med orden: ”Ja, mycket riktigt, det var stopp. Jag rodnade, jag var ra-
sande. Jag skulle aldrig förlåta henne!”155 Här återkallas ett känsloläge, men 
förutom de tre meningarna säger han inget mer. Anmärkningsvärt är dock 
användningen av de korta expressiva satser som förstärker tonläget. Utrops-
tecknet fungerar även här som känsloförstärkande.  

Tranströmer är ganska sparsam i sina kommentarer av de händelser som 
han väljer att berätta om. Kommentarerna är ofta korta och koncisa, varje 
ord i dem förefaller att vara valt med stor omsorg och eftertanke. På ett lik-
nande, sparsamt sätt använder han diakritiska tecken, som till exempel ut-
rops- eller frågetecken, som spelar en viktig och betydelsefull roll i mening-
en. Ibland säger korta frågor mer än mångordiga kommentarer. Exempel på 
sådana frågor möter vi på några ställen i boken.  

Kapitlet om biblioteksbesöken innehåller bland annat beskrivningen av 
författarens intresse för Afrikaexpeditioner. Där berättar han om de böcker 
och författare som han läste: 

En som hette Albert Schweitzer hade skrivit en bok med den lockande titeln 
”Mellan urskog och vatten”. Den innehöll mest funderingar om livet. Men 
han, Schweitzer, höll sig mest stilla på sin missionsstation och förflyttade sig 
inte, han var ingen riktig upptäcktsresande. Som Gösta Moberg till exempel 
som avverkade mil efter mil (varför?) och det i mycket lockande och okända 
trakter, Niger, Tchad, länder som det annars inte fanns någon litteratur om på 
biblioteket.156 

Det korta frågeordet ”varför”, dessutom inskjutet inom parentesen mitt i 
meningen, är en tydlig markör för inlevelse och förmedlar en klar personlig 
åsikt. Här röjs subjektets beundran för upptäcktsresande Moberg, men frå-
gandet antyder framför allt en fundering över vad det var som fick upp-
täcktsresande att ge sig ut på strapatsrika färder. Det lilla frågeordet inom 
parentesen står också som motsats till ett annat ord i texten, markerat med 
kursivering: ”förflyttade”. På detta vis anar man också en värderande upp-
fattning om hur det ”riktiga” upptäcktsresandet borde genomföras. Samtidigt 

                               
154 Ännu idag erinrar sig Tranströmer med stor glädje sina tidiga intressen och presenterar 
stolt sina insektsamlingar, som dessutom visat sig vara av stor vetenskaplig betydelse för den 
svenska entomologin, vilket Fredrik Sjöberg framhållit i essäsamlingen Tranströmerska 
insektsamlingen från Runmarö, Lund 2001. 
155 Tranströmer, 1993, s. 32. 
156 Ibid., s. 33f. 
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kan en viss tveksamhet utläsas om huruvida det dynamiska sättet att utforska 
världen verkligen ledde till mer betydelsefulla iakttagelser än det stilla be-
traktandet av vardagslivet på en missionsstation. 

En liknande situation möter vi något senare när Tranströmer berättar om 
sin erfarenhet av skolan och hur detta påverkade hans liv: 

Vad man upplever i skolan projiceras till en bild av samhället. Min totala er-
farenhet av skolan var blandat, dock mera mörk än ljus. Så har också min bild 
av Samhället blivit. (Men vad menas egentligen med ”samhället”?)157 

Hela det citerade stycket utgör en kommentar till de tidigare i kapitlet berät-
tade episoderna från skoltiden. Citatet innehåller flera subjektiva uttryck, 
men tyngdpunkten läggs på ordet ”samhället” som här stavas med stort S, 
och frågan inom parentesen riktar också läsarens uppmärksamhet på det 
komplexa ordet och uppmanar till egna reflexioner över problemet. Den 
individuella upplevelsen fungerar här som utlösare av funderingar kring ett 
allmängiltigt problem. 

På ännu ett ställe i boken görs en personlig kommentar till det upplevda 
som förstärks genom en retorisk fråga: 

Jag funderar på vad metoden att förvandla sig själv till en livlös trasa kan ha 
betytt för mig längre fram i livet. Konsten att bli överkörd med bibehållen 
självkänsla. Har jag inte tillgripit den för ofta? Ibland fungerar den, ibland 
inte.158 

Den större och starkare pojken, Hasse, brukade under en tid ha för vana att 
under rasterna brotta ner Tranströmer som beskriver en metod som fick ho-
nom att härda ut: 

[…] total avslappning. När han närmade sig låtsades jag att det som var Jag 
Själv hade flugit iväg och bara lämnat kvar ett lik, en livlös trasa som han 
fick trycka ner bäst han ville.159 

Den ovan beskrivna händelsen visar att Tranströmer ganska tidigt har varit 
medveten om den sammansatta personlighetsproblematiken, även om han 
först senare har talat om det som är ”Jag Själv”. Frågan i författarens kom-
mentar förtydligar denna medvetenhet. 

Det som jag anser vara tecken på subjektets personliga inlevelse i dikterna 
är också en vardaglig stil som bland annat blir tydligare genom korta me-
ningar och ord som till exempel ”plötslig”, ”nu”, ”då”, ”ganska” eller ”ju” 
och dylika. Exempel hittar vi redan i debutsamlingen, bland annat i dikten 

                               
157 Ibid., s. 43. 
158 Ibid., s. 25. 
159 Ibid., s. 24. 
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”Storm” som börjar med orden: ”Plötsligt möter vandraren”160, och även 
senare som i dikten ”Vinterns blick” där en plötslig situationsförändring 
markeras med orden ”Då träffas jag plötslig av kylan från långt håll”161 
(mina kursiveringar). Det finns också flera exempel på korta meningar, som 
tydligt understryker subjektets personliga inlevelse och närvaro.162 

Liknande korta, ofta talspråkligt präglade meningar möter vi på flera stäl-
len i Minnena ser mig. I memoarboken karakteriseras de i ännu högre grad 
av en mer förtrolig och vardaglig stil. Som exempel kan beskrivningen av 
familjen Tranströmers nya lägenhet tjäna: ”Vi bodde på femte våningen. 
Överst alltså. Det fanns fyra dörrar, förutom vindsdörren.”163 Ofta är de ock-
så inskjutna i en annan längre mening och avgränsade med tankestreck: ”Jag 
hade inga estetiska synpunkter på mina fångster naturligtvis – det var ju Ve-
tenskap – men jag fick i mig många skönhetsupplevelser utan att veta om 
det.”164 Och på ett annat ställe: ”I den världsbild jag skaffat mig ingick alltså 
föreställningen att det fanns särskilda anstalter där vuxna torterade barn – 
kanske till döds – för att de varit bråkiga.”165  

Informationen mellan två tankestreck är koncis och innehållsrik; med bara 
några ord kommenterar författaren situationen som han valt att beskriva och 
förtydliga, som till exempel när han i kapitlet om kriget berättar om sin 
oförmåga att fastställa folks klasstillhörighet och materiella välstånd.  

Vi var vid några tillfällen middagsgäster hos en familj som beskrevs som rik. 
[…] Jag noterade att pojken i familjen – som var jämngammal med mig – 
hade en fantastiskt stor leksaksbil, en brandbil, mycket åtråvärd. Hur fick 
man tag på en sådan?166 

I den underordnade satsen, inskjuten mellan tankestrecken, understryker 
Tranströmer att den andra pojken var lika gammal som han själv. Marke-
ringen av denna observation gör att den blir minst lika viktig som hans be-
undran för den andre pojkens leksak, framhävd av adjektiven ”fantastisk” 
och ”stor” samt den avslutande frågan. Vidare följer beskrivningen av besö-
ket hos en klasskamrat, där Tranströmer uttrycker sin förvåning över ”ett 
torrdass på gården” i stället för en vanlig WC. 

I övrigt tänkte jag inte på att familjen saknade ett eller annat. Och villan i 
Äppelviken föreföll mig inte anmärkningsvärd. Jag befann mig mycket långt 
från den förmåga som många tycks ha redan tidigt i livet – att med en enda 

                               
160 Tranströmer, 1954, s. 11. 
161 Tranströmer, 1983, s. 12. 
162 För att bara nämna några av dem väljer jag att lyfta fram dikterna ”C-dur”, ”Lamento” 
(Den halvfärdiga himlen, 1962) och ”Drömseminarium” (Det vilda torget, 1983). Även dikt-
samlingen Östersjöar (1974) bjuder på en hel rad exempel på korta meningar i vardaglig stil. 
163 Tranströmer, 1993, s. 10. 
164 Ibid., s. 19. 
165 Ibid., s. 22. 
166 Ibid., s. 27. 
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blick uppfatta omgivningens klasstillhörighet och ekonomiska standard. 
Många barn tycks kunna det, inte jag.167 

Tankestrecket lyfter fram det som författaren vill förtydliga i de beskrivna 
situationerna, nämligen sitt sätt att se på världen och uppfatta omvärlden när 
han var nio år gammal. 

Liknande inskjutna kommentarer, avgränsade med tankestreck, finns ock-
så i det kapitel där Tranströmer berättar om sitt intresse för Afrikaexpeditio-
ner. Även här fungerar tankestrecket som en markör, där viktig information 
lyfts fram, samtidigt som subjektets närvaro och personliga inlevelse i det 
berättade blir starkare och tydligare. Ibland är den på detta sätt markerade 
kommentaren ganska kort, ibland rör det sig om ett längre förklarande 
stycke. 

De portugisiska kolonierna Angola och Moçambique, som såg så stora ut på 
kartan var också okända och försummade områden på Afrikahyllan – det 
gjorde dem extra lockande. 
      Jag läste en hel del böcker stående inne på biblioteket – jag ville inte låna 
hem för många böcker av samma sort, eller samma bok flera gånger i rad. Jag 
hade en känsla av att jag då kunde bli kritiserad av någon bibliotekstjänste-
man och det måste till varje pris undvikas. 
      En sommar – jag minns inte vilken – levde jag i en stor och uthållig dröm 
om Afrika. Det var på Runmarö, långt från biblioteket.168 

Längre fram i samma stycke berättar Tranströmer om hur han själv startade 
”Afrikaexpeditioner” på Runmarö. Han var ”klart medveten” om att den typ 
av ”1800-talsexpedition” som han låtsades genomföra på skärgårdsön var 
föråldrad. Han påpekar även att förhållandena i Afrika hade förändrats under 
kriget: ”Det var ju i själva verket det första område där de allierade hade 
framgång under kriget – det noterade jag förstås – och Abessinien var det 
första land som befriades från axelmakterna.”169  

Även i dikterna har den med tankestrecken avgränsade informationen en 
förtydligande funktion, som till exempel i dikten ”Nittonhundraåttio”: 

Hans blick flyttar sig ryckvis över tidningssidan. 
Då kommer känslor så frusna att de tas för tankar. 
Bara i djup hypnos kunde han bli sitt andra jag, 
sin dolda syster, kvinnan som går med de hundratusen 
skrikande ”Död år schahen!” – fast han redan var död –  
ett marscherande svart tält, from och full av hat. 
Jihad! Två som aldrig ska mötas tar hand om världen.170 

  

                               
167 Ibid. 
168 Ibid., s. 34. 
169 Ibid., s. 35. 
170 Tranströmer, 1983, s. 26. 
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Den korta inskjutna meningen är också en markör för subjektets närvaro, 
som i och med denna kommentar avslöjar sitt känslomässiga engagemang i 
det beskrivna. I dikten ”November i forna DDR” ställer subjektet en retorisk 
fråga mitt i berättandet: ”Men vi hör klångandet / från kyrkklockornas ämbar 
när de hämtar vatten / varje onsdag / – är det onsdag? – / där har vi för våra 
söndagar!”171, medan subjektet i dikten ”Schubertiana” förstärker sitt utta-
lande med ett kort inlägg: ” Jag vet också – utan all statistik – att just nu 
spelas Schubert i något / rum därborta […].”172 Liknande förklaringar och 
förtydliganden avgränsade med tankestreck hittar vi även i dikten ”Drömse-
minarium”: ”I varje dröm trängs ansikten och kroppar – / de drömda männi-
skorna är fler än vi” och längre fram i samma dikt läser vi ”de följer den 
bokstavslösa texten / i en annan bok – / illuminerad, ålderdomlig, snabb.”173 

Både i dikterna och i memoarboken är den mellan tankestreck inskjutna 
informationen i de flesta fall en personlig reflektion som författaren vill lyfta 
fram ur det berättade. I memoarboken är det oftast en detalj som för någon 
annan skulle förefalla oväsentlig, men som avslöjar något viktigt om pojken 
och om den vuxne författaren, som till exempel i beskrivningen av vägen till 
Södra Latin: ”Jag passerade kristidens långa höga vedtravar framför Björns 
Trädgård, tog mig uppför Götgatan – med Hansson & Bruces bokhandel – 
svängde till vänster in på Högbergsgatan och där stod varje vintermorgon en 
häst och tuggade halm ur en påse.”174 Beskrivningen är rätt detaljerad, till 
och med hästen förtjänar att nämnas i poetens beskrivning av skolvägen, 
men en särskild plats i beskrivningen intar alltså just bokhandeln.  

Skildringen av Stockholm, Tranströmers uppväxtort, är full av personliga 
reflexioner, men begränsas till de ställen som har direkt anknytning till de 
upplevda händelserna. Tranströmer beskriver inte Stockholm under 1930- 
och 1940-talet, i stället berättar han om platser som har spelat en viktig roll 
för hans uppväxt och personliga utveckling. Sara Danius ger i essän ”De 
vilda rummen. Tomas Tranströmers Söder” en detaljerad beskrivning av den 
stadsdel som har spelat den viktigaste rollen i Tranströmers liv. Samtidigt 
konstaterar hon att ”Stockholm träder fram sent i författarskapet. Först i 
Minnena ser mig (1993), en självbiografisk berättelse i miniatyr, får denna 
allra första plats tydliga konturer.”175 

Här är det värt att göra en jämförelse mellan Minnena ser mig och Tran-
strömers prosadikter, i vilka man finner liknande stilistiska element som i 
memoarboken. En utförlig diskussion om prosadikten som genre förs av 
Schiöler i hans avhandling.176 Förutom genrediskussionen och beskrivningen 

                               
171 Tranströmer, 1996, s. 21. 
172 Tranströmer, 1978, s. 21. 
173 Tranströmer, 1983, s. 33. 
174 Tranströmer, 1993, s. 38. 
175 Danius, 1998, s. 134. 
176 Schiöler, 1999, s. 110. För prosadikten som genre jfr. även Lars Nylander, Prosadikt och 
modernitet. Prosadikt som gränsföreteelse i europeisk litteratur, med särskild inriktning på 
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av den historiska utvecklingen samt prosadiktens etablering i litteraturen, 
belyser han med flera exempel hur Tranströmer hanterar prosadikten och hur 
”det konstnärliga strukturerandet” av prosalyriska texter ser ut.177 För Schiö-
ler är jämförelsen mellan Tranströmers prosadikter och versifierade dikter av 
störst intresse. Han ställer sig tveksam till påståenden, som bland annat Tor-
sten Rönnerstrand, Artur Lundkvist och Robert Bly gjort, att innehållet i 
prosadikterna och i de versifierade dikterna inte är detsamma, att det omed-
vetna finner sin form bättre och gestaltats mer framgångsrikt i prosadikten 
samt att vardagligheten är ett drag som återfinns främst i just prosadikten. 
Lundkvist och Bly vill även hävda att prosadikten är en mer direkt och per-
sonlig uttrycksform i jämförelse med den versifierade dikten. Schiöler påpe-
kar att alla dessa egenskaper som tillskrivs prosadikten även återfinns ”i den 
fria versen – liksom i den bundna.” 178  

De stildrag som tidigare noterats i memoarboken återfinner läsaren också 
i Tranströmers prosadikter. Till exempel förekommer i dikten ”Blåsipporna” 
(Det vilda torget) både meningar markerade med utropstecken och betoning 
av vissa meningar och satser med hjälp av tankestreck. Dessutom väljer 
Tranströmer att skriva vissa ord inom citationstecken, en distanserande me-
tod som också återfinns i memoarboken. 

Att förtrollas – ingenting är enklare. Det är ett av markens och vårens äldsta 
trick: blåsipporna. De är på något vis oväntade. De skjuter upp ur det bruna 
fjolårsprasslet på förbisedda platser där blicken annars aldrig stannar. De 
brinner och svävar, ja just svävar, och det beror på färgen. Den där ivriga vio-
lettblå färgen väger numera ingenting. Här är extas men lågt i tak. ”Karriär” – 
ovidkommande! ”Makt” och ”publicitet” – löjeväckande! De ställde visst till 
med stor mottagning uppe i Nineve, the giordo rusk ok mykit bangh. Högt i 
tak – över alla hjässor hängde kristallkronorna som gamar av glas. Istället för 
en sådan överdekorerad och larmande återvändsgränd öppnar blåsipporna en 
lönngång till den verkliga festen, som är dödstyst.179 

Schiölers analys av denna prosadikt är mycket detaljerad och tar upp flera 
aspekter, inte minst komposition samt språkliga företeelser som ordval, me-
ningsbyggnad och retoriska figurer. Det första han fäster uppmärksamheten 
vid är diktens första mening som han kallar för ”tesliknande deklaration”.180 

                                                                                                                             
Skandinavien 1880–1910, (diss. Umeå) Stockholm/Stehag 1990; Michael Benedikt, “Intro-
duction”, The Prose Poem. An International Anthology, ed. and with an Introduction by M. 
Benedikt, New York 1976, s. 39–50. 
177 Ibid. 
178 Schiöler, 1999, s. 113f. Jfr även Torsten Rönnerstrand, ”En lyrikers prosa – om Tomas 
Tranströmers prosalyrik”, Perspektiv på prosa. Göteborgsstudier i litteraturvetenskap tilläg-
nade Peter Hallberg och Nils Åke Sjöstedt, red. Birgitta Ahlmo-Nilsson, Sverker Göransson 
och Hans-Erik Johannesson, Göteborg 1981, s. 201–216; Artur Lundkvist, ”På väg mot pro-
sadikten”, Diktaren om sin dikt. 15 svenska poeter skildrar sitt liv och sin diktning, II, red. 
Börje Lindström, Stockholm 1982, s. 73–78. 
179 Tranströmer, 1983, s. 14. 
180 Schiöler, 1999, s. 119. 
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Tankestrecket kan, som i andra exempel ur memoarboken, ersättas med en 
punkt. Effekten blir dock inte densamma, läsarens uppmärksamhet kommer 
inte att fästas vid meningens innehåll på samma sätt. Även andra tankestreck 
i dikten ger diktjagets kommentarer av de citerade orden extra tyngd. Ut-
ropstecknen skänker dessutom ytterligare emfas åt dessa kommentarer.  

Även i andra prosadikter möter läsaren liknande stilistiska medel, som till 
exempel i dikten ”Isländsk orkan” (Det vilda torget) och ”Madrigal” (För 
levande och döda). Båda dikterna diskuteras utförligt av Schiöler, även om 
han inte direkt tar upp dessa stildrag och deras betydelse för dikternas karak-
tär. Men i samband med analysen av ännu en prosadikt, ”Det blå huset” (Det 
vilda torget), konstaterar Schiöler att i dikterna har det biografiska generali-
serats och objektiverats.181 

Memoarbokens stil kan beskrivas som nästintill vardaglig, vilket skapar 
en känsla av förtrolighet, och stämningen blir fort ganska personlig. Tran-
strömers barn- och ungdomsminnen framställs på en lättläst prosa och språ-
ket liknar i hög grad det vanliga talspråket. Boken är rik på olika markörer 
för subjektets närvaro och dess personliga inlevelse i de berättade händelser-
na, inte bara för att protagonisten uttalar sig i första person singularis. Vid 
första läsningen har man till och med en känsla av att memoarboken är skri-
ven på ett mycket personligare sätt än dikterna, men efter en noggrannare 
analys av stilen visar det sig att memoarbokens stil i hög grad överensstäm-
mer med dikternas. I dikterna och i memoarboken återfinner vi samma stra-
tegier att markera subjektets närvaro. Det är dock viktigt att påpeka att vissa 
stilistiska medel som förekommer både i dikterna och i memoarboken fyller 
skilda funktioner, även om de i båda fallen tjänar till att markera subjektets 
närvaro. Medan en retorisk figur i memoarboken förstärker det personliga 
intrycket, kan den i dikten tjäna till att förtydliga den subjektets uppfattning 
som dikten i sin helhet ger uttryck för. Minnena ser mig kan sägas vara skri-
ven i samma stil som Tranströmers alla andra verk, vilket än en gång bekräf-
tar hans konsekvens i gestaltningen av den upplevda verkligheten med hjälp 
av de litterära uttrycksmedlen. Det är också tydligt att dikterna och memoar-
boken kompletterar varandra och har många beröringspunkter. Detta bidrar 
också till att motivkretsar i både dikter och memoarbok överlappar varandra. 
Eftersom memoarboken spänner över en relativt kort period är de gemen-
samma motiven dock få i jämförelse med alla de motivkretsar som kan ur-
skiljas i de lyriska verken. Men samtidigt utgör de också de mest frekventa 
och viktiga motiven i författarskapet. 
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Motivkretsar i Tomas Tranströmers memoarbok 
jämförda med dikterna 

Tranströmers memoarbok utgör ett urval av barn- och ungdomsminnen som 
är tematiskt indelade i åtta kapitel. Många av dessa minnen återfinns direkt 
eller indirekt också i dikterna. Grupperingen av hågkomsterna i memoarbo-
ken tydliggör ett antal för hela författarskapet viktiga motivkretsar, vilka för 
det mesta är förbundna med poetens intressen, men särskilt med hans skol- 
och beredskapstidsupplevelser. Tanken med detta avsnitt är att klassificera 
gemensamma motivkretsar och jämföra framställningen av samma händelse 
eller upplevelse i de båda genrerna. 

En stor del av memoarbokens första kapitel ägnas åt författarens morfar, 
Carl Helmer Westerberg, som han beskriver med följande ord:  

Han var lots och min mycket nära vän, 71 år äldre än jag. Egendomligt nog 
hade han samma åldersrelation till sin egen morfar, som således var född 
1789: Bastiljen stormades, Anjalamyteriet, Mozart skrev klarinettkvintetten. 
Två lika stora kliv bakåt, två långa kliv, ändå inte så långa. Man kan röra vid 
historien.182 

Iögonfallande är de många historiska referenser som Tranströmer redovisar i 
samband med årtalet i det citerade stycket. Vidare berättar han om morfa-
derns utseende och temperament, om det ålderdomliga språk han talade, men 
som för Tranströmer själv inte föreföll onaturligt eller annorlunda. Längre 
fram i samma kapitel återkommer morfaderns gestalt, när han glad och na-
turlig tog emot Tranströmer hemma sedan denne kommit ifrån sin mamma 
efter en konsert och tvingats ta sig hem på egen hand genom Stockholm. I 
nästföljande kapitel, som handlar om författarens besök på muséer och om 
hur olika intressen väcks, nämner han att han flera gånger i veckan fick följa 
med morfadern till Järnvägsmuséet. Denne måste tydligen ”själv ha förtrol-
lats av tågmodellerna annars hade han väl knappast stått ut.”183 Däremot be-
rättar han i memoarboken inte så mycket om morfaderns arbete som lots och 
de många berättelser han fick höra. En stor del av diktsamlingen Östersjöar 
(1974) baseras dock på dessa berättelser. I första delen av diktsamlingen 
läser vi bland annat: 
 

Morfar var nybliven lots. I almanackan skrev han upp de fartyg han  
lotsade  

– namn, destinationer, djupgång.  
Exempel från 1884: 
Ångf Tiger    Capt Rowan   16 fot    Hull Gefle Furusund 
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 62 

Brigg Ocean   Capt Andersen   8 fot  Sandöfjord Hernösand Furusund 
Ångf St Pettersburg   Capt Libenberg   11 fot   Stettin Libau Sandhamn 
 
Han tog ut dem till Östersjön, genom den underbara labyrinten av öar  

och vatten. 
Och de som möttes ombord och bars av samma skrov några timmar eller 

dygn, 
hur mycket lärde de känna varann? 
Samtal på felstavad engelska, samförstånd och missförstånd men mycket 

lite av medveten lögn. 
Hur mycket lärde de känna varann? 
 
När det var tät tjocka: halv fart, knappt ledsyn. Ur det osynliga kom  

udden med ett enda kliv och var alldeles intill. 
Brölande signal varannan minut. Ögonen läste rätt in i det osynliga. 
(Hade han labyrinten i huvudet?) 
Minuterna gick. 
Grund och kobbar memorerade som psalmverser.184 

Utifrån denna detaljerade beskrivning av en lots arbete får man förmoda att 
Tranströmer inte bara lyssnade med stort intresse till morfaderns berättelser 
utan även fick läsa hans almanacka. Poeten döljer inte sin beundran för mor-
faderns kunskaper om Östersjön, vilket framgår av den retoriska frågan inom 
parentesen.185  

I memoarbokens andra kapitel ryms författarens hågkomster från hans 
många besök på olika museer. Museibesöken speglar Tranströmers intressen 
under denna period i livet. Han besökte för det mesta Naturhistoriska Riks-
muséet, det redan nämnda Järnvägsmuséet, och då och då besökte han även 
Sjöfartsmuséet, Etnografiska muséet och Tekniska muséet. I kapitlet tar han 
upp inte enbart de samlingar som har varit mest intressanta för honom, utan 
även hur han som barn behandlades av personalen på Naturhistoriska Riks-
muséet, upplevelsen av stämningen, och han skriver även om sin rädsla inför 
skelett, vilket under en period hindrade honom från att besöka Riksmuséet. 
Det är dock inte många av dessa reflektioner som återfinns också i dikterna. 
Bara enstaka formuleringar påminner om fascinationen inför museer, och det 
behöver inte vara barndomens museer. Snarare handlar dessa dikter om sena-
re resor, som till exempel dikten ”Palatset” ur Den halvfärdiga himlen 
(1982), där diktjaget beundrar statyn av en häst i en av det besökta palatsets 
salar.  

En stor del av samma kapitel om museibesöken handlar om författarens iv-
riga intresse för entomologin. Han återberättar noggrant hur han själv fångade 
insekter, hur omsorgsfullt han samlade och förvarade dem i lådor. De flesta 

                               
184 Tranströmer, 1974, s. 9f. 
185 Samtal med Tomas Tranströmer, 2000.11.14, 2000.12.13, 2002.02.26; författaren har i 
flera samtal understrukit hur stark och viktig relationen med morfadern var. 
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exemplar har han av naturliga skäl fångat på Runmarö, där familjen har sitt 
sommarställe och där han även engagerade andra barn i insektsjakten.  

Verksamheten började på våren men blommade naturligtvis mest på somma-
ren, ute på Runmarö. I sommarhuset, där vi rörde oss på mycket få kvadrat-
meter, stod glasburkar med avlivade kroppar och ett spännbräde för fjärilar. 
Och över alltsammans svävade en stank av ättiketer, som dessutom fanns 
kring min person eftersom jag alltid bar en burk med det insektsdödande 
medlet i fickan. […] 
      Det var många som deltog i insektjakten. Barnen i närheten lärde sig att 
slå larm när de såg något kryp som kunde vara intressant. ”Ett djuuur!!” eka-
de skriken i byn och jag kom rusande med håven.186 

Beskrivningen ovan tyder på en professionell inställning och ett stort enga-
gemang. Utropet kan kännas lekfullt, men visar också hur författaren upp-
levde det stora glappet som fanns mellan hans eget och andra barns kunskap 
på området. Äventyret gav många skönhetsupplevelser som med tiden avsat-
te spår i den lyriska verksamheten.  

Jag var ute på ständiga exkursioner. Ett friluftsliv utan den ringaste hälso-
aspekt. Jag hade inga estetiska synpunkter på mina fångster naturligtvis – det 
var ju Vetenskap – men jag fick i mig många skönhetsupplevelser utan att 
veta om det. Jag rörde mig i det stora mysteriet. Jag lärde mig att marken 
levde, att det fanns en oändligt stor krypande och flygande värld som levde 
sitt eget rika liv utan att bry sig det minsta om oss.187 

En stor del av Tranströmers dikter baseras på författarens många naturupple-
velser, inte bara från barn- och ungdomsåren. Dikten ”Det blå huset” ur Det 
vilda torget (1983) ägnas helt och hållet åt beskrivningen av familjens som-
marställe, men här berättas ingenting om poetens ”insektsjakt” under barn-
domen. Hans entomologiska intressen har satt spår bara i enstaka dikter och 
inte heller där explicit. I dikten ”Hemligheter på vägen” läser vi i näst sista 
strofen: ”Det mörknade plötsligt som av ett störtregn. / Jag stod i ett rum 
som rymde alla ögonblick – / ett fjärilsmuseum.”188 I samma diktsamling 
stöter läsaren på dikten ”Resans formler”, där det heter: 
 

  II 
 Det kommer fyra oxar under himlen. 
 Ingenting stolt hos dem. Och dammet tätt 
 som ylle. Insekternas pennor raspar. 
 

[…] 
 

                               
186 Tranströmer, 1993, s. 18f. 
187 Ibid., s. 19. 
188 Tranströmer, 1958, s. 25. 
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  V 
 På väg i det långa mörkret. Envist skimrar 
 Mitt armbandsur med tidens fångna insekt.189 

Dikten ”Gator i Shanghai” ur För levande och döda (1989) börjar med or-
den: ”Den vita fjärilen i parken blir läst av många. / Jag älskar den där kål-
fjärilen som om den vore ett fladdrande / hörn av sanningen själv!”.190 I dik-
ten ”Porträtt med kommentar” ur Klanger och spår (1966) återfinns ännu en 
fjäril med bildspråklig funktion: ”Tidningen den stora smutsiga fjärilen, / 
stolen och bordet och ansiktet vilar. / Livet har stannat i stora kristaller. / 
Men låt det bara stanna tills vidare!”191 Både fjärilar och andra insekter tjänar 
i de ovan nämnda dikterna som metaforer eller symboler och kan inte tolkas 
som direkta hänvisningar till författarens intressen från barndomen. De fång-
ade insekterna är snarare symboler för livet som i sin tur i visst avseende är 
fängslat i minnen, de kan härmed likställas med människans ihågkomna 
upplevelser. Barndomsintressen kan däremot, även om de inte utgör en cen-
tral punkt i dikten, ligga till grund för två strofer i dikten ”Guldstekel”: 
  

Det är femte juli. Himlen är täckt av moln men solen pressar  
          sig igenom. 
Kopparormen rinner längsmed förstutrappan stilla och maje- 
          stätisk som en anaconda. 

 Kopparormen som om det inte fanns ämbetsverk. 
 Guldstekeln som om det inte fanns idoldyrkan. 
 Lupinerna som om det inte fanns ”hundra procent”. 
 
 Jag känner djupet där man är både fånge och härskare, som  
                    Persefone. 
 Ofta låg jag i det stela gräset där nere 
 och såg jorden välva sig över mig. 
 Jordevalvet. 
 Ofta, det var halva livet.192 

Efter läsningen av det citerade partierna av dikten, särskilt den andra delen, kan 
läsarens tankar föras till Tranströmers intresse för naturlivet på Runmarö. Sam-
tidigt röjer dikten poetens senare intresse för latin och antik kultur som kan date-
ras till gymnasietiden på Södra Latin. Liksom i dikten ”Vinterns blick” (Det 
vilda torget, 1983) anspelar också dikten ”Guldstekel” på den grekiska myten 
om Demeter och Cora. I ”Vinterns blick” beskriver Tranströmer med hjälp av 
denna myt storstadsmänniskan som tillbringar vinterhalvåret i staden, där tun-
nelbanan motsvarar det underjordiska livet, medan hon under sommarhalvåret 

                               
189 Ibid., s. 24f. 
190 Tranströmer, 1989, s. 13. 
191 Tranströmer, 1966, s. 5. 
192 Tranströmer, 1989, s. 36. 
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får glädjas åt grönskan.193 Det sista kapitlet i memoarboken ägnas åt poetens 
gymnasieår på latinlinjen, där intresset för den antika världen, och framför allt 
för den klassiska versen började. Under den tiden inleds också Tranströmers 
egen lyriska verksamhet. I slutet av memoarbokens sista kapitel förklarar poeten 
hur hans fascination för den antika kulturen påverkade hans eget skrivande. 
Själv nämner han två tidiga dikter ur debutsamlingen som är skrivna på sapfisk 
vers: ”Fem strofer till Thoreau” och ”Storm”.194 Slutorden i Minnena ser mig ger 
en förklaring till varför han valde det klassiska versmåttet i sina egna dikter. 

Klassiska versmått. Hur hade jag kommit på den idén? Den inställde sig bara. 
Jag betraktade ju Horatius som en samtida. Han var som René Char, Loerke 
eller Einar Malm. Det var så naivt att det blev sofistikerat.195 

Kapitlet handlar mer om relationer mellan elever och lärare, om stämningen i 
skolan, och tyngdpunkten läggs just på latinlektionerna. Författaren tar några 
exempel ur Horatius’ verk för att tydliggöra lektionernas utformning samtidigt 
som hans hänförelse för den antika litteraturen blir allt tydligare. I dikterna där-
emot uttrycks inte själva fascinationen, men den antika kulturen tjänar som in-
spirationskälla och många motiv är hämtade direkt ur den antika världen. 

Fler och mer personliga minnen från skoltiden kommer från en tidigare period 
som beskrivs i kapitlen ”Folkskola” och ”Realskola”. I dikterna däremot återfinner 
läsaren bara enstaka objektiva formuleringar som kan relateras till de i memoar-
boken beskrivna minnena, som till exempel diktjagets uttalande i dikten ”Ensam-
het”: ”Jag var anonym / som en pojke på en skolgård omgiven av fiender.”196 En 
liknande bild används i början av kapitlet ”Realskola”, då Tranströmer skildrar 
samlingen på skolgården första dagen i skolan: 

Jag minns tydligt min första skoldag i Södra Latin höstterminen 1942. Min 
minnesbild ser ut så här. Jag befinner mig bland idel okända elvaåriga pojkar. 
Det kryper i magen av nervositet, jag är osäker och ensam. Men några av de 
andra tycks känna varandra väl – de som kommer från Maria Förberedande. 
Jag spanar förgäves efter något ansikte från Katarina Norra. Stämningen är 
ungefär hälften dyster oro och hälften förväntan och hopp.197 

Denna beskrivning i memoarboken är förhållandevis detaljerad och innehål-
ler en rad subjektiva markörer, medan diktjagets uttalande i ”Ensamhet” är 
kortfattat. Anonymitet och ensamhet understryks tydligt, men samtidigt talar 
diktjaget i första person singularis och jämförelsen vid en pojke inför andra 
                               
193 Jfr Magdalena Janas [numera: Slyk], ”Demeter wspó�czesnej Szwecji”, Classica Catovici-
ensia. Scripta Minora, Vol. 1 fasc. 1, Katowice 2000, s.6ff. Artikeln utgör en mer detaljerad 
analys av båda dikterna. 
194 Även senare, i diktsamlingen För levande och döda (1989), skriver han på klassiskt vers-
mått – dikten ”Alkaiskt” är ett av exemplen på den alkaiska strofformen i Tranströmers lyrik. 
195 Tranströmer, 1993, s. 57. 
196 Tranströmer, 1966, s. 22. 
197 Tranströmer, 1993, s. 36f. 
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obekanta pojkar på skolgården förtydligar subjektets känsla. Bilden av en 
skolgård återkommer i ännu en dikt, ”Izmir klockan tre”. Här tjänar den som 
förtydligande jämförelse: 
 

 De stod – som på en midnattsväg ett djur 
 står bländat stirrande i bilens lyktor –  
 ett ögonblick och fortsatte att gå 
 
 och rörde sig som pojkar på en skolgård 
 snabbt över gatan medan middagshettans 
 myriader klockor tickade i rymden.198 

I dikterna nämns skolan en gång till i sista delen av dikten ”Sorgegondol nr 
2”, där diktjaget återberättar sin dröm: ”Drömde att jag skulle börja skolan 
men kom försent. / Alla i rummet bar vita masker för ansiktet. / Vem som 
var läraren gick inte att säga.”199 

Alla kapitel i memoarboken behandlar perioder i författarens liv som för-
knippas med en händelse eller med ett intresse. Kapitlet ”Exorcism” handlar 
om ett kort men viktigt tidsavsnitt i författarens liv som satte djupa spår. 

Vintern när jag var 15 år träffades jag av en stor ångest. Jag fångades av en 
strålkastare som sände mörker i stället för ljus. Jag fångades in varje efter-
middag när det började skymma och ångesten släppte inte sitt grepp förrän 
det dagades följande morgon. Jag sov mycket lite, jag satt upp i sängen, van-
ligen med en tjock bok framför mig, jag läste flera tjocka böcker den här ti-
den men egentligen kan jag inte säga att jag läste dem därför att ingenting 
blev kvar i minnet. Böckerna var en förevändning för att ha lampan tänd. 
    Det började på senhösten. En kväll hade jag varit på bio och sett Förspillda 
dagar, en film om en alkoholist. Han får delirium på slutet – en skakande se-
kvens som jag kanske skulle tycka var barnslig idag. Men då… 
    När jag hade lagt mig och skulle somna spelade jag upp filmen inombords, 
som man brukar göra efter biobesök.200 

Samma upplevelse tas också upp i dikterna, framför allt i ”Från vintern 
1947” ur Sanningsbarriären (1978) 

 
 Om dagarna i skolan den dova myllrande fästningen. 
 I skymningen gick jag hem under skyltarna. 
 Då kom viskningen utan läppar: ”Vakna sömn- 

gångare!” 
 och alla föremål pekade mot Rummet. 
 
 Femte våningen, rummet mot gården. Lampan brann 
 i en cirkel av skräck alla nätter. 
 Jag satt utan ögonlock i sängen och såg 
 bildband bildband med de sinnessjukas tankar. 

                               
198 Tranströmer, 1958, s. 20. 
199 Tranströmer, 1996, s. 13. 
200 Tranströmer, 1993, s. 46. 
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 Som om det var nödvändigt… 
 Som om den sista barndomen slogs sönder 
 för att kunna passera genom gallret. 
 Som om det var nödvändigt… 
 
 Jag läste i böcker av glas men såg bara det andra: 
 fläckarna som trängde fram genom tapeterna. 
 Det var de levande döda 
 som ville ha sina porträtt målade! 
 
 Tills gryningen då sophämtarna kom 
 och slamrade med plåtkärlen där nere 
 bakgårdens fridfulla grå klockor 
 som ringde mig till sömns.201 

Krisens beskrivning i memoarboken är betydligt utförligare och mer detalje-
rad. Författaren försöker illustrera den genom att dra en parallell till Fritz 
Langs Doktor Mabuses testamente, samt genom att noga redogöra för sina 
känslor under den tiden. Han beskriver även vardagen under krisen och hur 
han försökte dölja tillståndet inför andra. Eftertanke och förklaringsförsök 
ingår också i denna framställning.  

Dikten ”Från vintern 1947” återger nästan exakt samma bild av den upp-
levda ångesten, med samma detaljer, men utan den eftertanke som memoar-
bokens beskrivning tillför. Den lyriska redogörelsen är lika hemlighetsfull 
som själva ångesten. Diktjaget säger inte heller mycket om sin vardag, kallar 
inte ångesten vid namn. Även den eventuella beskrivningen av krisens inne-
håll i tredje strofen skiljer sig från den som är innesluten i memoarboken, där 
Tranströmer först gör följande reflektion: ”hade krisen kommit några år se-
nare hade jag kunnat uppleva den som ett slags uppenbarelse, något som 
skulle väcka mig, något som Siddharthas fyra möten (med en åldring, en 
sjuk, ett lik och en tiggarmunk).” Till slut summerar han innebörden av den 
uppskakande upplevelsen från ungdomen: ”Jag trodde det var Inferno, men 
det var Purgatorio”.202 Ändå innehåller dikten flera personliga inslag och 
diktjaget talar öppet i första person singularis.  

