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Inledning 

Dag Hammarskjölds Vägmärken (1963) är ”en sorts dagbok”.
1
 Den består av dikter, aforismer 

och korta prosatexter sorterade under årtal från 1925 till 1961. Manuskriptet hittades i Dag 

Hammarskjölds våning i New York efter hans död 1961. Till manuskriptet, som var samlat i 

en lösbladspärm, var fogat ett brev till vännen och kabinettssekreteraren (högste ämbetsman 

näst efter utrikesministern) Leif Belfrage. 

 

          Käre Leif, 

         Kanske du minns att jag en gång berättade för dig att jag trots allt 

         förde en sorts dagbok som jag ville att du en gång skulle ta hand om. 

         Här är den. 

             Den påbörjades utan tanke på att någon skulle få se den. Med 

         mina senare öden, med allt som skrivits och sagts om mig har läget 

         förändrats. Anteckningarna ger den enda riktiga ’profile’
2
 som kan  

         tecknas. Och därför har jag under senare år räknat med publicitet,  

         ehuru jag fortsatt att skriva för mig själv och icke för publik. 

            Om du finner dem förtjänta att tryckas har du rätt att göra så – 

         som en sorts ’vitbok’
3
 rörande mina förhandlingar med mig själv –  

         och Gud. 

        Dag
4
 

 

I sitt arbete som Förenta Nationernas generalsekreterare utsatte sig Dag Hammarskjöld för 

stora personliga risker. Att han skulle komma tillbaka levande från sina uppdrag på olika håll 

i världen var inte givet. Därav detta brev som skulle finnas till hands om det värsta skulle 

hända, vilket det också gjorde. Det förtjänar att påpekas att Vägmärken måste ses som ett verk 

under arbete. Dess slutgiltiga form bestämdes av Dag Hammarskjölds dödsdag. Citatet av 

författaren Bertil Malmberg (1889-1958) på första sidan ”Endast den hand som stryker ut kan 

skriva det rätta” understryker också ett pågående arbete.
5
 Det faktum att flera år saknar texter 

och att texterna från ungdomen är relativt få förstärker det intrycket. Förmodligen har han 

sovrat hårt bland de tidigare texterna. Manuskriptet gavs ut så som det hittades, utan ändringar 

och med brevet infogat i förordet.  

                                                 
1
 Hammarskjöld, Dag, Vägmärken, Stockholm 1963, s.5. 

2
 Hammarskjöld använder det engelska ordet ’profile’; sideview esp. of the face, edge or outline of sth. seen 

against a background, brief biography dvs profil, porträtt i profil, porträtt, levnadsbeskrivning   
3
 Enligt Nationalencyklopedin står vitbok för ”i Sverige vanlig benämning på aktpublikationer utgivna av 

Utrikesdepartementet för att belysa regeringens ställningstaganden i utrikespolitiska frågor. Termen användes 

först om motsvarande tyska publikationer, utgivna med vitt omslag. Vitbok har också kommit att få innebörden 

av faktasammanställning.” 
4
 Hammarskjöld 1963, s. 5. 

5
 Hammarskjöld 1963, s. 9. 
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   Trots att Dag Hammarskjöld hävdar att dagboken ”påbörjades utan tanke på att någon skulle 

få se den” så präglas texterna, eller anteckningarna som han anspråkslöst väljer att kalla dem, 

redan från början av en tydlig litterär ambition som får sin höjdpunkt i samlingen av 

haikudikter under 1959. 

   Jag har fascinerats av Dag Hammarskjölds parallella världar, den yttre som den finns 

dokumenterad i yrkes- och familjesammanhang och den inre som den stiger fram i dagboken. 

Vägmärken mottogs också med förvåning när den kom ut. Ingen (inte ens den närmaste 

familjen) hade anat den kamp som Dag Hammarskjöld förde med sig själv och sin Gud. De 

kristna inslagen gjorde att Vägmärken lästes och diskuterades mycket bland kristenheten som 

vid den tiden fortfarande framför allt företräddes av män. Jag ser möjligheter för en ny och 

vidgad läsning av Vägmärken där mänskliga (manliga och kvinnliga) livsfrågor skjuts i 

förgrunden. 