Tranströmer beskriver också i memoarboken sina upplevelser av andra 
världskriget. I dikterna anknyter han på flera ställen till krigsupplevelser, 
men det är aldrig tydliga bilder från andra världskriget. Det är snarare bilder 
från olika krig som har pågått eller pågår i världen, både inbördeskrig i olika 
länder och politiska meningsmotsättningar, som poeten försiktigt tar med i 
dikterna. De varken speglar hans politiska engagemang och orientering som 
barn, eller avslöjar explicit hans inställning som vuxen till de politiska om-
ständigheterna kring de beskrivna krigshändelserna. Just på grund av att det 

                               
201 Tranströmer, 1978, s. 17f. 
202 Tranströmer, 1993, s. 49f. 
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inte handlar om samma upplevelse eller om samma period tycker jag inte det 
är lämpligt att klassificera kriget som en gemensam motivkrets för memoar-
boken och för dikterna.  
 

* 

Den presenterade analysen av stilen i både Tranströmers memoarer och hans 
lyriska verk visar att samma stilmedel brukas i båda genrerna. Man kan även 
se gemensamma motivkretsar för memoarboken och dikterna. Eftersom 
Minnena ser mig bara behandlar en begränsad del av författarens liv – barn- 
och ungdomen, är det naturligt att motivkretsarna i dikterna är fler. Memoar-
boken är till synes objektiv, med relativt få personliga kommentarer, torra 
beskrivningar och inte många känsloladdade ord. Men även poetens lyriska 
arbeten har i forskningen flera gånger kallats för ”objektiva”. I memoarbo-
kens kapitel om tiden i realskolan beskriver Tranströmer kontakten mellan 
elever och lärare med följande ord: den ”var påträngande personlig, […]. 
Personligt, ja, men inte ett dugg privat.”203 Denna kommentar förklarar tyd-
ligt hans egen uppfattning om mänskliga relationer som inte behöver röra vid 
det privata livet för att vara starkt personliga. Denna förklaring kan man 
också överföra på hans litterära verk, både dikterna och memoarboken – de 
behöver inte beskriva författarens privata liv för att vara skrivna på ett per-
sonligt sätt. Undvikandet av pronomenet jag får inte heller ses som det vikti-
gaste tecknet på objektivitet och opersonlig stil. Både Tranströmers lyriska 
verk och memoarboken presenterar en medveten kontinuitet i skrivstilen, 
samtidigt som de bland annat ger uttryck för poetens uppfattning av person-
lighetens mångfasetterade struktur.  

Diktanalyserna i de följande kapitlen avser att belysa Tranströmers kon-
sekventa användning av de stilmedel som också registrerades i analysen av 
memoarboken. Det är stilmedel som i hög grad bidrar till texternas strikt 
personliga, egenartade karaktär. Innan jag går in på själva analyserna av de 
lyriska verken, ägnar jag ett kapitel åt det som jag väljer att kalla Tranströ-
mers väg till debuten. Memoarboken slutar vid tidpunkten för poetens litterä-
ra debut, men han själv avstår från att redovisa omständigheterna för den. 
Det är här, kan man säga, som nästa kapitel i denna undersökning tar vid. 

                               
203 Ibid., s. 43. 
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II. Tomas Tranströmer och 1950-talet  

 
Tomas Tranströmer tillhör den etablerade grupp av poeter som debuterade 
under 1950-talet, ett decennium i svensk litteraturhistoria som avsevärt skil-
jer sig från särskilt det närmast föregående decenniet. Men hans väg dit var 
lång. Den första delen i detta kapitel har för avsikt att belysa Tranströmers 
väg till debuten. Den tidiga litterära orientering som påverkade Tranströmers 
eget diktande har endast till vissa delar belysts av tidigare forskning. Här är 
avsikten att ge en bredare bild av dessa förhållanden. I den andra delen av 
detta kapitel söker jag med stöd i Kjell Espmarks studie Själen i bild visa 
Tranströmers relation till samtida svenska författarkollegor. Genom att upp-
märksamma likheter och olikheter med andra författarskap försöker jag här 
visa Tranströmers förhållande till framför allt den samtida svenska moder-
nismens utveckling. 
 

Vägen till debuten 
 

Nu då det närmar sig sitt slut är det väl tid att konstatera ett faktum som ver-
kar ganska ovedersägligt: 50-talet är ett fjasko. Det är ett fjasko i samma me-
ning som 40-talet inte var det: som en samlad manifestation.204 

Med dessa ord inleder Göran Printz-Påhlson sin artikel ”50-talet och den 
elfte musan” i BLM 1958, som var ett slags summering av det litterära 1950-
talet i Sverige. Genomgående jämför han det slutande decenniet med det 
föregående, det 40-tal som ansågs vara ett tydligt genombrott för den svens-
ka modernismen. Han försöker också ge en förklaring till sitt konstaterande. 
Han fäster sig vid författarnas sätt att lansera sig själva i tidskrifter utan nå-
got större litterärt värde i stället för att skapa en tidskrift motsvarande 1940-
talets Utsikt. Printz-Påhlson anser att journalistiken dominerade på litteratu-
rens bekostnad under 1950-talet och kallar den för den elfte musan. Förfat-

                               
204 Göran Printz-Påhlson, ”50-talet och den elfte musan”, Bonniers Litterära Magasin 
27(1958):6, s. 477. 
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tarna brydde sig mer om att lansera sin egen person och sina verk än att en-
gagera sig i världshändelserna eller att skapa nya trender inom litteraturen. 
Printz-Påhlson påpekar att han grundar sin uppfattning om 1950-talets fiasko 
på ”samtal med folk med icke-professionellt intresse för litteratur”.205  

Samtidigt debuterade under fiaskots 50-tal författare som idag tillhör sek-
lets främsta, bland annat Tomas Tranströmer. Han debuterade våren 1954 
med samlingen 17 dikter. Mottagandet var sensationellt bra för att vara en 
debutant.206 Bengt Holmqvist menar att debutsamlingen inte ”lämnar […] 
plats för någon tvekan om att Tranströmer är en av de senaste årens finast 
utrustade debutanter.”207 I Aftontidningen skriver Kurt Aspelin om debutan-
ten att ”det märkliga är, att han [Tranströmer] struntat i allt vad modernt 
versmått heter och det är gamla rytmer som fått stå modell.”208 Axel Liffner 
kommenterar Tranströmers debut med följande ord: 

Hans poesi verkar inte framsprungen ur behov av att formulera besvärliga 
personliga konflikter; man märker tvärtom en tydlig dragning åt den ”ano-
nyma” diktens ideal. Den bild av poeten som ändock skymtar bakom sam-
lingen i dess helhet är bilden av en känslig odogmatisk, mångsidigt intresse-
rad och begåvad diktare, […]. Tranströmers poesi är formellt mycket avance-
rad – i synnerhet för att vara av en debutant. Han har ålagt sig stränga formel-
la krav – och genomfört dem med framgång.209 

Flertalet omdömen var alltså ovanligt uppskattande med tanke på att de 
handlade om en okänd ung poet. Men det fanns också mer reserverade kriti-
ker. Olof Lagercrantz charmerades av det poetiska handlaget, men ansåg 
uppenbarligen också att samlingen på grund av bristande ”erfarenhet” var 
innehållsligt tunn: 

Han har ännu så länge inte mycket att säga, hans erfarenhet är inte stor, och 
tonfall som helt är hans egna finner han ej ofta. Vad han ger är övningar, mo-
dulationer, små melodistumpar som slukas upp av tystnaden. Men det är öv-
ningar som man sannerligen lyssnar till, spänstiga, med djärva bilder, snabba 
förvandlingar och graciösa språng. Ett slags själslig grace inte minst i natur-
bilderna.210 

Samtidigt försökte kritikerkåren att spåra debutantens litterära förebilder. 
Lagercrantz såg en likhet med Aspenström, ”inte så mycket stilistiskt kan-
ske, men i själva livshållningen,”211 Elis Elmgren noterar i sin recension av 
debutsamlingen särskilt en ”förebild”: 

                               
205 Ibid. 
206 Elis Elmgren (Egn), ”Lovande debut”, Göteborgs-Tidningen 1954.04.26. 
207 Bengt Holmqvist, ”Lyrisk verklighet”, Stockholms-Tidningen 1954.05.10. 
208 Kurt Aspelin, ”Debutant”, Aftontidningen 1954.02.25. 
209 Axel Liffner, ”Fallskärmshopp från drömmen”, Aftonbladet 1954.03.10. 
210 Olof Lagercrantz, ”En ny poet”, Dagens Nyheter 1954.04.04. 
211 Ibid. 
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Många förebilder trängs i dessa 17 dikter och ska man till varje pris finna ut 
vem som tränger mest så är det nog Thoursie. Detta gäller inte bara det enkla 
meloditricket att blanda rak och omvänd ordföljd utan mycket ofta sådana vi-
tala saker som den poetiska gestaltningen och den emotionella uppladdning-
en. 212 

Själv har Tranströmer också vid flera tillfällen berättat vilka författare som 
han då var mest intresserad av och som påverkat hans poesi. I en intervju 
från 1956, där Lasse Söderberg frågade honom om han själv tyckte sig vara 
påverkad av någon viss poet, svarade han öppet att bland de svenska poeter-
na var det Ragnar Thoursie och bland de utländska Eliot som betytt mest för 
honom.  

I en privatinspelad intervju från 1983 förklarar Tranströmer vilka andra 
konstarter som varit av störst betydelse för honom, och hur han började in-
tressera sig för poesin. Där säger han: ”Den konst som betytt mest för mig 
personligen har varit musiken, nästan alltid. Och därnäst kom måleriet. Så att 
det är …, litteraturen var liksom det som kom sist i raden.” Först under 
gymnasietiden på Södra Latin vid slutet av 1940-talet började Tranströmer 
intressera sig för litteratur och kom då i kontakt med decenniets lyriker. På 
den tiden tyckte han att poesin var ”larvig” och associerade den med en 
”obehaglig upplevelse att man ska stå och läsa verser högt”. Men för att bli 
accepterad av klasskamraterna började han läsa och diskutera det som också 
de andra läste. Det var mest modernistiska dikter och 40-talister som Linde-
gren, Vennberg, Thoursie och Sven Alfons.213 Bland dem var det Ragnar 
Thoursie som han tog djupast intryck av, vilket han upprepade vid flera till-
fällen.214 Några år senare, i tacktalet Tranströmer höll i samband med att han 
tilldelades Pilotpriset 1988, upprepade han ännu en gång att det från början 
var musiken och måleriet som betytt mest för honom. Men på hösten 1947 
lånade hans klasskamrat Gunnar Åldin honom antologin 40-talslyrik, och 
hänvisade särskilt till Vennbergs ”Tekännare” och ”Om det fanns telefon”. 
Genom en annan klasskamrat kom han vid samma tid i kontakt med de nyut-
komna prosadikterna Från ö till ö av Peter Weiss. Den här boken blev ett 
”genombrott” för Tranströmers litteraturintresse: 

Först fäste jag mig vid de expressionistiska illustrationerna – bildkonsten var 
fortfarande lättare för mig att acceptera – men plötsligt fann jag texten lika 
rafflande som bilderna. Ett genombrott.215  

                               
212 Elmgren, 1954.04.26. 
213 Bandupptagning av diskussion i samband med en konst- och poesiafton i Eskilstuna 1983, 
finns i Tranströmers ägo. 
214 Samtal med Tomas Tranströmer och Lasse Bergström, 2001.12.10. Jfr också Kjell Esp-
mark, Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi, Stockholm 1977, s. 206 samt Esp-
mark, 1983, s.179. 
215 En kopia av tacktalet finns i avhandlingsförfattarens ägo.  
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Av utländska författare läste Tranströmer bland annat Kafka, Pound, Eliot 
och antologin 19 moderna franska poeter. Antologin innehåller verk av 
bland andra André Breton, Paul Eluard, René Char, Henri Michaux och 
Saint-John Perse tolkade av Erik Lindegren och Ilmar Laaban. Detta verk 
var länge en av de viktigaste böckerna för Tranströmer. Lindegren och Laa-
ban hade valt att översätta de poeter som fortsatte ”den riktning som velat 
göra dikten till ett instrument för visionär kunskap om människans innersta 
verklighet, samtidigt som den hävdat dess karaktär av fri skapelseakt.”216 
Genom denna bok kom Tranströmer i kontakt med de internationella moder-
nistiska strömningarna, i synnerhet med den franska symbolismen och surre-
alismen. En noggrann undersökning av den internationella modernismens 
betydelse för Tranströmer genomför Schiöler i det avslutande kapitlet i sin 
avhandling.217  

 Samtidigt som Tranströmer började läsa poesi, började han också skriva 
själv. 1948 debuterade han med berättelsen ”Gentleman’s agreement” i stu-
denttidskriften Loke som klasskamraten Lasse Bergström var redaktör för.218 
Samma år trycktes också hans första dikter i just Loke.219 Året efter publice-
rade han ytterligare fem dikter i tidskriften Medan Lagrarna Gro, vilken 
gavs ut av Bonniers och var speciellt avsedd för gymnasister.220 Efter gymna-
sietiden publicerade Tranströmer sina dikter i tidskriften Utsikt, där Axel 
Liffner var redaktör.221 Liffner var vid denna tid en omvittnat viktig person 
för nya författare – hans stöd och uppmuntran betydde mycket också för 
Tranströmer.222  

I boken Ett drömseminarium berättar Christer Duke i ett av avsnitten om 
den unge Tomas Tranströmer från Folkungagatan på Södermalm. Också han 
berättar att det var Ekelöf, Thoursie och de franska surrealisterna som var 
viktiga för gymnasisterna på Södra Latin och för Tranströmer. Det som ut-
över intresset för litteratur förenade dem var vidare ”Södra Latins ärevördiga 
kulturförening EV – Enighet och Vänskap. En förening som ordnade litterära 
tävlingar och egna soaréer”.223 I denna förening spelade Tranströmer till-
sammans med Bo Grandien i Saroyans pjäs ”På andra sidan morgondagen”.  

                               
216 19 moderna franska poeter, tolkade av Erik Lindegren, Ilmar Laaban, Stockholm 1948, s. 
169. 
217 Schiöler, 1999, s. 197ff. 
218 Tomas Tranströmer, ”Gentleman’s agreement”, Göken. Lokes studentnumer, Stockholm 
1948, s.12. Den felaktiga stavningen i tidskriftens titel är förmodligen avsiktligt, jfr även not 4 
i Lennart Karlström, Tomas Tranströmer. En bibliografi, Västerås 1990, s. 306. 
219 Tomas Tranströmer, ”Fyra dikter”, Loke, Stockholm 1948, s.7. 
220 Tomas Tranströmer, ”Fem dikter”, Medan Lagrarna Gro, Stockholm 1949:2, s.22 – 23. 
221 Tranströmer publicerade två dikter i Utsikt 3(1950):5 (s. 19) och två andra dikter i Utsikt 
3(1950):10 (s. 27). Dikterna publicerade i Utsikt 3(1950):5 ingick omarbetade i debutsamling-
en. 
222 Samtal med Tomas Tranströmer och Lasse Bergström, 2001.12.10. 
223 Christer Duke, ”Några minnen kring Tranan i 57:an”, Ett drömseminarium, red. Richard 
Pietrass, Visby 2002, s. 13. 



 73 

Vid tidpunkten för debuten hade Tranströmer hunnit orientera sig även 
inom andra områden; han studerade såväl litteraturhistoria och religionshi-
storia som psykologi. I ett samtal påpekar han sitt stora intresse för barock-
poesi, särskilt på grund av den dominerande roll bildspråket spelar i den.224 
Våren 1954 framlade han för proseminariet i litteraturhistoria i Stockholm en 
uppsats om Carl Johan Lohmans tillfällesdiktning. Den granskades av dåva-
rande docent Örjan Lindberger och fick högsta betyget, ”mycket beröm-
lig”.225 I uppsatsen kommenterar Tranströmer de sju första stroferna i en 
begravningsdikt och diskuterar bland annat bildspråket. I inledningen till 
uppsatsen skriver han: 

[b]ildspråkets formalism är en sida av den stora genomgående formelbunden-
heten i barockens poesi där retorikens stilfigurer får en överväldigande bety-
delse. Jämsides med detta går en strävan mot största uttrycksfullhet och en 
vilja att gestalta stoffet så sinnligt konkret som möjligt. Poesin skall vara talat 
måleri och vice versa.226 

Det är tydligt att Horatius och hans berömda ”Ut pictura poesis”-tes också 
har spelat en betydande roll för Tranströmer. De antika förebilderna och 
motiven har även senare återspeglats i hans dikter.  

Flera år senare skrev Tranströmer en artikel som ingick i första delen av 
Författarnas litteraturhistoria. Den handlar till större delen även den om 
bildspråket i barockens poesi. Tranströmer behandlar främst tillfällesdikter, 
och lyfter också fram emblematik och barockpoeternas föreställningsförmå-
ga. En viktig utgångspunkt för Tranströmer var Andreas Rydelius’ Nödiga 
förnufts-övningar för all slags studerande ungdom, ur vilket han citerar en 
central passage om imagination: ”Och ju mer poeten själv, genom sina bil-
ders livliga avmålning i hjärnan känner sig i hjärtat rörd, ju bevekligare ord 
finner han till deras beskrivning” och upprepar en gång till att ”poesin har 
med åskådlighet att göra” och att ”poesin skulle vara talat måleri, måleriet 
stum poesi”.227 Tranströmer övergår vidare till enskilda typer av tillfällesdik-
ter och diskuterar barockskaldernas sätt att använda sig av olika estetiska 
grepp i diktningen. Utöver detta diskuteras Carl Eldhs sätt att förbinda olika 

                               
224 Samtal med Tomas Tranströmer och Lasse Bergström, 2001.12.10. 
225 Kopian av Tranströmers examensbevis från Humanistiska avdelningen vid Stockholms 
Högskola finns i avhandlingsförfattarens ägo. Utifrån beviset kan följande utläsas: Litteratur-
historia med poetik – mycket berömlig, Religionshistoria med religionspsykologi – icke utan 
beröm godkänd, Psykologi – med beröm godkänd. 
226 Tomas Tranströmer, Kommentar kring sju strofer av Carl Johan Lohman, Uppsats fram-
lagd för proseminariet i litteraturhistoria vid Sthlms Högskola vårterminen 1954, s. 5. En 
kopia av uppsatsen finns i avhandlingsförfattarens ägo. Jfr även Carl Johan Lohman, Bröl-
lops- och begravningsdikter. I urval och med inledning av Tomas Tranströmer, Lund 2007. 
227 Tomas Tranströmer, ”Från 1719”, Författarnas litteraturhistoria, Bok 1, red. Lars Ardeli-
us & Gunnar Rydström, Stockholm 1977, s. 79. 
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företeelser i samma dikt och Tranströmer jämför hans teknik med de estetis-
ka grepp som senare de franska surrealisterna använde sig av.228 

Slutresultatet blir ofta ett slags ”modernism”. 1900-talets poet blundar och 
flyger iväg förlitande sig på drömmen och sitt undermedvetnas vind. ”Ba-
rockskalden” är mer förståndsmässig, hans infall ska alltid på något sätt kun-
na förklaras. Även om förklaringen är en sådan formalitet som en vits. Det 
kan ändå bli underbara och halsbrytande språng.229 

Själv har Tranströmer ofta förbundit olika företeelser i samma dikt för att på 
detta sätt förmedla diktens budskap; så sker till exempel i dikten ”Molokai” 
(Det vilda torget, 1983) där intryck från en Hawaiivistelse på 1980-talet och 
hågkomsten från en resa i Egypten 20 år tidigare förs samman,230 liksom i 
dikten ”Berceuse” (För levande och döda, 1989) som beskriver författarens 
sommarställe samt i slutraderna intryck från en flygresa över Sudans huvud-
stad Khartoum. Tranströmers intresse för barockskalderna påminner vidare 
om Eliots förhållande till de engelska barockpoeterna. Även han anknyter i 
sina verk och essäer till barockpoesin.231 

Bilden och bildlig framställning har alltid spelat en viktig roll inom lyri-
ken. Men i slutet av 1930-talet och under 1940-talet, då modernismen slut-
giltigt etablerade sig i Sverige, blev bilden mycket mer än tidigare ett bety-
delsebärande inslag i dikten. Med hjälp av bilderna ville diktarna oftast för-
medla komplicerade känslor. Erik Lindegren förtydligade den poetiska bil-
dens betydelse och skrev följande om den i en enkät om lyrisk modernism:  

Den poetiska ”bilden” bör befrias från sin underordnade, ”utsmyckande” 
ställning och bli diktens huvudelement. Tanken bör tänka i bilder, och käns-
lans (eller det undermedvetnas) bilder bör uppta tanken, det rör sig hela tiden 
om en växelverkan.232 

Den modernistiska dikten under 1940-talet karakteriseras enligt Ingemar 
Algulin av en kombination av fri versform, kompression och bildspråkets 
fria associativitet. Den modernistiska lyrikens radikala utvidgning av språket 
som uttrycksmedel ligger just i det associativa bildspråket. Till skillnad från 
den karakteriserande och belysande roll som tillskrevs bildspråket i den tra-

                               
228 För skildringen av Carl Eldhs (f. omkring 1700, d. 1727) diktning har Tranströmer sanno-
likt tagit intryck av Ewert Wrangel, Det carolinska tidehvarvets komiska diktning, Lund 
(Wäxiö) 1888, s. 138–141. 
229 Tranströmer, 1977, s. 87. 
230 Jfr Schiöler,1999, s. 215. 
231 Jfr T.S. Eliot, ”Metaphysical Poets (1921)”, Selected Essays, London 1951. Jfr även 
Schiöler, 1999, s. 210ff. 
232 Erik Lindegren, ”Lyrisk modernism. En enquête”, Bonniers Litterära Magasin 15(1946):6, 
s. 465. 
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ditionella lyriken, blir bilden i den modernistiska dikten betydelsebärande i 
sig själv.233  

Karl Vennberg hävdar i den ovan nämnda enkäten om lyrisk modernism 
att ”modernismen utgår närmast från symbolismen”.234 Den europeiska lyri-
ken från tidigt 1900-tal har givit upphov till den svenska modernismen. Fö-
reträdarna för de modernistiska rörelserna formulerade sig i program och 
manifest och presenterade sina respektive inriktningar som ”ismer”, som till 
exempel symbolism eller impressionism, med modernism som något slags 
samlingsbegrepp.  

I antologin 19 moderna franska poeter, som Tranströmer vid tidpunkten 
för sin debut alltså läste, avspeglas sådana konstriktningar som bland annat 
surrealism och nyklassicism. Och samtliga representerade poeter i antologin 
betraktar dikten som ett verktyg för gestaltningen av världen. Aimé Césaires 
dikter är ett exempel på surrealismen i sin mest utpräglade form, fulla av 
våldsamma bilder, medan Jean Cocteaus verk förbinder många olika stilar 
där det bakom de groteska förklädnaderna ofta döljer sig svidande inre upp-
levelser. René Chars språk utmärks av konkretion och nyansrikedom, medan 
Paul Eluard använder sig av de vanligaste orden och skapar något helt nytt 
av dem, och Saint-John Perses dikter innehåller å sin sida ytterst många ar-
kaismer och sällsynta ord. Pierre Emmanuel anknyter i sin poesi till antika 
myter samt bibliska berättelser och ger dem en ny tolkning. Och om Henri 
Michaux’ poesi säger författarna till antologin att den tillhör ”vår tids mest 
personliga och intressanta litterära dokument” och hans prosadikter ”skildrar 
i en nästan reportagemässigt naken, objektiv stil de bisarra inre världar som 
han har skapat sig för att slå verkligheten med dess egna vapen”.235 

I Tranströmers verk finns många av dessa för modernismen utmärkande 
drag närvarande. Även han använder sig av ordlekar, som till exempel i dik-
ten ”Galleriet” (Sanningsbarriären, 1978) där ”gallerierna” blir ”galärerna” 
för att slutligen bli ”gallren”. I en annan dikt, ”Postludium” (Det vilda torget, 
1983), förbinder han ord som egentligen utesluter varandra (”Trött indigna-
tion, glödande resignation.”) och ger dem på detta sätt en ny semantisk bety-
delse. Hans förkärlek för den antika konsten är lika påfallande, inte bara med 
tanke på de myter som ofta utgör motivet i dikten, som till exempel i ”Vin-
terns blick” (Det vilda torget, 1983) eller ”Guldstekel” (För levande och 
döda, 1989), utan också genom hans bruk av antika versformer som till ex-
empel den alkaiska strofen i ”Upprörd meditation” (17 dikter, 1954), den 
sapfiska strofen i ”Storm” (17 dikter, 1954) eller i ”Han som vaknade av 
sång över taken” (Hemligheter på vägen, 1958). Även de bibliska motiven är 
frekventa, bland annat i dikterna ”Postludium” (Det vilda torget, 1983), 
                               
233 Ingemar Algulin, Tradition och modernism. Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs 
lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt, (diss.) Stockholm 1969, s. 22ff. 
234 Karl Vennberg, ”Lyrisk modernism. En enquête”, Bonniers Litterära Magasin 15(1946):6, 
s. 466. 
235 Lindegren, Laaban, 1948, s. 175. 
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”Madrigal” (För levande och döda, 1989), ”Näktergalen i Badelunda” (För 
levande och döda, 1989). 

Niklas Schiöler ger i det avslutande kapitlet i sin avhandling en utförlig 
presentation av de modernistiska strömningar som betytt mest för Tranströ-
mers diktning och sätter också poetens verk i relation till dem. I sin fram-
ställning koncentrerar Schiöler sig på de internationella strömningarna, och 
tar upp exempel från de utländska representanterna för symbolismen, ima-
gismen och surrealismen. Han hävdar att på detta sätt ”kan […] både Tran-
strömers författarskap inplaceras litteraturhistoriskt och hans individuella 
särart inom denna tradition framträda”.236 Hans studie kan emellertid på någ-
ra punkter kompletteras genom en undersökning av poetens plats inom den 
svenska modernismen. 

Tranströmer, det lyriska jaget, modernismen och 
Sverige 

Innan jag försöker placera Tranströmer i relation till andra samtida svenska 
modernister är det på sin plats att här fördjupa diskussionen om modernister-
nas och då främst symbolisternas syn på det lyriska jaget, samt om T.S. Eli-
ots opersonlighetsteori och hur den har mottagits i Sverige under 1950-talet. 
Utgångspunkten för en diskussion om det litterära subjektet är en klar och 
tydlig definition av lyriken och det lyriska jaget. 

Lyriken, vid sidan av epiken och dramat, är en av de tre litterära genrerna 
och dess subjekt kallas för det lyriska subjektet. Det lyriska subjektet är en 
litterär konstruktion, en fiktiv gestalt som i dikten uttrycker sina upplevelser, 
reflektioner och känslor. Dess emotioner, sinnesintryck och övertygelser 
förmedlas i form av en monolog. Det lyriska subjektet är alltid placerat i en 
bestämd situation, som motiverar det sätt på vilket subjektet uppfattar värl-
den och uttrycker sig i verket. Man kan urskilja olika grader av ett subjekts 
framträdande, vilket ligger till grund för lyrikens indelning i tre grupper: 
centrallyrik, indirekt lyrik och invokativ lyrik. Mest tydligt är det lyriska 
subjektet i de centrallyriska verken där det oftast uttrycks med hjälp av per-
sonliga pronomen i första person singularis. Då kan det synonymt kallas för 
det lyriska jaget. Inom indirekt lyrik kan man tala om ett mer eller mindre 
dolt lyriskt subjekt, medan det inom invokativ lyrik handlar om ett subjekt 
som samtalspartner, uttryckt i andra person singularis.237 Ibland kan det ly-
riska jaget identifieras med författarens person, i synnerhet i den poesi som 

                               
236 Schiöler, 1999, s. 197ff. 
237 Janusz S�awi�ski, ”Podmiot liryczny”, Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 
red. Julian Krzy�anowski, od 1976 Czes�aw Hernas, II, Warszawa 1985, s.187. 
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öppet knyter an till kända fakta och upplevelser ur diktarens liv.238 Benägen-
heten att göra denna koppling mellan det lyriska jaget och författarens per-
son har varierat mellan olika litterära epoker. Romantiken och expressionis-
men ansåg att det lyriska jaget var ett direkt uttryck för författarens upple-
velser, medan symbolisterna och modernisterna hävdade dess fiktiva karak-
tär.239  

Charles Baudelaire är som bekant en av de symbolister som på ett 
genomgripande sätt har påverkat utvecklingen av den moderna lyriken och 
synen på det lyriska subjektet, vilket bland annat behandlas i Hugo Fried-
richs arbete Die Struktur der modernen Lyrik. Han kallar honom ”Dichter 
der ’Modernität’”. Friedrich behandlar flera av de särdrag som kännetecknar 
den moderna poesin och poängterar att den bryter mot den traditionella poe-
sins normer. Samtidigt lyfter han fram negativa kategorier med vilka den 
modernistiska poesin kan beskrivas. Negativiteten berör själva det lyriska 
jaget och dess förhållande till verkligheten och tar sig uttryck i Entrealisie-
rung eller Entpersönlichung. Den förra tendensen är en konsekvens av den 
så kallade ”kreativa fantasin”, alltså den specifika ställning författaren intar i 
förhållande till ”verkligheten” som något sekundärt. Den senare är ett uttryck 
för en strävan mot det universella, det allmängiltiga, bort från det privata och 
tillfälliga. Denna tendens introducerades av Baudelaire, som enligt Friedrich 
menade att poesin hade en stor kapacitet ”das persönliche Herz zu neutralisi-
eren”. 240 Hos honom ser vi en historisk utveckling från neutralisering av det 
personliga till dehumanisering av det lyriska subjektet. Diktarens personlig-
het tar sig dock uttryck i en stil som förkroppsligar en mer universell situa-
tion och ett mer universellt behov. I den moderna poesin utgår det lyriska 
ordet inte längre från en förening av poetisk persona och empirisk persona. 

Senare blir dehumaniseringsprocessen ännu starkare hos Rimbaud. Enligt 
Friedrich utgör Rimbauds lyrik ett exempel på ett starkt och tydligt åtskil-
jande mellan det diktande subjektet (”dichterischer Subjekt”) och det empi-
riska jaget, vilket är tillräckligt för att omöjliggöra ett renodlat biografiskt 
perspektiv på modern lyrik. Samma tankegång, att en förening av det diktan-
de subjektet och det empiriska jaget är omöjlig, återfinns också hos bland 
andra Ezra Pound och Saint-John Perse.241 

T.S. Eliot och andra modernister har betraktat avpersonaliseringen (”pro-
cess of depersonalisation”) som en förutsättning för diktandets precision och 
giltighet. I essän ”Tradition and the Individual Talent” presenterar Eliot sin 
opersonlighetsteori och hävdar att all poesi anknyter till en tradition av tidi-
gare verk. Traditionen består dock inte i att blint följa föregående generatio-
ner och skapa efter givna mönster. Varje poet måste under hela sin produkti-
                               
238 Jfr Aleksandra Okopie�-S�awi�ska, Sematyka wypowiedzi poetyckiej. Z dziejów form 
artystycznych w Literaturze polskiej, Wroc�aw 1985, s. 101ff. 
239 S�awi�ski, 1985, s. 187. 
240 Friedrich, 1956, s. 26. Jfr även s. 39ff. 
241 Friedrich, 1956, s. 52.  
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va period vara medveten om tidigare strömningar och deras betydelse. Poe-
ten bör studera traditionen och förstå den för att kunna säga något om sin 
nutid. Han kan inte skapa enbart utifrån sina egna privata erfarenheter utan 
måste vara medveten om den historiska utvecklingen. Eliot fastslår att ”[t]he 
progress of an artist is an continual self-sacrifice, a continual extinction of 
personality”.242 

Enligt Eliot är det tack vare avpersonaliseringen som konsten närmar sig 
vetenskapens värld. Jämförelsen mellan konst och vetenskap visar konstens 
strävan efter det objektiva och universella. Poeten är bara ett medium som 
transformerar sina upplevelser, erfarenheter och känslor till ett objektivt 
uttryck, dvs. till bilder och sinnesintryck. Eliot påpekar att ”[i]mpressions 
and experiences which are important for the man may take no place in the 
poetry, and those which become important in the poetry may play quite a 
negligible part in the man, the personality”.243 

Eliots idéer om ”impersonalismen” utgjorde viktiga inslag i nykritikens 
estetik, något som bland annat visade sig i att dess företrädare fokuserade sitt 
intresse på dikttexten som en organisk och autonom helhet. Diktaren, hans 
biografi och diktens tillkomsthistoria ansågs vara oväsentliga för diktens 
mening. Diktbudskapet skulle bäras upp av en central metafor som borde 
försinnliga en bestämd känsla. Med andra ord kan ett tankekomplex eller en 
känslostämning verbalt objektiveras med hjälp av den poetiska bilden. 
Denna omskrivning kallar Eliot för ”det objektiva korrelatet”: 

The only way of expressing emotion in form of art is by finding an ’objective 
correlative’; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events 
which shall be the formula of that particular emotion; such that when the ex-
ternal facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emo-
tion is immediately evoked.244 

Med sin opersonlighetsteori fann Eliot en formel för det objektiva och inter-
subjektiva i dikten. Han menade dock att det ”objektiva” i dikten kunde ha 
sin upprinnelse i det personligt upplevda. Skapelseakten berövar stoffet dess 
individuella prägel och dikten fogas in i den stora traditionen. 

Victor H. Brombert understryker i sin studie över Eliots opersonlighets-
teori att den ursprungliga upplevelsen som föregår den konstnärliga proces-
sen oundvikligen transformeras till någonting i förhållande till upplevelsen 
oigenkännligt. Han poängterar att det är vanligt att se en dikt som ett person-
ligt dokument, som något slags mikroskop genom vilket vi försöker betrakta 
hjärnans inre verksamhet. Det är känslor och iakttagelser hos en individ som 
intresserar och attraherar mer än själva dikten. Brombert understryker dock 
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att om man betraktar dikten som ett psykologiskt dokument är man i själva 
verket mer intresserad av diktaren än av dikten själv.245 Den i dikten skildra-
de upplevelsen kan vara ett resultat av en kedja av känslor och även om dik-
ten kommunicerar dem till läsaren är det möjligt att diktaren inte ens är 
medveten om vad han/hon kommunicerar; det som kommuniceras fanns inte 
till innan dikten blev färdigskriven. Läsaren är enligt Brombert skyldig att 
betrakta en dikt både som ett sätt att kommunicera och som ett kommunikat. 
Enligt Brombert understryker Eliot ”not only that the intent and the effect are 
not the poem but also that what the poem is is something new, something 
that stands apart both from the creator and from the material used for the 
creation.”246  

Brombert påpekar vidare att poesin enligt Eliot utgör ett sätt att uttrycka 
sinnesrörelser och att abstrakta tankar, lika väl som en känsla, ett intryck 
eller en inbillning, kan vara ett material för lyriken och omvandlas i en sin-
nesrörelse. Eliot framhåller att en konstnär måste finna ”an emotional equi-
valent of thought” och det enda sättet att uttrycka tankar på ett emotionellt 
sätt i dikten är att hitta ett objektivt korrelat.247 

Diskussionen om ”det objektiva korrelatet” och Eliots inflytande var på-
fallande aktuell under 1950-talet. I Sverige introducerades hans dikter tidigt, 
redan under 1930-talet. Spektrum är den första svenska tidskriften som pub-
licerade översättningar av Eliots lyrik; 1932 kom ”The Waste Land” i Karin 
Boyes och Erik Mestertons översättning. Senare kom bland andra Ekelöf och 
Lindegren att översätta poetens verk och essäer till svenska. I slutet av 1930-
talet ägnar Artur Lundkvist ett kapitel i Ikarus’ flykt åt en presentation av 
Eliots verk. 

Mats Janssons avhandling utgör en grundlig studie av den svenska intro-
duktionen av Eliot i Sverige. Han uppmärksammar också Eliots betydelse för 
den svenska modernismens utveckling: 

Några år in på 40-talet råder inte längre något tvivel om att Eliots lyriska för-
fattarskap är omistligt: det blir vägledande för en generation svenska moder-
nister och begrepp som tradition, objektivitet, myt, klassicism blir i kölvattnet 
på Eliotintroduktionen självklara estetiska begrepp också i den inhemska 
modernismens historia.248 

Modernismens introduktion i Sverige har satt tydliga spår i den lyriska pro-
duktionen och strävan efter objektiviteten var som starkast i slutet av 1940-
talet och under 1950-talet, vilket bland annat påpekas av Ingemar Algulin.249 
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Poeterna satte inte längre sitt eget jag i centrum; dikten betraktades som 
hantverk. Man arbetade gärna med ironi, pastisch och parodi, samt prydde 
dikterna med dedikationer, motton eller citat. Lars Forssell skrev 1948 i tid-
skriften Utsikt att konsten kan bli representativ om den är objektiv, anonym 
och full av masker. Lyriken betraktades inte längre som ett direkt uttryck för 
känslor. Forssell hävdar: 

Med den allt objektivare konsten, med tankens allt friare förhållande till 
känslan, skulle poeten också kunna bli ett slags identificator, så att han sam-
tidigt som han självklart sätter allt i relation till sig själv, sätter sig själv i re-
lation till allt.250 

Bland de unga poeter som debuterade på 50-talet var Tomas Tranströmer 
den som kanske mest träffsäkert förenade en personligt uppfattad problema-
tik med en exklusivt objektiv ton. 

Den internationella modernismens utveckling har i Sverige studerats av 
bland annat Kjell Espmark i Att översätta själen. En huvudlinje i modern 
poesi – från Baudelaire till surrealismen (1975). Studien Själen i bild. En 
huvudlinje i modern svensk poesi (1977), ägnas däremot ”den svenskspråki-
ga grenen av den internationella strömningen”.251 Espmark begränsar sin 
undersökning till den poetiska tradition som inriktar sig på ”en sinnlig fram-
ställning av känslans och tankens verklighet”.252 Han anknyter i sitt inledan-
de resonemang till Lindegrens formel ”att tänka i bilder” och ser ett samband 
med den internationella modernismen, särskilt med Eliots tes om det objek-
tiva korrelatet. Bland de svenska modernistiska diktare som Espmark väljer 
att diskutera i sin bok finns, förutom Tomas Tranströmer, namn som Gunnar 
Ekelöf, Erik Lindegren, Karl Vennberg och Ragnar Thoursie – poeter som 
Tranströmer läste när han själv började skriva.  

Lindegrens poesi sammanfattar Espmark i rubriken ”det ’moderna medve-
tandets’ bilder” och demonstrerar vidare med hjälp av exempel från framför 
allt diktsamlingen mannen utan väg Lindegrens metod att fånga upp det 
väsentliga med ett konkret ord, att logiskt förbinda metaforer och att i bilder 
gestalta den inre verkligheten.253 Anders Cullheds avhandling inriktar sig på 
att belysa just Lindegrens genombrott med samlingen mannen utan väg. 
Förutom vägen till och tillkomsten av mannen utan väg studerar Cullhed 
även den poetiska konsten i samlingen och Lindegrens litterära impulser. I 
ett av kapitlen fokuserar han på anonymiteten som utmärkande för samling-
en och pekar på Lindegrens intresse för både Jungs djuppsykologi och Eliots 
poetik samt för surrealismen.254  
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Om Vennbergs lyriska metod säger Espmark att den skiljer sig från Lin-
degrens. Medan den förre smälter samman olika metaforer i samma dikt, 
fäster sig den andre längre vid en och samma metafor. De olika bilderna 
”tenderar att sluta sig samman till en situation” och bildspråket har ”en be-
tydligt lägre täthet än i Mannen utan väg [sic]”.255 

Tranströmer har av många betraktats som den som framhäver metaforens 
betydelse.256 I likhet med både Lindegren och Vennberg är också Tranströ-
mers dikter rika på olika metaforer som visualiserar en och samma känsla. 
Även strävan efter anonymitet i dikterna kan påminna om Lindegrens metod 
i mannen utan väg. 