   Jag drivs av en önskan att förstå Dag Hammarskjöld, både som författare och människa. I 

brevet till Leif Belfrage uttrycker han en vilja att berätta vem han är, ge den riktiga bilden, 

något som kan och ska problematiseras. Han vill gå i svaromål när det gäller ”allt som skrivits 

och sagts” om honom. Som om han inte står ut med tanken att dö utan att ha blivit sedd som 

den han egentligen var. Han delar med sig av sina erfarenheter och tankar, som en god vän, en 

medvandrare i livet. Samtidigt ger hans Vägmärken en uppfattning om att helt nära kommer 

ingen, vare sig honom eller någon annan. På det sättet blir Vägmärken en berättelse om alla 

människors existentiella ensamhet. 
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Forskningsöversikt 

Litteraturen om Dag Hammarskjöld är omfattande och utökas ständigt. Lena Lid Falkman 

konstaterar i förordet till Dag Hammarskjöld Literature, On the 50th Anniversary of his Death 

(2011) att Libris registrerade fler publikationer om Dag Hammarskjöld 2005, det år då han 

skulle ha fyllt 100, än vid tiden för hans död 1961 eller 1962.
6
 Säkert har publiceringen av 

Vägmärken 1963 bidragit till att litteraturen ständigt vuxit. I och med Vägmärken fanns 

möjlighet att diskutera inte bara Dag Hammarskjölds bakgrund, gärning, intressen och 

politiska uttalanden utan också hans personliga ställningstaganden, hans etik och moral och 

inte minst hans tro. Många har fascinerats av hans liv och med Lena Lid Falkman kan man 

konstatera att bland senare publikationer med anknytning till Dag Hammarskjöld finns inte 

bara böcker om FN utan också romaner, deckare, poesi och dramatik som handlar om hans 

öde eller har inspirerats av hans poesi. Även kompositörer i skiftande genrer har låtit sig 

inspireras av hans liv och verk. 

   Lena Lid Falkman skriver att Dag Hammarskjöld förefaller vara den mest synlige av FN:s 

generalsekreterare.
7
 Det är ett uttalande som kommer i konflikt med bilden av Dag 

Hammarskjöld i Vägmärken där han många gånger döljer sig bakom svårforcerade och 

outgrundliga texter. Men det faktum att det krävs mycket kunskap, eftertanke och analys för 

att tränga in i Vägmärken kan vara själva anledningen till den synlighet Lena Lid Falkman 

talar om. Många har återvänt till Dag Hammarskjölds liv och verk för att successivt utöka 

kunskapen och förståelsen.  

   Litteraturen om Dag Hammarskjöld behandlar såväl hans släkt, barndom och ungdom som 

hans studier, karriär och politiska gärning. Brian Urquharts omfattande biografi 

Hammarskjold från 1972 brukar räknas som det grundläggande biografiska verket. Marie-

Noëll Little har gett ut brevväxlingen mellan Dag Hammarskjöld och Saint-John Perse 

(nobelpristagare i litteratur 1960) och skrivit om Dag Hammarskjöld och Ezra Pound. Många 

har också skrivit om Dag Hammarskjölds andliga liv. Sven Stolpes Dag Hammarskjölds 

andliga väg (1964) och Gustaf Auléns Dag Hammarskjölds vitbok. Tvivel och tro i 

Vägmärken. (1970) hör till de mer välkända. Texterna i Vägmärken som översatts till många 

olika språk har mer systematiskt behandlats i Bernhard Erlings A Reader’s Guide to Dag 

Hammarskjölds Waymarks. (1999) och, om än i urval, av Kaj Falkman i En orörd sträng 

(2005) som jag tar upp längre fram i denna uppsats.  

                                                 
6
 Torén, Gunnel, Dag Hammarskjöld 1905-2005. A compilation of literature based on the collections of the Dag 

Hammarskjöld Library, Uppsala, Uppsala 2011, s. 3. 
7
 Torèn 2011, s. 3. 
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   Jag har inte funnit någon litteraturvetenskaplig text om Vägmärken. Därför är denna uppsats 

uppgift att med litteraturvetenskapliga utgångspunkter skapa en bas för fortsatta studier av 

texterna i Vägmärken.  

   I Dag Hammarskjöld Literature, On the 50th Anniversary of his Death under rubriken 

”Reports and papers by Dag Hammarskjöld” finns också en sammanställning med 63 titlar. 

Många är översättningar men grundmaterialet innehåller allt från Dag Hammarskjölds 

akademiska avhandling Konjunkturspridningen. En teoretisk och historisk undersökning. 

(1933) och tal och uttalanden genom åren till artiklar i Svenska Turistföreningens årsskrifter, 

liksom ungdomens korrespondens och Vägmärken. Under rubriken ”Translations by Dag 

Hammarskjöld” tas Dag Hammarskjölds och Karl-Ragnar Gierows översättning av Djuna 

Barnes drama Växelsången (1961) upp tillsammans med Hammarskjölds översättning av 

Saint-John Perses Krönika (1961).  