Tranströmers stora intresse för bildkonst satte också spår i hans diktning 
och resulterade i en rad bildliga föreställningar av den upplevda verklighe-
ten. Dessa är en följd av den medvetna strävan efter det som Espmark i sitt 
kapitel om Thoursies diktning sammanfattar med orden ”Tänka med ögat”. 
Detta är också rubriken till ett stycke i Thoursies otryckta essä där han, en-
ligt Espmark, vill ” tala om visuellt sinne, en förmåga att återuppleva visu-
ellt, att kläda sina mest personliga upplevelser i bildens, det symboliserande 
konkretas gestalt”.257 För honom är alla detaljer ”bärare av liv i koncentrerad 
form”; det är via dem som helheten kan förstås. Thoursie har också intresse-
rat sig för psykologi, särskilt för gestaltpsykologi.258 Tranströmer, som alltså 
flera gånger har påpekat att han tagit intryck av Thoursie, förverkligar i sina 
dikter samma strävan. Ett intryck av den upplevda verkligheten förvandlas 
ofta till en rad bilder, för att på det viset förmedla det personliga, men på ett 
allmängiltigt sätt. 

Niklas Schiöler bidrar i Begränsningens möjligheter med ytterligare 
komparativa aspekter på Tranströmers författarskap. Han för ett jämförande 
resonemang om Harry Martinsons inflytande på Tranströmer och om likheter 
och olikheter mellan författarskapen. Enligt Schiölers uppgifter har Tran-
strömer själv påpekat att Martinson har haft, ”och har fortfarande”, djupast 
inflytande på honom bland de svenska författarna.259 Schiöler lyfter särskilt 
fram poeternas naturdikter. Det är här han pekar på tydliga skillnader: ”Mar-
tinson skriver naturlyrik som verkar vilja få oss att lämna och nå bortom 
insnävat mänskliga attityder, medan Tranströmer skriver dikter i naturen om 
det mänskliga.”260 Båda författarna iakttar och beskriver landskapet på ett 
liknande sätt, men till skillnad från Martinson lyfter Tranströmer ”in det i ett 
mångsiktat sammanhang av mer social och psykisk natur.”261 Schiöler kom-

                               
255 Ibid., s. 173. 
256 Se bland annat Bergsten, 1989, s. 11 och Schiöler, 1999, s. 205ff. 
257 Espmark, 1977, s. 189. 
258 Ibid.; jfr även Thoursies uttalande i  ”Lyrisk modernism. En enquête”, Bonniers Litterära 
Magasin 15(1946):6, s. 470– 477. 
259 Schiöler, 2008, s. 135.  
260 Ibid., s. 152. 
261 Ibid., s. 159. 



 82 

menterar också skillnaden mellan Tranströmers och Martinsons förhållande 
till surrealismen. Medan Tranströmers bildspråk visar tydliga spår av surrea-
listernas bildteknik, har Martinson tagit ett medvetet avstånd från den.262 

Flera av de författare som publicerade sig redan under 1940-talet, fortsatte 
skriva på 1950-talet. Till dem hör bl.a. Lindegren som 1954 publicerade 
diktsamlingen Vinteroffer, Vennberg, som utgav fyra samlingar, Werner 
Aspenström samt Sven Alfons. I slutet av 1940-talet och början på 1950-
talet tillkommer också en rad nya poeter som fortsätter att skriva i samma 
anda. 1949 debuterar Lars Forssell och Östen Sjöstrand. Till de femtiotals-
poeter som följde modernismens riktlinjer räknas också Bo Setterlind, Bo 
Carpelan, Folke Isaksson och Lasse Söderberg. Dessa poeter försökte med 
hjälp av bildkedjor försinnliga det inre, objektivera upplevelser och känslor, 
materialisera den inre verkligheten.  

Forssell stimulerades tidigt av Lindegrens symbolpoesi. Även Forssells 
anglosaxiska orientering satte prägel på dikterna och gjorde honom öppen 
för olika poetiska skrivsätt. Det var också han som på allvar introducerade 
Ezra Pound i Sverige. Forssell valde mångsidighet, inte renodling, och i en 
essä i slutet av 1940-talet pläderade han för ”poetens rätt att dikta på olika 
nivåer”.263 Hagerfors beskriver också i sin avhandling Forssells kontakter 
med Lindegren och Vennberg samt hans intresse för den anglosaxiska mo-
dernistiska lyriken. Enligt honom var det av Lindegren som Forssell lärde 
sig ”att ’utreda’, dvs. bearbeta ett motiv eller ett tema i en hel dikt”.264 Hans 
lyriska teknik i de första diktsamlingarna vill Hagerfors beskriva som ”sce-
nisk” eller ”dramatisk”, eftersom det i de flesta dikter finns ett diktjag som 
vänder sig till en mottagare, medan ”bristen på äkta livskänsla och bristen på 
delaktighet i livsprocessen” betraktas som ett centralt tema i Forssells  
lyrik.265 

Även de andra samtida diktarna följer denna tradition, exempelvis Setter-
lind och Carpelan. För båda är, enligt Espmark, själslandskapet en viktig 
utgångspunkt.266 Hagerfors menar dessutom att 

[o]m det hos Forssell och Isaksson var fråga om en tematisk grundstruktur, är 
det hos Setterlind mer fråga om en metaforisk struktur för en världsåskåd-
ning. Man skulle kunna kalla denna föreställningsvärld rätt och slätt för ”kris-
tendom”, men som struktur i Setterlinds skönlitterära verk väljer jag att kalla 
den för ”korrespondensen mellan mikro- och makrokosmos”.267 
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Denna korrespondens är huvudmotiv i många av Setterlinds dikter. De jor-
diska vardagligheterna och de själsliga elementen kompletterar varandra. 
Dessutom har korrespondensen också en ”ren metaforisk funktion”.268  

Även för Isaksson är själslandskapet, det vill säga ett yttre landskap för-
enat med själsliga element, angeläget. Detta framgår tydligt av hans debut-
samling Vinterresa.269 Dubbelexponering eller visualisering av upplevelser är 
verksamma medel i hans dikter. Espmark hävdar att Isakssons metod kan 
”ha stimulerats av filmen men har framför allt omedelbara förebilder i 40-
talet, i Emaljögat som varit en av hans stora diktupplevelser och i Snöle-
gends Vintersaga”.270 Förutom Espmark och Hagerfors har också Håkan 
Sandgren utförligt studerat Isakssons lyrik och redan i inledningen till sin 
avhandling påpekar han att ”naturen, resan och platsen [är] betydelsefulla 
inslag” i Isakssons lyrik.271 Vidare menar han att sambandet mellan plats och 
subjekt är utmärkande för hela författarskapet, och kallar honom för ”en 
platsens poet” och ”[d]en platspoetiska utgångspunkten tar sig i Isakssons 
fall huvudsakligen uttryck genom att det yttre landskapet förenas med ett 
själstillstånd”.272 Sandgren ser också likheter mellan Isakssons och Tran-
strömers poesi, särskilt när det gäller användningen av resemetaforen. Sand-
gren menar att den i ett stort antal av Isakssons dikter också fungerar 

i immateriella färder mellan punkter i en abstrakt geografi. I dessa dikter är 
all mimetisk återgivning undertryckt och de får formen av färder mellan 
själstillstånd. Skeendet i dikterna är sublimerat utan kopplingar till en identi-
fierbar, ”yttre” verklighet. Liknande former finner vi hos bl.a. Tomas Tran-
strömer i hans 50-talssamlingar, […].273 

Förutom denna likhet pekar han också på Artur Lundkvists anmärkning i 
recensionen av Isakssons Teckenspråk (1959). Lundkvist nämner där Tran-
strömer som en möjlig inspirationskälla för Isaksson. Sandgren håller med 
Lundkvist om att Tranströmers två första diktsamlingar kan ha ”återverkat 
på Isakssons lyrik, som i och med Teckenspråk får ett mer komprimerat och 
koncentrerat uttryck som ligger nära Tranströmers poetiska metod”.274 

Även poeter som tillhörde den s.k. Lunda-skolan kring Göran Printz-
Påhlson följer i stort decenniets riktlinjer. Printz-Påhlson är den främste före-
trädaren för den metapoetiska inriktningen och vill 
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reducera diktens expressiva roll till förmån för den ”pragmatiska”, skjuta till-
baka poesin som uttryck för personligheten och i stället stimulera en poesi 
vänd mot sin egen situation i syfte att skapa ”bättre relationer till verkligheten 
genom ökad medvetenhet om de språkliga kommunikationsproblemen”.275 

Espmark uppmärksammar att den metapoetiska ambitionen här är en del av 
den tradition han diskuterar, den bara begränsar sig till en linje som ändå kan 
följas från romantiken och får sin manifestation i Mallarmés poem om dik-
tens tomma rum, ”en spröd visualisering inte av själen men av dess skapel-
se”.276 

Flera har försökt att beskriva det litterära femtiotalet och studera de för-
ändringar som ägt rum i lyriken mellan 1940- och 1950-talet. Hagerfors pe-
kar på att  

[d]et inledande 50-talet var långt ifrån bara en blomstrande, lekfull ”roman-
tisk” rörelse i opposition mot det tidigare decenniets diktning. ”Tystnad”, 
”tomhet”, ”förtvivlan” och ”det förlorade” var begrepp som hade en reell in-
nebörd för många av 50-talets unga.277 

Han försöker med utgångspunkt i tre författarskap, Forssells, Isakssons och 
Setterlinds, skissera en allmän bild av 1950-talet, men samtidigt påpekar han 
att det är omöjligt att inordna alla decenniets lyriker i samma fållor, för 
många ”går sina egna vägar”, bland andra Tranströmer.278 

Om Tranströmer säger Espmark dock att han följer 1950-talets riktlinjer. I 
Tranströmers diktning smälter symbolismens båda linjer samman, ”den 
mänskliga symbolismen”, alltså bildlig gestaltning av den mänskliga verk-
ligheten, och ”den transcendenta symboliken” med bibliska anspelningar 
visualiserade i dikterna.279 Han behärskar metoden att bildligt framställa upp-
levelser och sinnesintryck, och i sina diktsamlingar prövar han såväl den fria 
versformen som den bundna versen, något som också kännetecknade decen-
niet under en kort tid. Även den för många av epokens diktare karakteristiska 
strävan att skriva objektiva dikter och inte låta diktjaget träda fram tydligt är 
påtaglig hos honom. Men liksom andra modernister, både svenska och ut-
ländska, gömmer han bakom den objektiva framställningen en personlig 
uppfattning av den framställda verkligheten. Man kan inte säga att Tran-
strömers lyrik skiljer sig markant från andra lyrikers verk under epoken, men 
hans diktning utmärks i särskilt hög grad av förbindelsen med den antika 
traditionen. Det är också angeläget att konstatera att Tranströmer uppfyller 
Eliots vädjan att inte blint följa föregående epokers diktare, utan att i stället 
vara medveten om traditionen och självständigt dikta i dess förlängning. 
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Espmark pekar i sin studie på de mest särartade dragen i Tranströmers 
diktning, framför allt vad gäller framställningen av det själsliga landska-
pet.280 Vad jag har försökt visa är i första hand hur Tranströmers diktning 
förhåller sig till andras lyriska verksamhet och att han följer den svenska 
modernismens utvecklingsspår och intar en självklar plats bland de poeter 
som bidragit till dess utveckling och etablering. Främst har jag uppmärk-
sammat likheter och olikheter med andra författarskap. Det är framför allt de 
många bibliska anspelningarna och användningen av den bundna versformen 
som ger Tranströmer en särskild plats bland decenniets poeter. Hans poetiska 
metod, den i diktsamling efter diktsamling allt mer objektiverande framställ-
ning av personliga upplevelser och omvärlden, är ett klart urskiljbart och 
profilstärkande drag. 

Efter denna inledande del, där jag tecknat bakgrunden till Tranströmers 
debut och hans hemmahörighet i 1950-talet, studeras i de följande kapitlen 
Tranströmers lyriska verk med inriktning på framställningen av det lyriska 
jaget. 
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III. Objektiverande strategier i Tomas 
Tranströmers lyrik 

Dehumanisering och det lyriska uttryckets avpersonifiering var tendenser i 
modernismens utveckling som också kom att prägla 1950-talets svenska 
lyrik. I motsättning till den romantiska traditionen betraktades poeten inte 
längre som den utvalde, som Orfeus, utan skulle i stället spela en mer undan-
skymd och blygsam roll. Poeten betraktades tidigare som ett medium i ge-
staltningen av sina känslor och sin personlighet.281 Samtidigt uppfattas den 
senmodernistiska poesin, särskilt 1950-talslyriken, som modernistisk efter-
klang, precis som exempelvis romantiken en gång hade sina efterklangsdik-
tare. Den övervägande delen av femtiotalisterna odlade den fria versformen 
och i och med det skrev de in sig i den modernistiska traditionen. Ändå fanns 
det bland femtiotalisterna diktare som gav traditionen nya accenter.282  

Tomas Tranströmer framstår enligt Evald Palmlund som ”50-talspoesins 
etablerade centralfigur.”283 Hans diktning ter sig mot de tidigare decenniernas 
bakgrund så pass objektiv att Bergsten väljer att beskriva Tranströmer som 
”en påfallande objektiv poet som oftast håller tillbaka det direkt personliga 
uttrycket och låter bilderna tala”.284 Hans metod att skapa objektivitet i dik-
terna är att undvika pronomenet jag, ”det får bli han i stället”.285 Det är natur-
ligtvis en förenkling, eftersom Tranströmer använder sig av olika sätt att 
dölja det lyriska subjektet i dikterna. I hans dikter antar diktjaget olika för-
klädnader, som t.ex. ‘resenär’, ‘vandrare’, ‘slumrare’, ‘drömmare’ och 
ibland manifesteras det inte uttryckligen. Ett annat sätt att göra jaget mindre 
synligt är att använda det indefinita pronomenet man, vilket i talspråket an-
vänds i stället för jag, eller objektsformen av pronomenet jag. I vissa dikter 
är jaget representant för eller medlem av en grupp, dvs. det är inbegripet i 

                               
281 Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten. Studier i svensk 1940-tals lyrik och dess litterära 
bakgrund, (Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Literature, 
18) Stockholm 1977, s. 521f. Jfr även Eva Lilja, Niklas Schiöler, ”Poeten dold i bilden – 
1950-talets lyrik”, Den Svenska Litteraturen. Från modernism till massmedial marknad, del 
3, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson, Stockholm 1999, s. 342. 
282 Algulin, (1987) 1995, s. 487. 
283 Evald Palmlund, ”Femtitalister som står sig. Tomas Tranströmer och Göran Printz-
Påhlson”, Svenska Dagbladet Snällposten 1982.04.19. 
284 Bergsten, 1989, s. 11. 
285 Lilja, Schiöler, 1999, s. 342. 
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det kollektiva subjektet vi. Det finns också sådana dikter där det lyriska jaget 
avslöjar sin närvaro genom diverse retoriska figurer, som apostrof, retoriska 
frågor med flera. 

Torsten Rönnerstrand redogör i sin artikel ”’Skriften’ på ’sanningsbarriä-
ren’” för Tranströmers uppfattning om sanningen och det privata i dikten. 
Under 1950-talet tycks han ha förfäktat åsikten att villkoret för sanningen är 
frånvaron av det privata och tidsbundna och att ”sanningen förutsätter ett 
språk som undviker det privata och tillfälliga och i stället tar fasta på det 
allmängiltiga”.286 Rönnerstrand grundar sitt uttalande på ett citat ur ett brev 
av Tranströmer till Göran Palm. I brevet delar författaren med sig av sina 
funderingar om att återge verkligheten i dikter utan att förfalska den med 
sina egna ord. Där kallar han den verkliga situationen i livet för ”Sanning” 
och sina tillagda ord för lögn.287 Hela stycket i det citerade brevet gäller en 
konkret scen som Tranströmer upplevde som gåtfull och som kom att bli 
viktig för tillkomsten av dikten ”Resans formler”. Tillägg till den ursprung-
liga upplevelsen ser han som en förvrängning av gåtan, ett eventuellt försök 
till förklaring och det är just det som han försöker undvika. Rönnerstrand 
tolkar Tranströmers tankar som ett uttryck för tesen att ”sanning utesluter det 
privata”. Han anser också att Tranströmers åsikt om sanning i dikten (frånva-
ron av det privata och tillfälliga) ”förklarar [...] varför ordet jag är mycket 
ovanligt i de fyra första diktsamlingarna”. Han ser diktsamlingen Klanger 
och spår (1966) som ett genombrott för användningen av ordet ”jag” och 
menar att detta ”kan tolkas som ett tecken på att Tranströmer [...] är på väg 
att ge upp tanken att det privata skulle vara oförenligt med sanning”.288 

Liknande tankar om sanning i skrivandet uttrycktes under 1950-talet ock-
så av andra författare, bland annat av Eyvind Johnson.289 Det poängteras i 
hans författarskap att ”sanning förutsätter att man övervinner det personliga 
och tidsbundna”. Detta gäller enligt Rönnerstrand även för Tranströmer.290 

Emellertid verkar det som om det personliga i dikten för Rönnerstrand är 
identiskt med det privata i författarens liv. Själv söker jag det personliga i 
Tranströmers verk i det personliga uttrycket, i det egenartade poetiska skriv-
sättet, inte i författarens upplevelser. Rönnerstrand inser också att sanningen 
ligger i det allmängiltiga, men detta påstående utesluter inte att sanningen i 
dikten grundas på en genuin upplevelse. För Tranströmer är det mycket vik-

                               
286 Rönnerstrand, 1989, s. 566f. 
287 Espmark, 1983, s. 30f.; i brevet uttrycker Tranströmer det med följande ord: ”[…]. Han är 
en gåta. Hur ska man på en gång kunna bibehålla gåtan (för den är Sanningen) och förklara 
den? Hur ska jag kunna överföra den där scenen till papperet utan att lägga till av mina privata 
ord (ljuga). […]”. 
288 Rönnerstrand, 1989, s. 567. 
289 Jfr Torsten Pettersson, Att söka sanningen En grundprincip i Eyvind Johnsons författar-
skap, Åbo 1986; Bo G. Jansson, Självironi, självbespegling och självreflexion. Den metafikti-
va tendensen i Eyvind Johnsons diktning, (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institu-
tionen vid Uppsala universitet, 27), (diss. Uppsala) Stockholm 1990. 
290 Rönnerstrand, 1989, s. 567. 
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tigt att stoffet är genuint upplevt och äkta. De verkliga upplevelserna objek-
tiveras i verket och blir allmängiltiga. Att skriva lyrik utan att tydliggöra 
vilka privata upplevelser som har bidragit med stoffet och inspirerat en för-
fattare betyder inte att denna lyrik är opersonlig. Även en objektiv skildring 
kan förmedla personliga intryck, vilket ofta är fallet i Tranströmers dikter. 

I detta kapitel analyseras dikter där det lyriska jaget inte framträder i för-
sta person singularis, med andra ord dikter som kan betecknas som indirekt 
lyrik. En del forskare kallar den typen av lyrik för opersonlig, men enligt 
min uppfattning är termen ”opersonlig” missvisande. Jag vill i stället visa att 
de förmedlar en djupt personlig upplevelse av världen, som dock objektive-
ras och får en mer universell syftning.  

I första delen av detta kapitel tar jag upp de dikter där diktjaget inte mani-
festeras uttryckligen. Vidare uppmärksammas de dikter där poeten döljer det 
lyriska jaget i olika förklädnader i tredje person singularis. Jag vill också 
visa dels med vilka medel Tranströmer skapar ett intryck av objektivitet, dels 
vad det är som ändå gör dikterna personliga. Vissa biografiska fakta beaktas 
i diktanalyserna men endast som jämförelsematerial för att förtydliga diktens 
budskap. I såväl den första som den andra delen av detta kapitel analyseras 
de valda dikterna i kronologisk ordning för att påvisa kontinuiteten och kon-
sekvensen i Tranströmers diktning.  

Icke explicit manifesterat jag 

I en del dikter i Tomas Tranströmers författarskap är det lyriska jaget inte 
manifesterat på något påfallande sätt. Dessa dikter gör att hela hans lyriska 
verksamhet har betraktats som objektiv och opersonlig. Men trots att jaget 
inte uppträder tydligt finns det andra markörer för närvaron av ett lyriskt 
subjekt. I sin definition av det lyriska jaget fäster Wolfgang Müller stor vikt 
vid just den språkliga formgestaltningen av ett lyriskt verk och hävdar att det 
lyriska jaget finns närvarande i verket när det subjektiva gestaltas på ett 
unikt vis.291 De till synes opersonliga dikterna i Tranströmers författarskap 
förmedlar en personlig reflektion utan att begränsa den till endast en person. 
Även i dessa dikter berör Tranströmer ämnen som är viktiga för författarsub-
jektet: livets förlopp, mognad och döden som dess naturliga beståndsdelar 
samt människans tillvaro och hennes olika uppgifter i livet. Han skapar ett 
intryck av en personlig karaktär i dikten bland annat med hjälp av förnim-
melseord, som relaterar upplevelsen till ett upplevande subjekt, samt impera-
tivformer, utropsmeningar och dylikt. Även den för Tranströmer säregna 
användningen av metaforer avslöjar närvaron av ett subjekt. Förhållandet 
mellan det lyriska subjektet och författarsubjektet är i Tranströmers dikter 
                               
291 Müller, 1979, s. 31. 



 89 

ofta starkt: det lyriska subjektet förmedlar författarsubjektets upplevelser och 
känslor samtidigt som de objektiveras och allmängiltiggörs. Det lyriska sub-
jektet bör inte ses som författarsubjektets avspegling. 

Dikter utan explicit markerat subjekt förekommer i olika hög grad i Tran-
strömers diktsamlingar. Redan i debutsamlingen stöter läsaren på dikter där 
diktjaget inte avslöjar sin närvaro (se till exempel ”Ostinato”, ”Skepparhisto-
ria” eller ”Dygnkantring” (17 dikter, 1954)). Alla dessa dikter baseras på en 
naturbeskrivning och diktjaget i dem är ett resonerande, sammanfattande 
diktjag, och ingen i landskapet närvarande observatör.  

”Skepparhistoria” börjar med en opersonlig fras – ”Det finns […]” – som 
dock indirekt pekar på ett talande subjekt. Även det korta ordet ”väl” i första 
versen i andra strofen är en talspråklig markör som antyder närvaron av den 
”talande” i dikten.  

 
Det finns barvinterdagar då havet är släkt  
med bergstrakter, hukande i grå fjäderskrud, 
en kort minut blått, långa timmar med vågor som bleka  
lodjur, fåfängt sökande fäste i strandgruset. 
 
En sådan dag går väl vraken ur havet och söker 
sina redare, bänkade i stadens larm, och drunknade 
besättningar blåser mot land, tunnare än piprök. 
 
(I norr går de riktiga lodjuren, med vässta klor 
och drömmande ögon. I norr där dagen 
bor i en gruva både dag och natt. 
 
Där den ende överlevande får sitta 
vid norrskenets ugn och lyssna 
till de ihjälfrusnas musik.)292 

De två sista stroferna, omslutna av en parentes, återspeglar subjektets tanke-
gång. Samtidigt uppvisar bilden en parallell till de två första stroferna. Vå-
gornas lodjur har nu blivit riktiga lodjur och de drunknade besättningarna har 
sin motsvarighet i de ihjälfrusna. Värd att uppmärksamma är här metaforen 
”norrskenets ugn” som samtidigt inbegriper nordens kyla och upplivande 
värme. ”[D]en ende överlevande” som får lyssna ”till de ihjälfrusnas musik” 
upplever även på en avlägsen ort närhet och gemenskap med de döda. Men 
det kanske är just en sådan dag då det lyriska jaget upplever sig självt som 
det enda överlevande.  

Hela dikten har en objektiv karaktär och subjektets närvaro låter sig avlä-
sas endast på få ställen. Även i andra tidiga dikter använder sig Tranströmer 
av olika metoder för att förstärka budskapets allmängiltiga karaktär. Det kan 
röra sig om passiva verbformer, som till exempel ”intet hörs” (min kurs.) i 
                               
292 Tranströmer, 1954, s. 21f. 
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”Dygnkantring”293 eller ”[j]orden höljs” i ”Ostinato”,294 eller om korta me-
ningar utan långa och subjektiva beskrivningar av det upplevda. Samtidigt 
avslöjar det lyriska subjektet sin närvaro till exempel genom utropet ”Fågel 
skrek!” i ”Dygnkantring”. Därefter följer en kort, men personligt laddad 
formulering – ”Och äntligen.” – som uttrycker en lättnad över att en efter-
längtad förändring i och med fågelskriket inträtt. Livet, som precis har stan-
nat för ett kort ögonblick, går nu vidare i vanlig takt. Schiöler uppmärksam-
mar i sin analys av dikten även tempusändringen från presens till imperfekt 
som en påfallande förändring i denna annars uppenbart registrerande dikt. 
Och vidare menar han att utropet ”Och äntligen”, ”förlösande stryker ut ne-
utraliteten.”295 

I diktsamlingen Den halvfärdiga himlen från 1962 förekommer pronomi-
na jag och vi ganska ofta, men även här hittar läsaren dikter där det lyriska 
subjektet inte är markerat med något pronomen. Dikten ”Espresso” är ett 
exempel på detta. Här är det kaffe som står i centrum, det är utgångspunkten 
för alla element i den beskrivna situationen.  

 
Det svarta kaffet på uteserveringen 
med stolar och bord granna som insekter.  
  
Det är dyrbara uppfångade droppar  
fyllda med samma styrka som Ja och Nej. 
 
Det bärs fram ur dunkla kaféer 
och ser in i solen utan att blinka. 
 
I dagsljuset en punkt av välgörande svart 
som snabbt flyter ut i en blek gäst. 
 
Det liknar dropparna av svart djupsinne  
som ibland fångas upp av själen, 
 
som ger en välgörande stöt: Gå! 
Inspiration att öppna ögonen. 296 

Dikten bygger på en rad bilder som förmedlas med hjälp av enkla meningar 
och nominalfraser. Den allmänna karaktären är resultatet av subjektets från-
varo, vars funktioner övertas av tingen. Aktivitetsorden (”ser [...] utan att 
blinka”, ”flyter ut”) syftar på kaffet, medan ”en blek gäst”, som eventuellt 
kan representera ett förklätt jag, är ett objekt – fullständigt passivt och liv-
löst. Intrycket av opersonlighet förstärks ytterligare genom passivformerna 
av andra verb (”bärs”, ”fångas upp”) och adjektiv (”uppfångade”, ”fyllda”).  
                               
293 Ibid., s. 30. 
294 Ibid., s. 13. 
295 Schiöler, 2008, s. 16. 
296 Tranströmer, 1962, s. 25. 
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Liknande strategier har observerats av Bengt Landgren i Ekelöfs diktsam-
ling sent på jorden. I Ekelöfs fall rör det sig närmast om impulser som han 
fått bland annat från postkubistiska riktningar som purism och Art concret. 
Ekelöf försöker skapa ”en poetisk motsvarighet till den nonfigurativa bild-
konsten”, en poesi som skulle vara abstrakt och inte imitera vare sig den 
yttre eller den inre verkligheten. Resultatet av dessa estetiska målsättningar 
möter man i hans debutsamling, där han strävar efter ”att deformera och 
desorganisera den fysiska världens ordning”.297 Hugo Friedrich kallar sådana 
estetiska grepp ”Zerstörungsdynamik” och ”Entdinglichung”.298  

Antropomorfiseringen i Tranströmers ”Espresso” påminner om Ekelöfs 
lyriska metod och kan uppfattas som en motsvarighet till hans teknik i en 
dikt som ”blommorna sover i fönstret”. Även i ”Espresso” är gränserna mel-
lan subjekt och objekt utplånade och relationen mellan subjekt och objekt 
omkastad. Liksom Ekelöf låter Tranströmer, med hjälp av antropomorfis-
merna, den mänskliga sfären glida samman med materien. Subjektet självt 
förtingligas, blir passivt, och objekten förmänskligas. Detta förstärker in-
trycket av opersonlighet och subjektslöshet.  

Under modernismen inspireras många poeter av den romantiska traditio-
nen och återanvänder stilistiska medel från denna epok. Så är till exempel 
antropomorfiseringar inte bara typiska för modernismen, men har använts 
redan under romantiken. Wolfgang Müller har särskilt studerat William 
Wordsworths bruk av antropomorfiseringar (till exempel ”My heart leaps up 
when I behold”). Han påpekar att Wordsworths användande av antropomor-
fiseringar uttrycker en annan dimension av människans väsen.299 

Subjektets närvaro är märkbar trots att det inte markeras med ett prono-
men som jag. Redan i den första bilden liknas stolar och bord vid ”granna” 
insekter. Det är ett personligt sätt att uppfatta den objektiva verkligheten. 
Dyrbara droppar är i andra strofen ”fyllda med samma styrka som Ja och 
Nej” (min kurs.); dessa två korta ord kopplas till den språkliga sfären, utgör 
svar på omdömesfrågor och är den enklaste manifestationen av ett ställnings-
tagande. Vidare gör subjektet en liknelse mellan kaffet och känslorna, där de 
depressiva ögonblicken i ens liv kallas ”dropparna av svart djupsinne”, alltså 
med hänvisning till känslosfären som vidare korresponderar med ”själen”. 
Och utropet vid slutet av dikten avslöjar en inre röst. Detta ”Gå!” är en reak-
tion på kaffets ”välgörande” verkan, en inre impuls. I och med liknelserna 
mellan kaffets svarta färg och känslosfären framhävs den psykologiska di-
mensionen i dikten. Vanligtvis brukar den svarta färgen förknippas med 
negativa händelser medan den i dikten ”Espresso” har en positiv underton, 
”välgörande svart” (min kurs.). Dikten bygger på en kontrast mellan det 
                               
297 Bengt Landgren, Den poetiska världen. Strukturanalytiska studier i den unge Gunnar 
Ekelöfs lyrik, (Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum, 11) Uppsala 1982, s. 100 
och 101. 
298 Friedrich, 1956, s. 57ff. 
299 Müller, 1979, s. 119. 
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svarta och färgerna, mellan mörkret och ljuset. Det svarta kaffet bärs fram ur 
ett dunkelt kafé och ”i dagsljuset” är just det svarta en välgörande punkt. 
Ögats ackomodationsförmåga tillskrivs inte kaffet som här inte behöver 
blunda när det bärs fram ur det dunkla in i ljuset, det upplever inte ljuset som 
störande. Sista versen i dikten, ”Inspiration att öppna ögonen”, får i detta 
sammanhang ses som en uppmuntran att inte blunda inför verkligheten utan i 
stället möta den med öppna ögon. Slutet av dikten utgör också en insikt, en 
lärdom som det lyriska jaget delar med sig till alla. Att formulera och för-
medla en lärdom först i slutet av en dikt är också ett sätt att markera diktja-
gets personliga inlevelse i den beskrivna situationen.  

Denna dikt är inte bara en lekfull beskrivning av den verkan som kaffet 
utövar på den som dricker det, eller en beskrivning av intrycket från något 
land där espresso utgör en del av landets kultur. Här visas också på ett intres-
sant, allmänt och objektivt sätt att ett melankoliskt sinne inte behöver vara 
negativt, att även de mörka sidorna av vårt inre kan utgöra en kraftkälla. På 
detta sätt berör Tomas Tranströmer åter personlighetens problematik. 

Diktsamlingen Det vilda torget från 1983 är en av de samlingar där första 
person singularis används oftast, i tretton av nitton dikter förekommer något 
pronomen i denna person. Men även här väljer Tranströmer ibland att avstå 
från att låta det lyriska jaget uttrycka sig i jagform. Det lyriska jagets sam-
mansatta problematik i dikten ”Stationen” har antytts av både Bergsten och 
Schiöler och de har båda två också utförligt analyserat dikten och bland an-
nat diskuterat klangens problematik; Bergsten har även tagit upp bakgrunden 
till dikten.300  

Titeln utgör platsangivelsen för diktens handling. Känslan av instängdhet 
och meningslöshet som gestaltas i bilden av människorna fängslade i vag-
narna, som kanske till och med saknar dörrar, rubbas av en overklig klang 
som uppstår när en man slår på hjulen med en slägga. Just klangupplevelsen 
orsakar en förändring och i sista versen säger en röst: ”Ni ska minnas det. 
Res vidare!”. Både Bergsten och Schiöler uppmärksammar förändringen av 
situationen vid slutet av dikten. Schiöler säger att det ”[t]ill skillnad från 
inledningens distanserat observerande hållning inträder [...] en tydlig röst” 
och att ”[b]eskrivningen övergår alltmer till ett subjektivt uttryck”.301 Han 
påpekar att ett subjekt blir påtagligt i och med utropet ”Utom just här!” i 
sjunde versen. Men som första tecken på subjektets närvaro kan man också 
läsa frågan redan i tredje versen: ”Finns några dörrar ens?” 

I början är subjektets observationer mycket neutrala; först närmare slutet 
blir beskrivningen mer subjektiv och avslöjar hur subjektet förnimmer 
klangen. 

 

                               
300 Bergsten, 1989, s. 30–38; Schiöler, 1999, s. 63–68. 
301 Schiöler, 1999, s. 65. 
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 Ett tåg har rullat in. Här står vagn efter vagn, 
 men inga dörrar öppnas, ingen går av eller på. 
 Finns några dörrar ens? Därinne vimlar det 
 av instängda människor som rör sig av och an. 
 De stirrar ut genom de orubbliga fönstren. 
 Och ute går en man längs tåget med en slägga. 
 Han slår på hjulen, det klämtar svagt. Utom just här! 

Här sväller klangen ofattbart: ett åsknedslag, 
en domkyrkoklockklang, en världsomseglarklang 
som lyfter hela tåget och nejdens våta stenar. 
Allt sjunger. Ni ska minnas det. Res vidare!302 

Genom de tre metaforerna av allt mer intensifierad karaktär framställs 
klangen i hyperboliska dimensioner. Första metaforen (”åsknedslag”) åskåd-
liggör naturens mäktigaste klang, den andra (”domkyrkoklockklang”) är ett 
meddelande från den religiösa sfären, alltså människans andliga liv, och till 
sist antyder den tredje klangen (”världsomseglarklang”) närmast ett miraku-
löst fenomen som omfattar hela världen och upphäver de fysikaliska lagarna. 
Innebörden av klangupplevelsen uppmärksammas också av Bergsten.303 Att 
använda sig av troper är ett mänskligt sätt att uppfatta och tala om verklighe-
ten. Metaforer är här ett uttryck för ett individuellt sätt att se och förutsätter 
ett tänkande och reflekterande subjekt. De avslöjar också ett personligt per-
spektiv även om inget subjekt uttryckligen framträder i texten. Det anmärk-
ningsvärda här är också att alla tre metaforer har klang som gemensam näm-
nare, dessutom uttrycker de av klangens omfång från ett naturfenomen till 
världsomfattande klang. Det är tydligt att orden är noga utvalda för att även 
visa ett samspel mellan människan och naturen.  

Den sista versraden är dock en tydlig markör för ett subjekt som är närva-
rande i den framställda situationen. Vi vet inte om det är mannen som går 
längs tåget eller en av passagerarna som talar. Det kan också vara någon som 
betraktar situationen utifrån, en observatör. Okänd är också mottagaren av 
uttalandet. Schiöler fäster uppmärksamheten på detta ställe i dikten. Han 
tolkar dikten i kapitlet om den avslutande öppningstekniken och visar hur 
slutraden öppnar dikten mot något nytt som inte är sagt, något som finns 
utanför ramen för den: ”Något kan ta sin början i och med att dikten slu-
tar.”304  

Bergsten fäster avseende vid pronomenet ni. Han menar att röstens ägare 
riktar sitt ord till läsarna, ”vilka identifieras med tågresenärerna, vilka i sin 
tur står för folk i allmänhet”.305 Både Bergsten och Schiöler tolkar tågresan 
som en livsresa med stationerna som hemlighetsfulla livsögonblick. Bergsten 
tillägger att tåget utan dörrar,  
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kan vara en bild för människorna i allmänhet och deras belägenhet under re-
san från födelse till död [...]. Vagnarna har fönster men de är orubbliga och 
går inte att öppna: vi färdas kollektivt genom livet inneslutna i en trång ge-
menskap utan möjlighet att få kontakt med världen omkring oss.306 

Dikten ”Stationen” gestaltar ett epifaniskt ögonblick som förändrar den 
mänskliga existensen och ger inblick i dess djupare mening. Epifanin är nå-
got i högsta grad personligt som plötsligt och momentant uppenbarar sig för 
ett subjekt i den vanliga världen. Det grekiska ordet ’epifaneia’ betyder 
framträda, visa. Termen har diskuterats utförligt av bland annat Espmark, 
som påpekar att Tranströmers epifanier ofta har ”en distinkt religiös karak-
tär”. Samtidigt vill han snarare kalla ”mystiken” i Tranströmers dikter ”max-
imalupplevelse”. Epifani är för Espmark också ”övervinnelse av mörker och 
plåga”; även den musikaliska upplevelsen är av betydelse här.307 I den här 
dikten framställs i en bildlig form en djup reflektion som objektiveras genom 
att den tillskrivs en grupp som inte inbegriper det dolda lyriska jaget. Rösten 
förefaller då tillhöra någon som ”vet”, som redan fått denna insikt.  

I samma diktsamling (Det vilda torget, 1989) uppvisar dikten ”Svarta vy-
kort” en nästan lika komprimerad form som haikudikterna. Bergsten och 
Espmark liksom Schiöler har särskilt kommenterat den sapfiska strofen. 
Schiöler har tolkat dikten med störst utförlighet och ser andra strofen som en 
dödspåminnelse; han förklarar även sambandet mellan titelns ”vykort” och 
de enskilda stroferna.308 I dikten är också tendensen till objektivitet starkare 
än i många andra av Tranströmers dikter. Den består av två delar som kan 
läsas separat. Den första delen inleds med korta nominalfraser som beskriver 
en välplanerad men ändå okänd framtid.  

  
I 
 

Almanackan fullskriven, framtid okänd. 
Kabeln nynnar folkvisan utan hemland. 
Snöfall i det blystilla havet. Skuggor 
brottas på kajen.309 

Almanackans ägare förblir anonym och den okända framtiden skapar också 
en stämning av ovisshet. Intrycket av opersonlighet understryks genom att 
mänskliga funktioner tillskrivs föremålen (”kabeln nynnar” och visan är 
hemlös). Bilden är rätt hotfull, över det ”blystilla havet” (min kurs.) faller 
snö och på kajen brottas skuggor. Adjektivet som beskriver havet avslöjar 
subjektets uppfattningsförmåga. Och skuggorna som brottas för tankarna till 
osynliga varelser eller spöken; de genererar associationer kring döden.  
                               
306 Ibid., s. 31. 
307 Espmark, 1983, s. 38. Jfr även s. 67ff. och Schiöler, 1999, s. 56f. 
308 Bergsten, 1983, s. 82; Espmark, 1983, s. 274; Schiöler, 1999, s. 45f., 90. 
309 Tranströmer, 1983, s. 27. 
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I den första strofen är det lyriska jagets närvaro reducerad till bara för-
nimmelser och konstaterande av fakta, men i den andra strofen vidgas per-
spektivet till de stora sammanhangen som liv och död. Här gestaltas på ett 
mer subjektivt sätt dödens intrång i livet. 

 
  II 
 
Mitt i livet händer att döden kommer 
och tar mått på människan. Det besöket  
glöms och livet fortsätter. Men kostymen 
    sys i det tysta.310 

Den opersonliga konstruktionen i början av strofen, ”Mitt i livet händer att 
[...]” (min kurs.), ger yttrandet en objektiv, universell karaktär. Personifie-
ring av ett abstrakt begrepp (”döden kommer / och tar mått”, ”livet fortsät-
ter”) samt passivformen av verben förstärker detta intryck. Människan för-
blir ett objekt, medan det abstrakta agerar. Och ändå avslöjar just den andra 
strofen jagets personliga reflektion kring döden. Man skulle kunna säga att 
det lyriska jaget, om än dolt, här representerar någon som ”vet”, som har 
samlat erfarenheter och kunskaper om existensens villkor och kan formulera 
lagar som gäller alla. Konjunktionen ”men” i den sista meningen accentuerar 
denna insikt som trots allt inte är tillgänglig för alla. 

Bland dikterna i diktsamlingen Sorgegondolen från 1996 förtjänar dikten 
”Osäkerhetens rike” en särskild uppmärksamhet. Här presenteras på ett neut-
ralt och objektivt sätt människans situation i den nutida världen. Det finns inte 
heller här något pronomen som representerar jaget, men dess närvaro uppfattas 
genom till exempel liknelser och personliga associationer. Schiöler har sam-
manfattat diktens innehåll med följande formulering: ”I samspel med titeln 
skapar [...] satserna en komplex och särdeles koncentrerad scen som ger ut-
tryck åt individens hjälplöshet inför en överhets oåtkomliga maktutövning.”311 

Tre olika bilder sammansmälter till en framställning av ett rike där mak-
ten och byråkratin gör att jaget känner sig osäkert och förlorar sin identitet.  

 
Byråchefen lutar sig fram och ritar ett kryss 
och hennes örhängen dinglar som damoklessvärd. 

 
 Som en spräcklig fjäril blir osynlig mot marken 
 flyter demonen ihop med den uppslagna tidningen. 
 
 En hjälm som bärs av ingen har tagit makten. 
 Modersköldpaddan flyr flygande under vattnet.312 

                               
310 Ibid. 
311 Schiöler, 1999, s. 213. 
312 Tranströmer, 1996, s. 8. 
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Byråchefen i första strofen representeras bland annat av ett örhänge med 
hotfull form; och maktutövaren i den sista strofen endast av en hjälm som 
”bärs av ingen” (min kurs.). Hjälmen för tankarna till det militära. Både by-
råchefen och ”militären” är anonyma. Den militära makten framställs som 
både opersonlig och ansiktslös. Till diktens objektiva karaktär bidrar påstå-
endesatser, nästan symmetriskt enformiga, med vilka skenbart objektiva 
sakförhållanden framställs. Trots att inget lyriskt jag klart framträder i tex-
ten, kan man tala om subjektiva inslag i seendet. Att den uppslagna tidning-
en metaforiskt identifieras med en fjäril visar att det finns ett subjekt som 
uppfattar det just så, det är subjektets personliga association. På liknande sätt 
associeras byråchefens örhänge med ett damoklessvärd. Modersköldpaddan 
uppvisar också en viss likhet med militärens hjälm, men den representerar 
snarare trygghet och moderlighet, alltså maktens motsats. Sköldpaddans 
flykt är också en suggestiv bild av situationen som råder i detta ”osäkerhe-
tens rike”, präglat av arrogans, ondska och grymhet. 

Jaget och dess förklädnader 

Särskilt i de tidiga diktsamlingarna strävar Tranströmer efter att undvika 
ordet jag. Bergsten säger att ”ett slags konstitutiv diskretion eller blyghet” 
möjligen kan förklara hans strävan efter objektivitet.313 Men det är kanske 
snarast frågan om en estetisk metod som kan sammanfattas i begreppet ”det 
objektiva korrelatet”. Det lyriska jaget hos Tranströmer döljer sig bakom 
olika förklädnader. Tack vare denna metod objektiveras de sinnesintryck och 
upplevelser som är gestaltade i dikten och diktens budskap blir mer allmän-
giltigt. Förklädnader utgör också en realisation av den särskilda formgestalt-
ningen av det subjektiva i lyriska texter. Müller tar upp den språkliga form-
gestaltningen i samband med diskussionen av hur det lyriska jaget framställs. 
Enligt honom är denna formgestaltning särskilt viktigt i dikter utan tydligt 
markerat lyriskt jag. Som exempel tar han upp Robert Burns’ dikt ”My 
Luve’s liek a Red, Red Rose” och visar hur upprepningar, allitterationer och 
musikalitet bidrar till att det subjektiva blir förtydligat trots att inget diktjag 
framträder i dikten.314  

De förklädnader Tranströmer använder i sin diktning kan delas in i tre 
grupper. De två första grupperna består av mer specifika förklädnader som 
motsvarar den medvetna och omedvetna sfären i människans liv. Den första 
gruppen innehåller beteckningsord som återger människans liv som en vand-
ring, de representerar den medvetna sfären. Här ingår ord som ’vandrare’ 
eller ’resenär’. Den andra sortens förklädnader motsvarar den undermedvet-

                               
313 Bergsten, 1989, s. 11. 
314 Müller, 1979, s. 31, 50. 
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na sfären och har med sömnen och drömmen att göra. Denna grupp represen-
teras av ord som ’slumrare’ eller ’drömmare’. Den tredje och samtidigt den 
största gruppen utgörs av de mest neutrala förklädnaderna av det lyriska 
jaget, som till exempel tredje person singularis och pronomina han eller 
man.  

’Vandrare’ och ’drömmare’ som jagets förklädnader 

Det lyriska jaget i Tranströmers dikter döljer sig bakom olika roller. Redan i 
debutsamlingens dikt ”Storm” (17 dikter, 1954) är jaget representerat av 
vandraren. Man får ett intryck av att dikten är en berättelse om ”vandraren” 
och hans väg mot havet en höstlig natt.  

 
Plötsligt möter vandraren här den gamla 
jätteeken, lik en förstenad älg med 
milsvid krona framför septemberhavets 

                 svartgröna fästning. 
 

Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs- 
klasar mognar. Vaken i mörkret hör man  
stjärnbilderna stampa i sina spiltor 

                      högt över trädet. 315 
 

I dikten framställs en mycket stark, oväntad upplevelse. Detta markeras di-
rekt genom ordet ”plötsligt”, som genom sin inledande position ges en sär-
skild emfas. Ordet markerar en plötslig förändring av situationen, vilken 
upplevs och uppfattas av vandraren på ett egenartat sätt. Denna upplevelse 
kan beskrivas som ett epifaniskt ögonblick.  

En liknande användning av tidsadverb har Hiltrud Gnüg observerat hos 
Jürgen Becker i dikten ”Geräusch-Moment”. Hon påpekar att det sättet att 
markera subjektets närvaro i dikten skiljer sig från det i Baudelaires lyrik, 
där subjektet objektiveras med hjälp av bilder. Vidare pekar hon på att Ent-
fremdungs-effekten hos Becker realiseras och manifesteras i ett lyriskt ar-
rangemang, i associationer och i framställningen av verkligheten, i ett antily-
riskt språk.316 

Ett annat exempel på ett subjektivt sätt att se på världen är att likna eken, 
som är allmänt känd och neutral, vid ”en förstenad älg med / milsvid krona”. 
Detta ställe i dikten avslöjar en subjektiv bedömning som tillmäter verklig-
heten en djupare dimension. Att det lyriska subjektet ser septemberhavet 

                               
315 Tranströmer, 1954, s. 11. 
316 Gnüg, 1983, s. 256. 
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som en svartgrön fästning är också hans/hennes subjektiva uppfattning av 
verkligheten.  

Andra strofen börjar objektivt; påståendet ”Nordlig storm” kan uppfattas 
som ett uttryck hämtat ur en väderleksrapport. Men därefter följer en tidsan-
givelse; vandraren konstaterar att ”[d]et är i den tid när rönnbärs- / klasar 
mognar”, vilket kan betraktas som en personlig förankring i tiden, då vandra-
ren inte använder sig av den vanliga benämningen på årstider. Vidare heter 
det i samma strof: 

 
[...] Vaken i mörkret hör man 
stjärnbilderna stampa i sina spiltor  

             högt över trädet. 

Början av meningen tyder på en allmän oro men samtidigt är pronomenet 
man inte längre så distansskapande som jagets förklädnad ”vandraren”. 
Ibland används detta i talspråket i stället för jag och här antyder bruket av 
detta pronomen att det rör sig om en personlig upplevelse. Subjektet ”hör 
[…] stjärnbilderna stampa” (min kurs.), vilket kan vara ett metaforiskt ut-
tryck för åskans ljud och rörelse, där förnimmelseordet ”hör” också hänvisar 
till att situationen är personligt gestaltad. De citerade verserna kan å andra 
sidan ses som en metaforisk beskrivning av en klar och sömnlös natt, då 
diktjaget betraktar stjärnhimlen och tystnaden gör det möjligt för ho-
nom/henne att även ”höra” stjärnbilderna. Även denna tolkningsmöjlighet 
hänvisar till en personligt präglad uppfattning av omgivningen. 

Dikten ”Storm” är en skildring av ett höstligt kustlandskap. Det objektiva 
i dikten representeras av några landskapskomponenter, men det visionära 
draget ger denna verklighet en annan, metafysisk dimension och represente-
rar det personliga som har objektiverats till en allmängiltig sanning. 

Det är inte en tillfällighet att Tranströmer här väljer vandraren. Det är en 
traditionell symbol för människan på sin väg genom livet.317 Denna dikt kan 
också anses vara en skildring av en sådan vandring. Och att poeten låter dikt-
jaget tala i tredje person singularis gör att diktens budskap blir allmängiltigt 
och universellt, men ändå personligt. Han söker inga känsloladdade ord och 
direkta uttalanden, utan han låter hela situationen gestalta diktens budskap. 

Ett annat exempel på det lyriska jagets förklädnad är ”resenären” i dikten 
”Preludium” (17 dikter). Uppvaknandet framställs där som en resa, ”ett fall-
skärmshopp från drömmen”. Det är en process utsträckt i tiden som omfattar 
olika etapper, ”en färd genom ögonblicket” (min kurs.); därför kan det upp-
levande subjektet betecknas som resenär. Espmark uppmärksammar att 
ögonblicket ofta får en mångdimensionell karaktär hos Tranströmer och i 
”Preludium” rör det sig om en förtätning av ett stort sammanhang ”till en 
punkt i tiden och rummet”; ”en sammansmältning som låter epokerna rym-
                               
317 Jfr diskussionen i Carl Fehrmans Diktaren och döden. Dödsbild och förgängelsetanke i 
litteraturen från antiken till 1700-talet, Stockholm 1952, s. 50. 
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mas i detta nu”.318 Det som framställs i dikten är ett försök att fånga det 
mänskliga psykets reaktioner i ett tillstånd mellan dröm och vakenhet. 

 
Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen. 
Fri från den kvävande virveln sjunker 
resenären mot morgonens gröna zon. 
Tingen flammar upp. Han förnimmer – i dallrande lärkans 
position – de mäktiga trädrotsystemens 
underjordiskt svängande lampor. Men ovan jord 
står – i tropiskt flöde – grönskan, med 
lyftade armar, lyssnande 
till rytmen från ett osynligt pumpverk. Och han 
sjunker mot sommaren, firas ned 
i dess bländande krater, ned 
genom schakt av grönfuktiga åldrar 
skälvande under solturbinen. Så hejdas 
denna lodräta färd genom ögonblicket och vingarna breddas 
till fiskgjusens vila över ett strömmande vatten. 
Bronsålderslurens 
fredlösa ton 
hänger över det bottenlösa. 

 
 

I dagens första timmar kan medvetandet omfatta världen 
som handen griper en solvarm sten. 
Resenären står under trädet. Skall, 
efter störtningen genom dödens virvel, 
ett stort ljus vecklas ut över hans huvud?319 

Frågan i slutet av dikten är ett tecken på närvaron av ett reflekterande sub-
jekt. Denna fråga avslöjar subjektets funderingar över döden som betraktas 
som en parallellföreteelse till uppvaknandet. Det bör noteras att ordet ”vir-
vel” upprepas två gånger i dikten och understryker parallellen mellan upp-
vaknandet och döden. ”[E]tt stort ljus” förmedlar en mycket positiv känsla 
och för tankarna till religionens sfär. En sådan föreställning, om att mötet 
med döden skall innebära en ljusförnimmelse, är mycket vanlig inom mysti-
ken.320 Espmark påpekar i sin utförliga analys av dikten likheten mellan fall-
skärmen och ljuset och dess räddande aspekt.321 Även denna föreställning om 
ljuset som någon slags räddning kan hänföras till den religiösa föreställning-
en om det himmelska ljuset.  

I denna dikt, liksom i dikten ”Storm”, använder Tranströmer tredje person 
singularis för att objektivera resenärens upplevelser. På så sätt blir det vä-

                               
318 Espmark, 1983, s. 77f. 
319 Tranströmer, 1954, s. 7. 
320 Annika Frostell Bridge, ”Tystnaden lyckades inte ta hem spelet”, Göteborgs-Posten 
1996.03.22. 
321 Espmark, 1983, s. 78. 
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sentliga i dikten, det mänskliga psykets djup, allmängiltigt. Det universella 
och tidlösa markeras i dikten genom hänvisningen till bronsåldern, alltså ett 
arkaiskt stadium av mänsklighetens utveckling; det är något primärt som 
uppträder för det lyriska jaget i drömtillståndet. Just i drömmen finns inga 
tidsbegränsningar och man är inte heller platsbunden. Psykets resurser omta-
las i en opersonlig form som dock associeras till en kroppslig förnimmelse: 
”I dagens första timmar kan medvetandet omfatta världen / som handen gri-
per en solvarm sten.” 

Spår av Tranströmers intresse för drömmens sammansatta problematik 
finner vi även i andra dikter. Drömmen och det omedvetna hänger ihop med 
jagets problematik. Men som redan påpekats i inledningen kommer inte den 
psykologiska sidan av jagproblematiken att ges en särskilt utförlig behand-
ling.  

I dikten ”Elegi” (17 dikter, 1954) framträder den psykologiska aspekten 
av jagproblematiken tydligt. Här stöter man på olika förklädnader av det 
lyriska jaget: ”den som bordar”, ”torvmossens dräpte färdman”, ”en vand-
ringsman på väg”, ”främlingen på promenad”, ”den dräpte jätten”. Men det 
som är mest intressant är slutet av dikten: 

 
Där lösgör sig, vid korsvägen, en skugga 

 
och spränger bort i bachtrumpetens riktning. 
Av nåd ges plötsligt tillförsikt. Att lämna 
sin jagförklädnad kvar på denna strand, 
där vågen slår och sjunker undan, slår 

 
och sjunker undan.322 

I psykoanalysen har man diskuterat personlighetens mörka sidor, vilka kan 
uppenbara sig bland annat i drömmen. Den mörka sidan är i dikten represen-
terad av ”en skugga” som lösgör sig ”vid korsvägen”, alltså på gränsen mel-
lan det medvetna och det omedvetna.  

Människans personlighet är enligt psykoanalysen och djuppsykologin en 
sammansatt sfär. En särskild plats i den jungianska psykoanalysen intar en-
ligt Rönnerstrand ”skuggan som symbol för de både goda och onda sidor i en 
människas personlighet som förträngs till det omedvetna”.323 Både Jungs och 
Freuds teorier var bekanta för Tranströmer och man kan finna spår av sym-
boler som ofta uppmärksammas inom djuppsykologin i hans dikter. Men 
som Bergsten framhåller ställer sig Tranströmer i regel ”skeptisk till dogma-
tiska läror, inom psykologin såväl som på andra områden, anammar det han 
kan acceptera och ha användning för och lämnar resten därhän”.324  

                               
322 Tranströmer, 1954, s. 46. 
323 Rönnerstrand, 1993, s. 116. 
324 Bergsten, 1989, s. 20. 
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Med frasen ”att lämna / sin jagförklädnad” (min kurs.) tematiserar Tran-
strömer förklädnadens problematik och antyder att begreppet ”jag” också är 
någon sorts förklädnad för människans personlighet. Dikten ”Elegi”, och 
särskilt dess sista strof, kan ses som en vägvisare för läsaren, som diktarens 
deklaration av sin syn på ”jag”-användningen i sin poesi. Genom att använda 
olika förklädnader för det lyriska jaget försöker han visa att dess problematik 
är mycket sammansatt. Men dessa förklädnader är inte tillfälliga; de hänger 
ihop med varandra och framhäver olika sidor av människans personlighet.  

Ännu ett exempel ur samma diktsamling är dikten ”Sång” där man vid 
slutet läser tre strofer inom parentes. Dikten berättar om sångaren Väinämöi-
nen från Kalevala (sjätte sången) i objektiv form, men dessa tre strofer åter-
ger ett inre skeende. Här avslöjar diktjaget sin natur: 

 
 ([...] 
 
så har nu Slumraren inom mig hemligt 
förenat sig med det och återvänt 
medan jag stod med blicken fäst på annat.)325 

Jaget upplever en personlighetsklyvning. Slumraren förenar sig hemligt, 
alltså på natten medan jaget sover, med det omedvetna. Det kursiverade or-
det ”det” förankrar också allt i den psykoanalytiska traditionen där ”Detet” 
är ”det oordnade, kaotiska knippe av impulser som har sitt säte i psykets 
omedvetna del”.326 Det faktum att slumraren finns inom det lyriska jaget 
visar att jaget ändå finns med, även om det är upptaget med något annat; 
slumraren representerar här en aspekt av personligheten. Denna bild gestaltar 
spänningen mellan det objektiva och subjektiva i dikten. 

En mycket intressant och utförlig analys av båda dikterna har presenterats 
av Peter Hallberg, där han främst koncentrerar sig på bildspråkets olika ni-
våer och betydelsen. Även han noterar dock jagets framträdande och påpekar 
att det i dikten ”Sång” sker en vändning från ett jag som representerar en 
allmänmänsklig erfarenhet till en mer subjektiv upplevelse. Samtidigt under-
stryker han att det inte rör sig om hela jaget ”utan den personifierade ’Slum-
raren inom mig’, […].” Han menar också att från och med detta ställe i dik-
ten är jaget delat.327  

I dikten ”Hemligheter på vägen” i diktsamlingen med samma namn från 
1958 finns det exempel på två typer av jagförklädnader: de som berör män-
niskans medvetna och de som berör människans omedvetna 

 

                               
325 Tranströmer, 1954, s. 37. 
326 Rönnerstrand, 1993, s. 109. 
327 Peter Hallberg, Diktens bildspråk. Teori, metodik, historik, Stockholm 1982, s. 567, (hela 
kapitlet, ”’Distansernas musik har sammanströmmat’. Om bildspråket i Tomas Tranströmers 
Sång och Elegi”, s. 555–581, ägnas Tranströmers bildspråk). 
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Dagsljuset träffade ansiktet på en som sov. 
Han fick en livligare dröm 
men vaknade ej. 

 
Mörkret träffade ansiktet på en som gick 
bland de andra i solens starka  
otåliga strålar.328 

Först är det ”dagsljuset”, vilket kan uppfattas realistiskt; det ”träffade ansik-
tet på en som sov” (min kurs.). Därefter är det ”mörkret”, vilket symboliserar 
en annan dimension, som gör sig påmint och som ”träffade ansiktet på en 
som gick” (min kurs.). Den andra dimensionen kan vara det omedvetna eller 
mer allmänt en annan, mörkare sida av personligheten. Stroferna är parallellt 
ordnade; den första strofen kan uppfattas realistiskt, medan den andra defini-
tivt är metaforisk. De motsatta kombinationerna (”Dagsljuset” och ”en som 
sov”, ”Mörkret” och ”en som gick”) understryker också att det medvetna och 
undermedvetna tillsammans utgör människans personlighet. Båda förklädna-
derna är distansskapande och uttrycker anonymitet, men i fortsättningen 
förvandlas de till ett jag. Att låta diktjaget tala öppet i den senare delen av 
dikten bidrar till att objektivera diktens budskap. Detta kommer jag att åter-
vända till längre fram (se kap. V). 

I dikten ”Han som vaknade av sång över taken” (Hemligheter på vägen, 
1958) möter vi åter tre förklädnader av det lyriska jaget. En finns redan i 
titeln: ”Han som vaknade”, den andra är ”den sovande” och till sist ”Han”. 

 
Morgon, majregn. Staden är ännu stilla  
som en fäbod. Gatorna stilla. Och i 
himlen mullrar blågrönt en flygplansmotor. –  

   Fönstret är öppet. 
 

Drömmen där den sovande ligger utsträckt 
blir då genomskinlig. Han rör sig, börjar 
treva efter uppmärksamhetens verktyg –  

   nästan i rymden.329 

Dikten handlar, liksom ”Preludium”, om uppvaknandet. Här framställs det 
som en lugn, befriande och behaglig process. Det är en majmorgon, staden 
börjar vakna. Och just under uppvaknandet blir drömmen genomskinlig, 
vilket också kan betraktas som en befrielse.330 

                               
328 Tranströmer, 1958, s.25. 
329 Ibid., s. 10. 
330 Tranströmers dagboksanteckning bekräftar en sådan uppfattning: ”Några morgnar har det 
hänt att jag känt en stor frid vid uppvaknandet. (De erbarmliga stålrörsslafarna med sina 
grymtande eller dödingslika passagerare, den tjocka luften, värmen och en omärklig dager.)” 
(min kurs.). Citerat efter Espmark, 1983, s. 57. 
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I och med uppvaknandet frigör man sig från sitt undermedvetna. Vanligt-
vis vill man befria sig från något som upplevs som svårt. Enligt den jungi-
anska psykoanalysen kan det omedvetna vara okänt, hotfullt och neurosska-
pande, men samtidigt är det en viktig del av personligheten. 

I det inledande stycket i början av detta kapitel har redan antytts att Tran-
strömer i sina dikter försöker vara trogen den ursprungliga upplevelsen och 
inte lägga till många privata kommentarer i efterhand. På detta sätt skapar 
han en distans till det personligt upplevda och en kännbar spänning mellan 
det objektiva och det subjektiva. Dikten ”Resans formler” (Hemligheter på 
vägen, 1958) består av fem separata avsnitt, som tillsammans utgör en bild-
sekvens från en resa. Espmark åberopar i sin analys en anteckning ur Tran-
strömers dagbok, som förklarar att dessa bilder kommer från hans vistelse i 
Jugoslavien. Där tillstår diktaren också att han betraktar allt han har sett och 
iakttagit som en gåta, som ett tecken på någonting han vill vidareförmedla, 
men utan att närmare kommentera det.331  

 
   (Från Balkan -55) 
 
    I 

Ett sorl av röster efter plöjaren. 
Han ser sig inte om. De tomma fälten. 
Ett sorl av röster efter plöjaren. 
En efter en gör skuggorna sig loss 
och störtar in i sommarhimlens avgrund. 

 
   II 

Det kommer fyra oxar under himlen. 
Ingenting stolt hos dem. Och dammet tätt 
som ylle. Insekternas pennor raspar. 

 
Ett vimlande av hästar, magra som 
på grå allegorier över pesten. 
Ingenting milt hos dem. Och solen yr. 

  
   III 

Stalldoftande byn med smala hundar. 
Partiets funktionär på marknadstorget 
i stalldoftande byn med vita hus. 

 
Hans himmel följer honom: det är högt 
och trångt som inuti en minaret. 
Vingsläpande byn på bergets sluttning. 

 
  IV 

Ett gammalt hus har skjutit sig för pannan. 
Två pojkar sparkar boll i skymningen. 
En svärm av snabba ekon. – Plötsligt stjärnklart. 

                               
331 Ibid., s. 30f. 
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  V 
På väg i det långa mörkret. Envist skimrar 
mitt armbandsur med tidens fångna insekt. 

 
Den fullsatta kupén är tät av stillhet. 
I mörkret strömmar ängarna förbi. 

 
Men skrivaren är halvvägs i sin bild 
och färdas där på en gång mullvad och örn.332 

Subjektet färdas genom byar och förbi fält, ser en plöjare, oxar och pojkar 
som sparkar boll. Redan första bilden avslöjar en särskild stämning, i och 
med att det lyriska jaget uppfattar ”[e]tt sorl av röster efter plöjaren” (min 
kurs.) och senare skuggorna som lösgör sig. I den tredje delen nämner jaget 
lukten i byn (”stalldoftande”) och denna förnimmelse ger uttryck för diktja-
gets närvaro och engagerade uppmärksamhet. Även liknelsen (”som inuti en 
minaret”) tyder på ett subjektivt sätt att uppleva världen. De negativa be-
teckningarna i andra delen (”Ingenting stolt”, ”Ingenting milt”) samt markö-
rer som ”Plötsligt” och ”mitt armbandsur”(min kurs.) skapar även de en 
spänning i den till synes objektiva framställningen. Den sista delen verkar 
emellertid vara den viktigaste, eftersom det är här det lyriska jaget avslöjar 
sin närvaro – som en skrivare. ”Skrivaren” är ett slags förklädnad som för-
stärker intrycket av objektivitet; den som skriver, antecknar, är närmast en 
observatör. Men Espmark påpekar att ”observatören och kraven på honom” 
inte spelar någon viktig roll i den definitiva texten, inte heller i denna dikt då 
han färdas ”i sin bild”.333 Dessutom är skrivaren ”halvvägs i sin bild” (min 
kurs.), vilket kan tolkas som en bildlig omskrivning av skapandeprocessens 
inledningsskede. Espmark poängterar vidare att skrivarens färd sker ”i en 
dubbelskepnad som fortsätter det samtidigt markgenomskådande och höga 
perspektivet”.334 Det antitetiska ordparet – ”mullvad och örn” – representerar 
olika miljöer där skrivprocessen sker och olika perspektiv på den. Skrivaren 
som mullvad befinner sig i en instängd miljö som kräver mycket arbete och 
koncentration för att nå målet, men samtidigt kan han se saker från nära håll 
och även i mörker. Skrivaren som örn har istället möjlighet att betrakta verk-
ligheten från ett större perspektiv och med distans. Detta gör att han har för-
mågan att beskriva personliga iakttagelser på ett objektivt sätt. Schiöler på-
pekar att de två sista raderna i ”Resans formler” ofta är citerade i samband 
med en karakterisering av poetens arbetsmetod, som han kallar ”[ö]verblick 
med koncentrerat fokus.”335  

”Skrivaren” är här också ”[p]å väg i det långa mörkret”. Detta kan tolkas 
som en lång tunnel, som tåget snart ska åka igenom, eller en natt då jaget 
                               
332 Tranströmer, 1958, s. 43. 
333 Espmark, 1983, s. 30. 
334 Ibid. 
335 Schiöler, 1999, s. 253. 
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kommer att somna under den långa resan. Det kan också ha en vidare inne-
börd och tolkas som en bild av hur döden väntar oss vid slutet av vår resa 
genom livet.  
 

Han och man som jagets förklädnader 

Bland Tranströmers förklädnader av det lyriska jaget finns också det indefi-
nita pronomenet man samt tredje person singularis och dess personliga pro-
nomen han. Dessa förklädnader anses i allmänhet (och ofta rent godtyckligt) 
vara mer neutrala än andra förklädnader/roller.  

I ”Resans formler” mötte vi ”skrivaren” och i en annan dikt, ”Lamento” i 
Den halvfärdiga himlen från 1962, är det också ett skrivande subjekt som vi 
möter – dock när skrivprocessen upphör: 

 
Han lade ifrån sig pennan. 
Den vilar stilla på bordet. 
Den vilar stilla i tomrummet. 
Han lade ifrån sig pennan. 

 
För mycket som varken kan skrivas eller förtigas! 
Han är lamslagen av något som händer långt borta 
fast den underbara kappsäcken dunkar som ett hjärta. 

 
Utanför är försommaren. 
Från grönskan kommer visslingar – människor eller fåglar? 
Och körsbärsträd i blom klappar om lastbilarna som kommit hem. 

 
Det går veckor. 
Det blir långsamt natt. 
Malarna sätter sig på rutan: 
små bleka telegram från världen.336 

Tranströmer väljer här en mer objektiv form, ”han”, som suggererar att jaget 
är en observatör och en passiv berättare. Pronomenet han kan även uppfattas 
som mer distansskapande än ”skrivaren” i föregående dikt. På så sätt vill 
Tranströmer understryka att ”han” är en av alla. De korta påståendesatserna 
konstaterar blott fakta och skapar också ett intryck av objektivitet. Även 
utropet ”För mycket som varken kan skrivas eller förtigas!”, som är mycket 
subjektivt och uttrycker vanmakt och förtvivlan, formuleras på ett operson-
ligt sätt (i passiv form utan agent), så att man inte vet vem som är förtvivlad 
över situationen. Och ändå känner ”han” ett behov att skriva; det är hans 
plikt på något sätt, men han kan inte göra det. Hans penna ”vilar stilla i tom-

                               
336 Tranströmer, 1962, s. 36. 



 106 

rummet” (min kurs.), vilket överför den konkreta handlingen (att lägga ifrån 
sig pennan) till ett abstrakt plan. En penna som vilar i tomrummet åsyftar 
skrivandets otillräcklighet. Titeln bekräftar att dikten handlar om ett olyck-
ligt tillstånd; ordet ”lamento” är en musikterm som betyder ”klagande” (av 
it. lamentare, av lat. lamento ”klaga”). I dikten är det lyriska jaget olyckligt 
på grund av sin oförmåga att skapa.  

Att diktjaget framträder i tredje person singularis gör att diktens budskap 
får en universell karaktär. Ändå finns ett personligt perspektiv med i dikten i 
och med liknelsen mellan ”den underbara kappsäcken” och ”ett hjärta” samt 
metaforen med malarna som ”små bleka telegram från världen” (kappsäcken 
antyder en resa och nya erfarenheter som samlas i form av ett bagage, vilket 
associeras till resenär-förklädnaden). ”Han” är så berörd av världshändelserna 
att han blir ”lamslagen” och lidande. Den inskjutna korta frågan om visslingar 
– ”människor eller fåglar?” – tyder också på en personlig reflektion. Den ta-
lande är osäker på om det är fåglar i trädet som låter eller kanske människor 
som viskar de nyheter han borde skriva om. Än en gång funderar ”han” på 
händelserna runt omkring honom, allt påminner honom om dem. Hela dikten 
är ett uttryck för subjektets medvetna oro över sin oförmåga att skriva, men 
samtidigt är ”han” medveten om plikten att skriva, vilket gör att ”han” just nu 
är klämd mellan svårigheterna att skriva och tvånget att göra det. Spänningen 
mellan oförmåga och tvång återspeglar också diktjagets medvetna funderingar 
över sin roll som skriftställare. Det är inte för sin personliga utvecklings skull 
som han känner ett behov av att skriva; hans uppdrag är större, han vill tjäna 
mänskligheten med sitt skrivande – kampen inombords handlar snarast om 
viljan att lämna sitt jag och skriva om världen som diktjaget kämpar med in-
ombords, ett behov av att lämna det personliga och skriva om det allmängilti-
ga, vilket i och med tredje person singularis blir ännu tydligare.  

I andra dikter tar Tranströmer mer explicit upp sådant som berört honom 
personligen, men som också kan beröra var och en. Även då är upplevelser-
na objektiverade och dolda bakom förklädnader. Så är fallet i dikten ”I Nil-
deltat” (Den halvfärdiga himlen, 1962), där ”mannen” och hans ”unga fru” 
konfronteras med lidandet och nöden.  

 
Unga frun grät rätt ner i sin mat 
på hotellet efter en dag i staden 
där hon såg de sjuka som kröp och låg 
och barn som måste dö för nöds skull. 

 
Hon och mannen gick upp på sitt rum 
där man stänkt vatten för att binda all smuts. 
De gick i var sin säng utan många ord. 
Hon föll i en tung sömn. Han låg vaken. 

 
Ute i mörkret rann ett stort larm förbi. 
Sorl, tramp, rop, vagnar, sång. 
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Det gick i nöd. Det höll aldrig upp. 
Och han somnade in krökt i ett nej. 

 
Det kom en dröm. Han var på en sjöresa. 
I det grå vattnet uppstod en rörelse 
och en röst sa: ”Det finns en som är god. 
Det finns en som kan se allt utan att hata.”337 

Espmark uppmärksammar i sin analys av denna dikt drömmen, vilken berät-
tas av diktjaget. I samband med detta citerar han ett brev från Tomas Tran-
strömer till Mats Dahlberg, där poeten ger en förklaring till dikten. I det fal-
let kan biografiska fakta hjälpa oss att förstå diktens budskap. Men med 
Müller bör också understrykas att det självbiografiska inte kan likställas med 
det lyriska jaget och dess upplevelser; de beskrivna händelserna behöver inte 
heller vara författarens egna upplevelser.338 Författaren säger sig återge ”i 
diktens koncentrerade form ett dygns upplevelser i staden Tanta i Egypten 
[...]1959”, där han vistats med sin fru Monica under deras bröllopsresa.339 
För det unga paret och särskilt för den unga frun, som konfronterades med u-
landets verklighet för första gången, har dessa upplevelser varit mycket star-
ka och svåra att bearbeta. Lidandet, nöden och de hårda livsförhållandena i 
denna stad har lämnat sina spår i deras psyke. I dikten framställs dessa upp-
levelser medvetet på ett objektivt sätt och i det nämnda brevet förklarar 
Tranströmer varför han använt pronomenet han i stället för jag: 

[...] – jag tror det är ett sätt att få distans och allmängiltighet åt en plågsam, 
närgången upplevelse. Jag har faktiskt försökt att skriva så absolut osenti-
mentalt och naket som möjligt och mest med enstaviga ord.340 

Genom tredje person singularis skapas en distans till den ursprungliga erfa-
renheten.  

Även om upplevelserna återges utan några känsloladdade ord, så relaterar 
förnimmelseorden i första respektive andra strofen till upplevelsesfären. Den 
unga frun ”grät rätt ner i sin mat” och mannen hade svårt att somna. Känslan 
av hjälplöshet och förtvivlan leder till alienation, vilket återges i raderna: 
”De gick i var sin säng utan många ord” (min kurs.), ”Och han somnade in 
krökt i ett nej” (min kurs.).  

Men trots allt det onda finns det dock ett hopp, vilket formuleras i sista 
strofen, där mannen i drömmen hör en röst säga:  

 
”Det finns en som är god. 
Det finns en som kan se allt utan att hata.” 

                               
337 Ibid., s. 32. 
338 Jfr Müller, 1979, s. 19ff. 
339 Citerat efter Espmark, 1983,  s. 61. 
340 Ibid. 
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I Tranströmers poesi är uppfattningen om Gud mångfasetterad; ibland är 
han, som Annika Frostell Bridge påpekar, som ”en opersonlig kvalitet”, se-
nare som ”hoprullad energi i mörkret”. I dikten ”I Nildeltat” hänvisar de 
ovan citerade orden till en personlig gudsbild.341 Och rörelsen i vattnet asso-
cierar man till evangeliets skildring av de sjuka vid dammen i Betesda.342 
Diktaren påpekar det själv i ett brev och Espmark preciserar allusionen till 
Joh. 5:2ff. Tranströmer förklarar också varför han infört drömmen i dikten. 

Drömmen var en hjälp för mig, den skapade en sorts omstämning från nega-
tivism och hat till något annat – inte till en ”försoning” med lidandet runt 
omkring men den gav en sorts möjlighet att se det utan att fly.343 

Det är återigen i slutet av dikten som den stora förändringen sker. Först i 
slutet av dikten blir det osentimentala, registrerande jaget till en mottagare 
av ett budskap, då en röst i en dröm kommer med hoppets budskap. Para-
doxalt nog är det så att när dikten tycks tala till oss på ett mer intimt och 
personligt vis, sker det med hjälp av en anknytning till en annan text (nämli-
gen Johannes-evangeliet som här fungerar som intertext).  

En strategi för objektivering och kollektivisering är alltså att låta det lyriska 
subjektet framträda som ett pronomen i tredje person. Det lyriska subjektet re-
presenterat av pronomenet han finner vi också i dikten ”C-dur” (Den halvfärdi-
ga himlen, 1962), som handlar om kärlek, glädje och en positiv inställning till 
livet trots alla svårigheter. Början av dikten kan läsas som en berättelse: 

 
När han kom ner på gatan efter kärleksmötet  
virvlade snö i luften. 
Vintern hade kommit 
medan de låg hos varann. 
Natten lyste vit. 
Han gick fort av glädje. 
Hela staden sluttade. 
Förbipasserande leenden –  
alla log bakom uppfällda kragar. 
Det var fritt! 
Och alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro. 
Så tyckte han. 

 
En musik gjorde sig lös 
och gick i yrande snö 
med långa steg. 
Allting på vandring mot ton C. 
En darrande kompass riktad mot C. 
En timme ovanför plågorna. 
Det var lätt! 
Alla log bakom uppfällda kragar.344 

                               
341 Frostell Bridge, 1996, s. 45. 
342 Espmark, 1983, s. 61f. 
343 Ibid. 
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Denna beskrivning förefaller ganska objektiv och anger bara att världen har 
förändrat sig ”medan de låg hos varann”. Förändringen gäller objektiva fakta 
(”Vintern hade kommit”), men snart visar det sig att även en subjektiv be-
dömning är inbegripen här.  

Det subjektiva perspektivet bekräftas i raden: ”Så tyckte han”, som samti-
digt ger uttryck för det lyriska jagets distansering genom tredje person-
formen, ”hans” uppfattning. 

Senare fortsätter dikten utan något markerat subjekt alls. Den handlar inte 
längre om någon specifik händelse utan om allmänna upplevelser. Efter ett 
kärleksmöte känns allt lätt och fritt och glädjen får ”honom” att uppleva det 
som musik. Och just den musikaliska analogin speglar ”hans” subjektiva och 
personliga uppfattning av det skedda. 

Både Espmark och Bergsten understryker i sina analyser musikens roll i 
Tranströmers poesi.345 Sambandet med musiken är påfallande här. Musiken 
är också ett sätt att uttrycka känslor, därför återspeglar de musikaliska an-
spelningarna i dikten subjektets känslotillstånd. Redan titeln rymmer en an-
spelning på musiken och hela dikten kan med rätta tolkas som ett uttryck för 
glädje, eftersom tonarten C-dur i musiken gärna associeras med glädje och 
positiva känslor. Förutom orden musik, sjunga och ton C, vilka direkt syftar 
på musiken, finns anspelningar på musiken mer eller mindre dolda i andra 
uttryck. Han såg snö ”virvla” i luften, som om snöflingorna snurrade och 
dansade. Vidare heter det att ”[e]n musik gjorde sig lös”, vilket också kan 
läsas som ett uttryck för diktjagets glädje. Dessutom gick musiken ”med 
långa steg”, hoppade nästan, utan att beröra marken, som man gör i dansen. 
Allt som kanske hade varit bekymmersamt, verkar inte längre vara så svårt: 
”alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro”. Frågetecknen symbolise-
rar vardagens betänkligheter, vilka nu inte längre oroar. Ett kärleksmöte, 
”[e]n timme”, räckte för att han skulle befria sig från alla problem och befin-
na sig ”ovanför plågorna”. De positiva känslorna som ”han” är uppfylld av 
projiceras på omgivningen som förses med ljusa och optimistiska drag 
(”Alla log bakom uppfällda kragar”, ”Natten lyste vit”). 

Att Tranströmer inte ger något namn åt diktjaget och inte heller talar i för-
sta person singularis utan väljer en till viss grad obestämd person i tredje 
person singularis visar åter på hans metod att objektivera mycket personliga 
upplevelser och göra dem igenkännliga också för andra. 

I diktsamlingen Sorgegondolen finns en dikt vars diktjag är dolt bakom 
det indefinita pronomenet man; detta pronomen är inte knutet till en bestämd 
person eller något kön och därför lämpat för att uttrycka allmängiltiga san-
ningar. Dikten ”Som att vara barn” (Sorgegondolen, 1996) är en gripande 
skildring av ett barns situation.  

 

                                                                                                                             
344 Tranströmer, 1962, s. 17. 
345 Bergsten, 1989, s. 25, 37; Espmark, 1983, s. 61. 
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Som att vara barn och en oerhörd förolämpning 
träs över ens huvud som en säck 
genom säckens maskor skymtar solen 
och man hör körsbärsträden gnola. 

 
Men det hjälper inte, den stora förolämpningen 
täcker huvudet och torso och knän 
och man rör sig sporadiskt 
men gläds inte åt våren. 

 
Ja, skimrande mössa drag ner den över ansiktet 
stirra genom maskorna. 
På fjärden myllrar vattenringarna ljudlöst. 
Gröna blad förmörkar jorden.346 

 
Förutom pronomenet man som skapar en objektiv karaktär är det också infi-
nitivkonstruktionen redan i början av dikten som bidrar till att skildringen 
förefaller avpersonifierad. Men liknelsen redan i första strofen bryter mot 
denna skenbara objektivitet. Säcken utgör ett hinder att uppleva världen som 
den är och att den dras över huvudet för tankarna till en fånges eller kanske 
en dödsdömd människas situation. En sådan person är berövad sin hand-
lingsförmåga. Man hör ljud, man ser lite av världen genom säckens maskor, 
men man kan inte handla. Barnet representerar här hjälplöshet: ett barn kan 
inte bestämma över sig själv. Dikten kan även ses som en direkt anspelning 
på Tranströmers sjukdom, men han själv påpekar också att första strofen 
bygger på ett minne från barndomen; som barn var han ofta upprörd över att 
inte bli sedd som vuxen.347  

Användningen av pronomenet man som det lyriska jagets förklädnad har 
här till syfte att skapa distans till en alltför smärtsam upplevelse. Men samti-
digt förmedlar dikten ett mycket personligt perspektiv, bland annat genom 
intensiva förnimmelser av ljud och ljus, samt genom känslomässiga reaktio-
ner (”förolämpning”, ”gläds inte”) som refererar till den psykiska sfären. 