 

Teori och metod 

För att skapa en litteraturvetenskaplig bas i studiet av Vägmärken koncentrerar jag mig på 

struktur och form i verket. Analysen av enskilda texter får i det här sammanhanget stå tillbaka 

för utforskandet av dagboksformen, aforismen med dess historia och utveckling samt haikun 

med dess historia och poetiska form. Mitt tillvägagångssätt är en variant av närläsning 

underbyggd av en biografisk metod. Jag tar hjälp av resonemangen i Arne Melbergs 

Självskrivet. Om självframställning i litteraturen (2008) och även i viss mån Sidonie Smiths 

och Julia Watsons Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives (2010) 

när det gäller dagboksformen. När det gäller aforismen fördjupar jag mig i Anders Olssons 

forskning som redovisas i Skillnadens konst. Sex kapitel om moderna fragment (2006). 

Anders Olsson bygger på kunskap från framför allt det tyska och franska språkområdet. Jag 

tar också hjälp av The Oxford Book of Aphorisms (1983). Kunskap om haiku hämtar jag i 

första hand från Haiku and Modernist Poetics (2009) av Yoshinobu Hakutani och Kaj 

Falkmans En orörd sträng. Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier (2005). Jag 

studerar delar av den omfattande biografiska litteraturen om Dag Hammarskjöld som 

behandlar hans liv, tro och politiska gärning. I det sammanhanget vill jag särskilt framhålla 

Bo Beskows bok Dag Hammarskjöld. Ett porträtt (1968), som fungerar som motvikt i 

förhållande till alla teorier om Dag Hammarskjölds kristna tro.    
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Biografisk bakgrund 

För att förstå Vägmärken behöver man känna till något om Dag Hammarskjölds bakgrund. 

Litteraturen är omfattande. Jag har framför allt använt mig av Gustaf Auléns Dag 

Hammarskjölds vitbok. Tvivel och tro i ”Vägmärken” (1970), Bo Beskows Dag 

Hammarskjöld. Ett porträtt (1968), Lars Lamberts Dag Hammarskjölds Uppsala (2005) 

Sven Stolpes Dag Hammarskjölds andliga väg (1964), Mats Svegfors’ Dag Hammarskjöld. 

Den förste moderne svensken (2005), Bengt Thelins Dag Hammarskjöld.  Barnet  Skolpojken  

Studenten (2005) och Dag Hammarskjöld. FN-chefen och människan (2010), Brian Urquharts 

Dag Hammarskjöld (1972) och Peter Wallenstens Dag Hammarskjöld (1995).
8
    

 Av naturliga skäl blir en biografisk bakgrund av det här slaget bara en slags ram för det 

fortsatta resonemanget om Vägmärken. Jag försöker nämna åtminstone en del av det som jag 

tror varit viktigt för Dag Hammarskjölds utveckling. Eftersom texterna i Vägmärken är direkt 

eller indirekt kopplade till Dag Hammarskjölds vuxna liv och dessutom i minnesbilder 

behandlar hans uppväxt anser jag det relevant att försöka skapa en bild av hela livet så som 

det kom att gestalta sig för honom.     

   Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping 29 juli 1905 som den yngste i en brödraskara på 

fyra. Föräldrarna var Hjalmar Hammarskjöld (1862–1953) och Agnes Hammarskjöld, född 

Almquist (1866–1940). Agnes var alltså nästan fyrtio och Hjalmar fyra år äldre när Dag 

Hammarskjöld föddes. De äldre bröderna hade hunnit bli fjorton, tolv och fem år.  

   Hjalmar Hammarskjöld kom till Jönköping som hovrättspresident i Göta hovrätt efter att 

han avgått som justitieminister i F W von Otters ministär 1902. Han var också sedan 1904 en 

av ledamöterna i den permanenta skiljedomstolen i Haag.1905 var Hjalmar Hammarskjöld 

nyutnämnt statsråd och en av delegaterna i förhandlingarna om unionsupplösningen med 

Norge. Efter ett mellanspel som envoyé i Köpenhamn flyttar han med sin familj till Uppsala 

för att bli landshövding. 