Detta distanseringsgrepp är inte ovanligt i den modernistiska poesin. I 
samband med analysen av Wallace Stevens’ dikt ”Crude Foyer” och Ste-
vens’ användning av pronomina one (sv. man) och we (sv. vi) noterar Müller 
en parallell till T.S. Eliot. Han menar att detta byte av pronomen i första 
person singularis mot pronomenet man är ett tecken på att det lyriska utta-
landet växlar från en privat personlig ton till en opersonlig allmängiltig 
ton.348 

En särskild plats i Tranströmers författarskap intar haikudikterna som ut-
gör en del av diktsamlingen Sorgegondolen från 1996 men som även finns 
samlade i diktsamlingen Fängelse från 2001. Den japanska diktkonsten in-

                               
346 Tranströmer, 1996, s. 25. 
347 Frostell Bridge, 1996, s. 45. 
348 Müller, 1979, s. 233. 
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tresserade och inspirerade Tranströmer långt innan han själv började skriva 
haikudikter. Haikuns mycket komprimerade form förmedlar också en sken-
bart objektiv och allmängiltig sanning. Samtidigt baseras den på en stark 
naturupplevelse. Tillsammans med den besläktade satiriska formen senry� 
bildade haiku ett poem bestående av sammanhängande strofer, haikai no 
renga. Dess inledande strof kallades hakku. Först när denna strof med tiden 
separerades från hela poemet och presenterades enskilt, började hakku kallas 
haiku.349 

Viktigt att påpeka är att en hakkus uppgift var att ge information om var 
hela poemet var skrivet, oftast genom att nämna platsen eller objektet som 
beskrevs. Nuförtiden är detta inte längre ett krav men många haikudikter ger 
fortfarande dessa uppgifter. Den viktigaste informationen är dock att nog-
grant beskriva årstiden – ”to express a ‘seasonal feeling’” – då haikun 
skrevs, oftast genom att nämna månad eller dag.350  

Det som skiljer haikun från andra versformer är dess koncentration och 
stränga form. Diktens 17 stavelser är uppdelade på tre rader med stavelse-
schemat 5-7-5. Den klassiska haikun tycks motsvara en ögonblicklig för-
nimmelse och dess form ”anses vara det adekvata måttet för upplevelsen, 
’the haiku moment’”, vilket varar lika länge som en utandning. I den japans-
ka haikudikten ryms svar på frågorna vad? var? och när? i en kort naturim-
pression.351 Ezra Pound och imagisterna visade också stort intresse och för-
kärlek för haikudikten på grund av dess ytterst komprimerade form.352 

Diktsamlingen Fängelse publicerades först 2001 men skrevs redan 1959 
och består av enbart haikudikter.353 Det lyriska subjektet kommer till tals i 
bara en av dikterna med pronomenet vi, medan första person singularis inte 
förekommer alls. I de flesta fall döljer sig det lyriska subjektet bakom tredje 
person singularis eller pluralis. Men även i dikterna där jaget inte manifeste-
ras explicit kommer personliga upplevelser till uttryck. 

Alla nio haikudikterna är skrivna efter ett besök på Hällby ungdomsfängelse 
utanför Eskilstuna och rymmer intryck från denna vistelse. Den tredje haikun 
beskriver på ett ytterst objektivt och allmänt sätt ungdomar på anstalten.  

 
 Felstavade liv –  
 skönheten kvarlever som 
 tatueringar.354 

                               
349 William J. Higginson, The Haiku Seasons. Poetry of Natural World, New York 1996, s. 
19. 
350 Ibid., s. 20. 
351 Schiöler, 1999, s. 41. Jfr Kenneth Yasuda, The Japanese Haiku. Its Essential Nature, 
History and Possibilities in English, with Selected Examples, Rutland,Vermont, Tokyo 1957, 
s. 24ff. 
352 Schiöler, s 207; Jfr även Ezra Pound, ”The Art of Poetry”, Literary Essays of Ezra Pound, 
ed. and with an Introduction by T.S. Eliot, London 1954, s. 3ff; Ezra Pound, ABC of Reading, 
London 1951, s. 20ff. 
353 Tranströmer, 2001, s. 3. 
354 Ibid., s. 13. 
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På grund av sin koncentration är haikudikter ofta mångtydiga. Det är en dikt-
form som öppnar vägen för olika tolkningsmöjligheter. I den ovan citerade 
haikudikten fästes läsarens uppmärksamhet omedelbart på adjektivet ”Fel-
stavade” (min kurs.), som i sin tur korresponderar med substantivet ”tatuer-
ingar” i slutet av dikten. Båda syftar på olika system av tecken och ett sätt att 
kommunicera. Samtidigt är nominalfrasen ”Felstavade liv” ett indirekt ut-
tryck för ungdomarnas förvrängda liv. Det lyriska jaget, som här kan uppfat-
tas som en observatör och uttolkare av de dolda tecknen, tycks se ett sam-
band mellan tatueringarna och de felstavade liven. Även det lilla ordet 
”som” har dubbel betydelse; å ena sidan kan det betyda ”likt”, tatueringar är 
svåra att ta bort liksom skönheten som lever kvar i människans inre, å andra 
sidan kan det betyda ”i egenskap av”. Diktjaget ser en viss skönhet som tatu-
eringarna uttrycker, en skönhet som döljer sig i fångarna. Samtidigt kan for-
muleringen sägas ge uttryck för en tragedi – det enda som finns kvar av 
skönheten är tatueringar. Det observerande diktjaget reflekterar över det 
han/hon ser och försöker fånga upp det positiva, i stället för att formulera 
entydiga och kanske fördömande omdömen. Medan samhället i allmänhet 
underkänner dem som begått missgärningar, försöker det dolda diktjaget på 
ett individuellt sätt uttolka det språk som fångarnas liv uttrycker och som 
fästs i tatueringarnas tecken.  

På ett liknande individuellt sätt upplevs verkstäderna, vakttornen och 
skogen som levande i den femte haikun i diktsamlingen. 

 
Verkstädernas dån 
och vakttornens tunga steg 
förbryllade skogen.355 

Att förse icke mänskliga företeelser med mänskliga egenskaper är en metod 
som ofta använts i poesin. Med hjälp av antropomorfisering kan den konven-
tionella uppfattningen av verkligheten rubbas och en ny värld skapas. Det är 
också ett sätt att allmängiltiggöra den vanliga omgivningen och upplevelsen 
av den.  

Som i den ovan citerade haikun (”Felstavade liv...”), får det lyriska jaget 
även här uppfattas som en observatör. Han berättar från en distanserad posi-
tion att det levandegjorda tornförsedda fängelset ”förbryllade skogen” (min 
kurs.). Att förse skogen med mänsklig förmåga avslöjar observatörens inle-
velse i sina iakttagelser. Även orden ”Verkstädernas dån” och ”tunga steg” 
är personligt laddade. I den korta haikun antyds också att anstalten befann 
sig på en avlägsen plats, där endast skogen kunde bevittna livet som pågick 
innanför anstaltens murar. 

I diktsamlingen Sorgegondolen från 1996 återvänder Tranströmer till den 
japanska diktformen. Elva ”Haikudikter” är uppdelade i fyra grupper med 

                               
355 Ibid., s. 17. 
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fyra, en, tre respektive tre dikter, vilka tillsammans bildar, med Schiölers 
formulering, ”en svit objektiva tablåer, men utan att utgöra en sammanhäng-
ande kedja ’haikustrofer’”.356  

I de flesta av dessa haikudikter manifesteras det lyriska jaget inte; endast i 
två av elva stöter läsaren på ett vi och dess objektsform. Men för det mesta 
sammanfattas i de tre korta verserna en subjektiv världsuppfattning; man kan 
med Schiöler säga att en haikudikt av Tranströmer ”är en kortfattad och kärv 
utläggning [...] över det tillfälliga livet”.357  

Tranströmers haikudikter bygger i första hand på förnimmelser av verk-
ligheten och ibland kan de utgöra en utgångspunkt för en allmän reflexion 
om livet och döden. 

 
Kraftledningarna 
spända i köldens rike 
norr om all musik.358 

Det dolda lyriska subjektet uttrycker sin uppfattning i form av nominala 
fraser som bidrar till uttryckets objektivering. Dessa innehåller inget predikat 
som skulle kunna syfta på en handling som utövas av ett subjekt, bara all-
mänt och oftast kortfattat antyder de situationen i vilken subjektet befinner 
sig. Det förtjänar att noteras att inte alla iakttagelser är realistiska och all-
mängiltiga utan baseras på personliga associationer och överför en konkret 
bild till ett mera abstrakt plan (till exempel de spända kraftledningarna i 
”köldens rike”). Uttrycket ”köldens rike” kan uppfattas som en metaforisk 
och subjektiv föreställning om döden; Schiöler tolkar också det i haikun 
beskrivna riket som ”ett dödens hemland”.359 Och i den sista versen framträ-
der en personlig uppfattning av musiken som representerar liv, rörelse och – 
indirekt – värme. Som sådan står den i motsats till köldens rike och nordens 
kyla. Dessa konnotationer är inte heller naturliga och allmängiltiga utan in-
dividuella och avslöjar här upplevelsens personliga karaktär.  

Grunden för en annan haiku, den fjärde i den första delen, utgör en kon-
kret naturscen, solens nedgång och mörkrets inbrott. Den fångar upplevelsen 
av det avtynande livet. 

 
Solen står lågt nu. 
Våra skuggor är jättar. 
Snart är allt skugga.360 

Första versen beskriver solnedgången, en konventionell bild för livets afton. 
Ju längre ner solen står, desto längre blir alla skuggor. Skuggorna i andra 
                               
356 Schiöler,1999, s. 41. 
357 Ibid., s. 42. 
358 Tranströmer, 1996, s. 29. 
359 Schiöler, 1999, s. 41ff. 
360 Tranströmer, 1996, s. 29. 



 114 

versen är ”jättar”, de överväldigar oss och är starkare än vi. Man kan tolka 
dem som den kommande döden som är obesegrad och alltid starkare. Sol-
nedgången innebär också att det snart blir natt. Detta härskande mörker kan 
uppfattas som ett dödstillstånd. I sista versen konstateras att ”Snart är allt 
skugga” (min kurs.) och med hjälp av denna metafor aktualiseras den andra 
sidan av livet/ljuset, och omöjligheten att se, dvs. förnimma verkligheten. 

Men någon direkt hänvisning till dödstanken finns inte i denna dikt, och 
bilden av solnedgången framställs neutralt. Korta påståendesatser uttrycker 
visserligen strävan efter objektivitet, men det finns några markörer som för-
ankrar bilden i den personliga sfären. Adverbet ”nu” hänvisar till en bestämd 
upplevelse som måste ha något subjekt, och i den sista versen markerar ad-
verbet ”snart” en process som också förutsätter ett tänkande, reflekterande 
subjekt. Bakom det possessiva pronomenet ”Våra” döljer sig ett kollektivt 
subjekt som får underkasta sig de objektiva lagarna, i detta fall döden som 
gäller för alla. 

I detta kapitel har jag visat hur Tranströmer strävar efter att objektivera 
personliga upplevelser och hur han för att uppnå denna distans och allmän-
giltighet förser det lyriska jaget med olika förklädnader i tredje person singu-
laris. Ett annat sätt att distansera sig är att låta det lyriska jaget träda fram 
först i slutet av dikten. Det är samtidigt en väg att uppmärksamma läsaren på 
en väsentlig insikt eller motsvarande som förmedlas genom dikten.  

Bruket av pronomenet du kan även det bidra till att göra läsaren uppmärk-
sam på diktens budskap. När ett kollektivt subjekt dyker upp i dikten är det i 
allmänhet frågan om ett försök att objektivera individuella intryck och upp-
levelser. Dessa två sistnämnda sätt att låta det lyriska subjektet träda fram i 
dikten diskuteras i det följande kapitlet. 
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IV. Du-lyrik och det kollektiva subjektet 

I det föregående kapitlet behandlades dikter utan något tydligt manifesterat 
lyriskt subjekt eller sådana där diktjaget är dolt bakom olika typer av för-
klädnader. Förutom dessa dikter kan man också urskilja en mindre grupp 
dikter där Tranströmer försöker objektivera diktens budskap genom att låta 
subjektet tala i andras namn, oftast i första person pluralis, ibland i andra 
person singularis. På detta sätt begränsas inte den individuella erfarenheten 
till en enda person och budskapet görs mer allmängiltigt; var och en kan 
känna sig tilltalad. 

Detta kapitel består av två delar. I den första delen tar jag upp dikter där 
det lyriska subjektet framträder som ett du. Dessa dikter är rätt sällsynta i 
Tranströmers verk, men förtjänar uppmärksamhet. I den senare delen be-
handlas dikter med subjektet i första person pluralis. Särskilt dessa dikter 
visar hur de individuella iakttagelserna av omvärlden berör även andra. An-
vändningen av andra person singularis eller första person pluralis kan både 
vara ett distanserande grepp och ett sätt att minska distansen. Jag kommer 
här att visa hur det tranströmerska lyriska subjektet i dessa dikter förmedlar 
allmängiltiga sanningar på ett personligt sätt. 

Det kollektiva subjektet tas också upp i Müllers diskussion av jagbegrep-
pet. Han utgår ifrån Adornos resonemang om ett ”kollektivt subjekt” och 
hans påstående att det alltid är ett kollektivt subjekt som talar i ett verk. Mül-
ler ifrågasätter detta resonemang och pekar på dess problematik. Han under-
stryker att varje författare är en användare av ett språkligt verktyg och att 
författaren därför har en naturlig möjlighet att ge en kollektiv karaktär åt sina 
subjektiva iakttagelser. 361 

Du-lyrik och jaget 

Ett sätt att objektivera diktens budskap är att använda andra person singularis 
och genom detta ge en generell karaktär åt uppfattningen av världen. Samti-
digt avtar distansen mellan jaget och omvärlden vid en användning av du-
formen; den skapar snarare en närmare kontakt till den andre. Dikter som 
                               
361 Müller, 1979, s. 25ff. 
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uttryckligen riktas till adressaten i andra person singularis kan också betrak-
tas som en form av lärdomsförmedling; jaget delar med sig av sina erfaren-
heter till en konkret mottagare.362 

När Müller studerar förhållandet mellan tilltal och monolog tar han sär-
skilt upp ”du-dikter”. Han stödjer sitt resonemang med exempel ur John 
Donnes diktning. Det lyriska jaget i dessa dikter tilltalar oftast en konkret 
person, men även föremål eller oidentifierade personer, och tilltalet uppvisar 
tydligt ett predikoinflytande. Müller påpekar också att användandet av det 
personliga pronomenet du, i stället för pronomen i tredje person, skapar en 
mer levande tilltalssituation.363 

De flesta av Tranströmers dikter med det lyriska subjektet i andra person 
singularis finns i de tidiga diktsamlingarna. I ”Upprörd meditation” (17 dik-
ter, 1954) tilltalas ett du.  

 
En storm får kvarnens vingar att vilt gå runt 
i nattens mörker, malande intet. – Du 
               hålls vaken utav samma lagar. 
Gråhajens buk är din svaga lampa. 

 
Diffusa minnen sjunker till havsens djup 
och stelnar där till främmande stoder. – Grön 

                        av alger är din krycka. Den som 
vandrar till havs vänder styvnad åter. (min kurs.) 364 

Diktens titel anger med ordet ”meditation” att det rör sig om en inre process. 
Meditation förutsätter oftast isolering och självbespegling. Det är en stilla 
eftertanke som rör livsfrågorna, ett led i personlighetsutvecklingen. Även 
titelns andra ord ”Upprörd” hänvisar till den psykiska sfären och tyder på en 
viss dubbelhet; upprördhet är ett tillstånd som i själva verket står i opposition 
till en meditativ stämning. Formen ”du” och ”din” skapar dels ett intryck av 
förtrolighet (nära kontakt mellan jaget och duet), dels en distans som intensi-
fieras i diktens två sista rader. 

Ett annat tecken på att dikten handlar om en inre process och om subjek-
tets personlighetsutveckling är havsmotivet, vilket inbjuder till en tolkning 
av dikten med psykoanalytiska utgångspunkter. Arketypiskt sett står havet 
och havets djup för psykets djup och det omedvetna.365 Människans omed-
vetna har sedan länge ansetts vara en sammansatt sfär och flera psykoanaly-
                               
362 Du-formens funktion behandlar bland annat Marie Louise Ramnefalk i sin avhandling Tre 
lärodiktare. Studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik, (diss. 
Stockholm) Staffanstorp 1974, s. 11–17. 
363 Müller, 1979, s. 67ff. 
364 Tranströmer, 1954, s. 25. 
365 Carl Gustav Jung, Man and his Symbols, London 1964, s. 164; jfr. även C.G. Jung, Die 
Archetypen und das kollektive Unbewusste. Gesammelte Werke, Bd 9, Zürich 1976. Jfr även 
Alf Kjellén, Diktaren och havet. Drift- och drömsymbolik i svenskspråkig lyrik 1880–1940, 
Stockholm 1957, passim. 
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tiker har försökt förklara dess problematik. Enligt Jungs tolkning av Freud 
begränsas innehållet av det omedvetna till ”infantile Tendenzen, die ihres 
inkompatibeln Charakters wegen verdrängt sind”.366 Jung däremot menar att  

[n]ach der FREUDschen Theorie enthielte das Unbewu	te sozusagen nur die-
jenigen Teile der Persönlichkeit, die ebensogut bewu	t sein könnten und ei-
gentlich nur durch den Kulturproze	 unterdrückt sind.367 

Vidare hävdar han att   

au	er dem verdrängten Material auch alles unterschwellige gewordene Psy-
chische sich im Unbewu	sten befindet, inbegriffen subliminale Sinnesper-
zeptionen. Au	erdem wissen wir […], da	 das Unbewu	te zudem all das Ma-
terial enthält, das den Schwellenwert des Bewu	tseins noch nicht erreicht 
hat.368 

Samtidigt påpekar han att människans omedvetna hela tiden är aktivt och 
omgrupperar sitt innehåll. Denna process är i normala fall koordinerad med 
det medvetna. Av detta resonemang kan man dra slutsatsen att vissa minnen 
under en viss period kan vara bortträngda till det omedvetna men att det är 
möjligt att de kommer åter till den medvetna nivån.  

I dikten pekar de två första versraderna i andra strofen just på minnen som 
har stelnat i det omedvetna. Bilden av sjunkande i havets djup åsyftar bort-
trängning; ”främmande” minnen är de som inte känns igen. Genom medita-
tion kan man integrera det omedvetna med den medvetna delen av sin per-
sonlighet.  

En annan tolkningsmöjlighet är att betrakta havet som en symbolisk fram-
ställning av evighet och ålderdom. Med tidens gång kan vissa händelser 
kännas främmande, de åldras som allt annat, blir ”gröna av alger” och ”styv-
nade”. Trots att de inte längre är levande eller tillgängliga, trots att de nu 
upplevs på ett annat sätt, finns de för alltid i vårt omedvetna. Även diktens 
form – alkaiskt versmått – kan betraktas som en ironisk anspelning på åld-
rande och ålderdom. Det klassiska grekiska versmåttet, förevigat i bland 
annat äldre grekisk diktning, är samtidigt levande idag i samtida poeters 
verk, vilket visar hur det gamla kan äga ett bestående värde. 

Man kan betrakta diktens ”du” som jagets förklädnad. Eftersom medita-
tion innebär en självbespegling är det lätt att uppfatta den beskrivna situatio-
nen som jagets samtal med sig själv och som ett försök att objektivera de 
egna upplevelserna. Man kan också observera en formell ambivalens: de 
första meningarna i varje strof är objektiva påståenden som formuleras av 
diktens dolda jag. De övriga meningarna, utom den sista, vänder sig uttryck-
                               
366 Carl Gustav Jung, ”Die Struktur des Unbewussten”, Zwei Schriften über Analytische Psy-
chologie. Gesammelte Werke, Bd 7, Zürich 1964, s. 292.  
367 Ibid., s. 293. 
368 Ibid. 
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ligen till ett ”du”, men de har ingen direkt kontaktskapande funktion här, 
vilket fråge- eller imperativformen kan ha i och med att mottagaren då kan 
uppfattas som mer omedelbart och uppfordrande tilltalad. Det är återigen 
påståendesatser och därför kan man förmoda att jaget skapar distans och 
tilltalar sig själv med orden: ”Du hålls vaken”, ”din svaga lampa” och ”din 
krycka” (min kurs.). I slutraden är det lyriska jaget förklätt till ”den som 
vandrar”, vilket kan symbolisera människans vandring genom livet. Värt att 
observera är också bilden av kryckan som är ”grön av alger”, vilket innebär 
att subjektet har tillbringat mycket tid i havets djup och återvänder ”styv-
nad”. Det sker kanske på grund av att kunskapen om djupet är betryckande 
och svår att hantera eller på att det tar mycket tid att skaffa sig denna kun-
skap och att man under tiden hinner bli gammal.  

En annan dikt där det lyriska jaget avslöjar sin närvaro genom att direkt 
vända sig till ett du är dikten ”Gogol” från samma diktsamling.369 Porträtt-
dikten har kommenterats av en rad forskare. Magnus Ringgren förklarar hur 
varje strof i Tranströmers dikt kronologiskt framställer skeden i den ryske 
författaren Gogols liv, vilka verk som åberopas i dem och hur hans livssitua-
tion och livsuppfattning har förändrats under tiden.370 Espmark tar i sin ana-
lys upp olika förarbeten till dikten och redogör noggrant för utvecklingen i 
de olika versionerna av dikten. Han förtydligar även att det rör sig om ett 
inre porträtt av Gogol, en dikt som tillsammans med dikten ”En konstnär i 
norr” (om Grieg), samt ett par dikter om anonyma personer kan ses som en 
sorts inre studier som Tranströmer ägnar sig åt.371 Om porträttdikter i Tran-
strömers lyrik skriver Bergsten: 

En av hemligheterna med porträtten är att bakom den historiska personen 
skymtar författarens egna drag. Mot ytans objektiva distans svarar den sub-
jektiva identifikationen på djupet.372 

Dikten börjar med en beskrivning av Gogols yttre drag. Första strofen avslu-
tas med en anspelning på Gogols verk, med Ringgrens formulering: ”Valda 
passager ur korrespondens med vänner”.373 Den andra strofen tycks anknyta 
till Gogols ukrainska noveller, medan det i tredje strofen handlar om förfat-
tarens tid i Petersburg. Därefter skapas en inre bild av den sene Gogol och 
hans livsuppfattning ”som religiös svärmare och profet.”374  

 
 
 

                               
369 Tranströmer, 1954,  s. 19f. 
370 Magnus Ringgren, ”De två ensamheterna. Kring en linje i Tomas Tranströmers lyrik”, 
Tidskrift 8(1977):4, s. 25–30. 
371 Espmark, 1983, s. 170f. 
372 Bergsten, 1989, s. 110. 
373 Ringgren, 1977, s. 25. 
374 Ibid., s. 26. 
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Kavajen luggsliten som en vargflock. 
Ansiktet som en marmorflisa. 
Sitter i kretsen av sina brev i lunden som susar 
av hån och misstag, 
ja hjärtat blåser som ett papper genom de ogästvänliga  
passagerna. 

 
Nu smyger solnedgången som en räv över detta land, 
antänder gräset på ett ögonblick. 
Rymden är full av horn och klövar och därunder 
glider kaleschen skugglik mellan min faders 
upplysta gårdar. 

 
Petersburg beläget på samma breddgrad som förintelsen 
(såg du den sköna i det lutande tornet) 
och kring nedisade kvarter än svävar manetlikt 
den arme i sin kappa.  

 
Och här, insvept i fastor, är han som förr omgavs av 

          skrattens hjordar, 
men de har för länge sedan begivit sig till trakter långt 

       ovanför trädgränsen. 
 

Människors raglande bord. 
Se ut, hur mörkret bränner fast en vintergata av själar. 
Så stig upp på din eldvagn och lämna landet!375 

Espmark uppmärksammar tempusformen i dikten och påpekar att den andra 
strofen börjar med ”ett tranströmerskt ’Nu’ och utspelas i presens medan den 
senare markerar hur den arme ’än’ svävar kring de nedisade kvarteren”.376 
Espmark lyfter även fram betydelsen av att placera Gogols dikt i hans nutid 
och att med hjälp av tidsmarkörer ge en bild av en stegring som ”är kongru-
ent med dynamiken i den sene Gogols inbillningsliv”.377 Det porträtt av Go-
gol som målas i dikten liknar en objektiv och redovisande beskrivning av en 
person och det lyriska subjektet avslöjar inte sin närvaro utan förblir en ano-
nym observatör. Men talspråkligheten i slutet av första strofen och presens-
formen i den andra strofen förmedlar hur jagets identifikation med den por-
trätterade ökar. Men beskrivningen blir åter mer objektiv i slutet av dikten 
där Gogol skildras utifrån observatörens position.  

Det korta uttalandet inom parentes i den tredje strofen avslöjar en mer 
subjektiv association, vilken det lyriska jaget tycks ha fått just i skrivandets 
ögonblick; den formuleras i form av en fråga – ”såg du den sköna [...]” (min 
kurs.) – riktad till någon som har samma erfarenheter. Även tidigare, i och 
med pronomenet ”min” i andra strofen, glider den talande och omtalade 

                               
375 Tranströmer, 1954, s. 19f. 
376 Espmark, 1983, s. 172. 
377 Ibid. 
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samman, och det lyriska subjektets identifikation med Gogol blir mer påtag-
lig. Subjektet verkar dela samma erfarenheter som den ryske författaren, 
förstår honom och tycks föra en dialog med honom. Denna intimitet intensi-
fieras gradvis i diktens slutrader då det lyriska jaget använder imperativfor-
men: 

 
Se ut, hur mörkret bränner fast en vintergata av själar. 
Så stig upp på din eldvagn och lämna landet! 

Dessa meningar kan uppfattas som uppmaningar riktade till en bestämd per-
son. Imperativformen förutsätter också en starkt närvarande röst. Både Esp-
mark och Ringgren uppmärksammar anspelningen på Elias himmelsfärd och 
visionerna om det nya Ryssland i Gogols verk. De förklarar också samban-
det mellan dessa rader och Gogols religiösa fanatism.378  

I dikten ”Gogol” rör det sig också om subjektets identifikation med den 
porträtterade. Espmark förklarar att det även kan vara ett svar ”till en person-
lig kontext” och att det inte var någon tillfällighet att Tranströmer valde att 
skriva om just Gogol. Han menar att ”den upptäckten är ett stycke självupp-
täckt”.379 De korta avsnitten i andra person singularis kan dessutom förstås 
som subjektets egna konstateranden och ses som subjektets inre samtal. Ge-
nom att berätta om Gogol för andra upptäcker han/hon likheter med sig själv. 

Imperativformen använder Tranströmer också i andra dikter som till ex-
empel ”Sammanhang”.  

 
Se det gråa trädet. Himlen runnit 
genom dess fibrer ned i jorden –  
bara en skrumpen sky är kvar när 
jorden druckit. Stulen rymd 
vrides i flätverket av rötter, tvinnas 
till grönska. – De korta ögonblicken 
av frihet stiger ur oss, virvlar  
genom parcernas blod och vidare. 380 

Inledningen kan tolkas på flera sätt – man kan se det som en illustration av 
ett inre samtal som diktjaget för med sig själv: han/hon uppmanar sig själv 
att se på ett träd, konstaterar och förklarar för sig själv vad han/hon ser. 

En annan möjlig tolkning med utgångspunkt i diktens första mening med 
dess imperativform, som är en retorisk gest, och med hänsyn till diktens titel, 
är att det rör sig om en lärodikt. Subjektet undervisar en okänd adressat och 
pekar på de sammanhang som han/hon ser i världen och som tycks vara vä-
sentliga. 

                               
378 Ibid., s. 173; Ringgren, 1977, s. 25f. 
379 Espmark, 1983, s. 179. 
380 Tranströmer, 1954, s. 27. 
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I början förefaller dikten vara en naturbeskrivning, men efter det andra 
tankestrecket följer en avslutande kommentar. Det lyriska jaget jämför på ett 
indirekt sätt trädet framför sig med människan och förtydligar hur allt i natu-
ren hänger samman. Även i denna dikt har den avslutande kommentaren 
karaktären av en insikt. Det som det lyriska jaget upptäcker är en allmän 
sanning som gäller livets grundvillkor, vilket understryks av det personliga 
pronomenet oss. Användning av första person pluralis som ett sätt att låta det 
lyriska jaget uppgå i en större grupp och därmed ge uttryck för en gemen-
skap med andra människor, kommer att diskuteras mer utförligt i andra delen 
i detta kapitel.  

Tranströmer anknyter i de avslutande verserna till den romerska mytolo-
gin och låter ögonblicken av frihet ”virvla genom parcernas blod” (min 
kurs.). Parca var ursprungligen barnafödandets gudinna, men namnet kom så 
småningom att betyda ödesgudinna. Oftast förekommer ordet i pluralis efter-
som de var tre gudinnor, Nona, Decuma och Morta, som vävde livets väv. 
Det finns även flera mindre ödesgudinnor vilka vakar över enskilda perso-
ners öde och det sägs att varje person får en god eller ond gudinna på sin 
sida. Parcerna är den romerska mytologins motsvarighet till nornorna i den 
nordiska mytologin.381 Espmark upplyser i sin analys av dikten om att detta 
kan tolkas som en replik till Hölderlin och hans dikt ”An die Parzen”. An-
spelningen på de mytologiska ödesgudinnorna skiljer sig dock åt hos de båda 
poeterna. Han menar att ”de korta ögonblicken / av frihet” hos Tranströmer 
är den mänskliga motsvarigheten till himlen som jordens rötter tvinnar till 
grönska och som ”virvlar ifrån ’oss’ med den obeveklighet som är de tre 
ödesgudinnornas, parcernas”.382 Den bildliga framställningen av det oskiljba-
ra sambandet mellan träd och himmel är bara ett exempel på en allmän san-
ning som det undervisande subjektet påpekar för sina åhörare/läsare. ”De 
korta ögonblicken / av frihet” kan här åsyfta det korta skedet i vårt liv kort 
efter födelsen eller till och med kort före födelsen. I fortsättningen kan vi 
inte längre styra våra liv alldeles själva, det är förutbestämt av det som 
många kallar för ödet. I dikten är de mytologiska parcerna en förbindelse-
länk mellan oss och våra liv på samma sätt som trädet ses av subjektet som 
en länk mellan himmel och jord. Det är närmast detta sammanhang som 
undervisningen handlar om. 

Genom att använda imperativformen blir det lyriska jaget synligt, men 
Tranströmer låter det ofta framträda först mot slutet av dikten. Så är det ock-
så i dikten ”Svenska hus ensligt belägna” i Hemligheter på vägen från 
1958.383   

                               
381 Pierre Grimal, The Dictionary of Classical Mythology, Oxford 1986, s. 344; Jfr även, 
Pierre Grimal, Mythen der Völker, Bd. 1, Frankfurt am Main 1967, s. 172 . 
382 Espmark, 1983, s. 79. 
383 Tranströmer, 1958, s. 7f. 
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Man kan i förstone uppfatta dikten endast som en skildring av svenska 
landskap, hus och människor – allt framställt i form av korta påståendesatser, 
ibland bara nominalfraser. Skildringen förefaller saklig och objektiv, men 
några detaljer gör att ett subjektivt perspektiv blir påtagligt, till exempel 
tillägget ”och det tycks utan liv”. Redan i andra strofen observerar subjektet 
att åldringen som öppnar fönstret gör detta ”med darrande hand”. Denna 
inskjutna sats gör att subjektets kommentar blir tydligare markerad. Längre 
fram i sjunde strofen läser vi: 

 
En ständig rök – man bränner 
skogens hemliga papper. 

Det metaforiska förtydligandet av röken accentuerar subjektets individuella 
och säregna sätt att tolka omgivningen. Det är dock först i den sista strofen 
som subjektets röst blir verkligt tydlig: 

 
 Låt dem känna utan ängslan 

de kamouflerade vingarna 
och Guds energi 
hoprullad i mörkret. 

Såväl Bergsten som Espmark och Schiöler uppmärksammar denna strof i sam-
band med den tranströmerska gudsbilden. Espmark påpekar att poeten använder 
sig av ”gudomen” på ett mer förtroligt sätt än i debutsamlingen. Schiöler menar 
dock att Gud sällan uppenbarar sig hos Tranströmer ”ohöljd eller definitiv”.384 
Det jag i detta sammanhang vill fästa uppmärksamheten på är imperativformen, 
som gör att diktens subjekt inte längre är ett redovisande jag, en observatör, utan 
framträder som någon som med inlevelse visar sitt intresse för människornas 
öde. Fram till den sista strofen är den poetiska beskrivningen präglad av passivi-
tet och livlöshet (”ligger [...] sänkt”, ”döende skog”, ”människorna rör sig 
stelt”), men jagets innerliga önskan är att människorna i dikten ska få känna den 
gudomliga energin som förmodligen också kommer att ge deras liv mening och 
få dem att våga mer. Imperativet uttrycker dock inte någon uppmaning eller 
befallning, den bönelika konstruktionen (”låt dem…”) är en önskesats. Den sista 
strofen kan också tolkas som subjektets bön, om att människor ska sluta frukta 
det som väntar dem. I dikten finns den hoprullade Guds energi i mörkret, vilket 
kan tolkas som en omskrivning för döden. På det viset kan den sista strofen 
förstås som subjektets uppmaning att sluta frukta döden, eftersom det i den finns 
en gudomlig energi. 

Imperativformen i Tranströmers dikter har ofta den effekten att de balan-
serar eller rent av upphäver den distans som skapats med andra medel. Den 
talande, det lyriska jaget, blir påtagligt närvarande, och med detta grepp ac-
centueras ofta ett personligt engagemang, en åsikt eller en lärdom.  
                               
384 Bergsten, 1989, s. 151; Espmark, 1983, s. 50; Schiöler, 1999, s. 58. 
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Vi som ett uttryck för det kollektiva subjektet 

Som en separat grupp vill jag se de dikter där det lyriska jaget är en del av ett 
kollektiv, delar dess åsikter och identifierar sig med det. Att uttrycka sig i 
form av ett kollektivt subjekt innebär att dölja sig i gruppen och betrakta sina 
upplevelser som typiska och allmängiltiga.  

Exempel på dikter där det lyriska subjektet framträder såsom pronomenet 
vi kan man hitta i de flesta av Tranströmers diktsamlingar. Redan i debut-
samlingens ”Epilog” heter det: ”[…] Och de döda / som har gått under däck, 
de är med oss, / med oss på väg: en sjöresa, en vandring / som inte är ett 
jagande men trygghet”.385  

I diktsamlingen Den halvfärdiga himlen (1962) finns det andra exempel 
på dikter med ett kollektivt lyriskt subjekt, bland annat dikten ”Palatset”. Här 
befinner sig en grupp turister i en väldig, tom sal med en skulptur av en häst. 
Händelsen berättas återhållsamt och på ett objektivt sätt. Det lyriska jaget, 
som representant för en grupp, berättar var de befann sig och vad de såg; 
han/hon använder korta nominalfraser och passivformer, vilket understryker 
berättelsens opersonliga och tämligen formella karaktär. I andra strofen an-
vänder subjektet pronomenet man – upplevelsen av bildkonstverken sam-
manfattas på ett sätt som antyder gruppens hastiga passage och en viss för-
ströddhet i förhållande till konstverken.  

 
Vi steg in. En enda väldig sal, 
tyst och tom, där golvets yta låg 
som en övergiven skridskois. 
Alla dörrar stängda. Luften grå. 

 
Målningar på väggarna. Man såg 
bilder livlöst myllra: sköldar, våg- 
skålar, fiskar, kämpande gestalter 
i en dövstum värld på andra sidan. 

 
En skulptur var utställd i det tomma: 
ensam mitt i salen stod en häst,  
men vi märkte honom inte först 
när vi fångades av allt det tomma. 

 
Svagare än suset i en snäcka 
hördes ljud och röster ifrån staden 
kretsande i detta öde rum, 
sorlande och sökande en makt. 

 
Också något annat. Något mörkt 
ställde sig vid våra sinnens fem 
trösklar utan att gå över dem. 
Sanden rann i alla tysta glas. 

                               
385 Tranströmer, 1954, s. 49. 
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Det var dags att röra sig. Vi gick 
bort mot hästen. Den var jättelik, 
svart som järn. En bild av makten själv 
som blev kvar när furstarna gått bort. 

 
Hästen talade: ”Jag är den Ende. 
Tomheten som red mig har jag kastat. 
Detta är mitt stall. Jag växer sakta. 
Och jag äter tystnaden härinne.”386 

Skulpturens närvaro i palatset uppmärksammas för första gången i den tredje 
strofen, men först i den femte strofen påpekas det tydligt att det finns något 
mer än bara den tomma salen i ett palats och staden utanför. Nu uppmärk-
sammar diktjaget den inre dimensionen av skeendet. Det är kontakten med 
skulpturen som riktar uppmärksamheten på mindre uppenbara förhållanden 
och som sätter igång ett mer krävande reflekterande. Det lyriska jaget börjar 
röra sig tillsammans med andra turister mot hästen; denna rörelse står i op-
position till det statiska i de fem första stroferna. Jaget uppfattar hästen som 
”makten själv”. Skulpturens övernaturliga kraft kommer till uttryck när den 
börjar tala i sista strofen. 

Bernt Olsson menar att ”hästen talar med stor auktoritet, så som Gud har 
talat till människorna, när han velat ge tillkänna vem han är”. I sin analys 
påvisar han likheten mellan den makt som hästen representerar och Guds 
makt.387 Men hästens uttalande visar också att alla verklighetens detaljer kan 
förmedla universella innebörder.  

Man skulle kunna fråga sig varför det lyriska jaget inte talar i eget namn 
utan för hela gruppen av turister. Användningen av det kollektiva subjektet 
är ett sätt att göra diktens budskap mer allmängiltigt och objektivt; här för-
medlas en erfarenhet av ett ytligt förhållningssätt till tillvaron, som är ganska 
typiskt för turister, och hur detta plötsligt kan förändras – med rätt sinnelag 
och mottaglighet kan man erfara nya och mer komplexa samband och förhål-
landen.  

Resan som en bild för människans vandring genom livet är tämligen fre-
kvent i Tranströmers dikter. I det föregående kapitlet diskuterades detta i 
dikter med det lyriska jaget dolt bakom varierande förklädnader. Här ser vi 
att författaren använder samma motiv i dikter med ett kollektivt subjekt. Det 
kollektiva subjektet och pronomen i första person pluralis gör reflektionen 
över livet mer universell. 

I dikten ”Resan” i diktsamlingen Den halvfärdiga himlen (1962) skildras 
ett sterilt liv i storstadsmiljö. Här använder sig Tranströmer av bilden av en 

                               
386 Tranströmer, 1962, s. 29. 
387 Bernt Olsson, Vid språkets gränser. Svenska 1900-talslyriker och frågan om ordens för-
måga, Lund 1995, s. 377. 



 125 

tunnelbaneresa. Både Bergsten och Schiöler har påpekat att liknelsen med 
tunnelbanan och storstadslivet kan vara ett tecken på Eliots inflytande. 388   

Bilden av tunnelbaneresan kan tolkas som en symbolisk framställning av 
vårt inre jag, av den dolda delen av människans personlighet. Samtidigt är 
tunnelbanan en plats ”för det dehumaniserade och instängda”, vilket Schiöler 
poängterar i sin analys av dikten.389 Inledningsvis är det omgivningen som är 
aktiv, människorna förblir passiva och metonymiskt reducerade till kropps-
delar och ting.  

 
På tunnelbanestationen. 
En trängsel bland plakat 
i ett stirrande dött ljus. 

 
Tåget kom och hämtade 
ansikten och portföljer. 

 
Mörkret nästa. Vi satt 
som stoder i vagnarna 
som halades i hålorna. 
Tvång, drömmar, tvång. 

 
På stationer under havsnivån  
sålde man mörkrets nyheter. 
Folk var i rörelse, sorgset, 
tyst under urtavlorna. 

 
Tåget förde med sig 
ytterkläder och själar. 

 
Blickar i alla riktningar 
på resan genom berget. 
Ingen förändring ännu.  

 
Men närmare ytan började 
frihetens humlor surra. 
Vi steg ur jorden. 

 
Landet slog med vingarna 
en gång och blev stilla 
under oss, vidsträckt och grönt. 

 
Sädesax blåste in  
över perrongerna. 

                               
388 Bergsten, 1989, s. 83; Schiöler, 1999, s. 268f; Jfr även Staffan Bergsten, Time and Eter-
nity. A Study in the Structure and Symbolism of T.S. Eliot's Four Quartets, (Studia litterarum 
Upsaliensia, 1), (diss. Uppsala) Stockholm 1960, s. 213ff. där han framför allt diskuterar 
Eliots dikt ”East Coker”, där även Eliot använder sig av storstadsmiljön och tunnelbaneresan 
som motiv. 
389 Schiöler, 1999, s. 268f. 



 126 

 
Slutstationen! Jag följde  
med bortom slutstationen. 

 
Hur många var med? Fyra,  
fem, knappast flera. 

 
Hus, vägar, skyar, 
blå fjärdar, berg 
öppnade sina fönster. 390 

Passagerarnas passiva hållning i det härskande mörkret korresponderar med 
subjektets personliga uppfattning om individens situation i samhället. Mörk-
ret har också symbolisk innebörd och representerar det moderna stadslivet 
där det är lättare att förlora sin identitet och förbli anonym. Bernt Olsson 
påpekar dessutom att ”mörkrets nyheter” som man sålde på stationen är en 
anspelning på tidningen ”Dagens Nyheter” som ”bringar budskap om det 
mörka som hör det moderna livet till”.391 

I den mörka miljön identifierar sig jaget med andra resenärer. Använd-
ningen av pronomenet vi uttrycker strävan efter större objektivitet än jag, 
men det är fortfarande ett ”jag” som talar, om än i kollektivets namn. Även 
begreppet ”folk” är mycket allmänt.  

Dikten erbjuder två tolkningsmöjligheter som kompletterar varandra. Å 
ena sidan är mörkret och tunnelbanan ett tecken på civilisationens sterilitet, å 
andra sidan bygger denna bildliga framställning på kända psykoanalytiska 
symboler – ”På stationer under havsnivån” (min kurs.) – och kan tolkas som 
sökandet efter det omedvetna och identiteten.  

Intrycket av anonymitet försvagas när tåget kommer upp till ytan, och 
folk i vagnarna börjar känna sig fria. De är inte längre instängda och begrän-
sade. Subjektet befriar sig ur det omedvetnas mörker och återfår sin identitet, 
vilket markeras med pronomenet jag: ”Jag följde / med bortom slutstatio-
nen” (min kurs.). Det lyriska jaget antyder sin närvaro påtagligare genom ett 
utrop och en retorisk fråga, vilka avslöjar inlevelse och engagemang.  

Dikten ”Resan” är en subjektiv reflektion över storstadsmiljöns påverkan 
på människor. Här förlorar jaget sin identitet och blir en del av folkmassan. 
Samtidigt utgör den en bildlig gestaltning av jagets sökande efter sin identi-
tet i de mörka sidorna av sitt inre. Det som värderas högt är sökandet efter 
personlighetens totalitet, då integrationen av det medvetna och det omedvet-
na bidrar till en uppnådd psykisk harmoni. Å andra sidan visas i dikten att 
människan är en del av en större gemenskap, som dock kan beröva henne 
individuella drag. 

                               
390 Tranströmer, 1962, s. 15f. 
391 Olsson, 1995, s. 366. 
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En annan tolkningsmöjlighet är att precis som en tunnelbaneresa någon 
gång slutar och tåget kommer upp till ytan, så når vi också friheten efter vår 
”resa” genom det omedvetna. Espmark hävdar att ”[t]unnelbaneresan genom 
mörker och tvång mot denna stillhet och öppenhet är en modulation av den 
andra diktens [”C-dur”] ’vandring mot ton C’ men utan inskränkning till en 
person och till ett ögonblick.”392 Genom att undvika begränsningen ”till en 
person och till ett ögonblick” söker Tranströmer att ge en mer objektiv och 
allmängiltig karaktär åt de i dikterna förmedlade upplevelserna och erfaren-
heterna. 

Det finns även en möjlighet att betrakta tunnelbaneresan som människans 
ändliga liv. I och med döden befrias människan från sina vardagliga be-
kymmer. I dikten heter det: ”Vi steg ur jorden”; i den kristna tron befrias 
människans själ ur den mänskliga kroppen och lyfts upp mot himlen. Men 
det är inte alla som får följa med och det lyriska jaget konstaterar slutligen 
att det bara var enstaka personer som ”följde / med bortom slutstationen”. 

I samband med Tranströmers metod att objektivera händelserna i riktning 
mot det mer allmängiltiga nämner Schiöler dikten ”Molokai” i diktsamlingen 
Det vilda torget (1983). Det lyriska jaget står tillsammans med en grupp 
människor vid en brant varifrån man betraktar en spetälskekoloni, men man 
vågar inte stiga ner utan vänder tillbaka. I denna dikt blandas intryck från en 
Hawaiivistelse på 1980-talet med minnena från författarens bröllopsresa 20 
år tidigare.393  

I en senare analys pekar Schiöler också på skillnaden mellan det inledan-
de, mer privata ”vi” som i slutet blir mer ospecifikt och mer allmänt. Han 
förklarar också förbindelsen mellan sfinxen och Pater Damiens öde, samt 
dess betydelse i dikten. Det är distansen som gör att saker och ting uppfattas 
på ett felaktigt sätt och samma sak gäller människoödet som här i dikten 
betraktas ur ett annat, historiskt perspektiv.394 

Espmark upplyser i sin analys av dikten läsaren om att den ”refererar till 
den belgisk-katolske missionären Pater Damiens kärleksverk i spetälskeko-
lonin på Hawaiiön med detta [Molokai] namn”. I dikten framstår han som 
den som offrar sitt liv för andra. Espmark sätter in dikten i en historisk kon-
text, samtidigt som han påpekar hur viktiga historien och det förflutna är för 
Tranströmer. Han visar även hur vi genom nuet betraktar det förflutna. En-
ligt Espmark får nuet sin innebörd bara i mötet med det förflutna och det 
kommande, samtidigt som vi, tack vare detta möte, får våra ansikten. Vidare 
ser Espmark branten som gräns till ett stycke historisk verklighet.395  

 

                               
392 Espmark, 1983, s. 70. 
393 Schiöler, 1999, s. 215. 
394 Schiöler, 2008, s. 142ff. 
395 Espmark, 1983, s. 122f. 
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 Vi står vid branten och i djupet under oss glimmar 
    hustaken i spetälskekolonin. 
 Nerstigningen kan vi klara men vi hinner aldrig 
    uppför branterna igen före mörkret. 

Därför vänder vi tillbaka genom skogen, går bland  
    träd med långa blåa barr. 
Här är det tyst, det är en tystnad som när höken kom- 
   mer. 
Det är en skog som förlåter allt men ingenting glöm- 
  mer. 
Damien, i kärlek, valde livet och glömskan. Han fick  
    döden och berömmelsen. 
Men vi ser de där händelserna från fel håll: ett sten- 
    röse istället för sfinxens ansikte. (min kurs.) 396 

Diktens subjekt talar i första person pluralis (”vi”). Detta kollektiv kan på 
bildplanet uppfattas som en grupp turister. På det allmänna planet kan dik-
tens ”vi” tolkas som ”vi människor”. Här bör noteras att första person plura-
lis inbegriper ett ”jag”, alltså ett visst personligt perspektiv som dock till-
skrivs flera andra. Ändå handlar dikten inte bara om sakliga skeenden (att 
gå, stå, titta, vända tillbaka) utan också om en känslomässig reaktion. Här är 
en skuldkänsla underförstådd: skulden över att inte vilja offra sig för andra. 
Detta markeras särskilt i nionde versraden där diktjaget förklarar att skogen 
de går i ”förlåter allt men ingenting glöm- / mer.” 

Därför kan man dra slutsatsen att även om jaget här identifierar sig med 
allmänheten och är ett reflekterande ”jag”, utgår hans/hennes reflektioner 
från den starkt personliga upplevelsen. Att gå över en gräns, som i dikten 
representeras av ”branten”, kräver mod och stark vilja. Dikten kan tolkas 
som ett uttryck för rädslan att offra sig själv för andra.  

I detta sammanhang bör dikten ”Drömseminarium” ur diktsamlingen Det 
vilda torget (1983) nämnas, eftersom den sammanfattar de hittills berörda 
aspekterna och de medel med vilka Tranströmer objektiverar diktens bud-
skap. Han använder här flera olika pronomina: ett kollektivt subjekt, vi och 
dess objektsform, ett subjekt i andra personen singularis, det indefinita pro-
nomenet någon. Han använder också en förklädnad för det lyriska jaget: 
”den sovande”. 

Det lyriska subjektet identifierar sig med ett kollektiv som kan tolkas som 
mänskligheten.  

 
Fyra miljarder människor på jorden. 
Och alla sover, alla drömmer. 
I varje dröm trängs ansikten och kroppar –  
de drömda människorna är fler än vi. 
Men de tar ingen plats… 
Det händer att du somnar på teatern. 

                               
396 Tranströmer, 1983, s. 42. 
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Mitt under pjäsen sjunker ögonlocken. 
En kort stunds dubbelexponering: scenen 
där framme överflyglas av en dröm. 
Sen finns det ingen scen mer, den är du. 
Teatern i det ärliga djupet! 
Mysteriet med den överansträngde 
teaterdirektören! 
De ständiga nyinstuderingarna… 
Ett sovrum. Det är natt. 
Den mörka himlen flyter genom rummet. 
Den bok som någon somnade ifrån 
är fortfarande uppslagen 
och ligger skadskjuten på sängkanten. 
Den sovandes ögon rör sig, 
de följer den bokstavslösa texten 
i en annan bok –  
illuminerad, ålderdomlig, snabb. 
En hisnande commedia som präntas 
innanför ögonlockens klostermurar. 
Ett enda exemplar. Det finns just nu! 
I morgon är alltsammans utstruket. 
Mysteriet med det stora slöseriet! 
Utplåningen… Som när turisten hejdas 
av misstänksamma män i uniform –  
de öppnar kameran, rullar ut hans film 
och låter solen döda bilderna: 
så mörkläggs drömmarna av dagens ljus. 
Utplånat eller bara osynligt? 
Det finns ett utom-synhåll-drömmande 
som alltid pågår. Ljus för andra ögon. 
En zon där krypande tankar lär sig gå. 
Ansikten och gestalter omgrupperas. 
Vi rör oss på en gata, bland människor 
i solgasset. 
Men lika många eller fler 
som vi inte ser 
finns inne i de mörka byggnader 
som reser sig på båda sidorna. 
Ibland går någon av dem fram till fönstret 
och kastar en blick ner på oss.397 

Jaget vänder sig på ett naturligt sätt direkt till en person ur denna grupp och 
säger att ”[d]et händer att du somnar på teatern” (min kurs.). Detta ”du” 
identifieras inte, det kan vara vem som helst och kan följaktligen tolkas som 
människan. Dubbelexponeringen illustrerar att man i ett sådant ögonblick 
har tillgång till två verkligheter: en yttre och en inre scen. Denna bildliga 
framställning som hänvisar till en individuell upplevelse av fenomenet ska 

                               
397 Tranströmer, 1983, s. 33f. 
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åskådliggöra samspelet mellan det medvetna och omedvetna.398 Så relaterar 
diktjaget vissa allmänna sanningar om människans natur till den personliga 
erfarenheten och ger ett konkret exempel på beteendemönster. 

Dikten handlar om sovandets och drömmandets processer. Drömmens roll 
uppmärksammas av Espmark som menar att den intar en särskild plats i 
Tranströmers författarskap överhuvudtaget. Espmark framhåller att just 
”Drömseminarium” är något av ”en summering av tre decenniers erfarenhet 
av arbete med drömmen som källflöde och metodisk förebild.”399 Den för-
klädnad som det lyriska jaget tar på sig i ”Drömseminarium” har också med 
sömn att göra, det är ”den sovande”. Med tanke på de andra förklädnaderna 
som jag analyserat tidigare kan man påstå att det även i denna dikt rör sig om 
drömmens funktion som ett kontaktskapande led med det omedvetna. Här 
går diktaren över från drömmen, en mindre hemlig sfär, till det omedvetna 
som är okänt. Att ”[d]et finns ett utom-synhåll-drömmande / som alltid på-
går” får tolkas som att det finns bilder av upplevelser som vi inte ser (”Ljus 
för andra ögon”) och som vi inte kan uttrycka: ”krypande tankarna lär sig 
gå” (min kurs.).  

Tranströmer framställer olika delar av personligheten som människor i 
olika belägenheter: en del står i solen, de är alltså synliga, kända; andra är 
dolda i mörka byggnader och därmed osynliga. 

Det omedvetna visualiseras såsom ”mörka byggnader”; vi vet inte mycket 
om denna del av personligheten men den tycks samtidigt ha viss kontroll 
över oss: ”Ibland går någon av dem fram till fönstret/och kastar en blick ner 
på oss.” Bilden av människor som ser oss från de höga byggnaderna kan 
också tänkas föreställa andra teaterbesökare som sitter på balkonger på båda 
sidor av teaterscenen och som uppifrån kan se den sovande människan. På 
detta ställe återupptar Tranströmer dubbelexponeringen: den medvetna och 
omedvetna verkligheten möts ofta utan att vi själva tänker på det. 

I en intervju har Tranströmer sagt att ”[s]lutet på dikten ”Drömseminari-
um” är ingen världsförklaring utan det är ett sätt att formulera en fråga: vad 
är jag? vad är det som är innerst i mig?”400 Dessa funderingar överför han på 
ett ”vi” för att understryka att det rör sig om allmänna och universella lagar 
som gäller för alla människor. Det kollektiva subjektet ”vi” uttrycker, liksom 
i dikten ”Resan”, något av fångarnas gemenskap, en solidaritet i en svårhan-
terlig situation. Var och en skulle kunna ställa samma existentiella frågor till 
sig själv, eftersom vi alla delar de grundläggande predikamenten: en sam-
mansatt personlighet i vilken det omedvetna ingår.  

                               
398 Jfr Gunnar Ekelöfs dikt ”En värld av varje människa”, Färjesång, Stockholm 1941, s. 67, 
där personligheten kan sägas framställd i psykoanalysens anda som sammansatt av ”furstar” 
och ”undersåtar”; se Bengt Landgren Polyederns gåta. En introduktion till Gunnar Ekelöfs 
Färjesång, (Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum, 20) Uppsala 1998, s. 128–142. 
399 Espmark, 1983, s. 64. 
400 Asta Bolin, ”Den svenska poesins Magritte? Ett samtal med Tomas Tranströmer: Intervju”, 
Allt om Böcker 1987:1/2, s. 28. 
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Det kollektiva subjektet ”vi” är inte objektiverande på samma sätt som 
förklädnaderna i tredje person singularis; det inbegriper ett reflekterande och 
talande ”jag”. Men det är ett sätt att göra den individuella erfarenheten till en 
objektiv och allmän företeelse som styrs av lagar som är gemensamma för 
alla människor. Genom att använda formen vi gör sig jaget till en kollekti-
vets talesman. 

Ett annat sätt att objektivera de personliga erfarenheterna och skapa di-
stans till händelserna i dikten uppnås via uppskjutning av diktjagets position 
till diktens senare del. Genom att låta det lyriska jaget träda fram först vid 
slutet av dikten fästs läsarens uppmärksamhet vid den beskrivna upplevel-
sen, vilket i sin tur gör att diktens budskap uppfattas som mer allmängiltigt. 
Men diktjagets öppna närvaro utgör en tydlig personlig markör. Schiöler 
diskuterar i ett av kapitlen i sin avhandling det som han kallar för ”den av-
slutande öppningen”, en vanlig teknik hos Tranströmer. Han menar att det 
ofta är först i slutet av dikten som något viktigt blir sagt, en förändring mar-
keras och själva dikten vidgas mot någonting som inte blir uttalat, ”[d]en 
lyriska strategin öppnar dikten, förlägger textens hjärtpunkt just där texten 
själv inte längre kan omsluta den”. Schiöler diskuterar inte direkt subjektets 
uppskjutna position, men understryker att ”[o]fta innebär sådana här diktslut 
att textsubjektet genomgår ett slags förlösande omvändelse. En omvälvande 
insikt erhålls, verkligheten framträder i ett annat ljus.”401  

Det lyriska jagets position i de centrallyriska dikterna och dess konse-
kvenser för diktens karaktär tas upp i nästföljande kapitel. 

 

                               
401 Schiöler, 1999, s. 54ff. 
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V. Det lyriska subjektet i de centrallyriska 
dikterna 

Ett karaktäristiskt drag för centrallyriken är att poeten låter det lyriska jaget 
framträda i första person singularis. Tranströmers dikter kallas objektiva, 
eftersom det lyriska jaget ofta är dolt bakom olika förklädnader. En över 
tiden något ökad frekvens av det lyriska jaget i första person singularis i 
Tranströmers författarskap har noterats av Staffan Bergsten, som förklarar 
denna tendens med att diktens jag med tiden börjar fungera mer som en roll 
än som diktarens personliga uttryck och därför inte längre behöver döljas: 
”Rolljaget delar [...] författarens tonfall och värderingar men röjer sällan 
något om hans privata existens. Därigenom bibehålls distansen i dikterna, 
det objektiva korrelatet riskerar inte att översvämmas av subjektiva känslor. 
Rolljaget blir tvärt om en del av korrelatet.”402 

Det lyriska jaget i Tranströmers dikter framträder visserligen oftare i för-
sta person singularis403, men uppenbarelseformerna varierar och dess närvaro 
röjs ofta först mot slutet av dikten. Även om det lyriska subjektet är markerat 
med pronomenet jag, skapas det ibland ett intryck av att det är dolt genom 
sin position i dikten. Framträdandet är alltså ofta uppskjutet till slutet eller 
den senare delen av dikten, vilket är ett effektfullt kompositionsgrepp. På så 
sätt når diktens allmängiltiga budskap fram till läsaren innan det förankras i 
den mer personliga sfären.  

Pronomenet jag skall inte ses som ett tecken på att dessa dikter bör läsas 
som författarens privata bekännelser och värderingar; diktjaget är fortfarande 
en fiktiv person. Men även om dikterna med det lyriska subjektet i första 
person inte har till uppgift att avslöja poetens biografi, röjer de ofta starka 
personliga känslor och erfarenheter hos det lyriska jaget. Här bör än en gång 
påpekas att andra forskare, däribland Wolfgang Müller, tar upp den självbio-
grafiska faktorn i diskussionen av det lyriska jaget och påpekar att det inte 
bör likställas med verkets författare.404 Detta gäller också i hög grad vid stu-
diet av Tranströmers dikter. 

I första delen i detta kapitel tänker jag analysera de dikter där det lyriska 
jaget fortfarande är mer eller mindre dolt genom sin uppskjutna position i 
dikten. I senare delen behandlas de dikter där det lyriska jaget tydligt träder 
                               
402 Bergsten, 1989, s. 14.  
403 Jfr ovan, s. 39f. 
404 Jfr Müller, 1979, s. 19ff. 
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fram redan i början av dikten. Liksom i de föregående kapitlen, ska jag även 
här försöka visa hur Tranströmer objektiverar dikternas budskap samtidigt 
som det behåller en egenartad och subjektiv prägel.  

Explicit manifestation av det lyriska jaget först i diktens 
senare del 

Tomas Tranströmer har själv sagt att han särskilt i sin debutdiktsamling för-
sökte skriva en objektiv poesi och undvika ordet ”jag”.405 Ändå finns det där 
en del dikter där det lyriska subjektet framträder i första person singularis. 
Bland dessa dikter finns sådana där det lyriska jaget framträder först vid slutet 
av dikten och inte talar direkt om sina känslor och upplevelser. Efter dikterna 
med ett subjekt i andra person singularis och med ett kollektivt subjekt, utgör 
dikter med det lyriska jaget dolt i diktens senare del nästa steg i ett övergångs-
stadium mellan de ”opersonliga” dikterna med ett förklätt jag och de öppet 
centrallyriska, där jaget framträder tydligt redan från början. De representerar 
samma tendens till objektivering av diktens budskap, men här verkar denna 
tendens att brytas. Det lyriska jagets senarelagda position i dikten åstadkom-
mer ett intryck av att objektiviteten är starkare än förankringen i den personli-
ga sfären; diktens budskap framstår då som mer universellt.  

I debutsamlingens dikt ”Morgon och infart” framträder det lyriska jaget 
explicit först i slutet av dikten. I början talar det inte utifrån sina egna upple-
velser utan återger allmänna intryck av verkligheten. I denna dikt förmedlar 
det lyriska jaget en svårdefinierbar upplevelse av att världen inte kan beskri-
vas tillfredsställande med språket. Först i musiken, liksom i konsten, får 
verkligheten sitt egentliga uttryck. 

 Korta meningar och nominalfraser gör att framställningen förefaller regi-
strerande, och jagets reflektioner är objektiverade. När jaget i andra delen 
avslöjar sin närvaro är det inte heller ett tydligt och agerande jag utan det 
förblir passivt, nästan som ett objekt. 

 
Havstruten, solskepparen, styr sin väg. 
Under honom är vattnet. 
Nu slumrar ännu världen som en 
mångfärgad sten i vattnet.  
Outtydda dag. Dagar –  
Som aztekernas skrivtecken! 

 
Musiken. Och jag står fångad 

 i dess gobeläng, med 
 höjda armar – lik en figur 

ur allmogekonsten. 406 

                               
405 Lindström, 1981, s. 263. 
406 Tranströmer, 1954, s. 28. 
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Det är musiken som gör att det lyriska jaget upplever sig själv som upptaget 
i ett större sammanhang. De höjda armarna uttrycker förundran och hänfö-
relse. Just detta är ett tecken på att det är jagets personliga sätt att uppleva 
musiken och parallellt – världen. Musiken hänvisar till upplevelsesfären som 
är djupt personlig. 

I den första delen finns också markörer som visar att dikten handlar om en 
upplevelse av personlig art. ”Nu” i tredje versen relaterar till en bestämd 
situation. Det är det lyriska jagets sätt att se världen slumra i vattnet ”som en 
mångfärgad sten”; liknelsen avslöjar också att det rör sig om jagets intryck. I 
samma strof finns en liknelse till: ”Dagar – / Som aztekernas skrivtecken!” 
Att denna liknelse är formulerad i form av ett utrop förstärker den personliga 
karaktären av uttalandet – det ger intryck av en stark erfarenhet som blivit 
till en insikt som den talande vill förmedla. Aztekernas skrivtecken är svåra 
att läsa för oss, men döljer ändå ett budskap. Även musiken har en djup in-
nebörd som det inte går att uttrycka med hjälp av språket. Utropet är ett 
tecken på jagets vilja att förstå verklighetens dolda sammanhang. 

Bergsten har uppmärksammat att det lyriska jaget i Tranströmers dikter 
ofta är ett vittne eller en kommentator och smygs in som något sekundärt. 
Om jagpersonen i dikten ”Morgon och infart” säger han att det är: ”[…] 
givetvis diktaren själv men inte som huvudpersonen i ett privat livsöde utan 
som den upplevande och iakttagande i en viss bestämd situation.”407 

Tranströmers stora intresse för musiken är bekant och man skulle kunna 
söka likheter mellan hans personliga erfarenheter och det lyriska jaget i dik-
ten, men det finns inga tecken som tyder på att jagpersonen är diktaren själv. 
Bakom det lyriska jaget kan här dölja sig vilken person som helst. Viktig är 
den personliga upplevelsen som det lyriska jaget ger uttryck för. Av Tran-
strömers dikter framgår ofta att musiken har en större uttryckskraft än språ-
ket och att den också framkallar starka upplevelser.  

I de föregående kapitlen har jag visat att den oskiljbara samhörigheten 
mellan det medvetna och det omedvetna också har en särskild plats i Tran-
strömers diktning. I titeldikten i poetens andra diktsamling Hemligheter på 
vägen (1958) visar den första och andra strofen hur det medvetna och det 
omedvetna är förbundna med varandra. Det lyriska jaget i dessa strofer är 
dolt, vilket gör att intrycket objektiveras: 

 
Dagsljuset träffade ansiktet på en som sov. 
Han fick en livligare dröm 
men vaknade ej. 

 
Mörkret träffade ansiktet på en som gick 
bland de andra i solens starka  

  otåliga strålar.408 

                               
407 Bergsten, 1989, s. 13. 
408 Tranströmer, 1958, s. 25. 



 135 

I diktens avslutande strofer heter det: 
 

Det mörknade plötsligt som av ett störtregn. 
 Jag stod i ett rum som rymde alla ögonblick –  
 ett fjärilsmuseum. 
 

Och ändå solen lika starkt som förut. 
Dess otåliga penslar målade världen. 409 

Här träder det lyriska subjektet tydligt fram i första person singularis. 
Han/hon förnimmer att det plötsligt blev mörkt och associerar detta mörker 
till ett störtregn, trots att solen skiner ”lika starkt som förut”. Det är också 
det lyriska jaget som uttryckligen erfar att detta ögonblick rymmer olika 
tidsåldrar, precis som de flyktiga minnena från olika tidpunkter är fångade i 
samma rum, likt ett ”fjärilsmuseum”. Med denna bild vill Tranströmer fånga 
den inre, psykologiska dimensionen. Jagets starkt personliga upplevelse kas-
tar ett nytt ljus över de två första stroferna. De framstår nu också som för-
ankrade i den personliga upplevelsen som i de föregående stroferna objekti-
verats genom uttryck som ”en som sov”, ”en som gick”. ”Mörkret” i andra 
strofen korresponderar med ”Det mörknade” i den tredje strofen och kan i 
båda fallen representera det omedvetna. 

En särskild plats i Tranströmers författarskap intar diktsviten Östersjöar 
(1974), som öppnade vägen mot prosadikterna och var ”ett slags embryo till 
en typ av självbiografi”.410 Sviten uppmärksammas av Bergsten och Schiöler; 
en utförlig analys av hela diktsviten har företagits av Espmark respektive 
Magnus Ringgren.  

Östersjöar är något av diktarens släkthistoria, där han bl.a. berättar om sin 
morfar, som var lots, och om sin mormor. Trots den starkt privata bakgrun-
den, som diskuterades i första kapitlet, bibehåller dikten en ganska objektiv 
karaktär, bland annat därför att det lyriska jaget, markerat med pronomenet 
jag, sällan framträder direkt från början. Här tänker jag uppmärksamma den 
femte delen av sviten, som är skriven i form av en dagbok och berör skri-
vandets problematik. Espmark påpekar att den kommunikativa tematiken i 
detta avsnitt får ”en annan karaktär; i centrum står [...] anteckningen: ’Nå-
gonting vill bli sagt men orden går inte med på det’”;411 Ringgren menar att 
det är ”översättningens och språkets tema” som får huvudrollen i det femte 
avsnittet.412  

Skrivandets problematik, som ”Östersjöar V” berör, förtydligas i och med 
det lyriska jagets ganska sena och rätt sparsamma framträdande. I den första 
anteckningen från den 30 juli förekommer det lyriska subjektet varken som 

                               
409 Ibid. 
410 Lindström, 1981, s. 265. 
411 Espmark, 1983, s. 250. 
412 Ringgren, 1997, s. 82. 
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pronomenet jag eller förklätt, utan enbart indirekt i form av intryck och re-
flektioner om maneter, vilka förmedlas sakligt. Detta registrerande är ganska 
opersonligt, men liknelsen av maneter som ”driver som blommor efter en 
havsbegravning” samt jämförelsen med ”en obeskrivlig sanning” som ”for-
muleras till död gelé” när den ”lyfts upp ur tystnaden” är ett uttryck för en 
personlig upplevelse och tyder på diktjagets personliga konnotationer. Av-
slutningsvis konstaterar det lyriska jaget att maneterna är ”oöversättliga”, 
vilket kan anspela på jagets försök att översätta världen till ord – omöjlighe-
ten att göra det är ett av de problem som skrivaren stöter på i sin verksamhet.  

I anteckningen från den 2 augusti utvecklas tanken om svårigheterna att 
uttrycka och att formulera sanningar; anteckningen förankras inte i något 
subjekt. Tanken belyses med hjälp av ett konkret exempel som gör klart att 
man kan uttrycka sig på andra sätt även om man har förlorat sin förmåga att 
tala.  

 
2 augusti. Någonting vill bli sagt men orden går inte med på det. 
Någonting som inte kan sägas, 
afasi, 
det finns inga ord men kanske en stil… 

 
Det händer att man vaknar om natten 
och kastar ner några ord snabbt 
på närmaste papper, på kanten av en tidning 
(orden strålar av mening!) 
men på morgonen: samma ord säger ingenting längre, klotter, 
      felsägningar. 
Eller fragment av den stora nattliga stilen som drog förbi? 413 

Det indefinita pronomenet man representerar dels tendensen till objektivitet 
genom att hänvisa till en allmängiltig sanning, något alla kan vara överens 
om, dels en personlig, vardaglig samtalston. Allt som formulerats i detta 
stycke tyder på ett tänkande subjekt; utropet inom parentesen och den reto-
riska frågan i slutet är ett uttryck för en mer spontan och direkt manifestation 
av en personlig upplevelse.  

Dikten blir därefter mer objektivt berättande när det lyriska jaget presen-
terar en kompositörs öde. Den objektiva karaktären av relationen understryks 
av passivformen av verben: han fördöms, hotas, degraderas, förpassas. 
Denna stegring – från det enskilda fallet till mer allmängiltiga erfarenheter – 
visar sig utgöra en strategi för att fånga meningen med det mänskliga livet. 
Därför identifierar sig det lyriska jaget också med ett kollektiv, som närmare 
bestämt representerar mänskligheten: 

 
 
 

                               
413 Tranströmer, 1974, s. 29f. 
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[…] 
på samma sätt 
uttrycker vi något med våra liv 
i den nynnande kören av felsägningar. (min kurs.)414 

I fortsättningen blir perspektivet återigen personligt inför de yttersta frågor-
na. 

  
Dödföreläsningarna pågick flera terminer. Jag var närvarande 

       tillsammans med kamrater som jag inte kände 
 (vilka är ni?) 
 - efteråt gick var och en till sitt, profiler.415 

Detta kollektiv är inte klart definierat för det lyriska jaget som frågar: ”vilka 
är ni?” Frågan understryker jagets personliga inlevelse och funderingar. Från 
och med nu används pronomenet jag, om än ganska sparsamt. Just den spar-
samma användningen av första person singularis korresponderar med diktens 
kretsande kring formuleringsproblemet. Att jaget, om än sparsamt, ändå 
framträder öppet förankrar budskapet i den personliga sfären som framstår 
som på en gång subjektiv och intersubjektiv.  

I anteckningen från den 3 augusti i samma avdelning (V) berättar jaget 
om en snigels känselspröt som är dess instrument att uppleva världen, och 
konstaterar senare: ”Vad den liknar mig själv i mitt sökande!” Med hjälp av 
denna analogi gestaltar det lyriska jaget upplevelsen av sitt trevande sökande 
efter kunskap om världen. Liknelsen kan även läsas mot bakgrund av formu-
leringsproblemet. För en diktare kan detta vara ett mycket personligt pro-
blem, men Tranströmer låter inte dikten vara en manifestation endast för sina 
personliga funderingar. Det registrerande framställningssättet objektiverar 
dem och gör dem till universella sanningar. Men själva dagboksformen med 
kommentarer i form av frågor eller utrop gör att dikten bibehåller sin person-
liga karaktär, även om jaget inte framhävs så mycket genom användning av 
första person singularis. 

Som redan nämnts flera gånger intar musiken en särskild plats i Tran-
strömers författarskap. Musiken tycks ofta utlösa starkt personliga känslor 
hos det lyriska jaget. Musiken som motiv sätter sin prägel på hela Tranströ-
mers författarskap. I dikten ”Kort paus i orgelkonserten” (Det vilda torget) 
befinner sig det lyriska jaget i en domkyrka på en konsert. I denna dikt är det 
inte själva musiken utan just ögonblicket då den för en stund tystnar som får 
det lyriska jaget att uppleva verkligheten runt omkring på sitt personliga vis. 
Efter de två första stroferna som fångar den yttre situationens detaljer (tyst-
naden i kyrkan, bullret från gatan) dyker jaget upp i tredje strofen, och upp-

                               
414 Ibid., s. 30. 
415 Ibid. 
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levelsen förankras i den personliga sfären som på bildplanet representeras av 
en blodomloppsmetaforik.  

Dikten börjar som en berättelse, där först den yttre scenen och sedan den 
inre dimensionen framställs. I andra strofen framträder ett kollektivt subjekt: 
”Ja vi är omslutna av trafikens mumlande som vandrar / runt längs domkyr-
kans väggar” (min kurs.). Detta framhäver det reflekterande och intersubjek-
tiva draget hos upplevelsen. Till slut fokuseras den individuella uppfattning-
en av ljuden: 

 
Som om den ingick bland ljuden från gatan hör jag en 

    av mina pulsar slå i tystnaden, 
 jag hör mitt blod kretsa, kaskaden som gömmer sig 
    inne i mig, som jag går omkring med, 
 

och lika nära som mitt blod och lika långt borta 
   som ett minne från fyraårsåldern 
hör jag långtradaren som går förbi och får de sex- 
   hundraåriga murarna att darra.416 

Detta innebär att den yttre världen glider undan och att den inre dimensio-
nen, som manifesteras genom kroppsliga förnimmelser, gör sig gällande.  

Under några sekunder under konsertpausen återupplivas jagets minnen 
från barndomen samtidigt som han ser församlingen sitta i kyrkan och be-
traktar pelarna som ter sig ”som underliga träd”. Just minnesaspekten fram-
häver mycket starkt den personliga karaktären av upplevelsen. Metaforen där 
pelarna blir som träd inverterar en bild i Baudelaires dikt ”Correspondances” 
där träd blir som pelare.417 

I de följande stroferna drar sig det lyriska jaget till minnes en dröm som i 
symbolisk form gestaltar människans existentiella frågor och som för jaget 
innebär en insikt i tillvarons ofattbara natur, vilken här framställs som en 
paradox, ”det orubbliga KANSKE”. Detta djupt personliga minne får jaget 
att formulera en allmängiltig slutsats om den mänskliga existensen, som 
framställs i en objektiverad form, bland annat med hjälp av passivformer och 
utryck som till exempel ”varje människa”, ”varje själ”. Men utropet (”och 
ändå med luft emellan!”) understryker att detta påstående är jagets personli-
ga konstaterande. 

Schiöler pekar på den yttre och den inre verkligheten: det lyriska jaget sit-
ter inne i kyrkan och reflekterar över sina inre upplevelser. Kyrkan kan här 
representera människans inre och trafiken den yttre världen.418 Från Tran-
strömers egna uttalanden vet vi att det är en bestämd kyrka i hans hemort 

                               
416 Tranströmer, 1983, s. 7. 
417 Baudelaire, Charles, ”Correspondances”, Les Fleurs du mal, Introduction, revelé de 
variantes et notes, par Antoine Adam, Paris 1961, s. 13. 
418 Schiöler, 1999, s. 158f. 
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och att han brukar besöka orgelkonserter där,419 men för diktens budskap är 
det inte väsentligt var den finns och vem som står bakom det lyriska jaget. 
Det budskap som dikten vill förmedla är att personliga upplevelser, drömmar 
och minnen under vissa förhållanden kan avslöja en djupare och universell 
mening; i dikten förenas de i det eviga nuet. 

Dikten ”Romanska bågar” ur För levande och döda (1989) representerar 
något slags övergång från det kollektiva subjektet, som dock här inte marke-
ras med något pronomen, till ett tydligt framträdande diktjag i första person 
singularis. Det lyriska jagets momentana upplevelse emanerar, som så ofta i 
Tranströmers dikter, ur det vardagliga. I dikten framställs en grupp turister 
som trängdes i den stora, halvmörka kyrkan. Passivformen av verbet och de 
korta meningarna gör skildringen neutral och objektiv. Men i denna anony-
ma grupp och i denna stereotypa situation får jaget en intensiv upplevelse av 
kontakt med en annan dimension: 

 
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna 
  i halvmörkret. 
Valv gapande bakom valv och ingen överblick. 
Några ljuslågor fladdrade. 
En ängel utan ansikte omfamnade mig 
och viskade genom hela kroppen: 
”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 
Jag var blind av tårar 
och föstes ut på den solsjudande piazzan 
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och 
  Signora Sabatini 
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.420 

Tilltalet är mycket vardagligt och personligt, nästan på gränsen till talspråk-
ligt och det förmedlar en känsla av trygghet. Själva det epifaniska ögon-
blicket är också något mycket personligt som för med sig en känslomässig 
reaktion (gråt): ”Jag var blind av tårar”. Här talar det lyriska jaget öppet i 
första person singularis, men inte heller nu är det helt självständigt och för-
blir passivt: ”föstes ut [...]” (min kurs.). I fortsättningen är diktjaget åter en 
av turisterna som han dock ytligt sett inte har mycket gemensamt med; deras 
namn leder tanken till olika länder och kulturer. Men i detta ögonblick upp-
lever det lyriska jaget en stark gemenskap med de andra. Jagets personliga 
upplevelse avslöjar en djupare mening med dess existens och ger ofta insikt i 
universella lagar för den mänskliga tillvaron. Detta resulterar i en stark ge-
menskapskänsla med och respekt för andra individer.  

                               
419 Wallström, Tord, ”Jag är bara vaktmästare i mitt poesiföretag!”, Tidningen Boken 1989:1, 
s. 16f; Jfr även Schiöler, 1999, s.158 och Bergsten, 1989, s. 59. 
420 Tranströmer, 1989, s. 26. 
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Schiöler påpekar att genom att placera händelsen i en kyrka aktualiseras i 
denna dikt ”förhållningssättet till och förhållandet mellan kyrkan och 
tron”.421 Tron och den religiösa inställningen är vanligtvis en privat och 
mycket personlig angelägenhet, därför kan detta också uppfattas som en 
tydlig markör för diktens intima och individuella karaktär. 

Den religiösa aspekten förekommer också i andra Tranströmerdikter och 
han anknyter ofta till bibliska berättelser, fraser och ord. Schiöler uppmärk-
sammar att i dikten ”Näktergalen i Badelunda” i samma diktsamling påmin-
ner orden ”Jag var i fängelse och den besökte mig. Jag var sjuk och den be-
sökte mig” om Jesus ord i Matt. 25:40: ”Jag var hungrig och ni gav mig mat. 
Jag var törstig och ni gav mig vatten. Jag var en främling och ni öppnade era 
hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog 
hand om mig, och jag var i fängelse och ni besökte mig.”422 Men hela dikten 
handlar om en stark upplevelse av näktergalens röst som förmedlar trygghet 
och tröst i livets svåra stunder, en upplevelse som är av närmast religiös na-
tur. 

 
I den gröna midnatten vid näktergalens nordgräns. Tunga löv hänger i 
trance, de döva bilarna rusar mot neonlinjen. Näktergalens röst stiger inte 
åt sidan, den är lika genomträngande som en tupps galande, men skön och 
utan fåfänga. Jag var i fängelse och den besökte mig. Jag var sjuk och den 
besökte mig. Jag märkte den inte då, men nu. Tiden strömmar ned från so-
len och månen och in i alla tick tack tick tacksamma klockor. Men just här 
finns ingen tid. Bara näktergalens röst, de råa klingande tonerna som sli-
par natthimlens ljusa lie. 423 

Dikten börjar med en adverbiell fras utan någon handlande agent. Här ges 
samtidigt tids- och platsangivelse för diktens handling. Ortsnamnet i diktens 
titel anger var diktjaget befinner sig; Badelunda är en socken utanför Väs-
terås i Västmanland. Att näktergalen hörs just där är också fullt möjligt, ef-
tersom denna flyttfågel förekommer i södra Sverige och i Mälardalen, vilket 
skulle betyda att områden kring Badelunda är de mest nordliga för dess före-
komst. Ändå suggererar platsangivelsen, ”vid näktergalens nordgräns”, att 
dikten inte utspelas i ett reellt rum utan i ett metafysiskt sådant, eftersom 
gränsen hos Tranströmer ofta representerar kontakten med en annan dimen-
sion av verkligheten.424 Vid denna gräns befinner sig också det lyriska jaget. 
Schiöler uppmärksammar att fängelse och sjukdom å ena sidan och frihet 
och hälsa å den andra på något sätt kan tolkas som en gräns i jagets liv.425 
Döden aktualiseras i metaforen ”natthimlens ljusa lie” som metonymiskt 
representerar liemannen, dvs. döden. Just vid den tiden, ”i den gröna midnat-

                               
421 Schiöler, 1999, s. 167. 
422 Schiöler, 1999, s. 136. 
423 Tranströmer, 1989, s. 10. 
424 Schiöler, 1999, s. 134f. 
425 Ibid., s. 135. 
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ten”, hör det lyriska jaget näktergalens röst. För honom är denna röst ”lika 
genomträngande som en tupps galande”. Tuppen som symbol förekommer 
också i Bibeln, när Petrus hör dess galande efter att han tre gånger har förne-
kat Jesus (Mark. 14:66-72). Att det lyriska jaget i dikten talar med nästan 
likadana ord som Jesus och ser en likhet mellan näktergalens och tuppens 
röst kan tyda på ett särskilt utsatt läge. Känslan av ensamhet och utstötthet 
framhävs indirekt genom de bibliska anspelningarna. Jagets situation döljs 
bakom Kristi ord, och det mest personliga inslaget utgörs av orden ”Jag 
märkte den inte då, men nu”, som relaterar det allmängiltiga till en individu-
ell reflektion. Näktergalens röst har en särskild makt; den upphäver tiden, 
som stannar liksom i ett fruset ögonblick, och den kan sägas representera den 
gemenskap och kärlek till medmänniskorna som åsyftas i Matteusevangeliet 
och som i dikten kopplas ihop med dödstanken. 

Explicit manifestation av det lyriska jaget redan i 
diktens början 

Trots Tranströmers strävan efter objektivitet finns i hans författarskap många 
dikter där det lyriska jaget i första person singularis möter läsaren redan in-
ledningsvis. Dessa dikter är dock inte typiskt centrallyriska med det lyriska 
jagets känslor och upplevelser i fokus; diktjaget är ett objektiverande jag. I 
vissa dikter talar det lyriska subjektet i jagform i början av dikten men i fort-
sättningen manifesteras dess närvaro inte uttryckligen. På detta sätt framkal-
las distans till de i dikten gestaltade sinnesintrycken och känslorna; de be-
gränsas inte till diktjagets person, och diktens budskap blir allmängiltigt och 
universellt. 

I dikten ”Morgonfåglar” ur Klanger och spår (1966) betonar det lyriska 
subjektet poesins betydelse i dess liv. Diktens första ord är ”Jag”, men detta 
jag är närvarande blott som en observatör och längre fram övergår dikten i 
en berättelse om ”en annan man” som ”köper en tidning / på järnvägsstatio-
nen”, för att i sista delen åter låta den talande träda fram i jagform med sina 
reflexioner om den skapande processen som föder en färdig dikt. 

 
Jag väcker bilen 
som har vindrutan överdragen med frömjöl. 
Jag sätter på mig solglasögonen. 
Fågelsången mörknar. 

 
Medan en annan man köper en tidning 
på järnvägsstationen  
i närheten av en stor godsvagn 
som är alldeles röd av rost 
och står flimrande i solen. 
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Inga tomrum någonstans här. 

 
Tvärs genom vårvärmen en kall korridor 
där någon kommer skyndande 
och berättar att man förtalat honom 
ända upp i styrelsen. 

 
Genom en bakdörr i landskapet 
kommer skatan 
svart och vit. Hels fågel. 
Och koltrasten som rör sig kors och tvärs 
tills allt blir en kolteckning, 
utom de vita kläderna på tvättstrecket: 
en palestrinakör. 

 
Inga tomrum någonstans här. 

 
Fantastiskt att känna hur min dikt växer 
medan jag själv krymper. 
Den växer, den tar min plats. 
Den tränger undan mig. 
Den kastar mig ur boet. 
Dikten är färdig.426 

Dikten bygger på parallellen mellan poesi och fåglar, som är en ofta före-
kommande motivkonstellation inom lyriken. Värt att påpeka är att det lyriska 
subjektet inte talar om sin upplevelse av poesins verkan i jagform utan väljer 
en opersonlig konstruktion: ”Fantastiskt att känna”; diktjagets person under-
ordnas dikten. Däremot relateras de mer vardagliga handlingarna i diktens 
början direkt till jaget. 

Det lyriska subjektets förnimmelse av fågelsången som mörknar fram-
ställs synestetiskt, dvs. det visuella projiceras på hörselintryck. Solglasögo-
nen kan betraktas som ett metaforiskt uttryck för ett poetiskt seende; tack 
vare en poets känslighet kan verkligheten förvandlas till en dikt. 

I dikten ”Morgonfåglar” förekommer pronomenet jag och dess former 
bara i början och i slutet; det markerar diktarens personliga manifestation 
som objektiverats med hjälp av bilder. Det lyriska jaget kan här ses som 
diktarens jag och själva dikten tycks handla om poetens upplevelse av dikt-
skapandet. Bilden av ett fågelbo med den växande dikten och det krympande 
jaget kommenterar förhållandet mellan dikten och diktaren som är nästan 
symbiotiskt i början och blir allt lösare under skapandeprocessen. Den färdi-
ga dikten som kastar jaget ur boet framstår som självtillräcklig och bandet 
till poeten som upplöst och onödigt: dikten är en autonom verklighet, me-
ningsbärande i sig. Detta stämmer väl överens med nykritikens litteratursyn 

                               
426 Tranströmer, 1966, s. 17f. 
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och med Eliots opersonlighetsteori. I samband med de sista raderna i dikten 
citerar Schiöler Tranströmers uttalande ur ett samtal med Catharina Östman: 

[...] som ’författare är jag en person som fanns i dikten när den skrevs, men 
sedan kan man kasta bort mig. [---] All värme som en läsare kan uppleva 
måste finnas i själva texten’.427 

Schiöler menar att vi i den sista delen av dikten möter ett ”opersonlighets-
ideal” ”programmatiskt” formulerat.428  

Analogin mellan fågel och dikt börjar redan i den tidigare passagen och i 
dikets sista del förklaras denna analogi. Först ser det lyriska jaget en skata 
komma ”[g]enom en bakdörr i landskapet” och i fortsättningen är det 
koltrasten som ”rör sig kors och tvärs, / tills allt blir en kolteckning”. Med 
hjälp av dessa bilder gestaltas poetens arbete med en dikt, då han först regi-
strerar omgivningen med alla dess detaljer tills en klar bild tar form i en dikt.  

Genom att upprepa raden ”Inga tomrum någonstans här” understryks att 
allt som en diktare ser och upplever påverkar honom och är av betydelse för 
diktskapandet. Bildspråket i slutet av den näst sista strofen har en positiv 
laddning: en palestrinakör representerar renässansens tyskpolyfona musik 
och står här för det ljusa, harmoniska och balanserade. ”[D]e vita kläderna 
på tvättstrecket” korresponderar med palestrinakören som är ett exempel på 
en ren konstform. Här används synestesin en gång till; nu framställer Tran-
strömer synintryck i musikaliska termer. 

Genom att ställa dikten över poeten vill Tranströmer påpeka att det inte är 
poetens person som är viktig utan det som dikten förmedlar. Just den bildliga 
framställningen skapar distans mellan diktaren och dikten och samtidigt 
visar den på ett objektivt sätt diktarens personliga förundran inför poesins 
makt och möjligheter. 

Jagproblematiken tydliggörs mycket konkret i dikten ”Porträtt med kom-
mentar” (Klanger och spår, 1966).429 I början av dikten framträder det lyris-
ka jaget i första person singularis, men inte som huvudperson. Han/hon är 
här den person som framställer ett porträtt, dvs. beskriver en man som 
han/hon kände. Subjektet förklarar detta i första versen med orden: ”Här är 
ett porträtt av en man som jag kände.” Men mannen definieras inte genom 
sitt namn eller sitt yrke utan genom detaljer i sitt yttre och sitt inre. Det ly-
riska jaget beskriver mannen mycket noggrant, men framträder inte bara som 
en observatör utan också som en kommentator, vilket antyds i diktens titel. 
En kommentators närvaro berikar bilden med ytterligare information och ett 
utrop som avslutar den första delen av dikten (”Men låt det bara stanna tills 
vidare!”) avslöjar jagets personliga inlevelse. Grunden till denna inlevelse 
förklaras i den femte strofen: 
                               
427 Catharina Östman, ”Dikt och överlevnad”, Vasabladet 1990.05.01. 
428 Schiöler, 1999, s. 214. 
429 Tranströmer, 1966, s. 5f. 
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Det som är jag i honom vilar.  
Det finns. Han känner inte efter 
och därför lever det och finns. 

Detta tyder på att jaget till en viss del identifierar sig med den porträtterade 
mannen. Espmark uppmärksammar att i de sista stroferna ”framträder den 
identifikation som är förutsättningen för hela den tranströmerska porträtt-
konsten”, samtidigt som han påpekar att denna identifikation bara är ”parti-
ell”.430 I de följande verserna funderar det lyriska jaget över vad ett jag egent-
ligen är. 

 
Vad är jag? Ibland för länge sen 
kom jag några sekunder helt nära 
vad JAG är, vad JAG är, vad JAG är. 

 
Men just som jag fick syn på JAG 
försvann JAG och ett hål uppstod  
och genom det föll jag som Alice. 

Med hjälp av versaler betonas ordet JAG och förses med emfatisk accent, 
vilket i sin tur framhäver identitetsproblematikens centrala roll i dikten.431 
Men detta JAG är otillgängligt; det är svårt att skaffa sig kunskap om det. 
Från början förekommer en distans mellan jaget och mannen, vilket betonas 
genom preteritumformen (”kände”); vidare finns en polaritet mellan ”jag” 
och ”JAG”. Som det framgår av Bergstens inträngande analys av denna dikt 
kan JAG representera det lyriska jagets hela personlighet med fokusering på 
det omedvetna, medan ”jag” med små bokstäver är ”medvetandecentrum”.432 
Espmark hävdar att ”jag” får leva och finnas därför att den porträtterade 
mannen inte känner efter.433 Men ett porträtt fångar endast ett ögonblick; i 
den fjärde strofen heter det att ”stolen och bordet och ansiktet vilar. / Livet 
har stannat i stora kristaller.” (min kurs.). Ordet ”vilar” upprepas två gånger 
och bidrar till det statiska hos bilden. I det fångade ögonblicket har det le-
vande (ansiktet, ”jag”) blivit stilla, vilket förstärker intrycket av det levande 
som förtingligat och livlöst. 

Betydelsefull är också hänvisningen till Alice i underlandet. Alices fall ge-
nom kaninhålet representerar medvetandets tillstånd i drömmen, vilket alltså 
bland annat innebär tillgång till det omedvetna. Att falla genom ett hål innebär 
ju här en sorts djupdykning vilket leder till en extradimension som står i oppo-
sition till bildens och det sociala, medvetna jagets tvådimensionalitet.  

                               
430 Espmark, 1983, s. 201. 
431 Användningen av versaler har även diskuterats tidigare i avhandlingen, jfr s. 49f. 
432 Bergsten, 1989, s. 20. 
433 Espmark, 1983, s. 201. 



 145 

I beskrivningen av den yttre bilden använder Tranströmer tredje person 
singularis och därmed skapar han distans och objektiverar gestalten. Men i 
slutet av dikten används pronomenet jag igen och det lyriska jaget talar ex-
plicit om sina funderingar, om det som försiggår i dess inre. Just denna ob-
jektiverade framställning av mannen och kommentaren om hans personlighet 
(”jag i honom”) glider omärkligt in i jagets personliga reflektioner om sitt 
eget jag. På så sätt blir dikten mycket personligare än vad titeln säger. 

Tomas Tranströmer berör mycket ofta i sina dikter personlighetsproble-
matiken och gestaltar den på olika sätt. I det tredje kapitlet har jag visat hur 
han genom att dölja det lyriska jaget bakom olika förklädnader åskådliggör 
personlighetens sammansatthet. I dikten ”Porträtt med kommentar” frågar 
det lyriska jaget ”vad JAG är”. Och i dikten ”Namnet” (Mörkerseende, 
1970) ställs frågan: ”VEM är jag?” Diktens jag stannar längs vägen och 
somnar i bilen. När han vaknar, vet han inte var han befinner sig och vem 
han är. Den korta stunden av minnesförlust försätter jaget i panik. Först efter 
några sekunder, som känns mycket långa och plågsamma, kommer minnet 
tillbaka, och jaget känner lättnad. 

 
Jag blir sömnig under bilfärden och kör in under träden vid sidan av 
vägen. Rullar ihop mig i baksätet och sover. Hur länge? Timmar. 
Mörkret hann falla. 

 
Plötsligt är jag vaken och känner inte igen mig. Klarvaken, men det 
hjälper inte. Var är jag? VEM är jag? Jag är någonting som vaknar i 
ett baksäte, snor omkring i panik som en katt i en säck. Vem? 

 
Äntligen kommer mitt liv tillbaka. Mitt namn kommer som en äng- 
el. Utanför murarna blåser en trumpetsignal (som i Leonorauverty- 
ren) och de räddande stegen kommer snabbt snabbt nerför den allt- 
för långa trappan. Det är jag! Det är jag! 

 
Men omöjligt att glömma de femton sekundernas kamp i glömskans 
helvete, några meter från stora vägen där trafiken glider förbi med 
påslagna ljus.434 

Bergsten utför en grundlig analys av denna dikt, där han riktar uppmärksam-
heten på det lyriska jagets identitetsförlust och på namnet som ”identifika-
tionsinstrument”.435 Schiöler hävdar med hänvisning till samma dikt att Tran-
strömers texter främjar ”en nyfikenhetens fascination inför det faktum att det 
överhuvudtaget finns ett ’jag’”.436 

Trots att det lyriska jaget omedelbart ger sig till känna, är miljön som det 
befinner sig i obestämd och det är heller inte förankrat i verkligheten. Jaget 
avbryter sin bilfärd, lägger sig i baksätet och somnar. Denna obekväma posi-
                               
434 Tranströmer, 1970, s. 7. 
435 Bergsten, 1989, s. 18. 
436 Schiöler, 1999, s. 61. 
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tion understryker att det är ett svårt läge för jaget; mörkret, som ”hann falla”, 
förstärker detta intryck. Det plötsliga uppvaknandet medför ingen lättnad, 
tvärtom: det framkallar en panikkänsla. Diktjaget uppfattar sig själv som 
”någonting”, anonymt och utan namn, och jämför sitt läge med läget hos ”en 
katt i en säck”. Först efter några sekunder börjar jagets minne komma tillba-
ka ”som en ängel”. Detta ögonblick är mycket viktigt för honom och upplevs 
som en triumf över glömskan, vilket tar sitt uttryck i en trumpetsignal. Den-
na signal kopplas till Beethovens Leonorauvertyr, och den musikaliska asso-
ciationen talar för en mycket positiv värdering av upplevelsen. Bilden av en 
ängel som kommer till honom med ett räddande budskap är subjektiv och 
starkt personligt färgad. Utropsmeningarna ”Det är jag! Det är jag!” uttryck-
er det lyriska jagets glädje och framhäver den spontana reaktionen. Dikten 
”Namnet” kan betraktas som en negativ motsvarighet till debutsamlingens 
”Preludium”, där uppvaknandet innebar en befrielse. Här uppfattar det lyris-
ka jaget uppvaknandets ögonblick som en ”kamp i glömskans helvete”. 

På det abstrakta planet kan trafiken representera det system och det kol-
lektiv som människan lever i. Att lämna vägen innebär en individs medvetna 
distans till samhället och kollektivet, alltså ett uttryck för en individualistisk 
attityd. Med hjälp av den suggestiva bilden vill Tranströmer visa att det kan 
vara svårt att finna sin identitet utanför systemet och samhället. Genom sin 
position i samhället får människan sin sociala identitet. 

Individens samhörighet med andra människor uttrycks också i dikten 
”Vinterns blick” (Det vilda torget), där det lyriska jaget, som i början talar i 
första person singularis, till slut blir del av en gemenskap.  

 
 Jag lutar som en stege och når in 
 med ansiktet i körsbärsträdets första våning. 
 Jag är inne i färgernas klocka som ringer av sol. 
 De svartröda bären gör jag slut på fortare än fyra skator. 
 
 Då träffas jag plötsligt av kylan från långt håll. 
 Ögonblicket svartnar 
 och sitter kvar som yxans märke i en stam. 
 
 Från och med nu är det sent. Vi ger oss av halvspringande 
 utom synhåll, ner, ner i det antika kloaksystemet. 
 Tunnlarna. Där vandrar vi i månader, 
 halvt i tjänst och halvt på flykt. 
 

Kort andakt när någon lucka öppnar sig över oss 
och ett svagt ljus faller. 
Vi ser uppåt: stjärnhimlen genom avloppsgallret.437 

                               
437 Tranströmer, 1983, s. 12. 
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Både Bergstens och Schiölers detaljerade analys uppmärksammar diktens 
metriska sida samt det lyriska jagets assimilering med naturen. Båda två 
framhåller också att naturen tjänar som en bildlig framställning av jagets 
liv.438 

I början når det lyriska jaget in ”med ansiktet i körsbärsträdets första vå-
ning”, det antyder sommar och jaget omges av solens värme och ljus. Den 
första strofen präglas av starkt positiva känslor; det lyriska jaget känner sig 
så lätt och fritt att han/hon tror sig luta ”som en stege” (min kurs.); och jagets 
glädje tar sig uttryck i en synestetisk bild: ”Jag är inne i färgernas klocka 
som ringer av sol” (min kurs.), vilket är ett subjektivt sätt att uppleva verk-
ligheten. Men när diktjaget plötsligt träffas ”av kylan från långt håll”, börjar 
dess vandring neråt. Från sin position i trädets ”första våning” börjar det 
lyriska jaget röra sig ”halvspringande” ner i ”det antika kloaksystemet”, 
alltså under jorden. Jaget träffas av kylan och uppmärksammar att 
”[ö]gonblicket svartnar / och sitter kvar som yxans märke i en stam” (min 
kurs.). Situationen har förändrats och är inte lika positiv som i början, vilket 
förtydligas med verbet ”svartnar”, där den svarta färgen förknippas med 
något pessimistiskt. Även jämförelsen med ”yxans märke i en stam” för tan-
karna till något smärtsamt som har inträffat. I den första strofen var jaget den 
agerande, nu blir det passivt (”träffas”). Genom att använda verbets passiv-
form objektiveras också diktens karaktär.  

Det lyriska jaget är inte heller ensamt längre, han har sällskap av andra 
som också är på väg neråt, under jorden. På det abstrakta planet kan man 
tolka det underjordiska kloaksystemet och tunnlarna som en metaforisk 
framställning av stadslivet, där en individ är omgiven av andra människor 
och alla är ”halvt i tjänst och halvt på flykt”. Stadslivet begränsar på något 
sätt vår frihet och vår känsla av individualitet. Men samtidigt visar det lyris-
ka jaget, som nu har blivit ett lyriskt vi, att man i svåra situationer hämtar 
styrka ur gemenskapen. I denna dikt förknippas naturen med frihet och 
stadslivet med fångenskap och instängdhet. Men även i detta ”fängelse” ser 
det lyriska jaget ”ett svagt ljus”, ett hopp om frihet, vilket utrycks i den av-
slutande strofen. 

Som Schiöler påpekar påminner bilden av avloppsgallret om Frödings 
dikt ”En ghasel”439. I hans dikt ser det lyriska jaget också genom ett galler på 
världen, men till skillnad från Tranströmers dikt finns detta galler i jagets 
inre. 

Liknande associationer till Frödings galler får man under läsningen av 
dikten ”Galleriet” i diktsamlingen Sanningsbarriären (1978)440, där ordet 
galleri kan tolkas som en lekfull anspelning på galler.  

                               
438 Bergsten, 1989, s. 75ff; Schiöler, 1999, s. 84ff. 
439 Schiöler, 1999, s. 88. 
440 Tranströmer, 1978, s. 29. 



 148 

I ”Galleriet” talar det lyriska jaget om sin upplevelse från en natt ”på ett 
motell vid E3”. Själva platsen för hans/hennes upplevelse är inte angiven, 
vilket också uppmärksammas av Agneta Pleijel.441 På sitt rum har han känt 
igen lukten från ett museum med asiatiska masker, och en sådan förnimmel-
se är mycket subjektiv. Snart konstaterar diktjaget att det inte är ”masker nu 
utan ansikten” som han ser ”kämpa / och försvinna och återkomma”, och allt 
sker i jagets psyke ”där glömska och minne bedriver sin kohandel”. I fort-
sättningen berättar jaget om de människor som visar sig för honom. Dessa 
selektiva minnen avslöjar den starkt personliga karaktären hos det lyriska 
subjektets upplevelse som påminner om en erfarenhet från barndomen. 

 
Som när jag var tio år och kom sent hem. 
I trappuppgången slocknade lamporna 
men hissen där jag stod lyste, och hissen steg 
som en dykarklocka genom svarta djup 
våning för våning medan inbillade ansikten 
tryckte sig mot gallret...442 

Med jungianska arketyper beskrivs människans omedvetna som det svarta 
djupet.443 Där samlas olika minnen som man ibland får kontakt med genom 
att fördjupa sig i sitt inre. I dikten jämför jaget hissen med ”en dykarklocka 
genom svarta djup”, vilket korresponderar med minnena i människans 
omedvetna. Därefter säger han: 

 
Men det är inte inbillade ansikten nu utan verkliga. 

 
Jag ligger utsträckt som en tvärgata. 

 
Många stiger fram ur den vita dimman. 
Vi rörde vid varann en gång verkligen!444 

Liknelsen med en tvärgata är här åter ett tecken på att jagets problematik 
definitivt är den centrala. Pleijel förklarar: 

En tvärgata kan inte värja sig mot trafiken som genomkorsar den. [...] Jaget är 
lika hjälplöst som tvärgatan inför trafiken av ansikten som pågår i hans 
inre.445 

Dimman gör att det är svårare att känna igen ansiktena, men det lyriska jaget 
vet att de är verkliga och att han sett dem förut. Utropet förstärker också det 

                               
441 Agneta Pleijel, ”Att gå som en spårhund där sanningen trampade”, Lyrikvännen 1981:5, s. 
301. 
442 Tranströmer, 1978, s. 31. 
443 Jung, 1964, s. 151, 23ff. 
444 Tranströmer, 1978, s. 31. 
445 Pleijel, 1981, s. 302. 



 149 

individuella i hans upplevelse, och även det talspråkiga ’varann’ tyder på 
uttalandets personliga karaktär. Mot slutet av dikten använder det lyriska 
jaget konstruktionen ”det händer” i sitt uttalande, vilket även det påminner 
om en vardaglig samtalston. Men samtidigt uppvisar formuleringen en ten-
dens till objektivering genom att åberopa en typsituation (jfr ”Svarta vykort”, 
”Östersjöar V”). Den sista delen i dikten, som bildligt gestaltar individua-
tionsprocessen då den mörka och den ljusa sidan integreras, präglas också av 
personliga accenter. 

 
Det händer men sällan 
att en av oss verkligen ser den andre: 

 
ett ögonblick visar sig en människa 
som på ett fotografi men klarare 
och i bakgrunden 
någonting som är större än hans skugga. 

 
Han står i hel figur framför ett berg. 
Det är mera ett snigelskal än ett berg. 
Det är mera ett hus än ett snigelskal. 
Det är inte ett hus men har många rum. 
Det är otydligt men överväldigande. 
Han växer fram ur det, och det ur honom. 
Det är hans liv, det är hans labyrint.446 

Diktjaget är visserligen inte manifest i detta fragment (det objektiveras som 
”en av oss”), men dess reflekterande attityd kommer tydligt till uttryck i 
jämförelserna som försöker definiera människan med hjälp av bildliga ana-
logier. 

Poetens uttalande i en intervju med Matts Rying447 visar att det är privata 
och starkt personliga upplevelser av flera års yrkeserfarenheter som i dikten 
objektiveras och allmängiltiggör diktens budskap. I ”Galleriet” demonstreras 
åter att människans personlighet är sammansatt och formas i och med rela-
tioner till andra människor. 

I dikten ”Carillon” (Det vilda torget, 1983)448 försöker diktjaget hitta en 
gemensam nämnare för de mänskliga erfarenheterna. Dikten har utförligt 
analyserats av Bergsten, Schiöler och Espmark. I alla dessa tolkningar upp-
märksammas det musikaliska, som i dikten representeras av klockspels-
klangen (Carillon är ett klockspel, vilket Tranströmer förklarar i en not till 
diktsamlingen), men det mest intressanta för denna studie är materialisering-
en av allt det som det lyriska jaget har ”inombords” samt jagets utplåning.  

                               
446 Tranströmer, 1978, s. 35f. 
447 Matts Rying, ”Om diktandets uppdrag. Matts Rying samtalar med Tomas Tranströmer om 
hans diktsamling ’Sanningsbarriären’”, Vår lösen 70(1979):1, s. 25–27. 
448 Tranströmer, 1983, s. 38ff. 
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I ”Carillon” befinner sig det lyriska jaget, liksom i dikten ”Galleriet”, på 
ett hotellrum, som också här representerar en obestämd plats. Diktens jag 
beskriver sitt rum detaljerat men utan engagemang. Han noterar också vad 
som finns utanför hotellet och just vid beskrivningen av ”gågatan” som drar 
förbi ställer jaget en retorisk fråga: ”En gata där vi alla går, var mynnar den 
ut?” Denna fråga avslöjar jagets existentiella eftertänksamhet, alltså en inre, 
individuell process. I fortsättningen sägs det uttryckligen: 

 
Det jag har inombords materialiseras där, all skräck, 
   alla förhoppningar. 
Allt det otänkbara som ändå skall hända.449 

Jaget ser sitt inre som materialiserat. Genom att identifiera sig med personer 
från olika tider – kejsaren Maximilian (sedermera kejsar Maximilian I som 
1488 satt fången i Brügge), mannen i overall, en av turisterna – antyder dikt-
jaget att individualitet inte är något primärt utan att det i stället är så att vi 
upprepar, och är determinerade av, vissa mönster: ”Ingen bestämmer vart jag 
ska gå, allra minst jag själv, / ändå är varje steg där det måste.” (min kurs.). 
Espmark påvisar en parallell mellan jaget, som innesluter gestalter från olika 
epoker, och klockspelet som omspänner ”tidspannet mellan furstens epok 
och det flandriska nuet”.450 Denna parallellitet gör klart att klockspelsklangen 
inte bara skänker jaget en musikalisk upplevelse utan dessutom framkallar 
mycket personliga funderingar över den mänskliga existensen. I slutet av 
dikten är jaget tillbaka på hotellet: 

 
Jag ligger på sängen med armarna utbredda. 
Jag är ett ankare som grävt ner sig ordentligt och hål- 
   ler kvar den väldiga skuggan som flyter där ovan, 
det stora okända som jag är en del av och som säkert 
   är viktigare än jag. 

 
Utanför drar gågatan förbi, gatan där mina steg dör 
   bort och likaså det skrivna, mitt förord till tystna- 
den, min avigvända psalm.451 

Bilden har en positiv framtoning, för jaget har uppnått en självkännedom och 
en integration med ”det stora okända”. Påfallande är hans position på sängen 
med utbredda armar som gör att han liknar ett ankare. Det faktum att han 
håller kvar en skugga, en av de jungianska arketyperna för personlighetens 
mörka och okända sidor, motiverar en koppling till psykoanalysen. Diktjaget 
säger själv att han är en del av ”det stora okända”. Med detta påstående för-
flyttar han uppmärksamheten till det omedvetna som personligheten är för-

                               
449 Ibid., s. 39. 
450 Espmark, 1983, s. 312. 
451 Tranströmer, 1983, s. 41. 



 151 

ankrad i och som det lyriska jaget utryckligen säger ”är verkligare än jag”. 
Denna uppfattning relativiserar alltså jaget och framställer det som blott en 
del av ett större sammanhang. Trots att jaget uttryckligen står i centrum för 
reflektionen (pronomenet jag på en betonad plats) blir dess centrala roll ifrå-
gasatt i denna reflektion. 

I ”Postludium” i samma diktsamling framställs diktjaget på ett sätt som 
han uppfattar som dystert och nedslående; avvikelsen från ”Carillons” har-
moniska avslutning är påtaglig:  

 
Jag släpar som en dragg över världens botten. 
Allt fastnar som jag inte behöver. 
Trött indignation, glödande resignation. 
Bödlarna hämtar sten, Gud skriver i sanden. 

 
Tysta rum. 
Möblerna står flygfärdiga i månskenet. 
Jag går sakta in i mig själv 
genom en skog av tomma rustningar. 452 

Det lyriska subjektet framträder i första person direkt från början och fram-
ställer sin existentiella situation i form av en liknelse (”Jag släpar som en 
dragg över världens botten”) som konnoterar tyngd, möda, bottenläge och 
meningslöshet. Alla erfarenheter uppfattas som betungande och depressions-
alstrande. Livet förefaller som en tung börda. Detta sammanfattas i tredje 
versraden som direkt benämner de dominerande känslorna, vilket är ganska 
ovanligt i Tranströmers lyrik som hellre gestaltar tanken i bild.453 Men jagets 
individuella perspektiv tar sig uttryck i omkastningen av adjektiv: ”[t]rött 
indignation”, ”glödande resignation”. Schiöler påpekar att i det vardagliga 
språket brukas snarare den omvända sammanställning (’trött resignation’, 
’glödande indignation’), men samtidigt hävdar han också att ”[h]ärigenom 
stärks förbindelsen med uppgivenheten i att släpa som en dragg”.454 

Diktens titel syftar på ett avslutat skede i jagets liv. Jaget befinner sig i ett 
tyst rum, och tystnaden underlättar reflektion och eftertanke. Både Bergsten 
och Schiöler påpekar att den sista versen i första strofen för tankarna till 
Johannesevangeliet, där Jesus säger att den som är utan skuld må kasta första 
stenen på äktenskapsbryterskan. Jesus själv är hela tiden närvarande, han 
sitter bredvid och ritar i sanden. När alla har gått talar han med äktenskaps-
bryterskan, förlåter henne men uppmanar henne att inte göra om samma 
synd. (Joh. 8:7).455 Dessa ord ger form åt den hotande dödstanken i dikten, 
                               
452 Ibid., s. 30. 
453 Jfr Erik Lindegrens uttalande i enkäten ”Lyrisk modernism”, där han hävdar: ”Tanken bör 
tänka i bilder, och känslans (eller det undermedvetnas) bilder bör uppta tanken. [– – –] När 
tanke och känsla (och sinnesintryck) på detta sätt har mötts i bilden och fullständigt impregne-
rat varandra bör det i bästa fall uppstå en dikt som bär prägeln av vision”, 1946, s. 465. 
454 Schiöler, 1999, s. 31f. 
455 Bergsten, 1989, s. 154; Schiöler, 1999, s. 31. 
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och inför döden tänker det lyriska jaget över sitt liv, försöker finna hopp i 
Guds kärlek som förlåter allt.  

Viktig är också metaforen som beskriver möblerna som ”står flygfärdiga i 
månskenet”, som representerar ett ytterst personligt synsätt. I de två sista 
versraderna förefaller jaget vara mer harmoniskt och målmedvetet agerande. 
Han går in i sig själv ”genom en skog av tomma rustningar” (min kurs.). 
Dessa rustningar står på något sätt i vägen för det som är jagets inre, hans 
verkliga jag. Med tanke på jagets funderingar över livet kan man tolka rust-
ningarna som olika förklädnader som jaget använder för att dölja sin person-
lighet för andra. På detta sätt framstår hela livet som ett försök att dölja nå-
got, att inte visa sitt äkta ansikte och sina äkta känslor. Rustningarna associe-
rar man också med kampen där de representerar ett skydd mot livets mot-
gångar. 

Som tidigare påpekats har Tranströmers dikter ofta sin upprinnelse i dik-
tarens erfarenheter som i regel omformas till ett allmängiltigt budskap. Men 
vissa detaljer kan tolkas i ljuset av sina verklighetsförankrade förebilder, 
vilket dock ofta förutsätter att läsaren tänker sig motivet långtgående trans-
formerat. Så är fallet med Tranströmers sommarstuga på Runmarö som om-
talas som ”skogarnas blåa kista” (”Berceuse”) eller ”det blå huset” i dikten 
med samma titel.456 

Diktjaget är här ett observerande och registrerande jag, som beskriver hu-
set och trädgården och berättar husets historia. I den objektiva beskrivningen 
finns ändå tecken på jagets personliga engagemang, t.ex. flera utrop som 
överför erfarenheten till ett existentiellt plan (”Öppna dörren, stig in!”, 
”Tack för det här livet!”). Den förvildade trädgården framställs även i en 
serie metaforer: 

Stillastående brottsjöar av ogräs, pagoder av ogräs, framvällande 
text, upanishader av ogräs, en vikingaflotta av ogräs, drakhuvuden, 
lansar, ett ogräsimperium!457 

Utropet ger uttryck för jagets känslomässiga reaktion.  
Som Schiöler framhåller, upplever det lyriska jaget sitt liv från en excep-

tionell position och i ett exceptionellt ögonblick; samtidigt förnimmer det att 
”det finns ett systerfartyg till vårt liv, som går ett helt annat spår” (”Som om 
jag vore nyligen död”).458 Bilden av ”ett systerfartyg” bekräftar att den indi-
viduella upplevelsen av huset med en rik historia bara är en utgångspunkt för 
jagets personliga eftertanke, som här formuleras till en allmängiltig slutsats 
om existensens villkor och som uttrycks av det kollektiva subjektet ”vi”. 

I dikten ”Gator i Shanghai” (För levande och döda, 1989) är det lyriska 
jaget ”omgiven av skrivtecken” som han ”inte kan tyda”. Som Schiöler på-
                               
456 Tranströmer, 1983, s.21 . 
457 Ibid. 
458 Schiöler, 1999, s. 211. 
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pekar har denna dikt sin upprinnelse i Tranströmers Kinavistelse 1985 och 
kan läsas som en redogörelse för den.459 Intryck från denna vistelse är tydligt 
kännbara i dikten, speciellt genom enorma mängder av människor på cyklar. 
De otydliga skrivtecknen kan motsvara tecken ur det kinesiska alfabetet som 
man ser på skyltar eller på kvitton. Men den privata upplevelsen är här bara 
en utgångspunkt för att förmedla ett allmänt budskap. Det lyriska subjektet 
uppträder här tydligt i första person singularis redan från början och talar 
öppet om sina känslor. 

 
  1 

Den vita fjärilen i parken blir läst av många. 
Jag älskar den där kålfjärilen som om den vore ett fladdrande  
   hörn av sanningen själv! 

 
I gryningen springer folkmassorna igång vår tysta planet. 
Då fylls parken av människor. Åt var och en åtta ansikten 
   polerade som jade, för alla situationer, för att undvika  
   misstag. 
Åt var och en också det osynliga ansiktet som speglar ”något 
   man inte talar om”. 
Något som dyker upp i trötta stunder och är fränt som en klunk 
   huggormsbrännvin med den långa fjälliga eftersmaken. 

 
Karparna i dammen rör sig ständigt, de simmar medan de sover, 
   de är föredömen för den troende: alltid i rörelse. 

 
  2 

Det är mitt på dagen. Tvättkläderna fladdrar i den gråa 
   havsvinden högt över cyklisterna 
som kommer i täta stim. Lägg märke till sidolabyrinterna! 

 
Jag är omgiven av skrivtecken som jag inte kan tyda, jag är 
   alltigenom analfabet. 

 Men jag har betalat det jag skulle och har kvitto på allt. 
 Jag har samlat på mig så många oläsliga kvitton. 
 Jag är ett gammalt träd med vissna löv som hänger kvar och 
       inte kan falla till marken. 
 
 Och en pust från havet får alla dessa kvitton att rassla. 
 
  3 

I gryningen trampar människomassorna igång vår tysta planet. 
 Vi är alla ombord på gatan, det är trängsel som på en färjas 
    däck. 
 Vart är vi på väg? Räcker temuggarna? Vi kan skatta oss lyck- 
    liga som hann ombord på den här gatan! 
 Det är tusen år före klaustrofobins födelse. 
 

                               
459 Ibid., s. 180. 
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 Bakom var och en som går här svävar ett kors som vill hinna 
    upp oss, gå förbi oss, förena sig med oss. 
 Någonting som vill smyga sig på oss bakifrån och hålla för 
    ögonen på oss och viska ”gissa vem det är!” 
 
 Vi ser nästan lyckliga ut i solen, medan vi förblöder ur 
    sår som vi inte vet om. 460 

Metaforen i början av dikten – en fjäril som ”blir läst” – representerar här ett 
originellt och nyskapande, alltså individuellt och personligt, sätt att se och 
uppfatta verkligheten. Den visar också att en omedelbar kontakt med naturen 
inte kräver språkets förmedling och är tillgänglig för alla oberoende av 
språkskillnader. Den personliga karaktären förstärks genom talspråksformen 
(”den där”) och det till synes triviala och ’opoetiska’ motivet (kålfjäril). 
Även i ett främmande land, bland folkmassor kan naturen förmedla något 
viktigt, ”[n]ågot som dyker upp i trötta stunder och är fränt som en klunk / 
huggormsbrännvin med den långa fjälliga eftersmaken”. 

Diktens andra avsnitt börjar med ett till synes registrerande och objektive-
rat fragment, men subjektets närvaro markeras i och med imperativfrasen: 
”Lägg märke till sidolabyrinterna!”; även epiteten (grå) och metaforen 
(”cyklisterna / som kommer i täta stim”) avslöjar ett personligt uppfattnings-
sätt.  

De många kvitton som det lyriska jaget samlat på sig kan tolkas som erfa-
renheter som samlas i livet. Att likna sig vid ett gammalt träd tyder på att det 
är en vuxen människa som har upplevt mycket. Och hennes erfarenheter 
liknas vid vissna löv som en vindpust från havet får att rassla. Bland arkety-
perna är trädet en symbol för en integrerad personlighet, och havet symboli-
serar det undermedvetna.461 Det lyriska jagets löv-erfarenheter kan vi alltså 
tolka som en integrerad del av personligheten.  

I diktens sista avsnitt är jaget en av människorna på gatan och på jorden, 
vilket markeras genom pronomenet vi. Men utropet och de frågor som ställs 
kan betraktas som individuella drag. 

I dikten visualiseras både det lyriska jagets personliga intryck från kon-
takten med naturen och dess funderingar över människans personlighet som 
förenar medvetet och omedvetet.  

Jagets personliga reflektioner över livets slutskede och över döden kan 
man studera i dikten ”Berceuse” i För levande och döda (1989).  

 
Jag är en mumie som vilar i skogarnas blåa kista, i det ständiga 
   bruset av motor och gummi och asfalt. 

 
Det som hänt under dagen sjunker, läxorna är tyngre än livet. 

 

                               
460 Tranströmer, 1989, s. 13ff. 
461 Jung, 1964, s. 150f; W�adys�aw Kopali�ski, S�ownik symboli, Warszawa 1990.  
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Skottkärran rullade fram på sitt enda hjul och själv färdades 
   jag på mitt snurrande psyke, men nu har tankarna slutat gå 
   runt och skottkärran fått vingar. 

 
Långt om länge, då rymden är svart, ska ett flygplan komma. Passa- 
   gerarna ska se städerna under sig glittra som goternas guld. 462 

Ordet ’berceuse’ kommer från franskan och betyder ’vaggvisa’. Vanligtvis 
sjunger man en vaggvisa för att ett barn ska somna; här kan insomnandet 
förstås som den kommande döden. Det lyriska jaget definierar sig, på samma 
sätt som i ”Postludium”, redan i diktens första vers: ”Jag är en mumie som 
vilar i skogarnas blåa kista, i det ständiga / bruset av motor och gummi och 
asfalt” (min kurs.), där orden ’mumie’ och ’kista’ gärna associeras med dö-
den. Denna skogarnas kista utgör också något slags tillflyktsort där jaget kan 
vila från stadslivet, och själva metaforen avslöjar en mycket personlig upp-
fattning av verkligheten och diktjagets försök att beskriva en annan verklig-
het – långt borta från det verkliga livet. Utifrån det biografiska materialet 
och från andra dikter kan ”skogarnas blåa kista” föra läsarens tankar till 
Tranströmers sommarställe på Runmarö, som vidare kan förknippas med en 
tillflyktsort, dit författaren återvänder från storstadslivet, liksom diktjaget i 
dikten ”Berceuse”. 

Ordet ’mumie’ antyder inte bara död, men också något gammalt som döl-
jer en bit av historien. Diktens titel kan även ge associationer till livets bör-
jan, till ursprunget. Genom att fly till ett avlägset hus mitt i skogen, utanför 
storstadslivet, försöker jaget närma sig sitt ursprung. Dessutom är subjektet 
medvetet om att i detta hus är han/hon en del av historien som huset bär med 
sig. Detta utgör en annan verklighet än den som jaget befinner sig i. Här går 
livet i en annan takt och saker prioriteras eller värderas på ett annat sätt. I 
fortsättningen av dikten förklarar diktjaget att dagens händelser ”sjunker”, 
alltså inte blir lika viktiga jämfört med ”läxorna” som ”är tyngre än livet”, 
konsekvenserna av det som har hänt är förmodligen större än själva händel-
sen och kan ibland även uppfattas betungande. 

I passagen där det lyriska subjektet beskriver sin färd med skottkärran 
framträder det i första person singularis för andra gången i dikten, men här 
förblir jaget passivt, vilket gör att det upplevs mer distanserat. Flykten från 
civilisationen in i skogen tillåter jaget att koppla av och att upptäcka en icke-
rationell sida av verkligheten som gestaltas i en surrealistisk bild av en 
skottkärra med vingar. 

I de två sista verserna förmeras jaget till ”passagerarna”, vilket allmängil-
tiggör diktens budskap i stället för att begränsa det till att endast röra jagets 
upplevelser. Detta uppmärksammas också av Schiöler och han förklarar att 

                               
462 Tranströmer, 1989, s. 12. 
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”visionen gäller en framtida gemenskap till skillnad från ensamhetens ’kis-
ta’”.463  

Schiöler åberopar två minnen ur poetens privatliv som är relevanta för 
diktens tolkning; de två sista raderna har sin upprinnelse i Tranströmers resa 
i Afrika, och skottkärran finns på hans sommarställe i Stockholms skär-
gård.464 I dikten bildar minnena en helhet och förmedlar ett allmängiltigt 
budskap. Men trots att det lyriska jaget framträder öppet bara två gånger, 
präglas dikten av en subjektiv upplevelse av världen och av personliga asso-
ciationer kring döden. Även i och med det passiva framträdandet av det ly-
riska jaget, kan personliga intryck och associationer formuleras på ett gri-
pande och samtidigt allmänt sätt. 

Det tranströmerska diktjaget är medvetet om människans förgänglighet 
och formulerar med hjälp av suggestiva bilder sina föreställningar om arvet 
från förfäderna. I dikten ”Madrigal” (För levande och döda, 1989) framstäl-
ler det lyriska jaget livet och döden som två skogar.  

 
Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går. Men det kommer en dag när de 
döda och levande byter plats. Då sätter sig skogen i rörelse. Vi är inte utan 
hopp. De svåraste brotten förblir ouppklarade trots insats av många poli-
ser. På samma sätt finns någonstans i våra liv en stor ouppklarad kärlek. 
Jag ärvde en mörk skog men idag går jag i en annan skog, den ljusa. Allt 
levande som sjunger slingrar viftar och kryper! Det är vår och luften är 
mycket stark. Jag har examen från glömskans universitet och är lika tom-
hänt som skjortan på tvättstrecket. 465 

Dikten formulerar jagets personliga uppfattning av den mänskliga existen-
sen. Den mörka skogen representerar döden, den ljusa – livet. Jaget ärvde 
den mörka skogen; han vet alltså att döden kommer. Enligt den kristna tradi-
tionen har människan ärvt döden från sina första föräldrar, Adam och Eva, 
och sedan dess kan ingen undgå den. Andra meningen får också läsaren att 
tänka på den bibliska förutsägelsen om domedagen, vilket också påpekas av 
Schiöler.466 Men den oundvikliga döden skrämmer inte jaget som i dikten 
uttrycker sin glädje över att få leva med ett utrop (”Allt levande som sjunger 
slingrar viftar och kryper!”). 

Efter inledningsmeningen skiftar perspektivet från subjektets till kollekti-
vets, och livets villkor omtalas i generella ordalag. Det lyriska jaget vet att vi 
inte är ”utan hopp” och att det i våra liv finns ”en stor ouppklarad kärlek”. 
Denna kärlek kanske kan hjälpa oss att överskrida gränsen mellan den ljusa 
och den mörka skogen, mellan livet och döden. Diktjagets intensiva upple-
velse av livet uttrycks också i påståendet: ”Det är vår och luften är mycket 
stark” (min kurs.). Den långa mörka vintertiden kan förstås som ett uttryck 
                               
463 Schiöler, 1999, s. 76. 
464 Ibid., s. 215. 
465 Tranströmer, 1989, s. 32. 
466 Schiöler, 1999, s. 148. 
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för döden, medan våren utgör den tid då allt väcks till liv igen. Vanligtvis 
brukar våren också förknippas med starka känslor och kärlek. Diktjaget ver-
kar hoppas på, eller till och med lita på att tillsammans med vårluften kom-
mer den ouppklarade kärleken, en oväntad kärlek som räddar honom/henne 
från döden. Avslutningen kan ses som en förklaring till varför det lyriska 
jaget lever utan att ständigt tänka på döden. Han säger att han ”har examen 
från glömskans universitet”; denna hjälper honom att glädja sig över livet. 
Denna examen kan även tolkas som ett bevis på att det lyriska subjektet re-
dan har hittat den stora kärleken som gör att subjektet inte förlamas av tan-
ken på det mörka arvet och döden, utan njuter av de ljusa sidorna av livet. 

Att diktjaget framträder både i första person singularis och som en med-
lem i en större gemenskap som uttrycks med pronomenet vi visar en ambiva-
lens mellan jag och vi, mellan individ och kollektiv. Med hjälp av denna 
ambivalens får diktjagets personliga och kontemplativa eftertanke en univer-
sell giltighet.  

I dikten ”Göken” ur diktsamlingen Sorgegondolen (1996) råder en lika 
meditativ stämning som i den förra dikten.  

 
En gök satt och hoade i björken strax norr om huset. Den var så högröstad 
att jag först trodde att det var en operasångare som utförde an gökimita-
tion. Förvånad såg jag fågeln. Stjärtfjädrarna rörde sig upp och ner för 
varje ton, som handtaget på en pump. Fågeln hoppade jämfota, vände sig 
om och skrek åt alla väderstreck. Sedan lyfte den och flög småsvärande 
över huset och långt bort i väster... Sommaren åldras och allt flyter ihop 
till ett enda vemodigt sus. Cuculus canorus återvänder till tropikerna. Dess 
tid i Sverige är över. Den blev inte lång! I själva verket är göken medbor-
gare i Zaire... Jag är inte längre så förtjust i att resa. Men resan besöker 
mig. Nu när jag trängs in alltmer i ett hörn, när årsringarna växer, när jag 
behöver läsglasögon. Det händer alltid så mycket mer än vi kan bära! Det 
finns inget att förvånas över. Dessa tankar bär mig lika trofast som Susi 
och Chuma bar Livingstones mumie tvärs genom Afrika. 467 

Beskrivningen av göken uppvisar många subjektiva drag. Associationen till 
en operasångare, och senare parallellen mellan gökens stjärtfjädrar och ett 
pumphandtag, avslöjar jagets associerande, reflekterande och tolkande håll-
ning. Uttrycket ”I själva verket”, som påvisar en mer vardaglig ton, utropen 
samt personifieringen av årstiden (”sommaren åldras”) är vidare tecken på 
det subjektiva perspektivet i dikten. Jaget relaterar allt till sina upplevelser 
och erkänner att han inte längre är ”förtjust i att resa” (min kurs.). 

Ju närmare slutet desto påtagligare blir analogin mellan göken och diktja-
gets liv. Schiöler har i sin analys av dikten mycket detaljerat förklarat likhe-
ten mellan gökens liv och det lyriska jagets; han hävdar följande: 

                               
467 Tranströmer, 1996, s. 23. 
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Som i andra prosadikter paras sinnenas förnimmelser med eftertanke. Avslut-
ningen i ”Göken” blir ett slags summering av fågelobservationen och den 
vidhäftade reflektionen över livets slut. Men det är inte bitterhet eller resigna-
tion i någon melankolisk bemärkelse.468 

Han förklarar också att det var Tranströmers avsikt att skriva ”ett stycke 
meditativ prosa” och att ”texten var tänkt att bli betydligt längre, en lång 
prosadikt”.469 Själva prosaformen minskar distansen mellan verket och mot-
tagaren och texten präglas genomgående av en vardaglig ton. Trots att denna 
dikt i början framstår som en berättande dikt med naturvetenskapliga inslag, 
vilket understryks av det latinska namnet (”Cuculus canorus”), har den även 
drag av en personlig skildring av det lyriska jagets upplevelser och funder-
ingar. 

I Tranströmers centrallyriska dikter sammanförs subjektets personliga in-
tryck med allmängiltiga sanningar. De färgar varandra och gör att det all-
mängiltiga får en personlig prägel, medan det personliga objektiveras och 
framstår som allmängiltiga. Det vore orättvist att kalla dessa dikter för mer 
personliga än till exempel de med det lyriska subjektet uttryckt i tredje per-
son singularis. De är snarare ett bevis på att Tomas Tranströmer under hela 
sin verksamhet har varit konsekvent i framställningen av de allmängiltiga 
sanningarna. Han är medveten om människans samspel med omvärlden, 
vilket i hans dikter har framställts på ett objektivt sätt men ofta med person-
lig prägel. 
 

                               
468 Schiöler, 1999, s. 150. 
469 Ibid., s. 149. 
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Avslutning 

I det första kapitlet i avhandlingen diskuterades Tranströmers prosabok, i slutet 
av det sista kapitlet analyserades ett antal av hans prosadikter. Trots att denna 
uppläggning inte motsvarar den faktiska ordningen i utgivningen av poetens 
verk, illustrerar den på ett passande sätt poetens författarskap som en sluten 
cirkel, där allt är genomtänkt och konsekvent. Att kategorisera och dela upp 
hans verk efter verksamhetsperioder är en nästan omöjlig uppgift. Även hans 
användning av pronomenet jag och framställningen av det lyriska subjektet i alla 
hans verk är en konsekvens av en medveten strävan att objektivera diktens bud-
skap. Det är dock missvisande att påstå att det objektiverade diktbudskapet gör 
Tranströmers författarskap opersonligt. Det personliga i hans verk objektiveras, 
medan det allmängiltiga får en starkt personlig prägel. Spänningen mellan det 
personliga och det opersonliga är alltid kännbar och närvarande. Denna spän-
ning har också sin betydelse och förmedlar Tranströmers personliga människo-
syn och hans uppfattning om världen. Den senare bygger på spänningen mellan 
individen och kollektivet, den yttre och den inre dimensionen av verkligheten, 
det positiva och det negativa, det medvetna och det omedvetna. 

Hans metod att dölja det lyriska jaget bakom olika förklädnader eller att 
inte låta det uppträda öppet är ett medvetet val som fäster uppmärksamheten 
på diktens budskap. De förklädnader som Tranströmer använder sig av är inte 
heller tillfälliga, utan valda för att uttrycka människans uppgift i livet; de 
åskådliggör det mänskliga livet som en vandring och ett sökande efter integre-
ring av personligheten. 

Det kollektiva subjektet har till uppgift att formulera allmängiltiga lagar 
och inte begränsa de tankar som dikterna förmedlar till personliga åsikter. 
Detta visar också på gemenskapens styrka och människans plats i den. Ge-
menskapen bygger på individuella åsikter av enskilda personer, samtidigt som 
en människa får sina insikter och personliga åsikter tack vare sin tillhörighet 
till gemenskapen.  

Det tranströmerska lyriska jaget är ofta reflekterande och observerande, 
vilket motsvarar poetens uppgift att registrera verkligheten och i den söka 
paralleller till de universella sammanhangen.  

I sina dikter berör Tranströmer också den psykologiska aspekten. Det 
medvetna och omedvetna som integrerade delar av människans personlighet 
är representerade med hjälp av psykoanalytiska symboler eller jagförklädna-
der som har sin förankring i dem. Tranströmer visar i dikterna att det omed-
vetna påverkar människans medvetna liv, det går inte att tränga undan. I 
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intervjuer har man ofta frågat honom om vad hans arbete som psykolog har 
betytt för hans diktning. Matts Rying har fått följande svar på frågan om 
yrkesarbetets betydelse: 

Väldigt mycket, tror jag. Men det är inte så ofta som det har avsatt några di-
rekta resultat, utan det är mera så att det har betytt mycket i mitt liv, och följ-
aktligen betyder det också mycket för det jag skriver, eftersom det man skri-
ver är en sorts destillat utav verkligheter i livet.470 

Tranströmers dikter uttrycker ofta poetens förundran över den mänskliga 
existensen; de starkt personliga känslorna och sinnesintrycken gestaltas ofta i 
bilder. Av hans dikter kan man utläsa en tro på att döden bara är en av grän-
serna i det mänskliga livet och att det alltid finns något bortom denna gräns. 
Dikterna förmedlar ett hoppfullt och mycket positivt budskap som är en följd 
av diktjagets personliga uppfattning av verkligheten. 

Trots allt detta framställs Tranströmer ofta som en objektiv och distanse-
rad poet, en poet som undviker ordet ”jag”. Man kan undra vad denna upp-
fattning grundar sig på och varför den lever kvar? 

Ett möjligt svar kan finnas i diktantologiernas urval. Genom att välja ett 
antal dikter ur enskilda poeters lyriska produktion, skapas en bild av hela 
författarskapet. I den väl spridda diktantologin Svensk dikt som första gången 
utkom 1968 är följande dikter av Tranströmer medtagna: ”Storm”, ”Efter 
anfall”, ”Genom skogen” och ”C-dur”.471 Samma dikter väljes till efterföl-
jande upplagor av antologin. Först i en upplaga från 1995 utvidgas urvalet av 
Tranströmers dikter: ”Storm”, ”Efter anfall”, ”Genom skogen”, ”C-dur”, 
”Om Historien”, ”Trafik”, ”Posteringen”, ”Schubertiana”, ”Minnena ser 
mig”, ”Stationen”, ”Alkaiskt” och ”Djupt i Europa”. 472 I alla dessa dikter är 
det lyriska jaget mer eller mindre dolt, antingen i någon förklädnad, i tredje 
person singularis, eller så träder det fram först i slutet av dikten. Urvalet 
visar en stor variation av olika problem och motiv som författaren berör i 
sina dikter. Detta motsvarar den mångsidighet som Tranströmers lyrik repre-
senterar. Men samtidigt skapar detta urval en bestämd bild av det tranströ-
merska diktjaget och av jagproblematiken i hans författarskap. 

Det finns inte utrymme för en noggrann undersökning av detta problem 
här. Det förutsätter ytterligare analyser om man ska kunna besvara frågan 
om och hur urvalet av dikterna i antologier påverkar bilden av hela författar-
skapet. En sådan undersökning skulle komplettera den studie som har påbör-
jats i och med denna avhandling, vars huvudavsikt har varit att visa hur det 
lyriska subjektet framställs i Tomas Tranströmers författarskap. 
                               
470 Matts Rying, 1979, cit. efter Espmark, s. 289. 
471 Svensk dikt. Från trollformler till Björn Håkansson. En antologi sammanställd av Lars 
Gustafsson, Stockholm 1968, s. 724–727; Jfr även utgåvor från 1978 (s. 726–729), 1980 (s. 
726–729) och 1985 (s. 726–729).  
472 Svensk dikt. Från trollformler till Frostenson. En antologi sammanställd av Lars Gustafs-
son, Stockholm 1995, s. 580–589. 
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Summary 

In one of the interviews that Tomas Tranströmer has given, he states that his 
literary debut entitled 17 dikter (17 poems), is full of egoism, although the 
pronoun I appears only once. This statement by the poet concerns one of the 
most important aspects of his literary output, namely the issue of subjectivity 
and the ways he depicts the lyrical subject. The aim of this dissertation is to 
analyze how Tomas Tranströmer uses the lyrical subject in his work. I have 
analyzed both his poems and his memoirs, which are written in prose. 

Various aspects of Thomas Tranströmer’s production have been analyzed 
in the scholarly literature, which I discuss in the preface of my dissertation. 
However, the topic of “subject” has not been a major issue in the scholarly 
discussion, although at times scholars have written about a particular way in 
which Tranströmer presents a lyrical subject in his poems. Both Staffan 
Bergsten, in his study, Den trösterika gåtan (1989), as well as Niklas 
Schiöler, in his study, Koncentrationens konst (1999), have used a quantita-
tive analysis to try to show how Tranströmer has changed his use of the per-
sonal pronoun I and have analyzed the consequences of these changes. 

However, their research, which is inconsistent in places, fails to give an 
accurate picture of the topic. Therefore, I have used a quantitative statistical 
method that shows the frequency of using personal pronouns in the first-
person singular and first-person plural in relation to the length of the poems. 
The results of my calculations are presented in the first chapter of my disser-
tation. It is worth mentioning that my dissertation focuses primarily on a 
literary analysis of Tomas Tranströmer’s works, and that the statistical calcu-
lations are only supplementary to my research. I have also presented the 
current state of research on the topic of the lyrical subject and the develop-
ment of its definition. 

A starting point for my research has been Wolfgang G. Müller’s Das ly-
rische Ich. Erscheinungsformen gattungseigentümlicher Autor-Subjektivität 
in der englischen Lyrik (1979). In this important study, Müller discusses the 
different definitions of the term and the various ways in which it can be un-
derstood. The lyrical subject has been a topic of interest for philosophers and 
researchers from Kant to hermeneutic scholars (especially F.W. Schelling), 
to representatives of German idealism such as Schleiermacher and Gadamer; 
and later on, Manfred Frank. 
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Müller describes the current state of research on the lyrical subject from 
the point of view of German literary studies, which he then applies to exam-
ples of British lyric poetry. The notion of a subject in lyric poetry has also 
been researched by British scholars (see for instance Philip Shaw and Peter 
Stockwell (ed.), Subjectivity and Literature from the Romantics to the Pre-
sent Day (1991). In Sweden, Jan Holmgaard has discussed this topic exten-
sively in his study, Jaget i texten (1998). 

My dissertation is divided into five chapters. The first chapter is devoted 
to Tomas Tranströmer’s Minnena ser mig (Memories Look at Me. Autobio-
graphical Chapters), which is written in prose. Tomas Tranströmer’s prose 
has not been analyzed, with the exception of some parts of this work. There 
is no consensus among critics as to how this book should be classified. 
Sometimes it is described as an autobiography; sometimes as a memoir. 

My aim in the first chapter is to define the genre of Memories Look at Me. 
Autobiographical Chapters. After having discussed the historical context of 
the definition of what constitutes an autobiography and a memoir, while 
pointing out the differences between these two genres, I analyze various 
elements of Tomas Tranströmer’s book. On the basis of this analysis, I con-
clude that Memories Look at Me. Autobiographical Chapters can be de-
scribed as a memoir, but with elements of an autobiography. In my disserta-
tion, I have paid special attention to the differences between depicting the 
literary subject in poetry and in prose.  

I have discussed both stylistic means and rhetorical figures used by To-
mas Tranströmer to stress the presence of a literary subject in both his mem-
oirs and his poems. The poet’s work on Memories Look at Me was inter-
rupted by his illness. Therefore, the work only encompasses his childhood 
and youth. These memoirs finish, quite naturally, when Tomas Tranströmer 
starts composing his poems. 

There is an obvious need to describe the historical context of Tran-
strömer’s literary debut, since he does not exactly say in his memoirs what 
influenced his literary work. This description constitutes the main aim of my 
second chapter. The 1940’s in Sweden can be characterized as a period that 
was greatly influenced by European modernism. The ideas of the French 
modernists and symbolists, such as Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé 
and Arthur Rimbaud enjoyed great popularity. In poetry, impersonality and 
what the German scholar, Hugo Friedrich, calls ’dehumanization’ played an 
increasingly greater role. Theories presented by representatives of the school 
of New Criticism, especially T.S. Eliot’s theory of the objective correlative, 
were quite influential. My dissertation briefly describes the above-mentioned 
theories and their reception by Swedish poets in the 1940’s.  

The next three chapters are devoted entirely to an analysis of Tomas 
Tranströmer’s poems. I have classified these on the basis of how Tran-
strömer expresses the lyrical subject in them. In these chapters, I analyze his 
poems chronologically in order to show continuity and consistency in rela-
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tion to Tranströmer’s entire literary output. Chapter three focuses on poems 
by Tomas Tranströmer where the lyrical subject is either not expressed 
openly or is introduced with the help of “disguises”. These “disguises” have 
been divided into three different groups. The first encompasses roles con-
nected with the theme of the dream; the second with the theme of the voy-
age, and the third with more neutral qualifications expressed in the third-
person singular. In the last part of this chapter, I analyze those poems where 
the lyrical subject is expressed with the help of nouns in the third-person 
singular as well as impersonal constructions. At the end of the chapter, I 
discuss examples of introducing personal reflections on the surrounding 
world by the lyrical subject written in a form of a haiku.  

Poems where the subject is not expressed openly are often classified by li-
terary scholars as being impersonal (objective). However, this classification 
is not completely satisfactory, since lyrical works where the subject is not 
expressed openly may contain very personal observations and experiences 
by a subject, which in a poem become more objective and universal. There-
fore, the third chapter explains how Tranströmer portrays the deeply per-
sonal reflections of a lyrical subject without expressing them in the first-
person singular. 

The fourth chapter focuses on poems where the lyrical subject is ex-
pressed with the help of personal nouns in the second-person singular as well 
as poems with a so-called collective subject, that is, one that is expressed in 
the first-person plural. Both ways of expressing the lyrical subject aim at 
distancing it from the reflections and emotions described in the poem. The 
invocation poems, with the lyrical subject expressed in the second-person 
singular, are fairly rare in Tranströmer’s literary output. However, they are 
worth analyzing. One of them is the portrait poem, “Gogol” (“Gogol”), 
where the lyrical subject not only manifests its presence by directly address-
ing the addressee, but in addition, its remarks are put in brackets in order to 
simultaneously show both its involvement and detachment. Similar examples 
can be found in such poems as “Upprörd meditation” (“Agitated Medita-
tion”) and “Sammanhang” (“How-Things-Hang-Together”). Poems with a 
lyrical subject expressed in the first-person plural might seem more personal 
that those discussed earlier. However, the use of a collective subject intensi-
fies the universal character of a poem. A subject, being a part of a group, 
does not make a reader focus on the subject’s reflections but endeavors to 
call attention to more general truths that can be applied to a wider group. 

The fifth and final chapter is devoted to the poems where the lyrical sub-
ject is expressed openly with the help of the personal pronoun I. In the first 
part of this chapter, I discuss poems where the subject manifests itself only 
at the end of a poem. In the second part of the chapter, I analyze those poems 
where the lyrical subject is visible from the very beginning. Such poems are 
commonly perceived as being the most personal kind of poetry. However, 
even in these poems, reflections and experiences might be of an objective 
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nature, which makes them universal. The place of the subject in a poem 
plays a very important role in Tomas Tranströmer’s poetry. For instance, in 
the poem, “Göken” (“The Cuckoo”), the subject makes the reader focus on a 
very detailed, almost encyclopedic-like description of the bird. Only in the 
beginning of the poem does the subject express personal reflections evoked 
by the bird outside the window. The lyrical subject of “Göken” (“The Cuck-
oo”) behaves similarly in the poem, “Porträtt med kommentar” (“Portrait 
with Commentary”). In the beginning, the subject acts as an observer who 
describes a man that he/she sees. In the last three stanzas, which are pur-
posely separated graphically from the first part of the poem, the subject 
openly expresses his/her own thoughts through the use of the pronoun I. This 
strengthens the poem’s reflections on the nature and complexity of what 
constitutes I. We find a similar reflection on the complexity of the nature of I 
in the poem “Namnet” (“A Name”). In this poem, however, the subject is 
expressed openly in the beginning through the use of the first-person singu-
lar. 

In conclusion, in the poetry of Tomas Tranströmer, we find personal re-
flections presented in a universal way, as well as universal truths being pre-
sented in a subjective way. Not only is the way in which the lyrical subject is 
expressed in a poem important, but also its position within the poem. In 
Tranströmer’s poetry we often find a reflection on the complexity of I. The 
human being in all its complexity forms the main theme of his poetry. 
Although it is beyond the scope of this dissertation, it would be worthwhile 
to analyze the criteria that editors use when selecting poems by Tomas Tran-
strömer’s to put into anthologies of Swedish poetry. What makes editors 
choose a certain poem, and how can this selection influence the reception of 
a given poet’s literary output? Certainly, we can ask whether it is possible to 
accurately depict the nature and quality of a poet’s work on the basis of a 
few poems. 
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Summary in Polish (Streszczenie) 

W jednym z wywiadów Tomas Tranströmer stwierdza, �e jego tomik 
debiutancki 17 wierszy jest przepe�niony egocentryzmem, cho� zaimek ja 
nie wyst�puje w nim wi�cej ni� jeden raz. Ta wypowied
 poety porusza 
jeden z wa�niejszych aspektów jego twórczo�ci, mianowicie podmiotowo�ci 
i sposobów przedstawiania przez niego podmiotu lirycznego. Celem 
niniejszej pracy jest zbadanie i analiza utworów Tomasa Tranströmera, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem podmiotu lirycznego. Analizie poddane s� 
zarówno wiersze poety, jak i wspomnienia pisane proz�.  

W pracach naukowych do tej pory poruszane by�y ró�ne aspekty 
twórczo�ci poety, co zosta�o dok�adnie omówione we wst�pie niniejszej 
pracy. Jednak�e aspekt podmiotowo�ci nie stanowi� tematu przewodniego w 
�adnej z omówionych prac, cho� niejednokrotnie naukowcy nawi�zywali do 
szczególnego sposobu przedstawiania podmiotu lirycznego w wierszach 
Tranströmera. Zarówno Staffan Bergsten w pracy Den trösterika gåtan, jak i 
Niklas Schiöler w pracy Koncentrationens konst próbowali w oparciu o 
badania kwantytatywne pokaza� zmiany w u�yciu zaimka osobowego ja 
przez Tranströmera oraz wskaza� konsekwencje tych zmian. Jednak�e 
prezentowane przez obu naukowców badania nie oddaj� faktycznego stanu 
rzeczy oraz wykazuj� pewne niekonsekwencje, dlatego dodatkowo w 
niniejszej pracy zastosowano kwantytatywn� metod� statystyczn�, aby 
dok�adnie wykaza� cz�stotliwo�� u�ycia zaimków osobowych w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej i mnogiej w stosunku do obj�to�ci wierszy i 
kolejnych tomików wierszy. Rezultat oblicze� prezentowany jest w 
rozdziale I. Nale�y jednak zaznaczy�, �e praca koncentruje si� przede 
wszystkim na analizie utworów literackich Tranströmera, a badania 
statystyczne stanowi� jedynie ich uzupe�nienie. 

Niniejsza praca prezentuje równie� ogólny stan bada� nad poj�ciem 
podmiotu lirycznego i przytacza rozwój definicji poj�cia. Za punkt wyj�cia 
pod uwag� wzi�to prac� Wolfganga G. Müllera Das lyrische Ich. 
Erscheinungsformen gattungseigentümlicher Autor-Subjektivität in der 
englischen Lyrik (1979), w której autor porusza ró�norodno�� w 
postrzeganiu podmiotu lirycznego i wynikaj�ce z tego definicje. Zagadnienie 
podmiotu literackiego wzbudza�o zainteresowanie w�ród filozofów i 
naukowców, pocz�wszy od Kanta, poprzez hermenutyków, a w 
szczególno�ci przez F.W Schellinga, a� do przedstawicieli indealizmu 
niemieckiego Schleiermachera i Gadamera, a pó
niej tak�e M. Franka. 
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Müller koncentruje si� na omówieniu stanu bada� nad poj�ciem podmiotu 
lirycznego z punktu widzenia literaturoznawstwa niemieckiego, w oparciu o 
co przytacza kolejne przyk�ady zastosowania omówionych definicji na 
przyk�adzie liryki angielskiej. Poj�cie podmiotu w liryce by�o tak�e 
przedmiotem dyskusji w�ród naukowców angielskich, czego przyk�adem jest 
praca redagowana przez P. Shawa i P. Stockwella, Subjectivity and 
Literature from the Romantics to the Present Day (1991). W Szwecji 
obszern� dyskusj� na temat „ja” w tekscie prezentuje Jan Holmgaard w 
pracy Jaget i texten (1998). 

Niniejsze studium podzielone zosta�o na 5 rozdzia�ów. Pierwszy z nich w 
ca�o�ci po�wi�cony jest ksi��ce Tomasa Tranströmera Minnena ser mig 
(Muzeum motyli), pisanej proz�. Proza Tranströmera nie zosta�a dotychczas 
poddana analizie, poza nawi�zaniami do niektórych cz��ci utworu. Równie� 
w recenzjach i artyku�ach prasowych nie ma zgodno�ci w sposobie 
okre�lania gatunku, do jakiego mo�na zaliczy� ten�e utwór – jest on 
okre�lany zarówno mianem autobiografii, jak i wspomnie� autora. Dlatego 
celem tej cz��ci pracy jest ustalenie gatunku, do którego zalicza si� Minnena 
ser mig. Po dok�adnym omówieniu t�a historycznego dla definicji 
autobiografii i wspomnie� oraz omówieniu ró�nic mi�dzy obydwoma 
gatunkami, dyskusji i analizie poddane zostaj� kolejne elementy ksi��ki 
Tranströmera. Na podstawie analizy mo�na stwierdzi�, �e Minnena ser mig 
zalicza si� zdecydowanie do wspomnie�, jednak�e z elementami 
autobiografii. W pracy szczególn� uwag� zwraca si� na sposób 
przedstawienia podmiotu literackiego w prozie w porównaniu z twórczo�ci� 
liryczn� poety. S� tu tak�e omówione �rodki stylistyczne i figury retoryczne, 
jakich Tranströmer u�ywa w celu zaznaczenia obecno�ci podmiotu 
literackiego zarówno we wspomnieniach jak i w wierszach. 

Praca nad Minnena ser mig zosta�a przerwana chorob� pisarza i obejmuje 
jedynie okres dzieci�stwa i lat m�odzie�czych poety. Wspomnienia te w 
naturalny sposób ko�cz� si� w momencie, gdy Tomas Tranströmer zaczyna 
pisa� wiersze. Poeta nie porusza w nich jednak w bardziej wnikliwy sposób 
tego, co mia�o wp�yw na jego debiut poetycki. Dlatego naturalnym wydaje 
si�, aby przed przyst�pieniem do analizy wierszy nakre�li� t�o literackie 
okresu, na który ów debiut przypada. To w�a�nie stanowi g�ówny cel 
rozdzia�u II. Pod wzgl�dem zainteresowa� literackich lata 40-te w Szwecji 
charakteryzuje rosn�cy wp�yw modernizmu europejskiego. Du�ym 
zainteresowaniem ciesz� si� tezy modernistów i symbolistów francuskich, 
takich jak Ch. Baudelaire, S. Mallarmé czy A. Rimbaud. W poezji k�adzie 
si� coraz wi�kszy nacisk na bezosobowo�� i dehumanizacj� podmiotu 
lirycznego. Widoczne s� tak�e wp�ywy teorii g�oszonych przez 
przestawiecieli Nowej Krytyki, a przede wszystkim przez T.S.Eliota i jego 
teorii korelatu obiektywnego.  

Niniejsza praca omawia pokrótce wspomniane teorie modernistyczne i ich 
odbiór w�ród poetów szwedzkich w latach 40-tych. Nacisk k�adziony jest na 
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odbiór owych tendencji przez Tranströmera. Na podstawie wypowiedzi 
samego autora odtworzona jest literacka droga poety do debiutu w roku 1954 
oraz jego odbiór w�ród krytyków literackich. 

Kolejne trzy rozdzia�y po�wiecone s� w ca�o�ci analizie wierszy Tomasa 
Tranströmera. Ich podzia� uwarunkowany zosta� sposobem wyra�ania w nich 
podmiotu lirycznego, co jest te� g�ównym przedmiotem analiz. W obr�bie 
rozdzia�ów wiersze analizowane s� chronologicznie, co ma na celu 
wykazanie kontynuacji i konsekwencji w ca�ej twórczo�ci poety. 

Pierwszy z rozdzia�ów analitycznych, rozdzia� III, skupia si� na tych 
wierszach Tranströmera, w których podmiot liryczny nie jest wyra�ony 
jawnie lub jest przedstawiony za pomoc� „przebra�”, ról. Owe przebrania 
poddane s� klasyfikacji i podzielone na trzy grupy, z których pierwsza 
obejmuje przebrania zwi�zane z tematyk� snu, druga – przebrania zwi�zane 
z tematyk� w�drówki, do trzeciej za� zaliczaj� si� bardziej neutralne 
okre�lenia podmiotu, wyra�one w trzeciej osobie liczby pojedynczej. W 
ostatniej cz��ci tego rozdzia�u uwaga skupiona jest na wierszach z 
podmiotem lirycznym wyra�onym za pomoc� zaimków w trzeciej osobie 
liczby pojedynczej oraz przez u�ycie konstrukcji bezosobowych. Pod koniec 
rozdzia�u omówione s� tak�e przyk�ady przedstawiania przed podmiot 
liryczny osobistych refleksji, wynikaj�cych z obserwacji otaczaj�cego �wiata 
i zawartych w krótkiej japo�skiej formie haiku. Liryka, w której podmiot nie 
jest wyra�ony jawnie, klasyfikowana jest cz�sto przez literaturoznawców 
jako bezosobowa, obiektywna. Jest to jednak okre�lenie nie do ko�ca 
adekwatne, gdy� utwory liryczne bez jawnie wyra�onego podmiotu równie� 
mog� przekazywa� g��boko osobiste refleksje i prze�ycia podmiotu, które w 
wierszu ulegaja obiektywizacji i nabieraj� wymiaru uniwersalnego. 
Niniejszy rozdzia� pokazuje za pomoc� jakich �rodków Tranströmer 
przedstawia g�eboko osobiste refleksje podmiotu lirycznego bez wyra�nia go 
w wierszu w pierwszej osobie liczby pojedynczej. 

Rozdzia� IV skupia si� na wierszach, w których podmiot liryczny 
wyra�any jest za pomoc� zaimów osobowych w drugiej osobie liczby 
pojedynczej oraz na utworach z podmiotem tzw. kolektywnym, wyra�onym 
w pierwszej osobie liczby mnogiej. Oba te sposoby przedstawiania podmiotu 
lirycznego maj� na celu jego zdystansowanie si� do wyra�anych prze�y� i 
refleksji. Wiersze inwokacyjne, z podmiotem wyra�onym w drugiej osobie 
liczby pojedynczej, s� w twórczo�ci Tranströmera stosunkowo rzadkie, 
jednak zdecydowanie zas�uguj� na uwag�. Do nich zalicza si� mi�dzy 
innymi wiersz portretowy „Gogol” („Gogol”), w którym podmiot nie tylko 
ujawnia swoj� obecno�� poprzez bezpro�redni zwrot do adresata, ale 
dodatkowo jego/jej uwagi umieszczone s� w nawiasie, co ma na celu 
jednoczesne wyra�enie zarówno zaanga�owania, jak i zdystansowania si� 
podmiotu do opisywanej sytuacji. Podobne przyk�ady mo�na znale
� w 
takich wierszach, jak „Upprörd meditation” („Wzburzona medytacja”) czy 
„Sammanhang” („Powi�zania”). Wiersze z podmiotem lirycznym 
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wyra�onym w pierwszej osobie liczby mnogiej mog� wydawa� si� bardziej 
osobiste ni� te wcze�niej omawiane. Jednak�e w�a�nie u�ycie podmiotu 
kolektywnego pot�guje jeszcze bardziej uniwersalny charakter przes�ania 
wiersza. Podmiot, b�d�cy cz��ci� grupy, wyra�a si� w jej imieniu, nie skupia 
uwagi na w�asnej refleksji, lecz stara si� dostrzec prawdy natury ogólnej, 
dotycz�cej te� szeroko poj�tego ogó�u. 

Ostatni, V rozdzia�, po�wi�cony jest wierszom, w których podmiot 
liryczny wyra�ony jest jawnie za pomoc� zaimka osobowego ja. W 
pierwszej cz��ci rozdzia�u V omawiane s� wiersze z podmiotem 
ujawniaj�cym swoj� obecno�� dopiero w ko�cowej cz��ci wiersza, w drugiej 
– wiersze, w których podmiot od samego pocz�tku jawnie wyra�a swoj� 
obecno��. Tego typu wiersze s� powszechnie postrzegane jako przyk�ad 
najbardziej osobistej poezji. Jednak�e równie� i w nich przedstawiane 
refleksje i prze�ycia podmiotu s� obiektywizowane, co nadaje im charakter 
uniwersalny. W�a�nie miejsce podmiotu w wierszu ma szczególne znaczenie 
w twórczo�ci Tranströmera. Na przyk�ad w wierszu „Göken” („Kuku�ka”) 
podmiot od pocz�tku skupia uwag� czytelnika na dok�adnym, wr�cz 
encyklopedycznym opisie ptaka, aby dopiero pod koniec wiersza nawi�za� 
do w�asnej refleksji, do jakiej sk�oni�a podmiot liryczny skacz�ca za oknem 
kuku�ka. Podobnie podmiot ów zachowuje si� w wierszu „Porträtt med 
kommentar” („Portret z komentarzem”) – pocz�tkowo wyst�puje w roli 
obserwatora, który opisuje widzianego cz�owieka, aby w ko�cowych trzech 
strofach, celowo graficznie oddzielonych od pierwszej cz��ci, jawnie 
wyrazi� w�asn� refleksj� –poprzez u�ycie zaimka ja. Pot�guje to refleksj� 
nad istot� i z�o�ono�ci� natury tego, co sk�ada si� na owo „ja”. Podobn� 
refleksj� nad wieloaspektowo�ci� istoty „ja” znajdujemy w wierszu 
„Namnet” („Imi�”), z t� jednak ró�nic�, �e w utworze tym podmiot jawnie 
zaznacza swoj� obecno��: poprzez u�ycie pierwszej osoby liczby 
pojedynczej ju� na samym pocz�tku wiersza.  

Podsumowuj�c mo�na stwierdzi�, �e w twórczo�ci Tomasa Tranströmera 
jednoznacznie obserwuje si� konsekwencj� w przedstawianiu najbardziej 
osobistych refleksji w sposób uniwersalny oraz – z drugiej strony – w osobistym 
odbiorze prawd ogólnych. Nie bez znaczenia jest nie tylko sposób wyra�ania 
podmiotu lirycznego, ale i jego pozycja w wierszu. W wierszach poety 
wielokrotnie znale
� te� mo�na refleksje w�a�nie nad kompleksowo�ci� owego 
„ja”: w centrum uwagi cz�sto znajduje si� cz�owiek, z ca�� swoj� z�o�on� 
natur�. Godnymi uwagi, jednak�e wybiegaj�cymi poza ramy niniejszej pracy, s� 
równie� kryteria wyboru wierszy Tranströmera, jakie przy�wiecaj� wydawcom 
antologii wierszy. Mo�na by si� zastanowi� czym kieruj� si� redaktorzy owych 
antologii przy wyborze wierszy prezentowanych poetów oraz jaki wp�yw ów 
wybór ma na kreowanie wizerunku poszczególnych twórców. Naturaln� si�� 
rzeczy nasuwa si� tutaj pytanie, czy na podstawie kilku wierszy mo�na si� 
pokusi� o jednoznaczne okre�lenie charakterystycznych cech ca�ej twórczo�ci 
danego pisarza? 
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