   Dag Hammarskjöld växte upp i Uppsala där han som son till landshövdingen bodde på 

Uppsala slott. Inte bara i kraft av sin släkts traditioner utan rent konkret levde han på toppen 

av samhället. Han var som barn mycket naturintresserad och botaniserade i backarna runt om 

                                                 
8 De biografiska uppgifterna är hämtade från följande verk: Aulén 1970, Beskow 1968, Hammarskjöld 1954, 

Hammarskjöld och Lambert 2005, Lindegren1962, Lindholm 2006, Stolpe 1964, Svegfors 2005, Thelin 2005, 

Thelin 2010, Urquhart 1972 och Wallensten 1995.  
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slottet. Naturintresset följde honom livet igenom. Han blev en hängiven fjällvandrare och 

engagerade sig tidigt i Svenska Turistföreningen. Dag Hammarskjöld blev så småningom 

Svenska Turistföreningens vice ordförande, ett uppdrag som han behöll även sedan han 

utsetts till generalsekreterare för Förenta Nationerna. I fjällvärlden fanns skönhet, frihet och 

en andlighet i landskapet som han behövde och som gjorde att han ständigt återvände dit. Ofta 

vid tiden för sin födelsedag 29 juli. Livet igenom fjällvandrade han och han var också känd 

för att tycka om långa och raska promenader. 

   Dag Hammarskjöld gick i skola hemma hos Tant Hildur (Hildur Akselsson, dotter till 

universitetsbibliotekarien Aksel Andersson) från sex års ålder. När fadern var statsminister 

(1914–1917) bodde familjen i Stockholm men redan 1916 skrevs Dag Hammarskjöld in vid 

Uppsala Högre Allmänna Läroverk och bodde till att börja med i skolhushåll tillsammans 

med den fem år äldre brodern Sten. I Uppsala Högre Allmänna Läroverk tillbringade han 

sedan sju år fram till studentexamen. Han kom att bo på Uppsala slott, med avbrott för 

”statsministeråren” i Stockholm, från två till tjugotre års ålder. 

   Dag Hammarskjöld levde utanför och ovanför vanliga människors liv. Han bar på arvet från 

den Hammarskjöldska sidan som innebar en ämbetsmannaadel som såg som sin uppgift att 

tjäna riket. Från sin mors sida hade han intresset för religion och kultur, kanske främst 

litteratur. Hans morfars halvbror var författaren Carl Jonas Love Almqvist. Under åren i 

Uppsala Högre Allmänna Läroverk var han ordförande i kulturföreningen Artis Amici men 

som student valde han en annan väg.  

   Det förefaller som om hans personliga egenskaper och hans position som landshövding- och 

statsministerson i kombination gjort honom till en rätt ensam ung man. Han saknade inte 

vänner men verkar inte heller ha deltagit i något mer expansivt ungdomsliv. Kanske det 

faktum att han inte var så fysiskt aktiv (gymnastiken var hans sämsta ämne) i kombination 

med att han som landshövdingson säkert också var påpassad i småstaden Uppsala, hindrade 

honom lika mycket som hans eget inneboende allvar och försiktighet. Han var också bunden 

till sin mor som behövde hans hjälp och sällskap. Att han så småningom blev ”mätt på 

Uppsala” förefaller naturligt.
9
  

   När Hjalmar Hammarskjöld avslutat sin tid som landshövding flyttade familjen till 

Stockholm. Dag Hammarskjöld bodde kvar med sina föräldrar, först fram till moderns död 

1940 då han var 35 år gammal och sedan ytterligare fem år tillsammans med fadern. Först vid 

                                                 
9
 Hammarskjöld, Dag och Lambert, Lars, Dag Hammarskjölds Uppsala med Slottsbacken av Dag Hammarskjöld 

och en biografisk inledning av Lars Lambert, Uppsala 2005, s. 28. 
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40 års ålder skaffade han sig alltså ett eget hem. Hjalmar Hammarskjöld dog 1953, samma år 

som sonen blev FN:s generalsekreterare, men hann uppleva hans utnämning. 

   Man kan konstatera att spänningsfälten i uppväxten var många. I hemmet som det av barnen 

som blev kvar mellan en sträng far och en angelägen och utsatt mor där moderns varma 

religiositet med mystisk anstrykning stod i kontrast till den Hägerströmska filosofin som var 

förhärskande i Uppsala under den här tiden. I staden med en rad starka personligheter som 

bodde i och besökte Uppsala under hans ungdoms- och studenttid. I världen med första 

världskriget rasande runt knuten och fadern som ansvarig för nationens säkerhet och 

livsmedelsbristen i landet.
10

  

   Familjen Hammarskjöld hörde alltså till samhällets översta skikt, både i Uppsala och i 

Sverige. Landshövdingfamiljen och ärkebiskopfamiljen Söderblom var nära vänner, man 

umgicks med professorsfamiljerna i staden och Dag Hammarskjöld själv återfanns som 

student i en krets av unga män som skulle komma att utgöra nästa generation professorer. Han 

fick också ansvaret att ta hand om kungafamiljens ungdomar i Uppsala. ”Prinseländet” 

kallade han detta uppdrag.
11

               

   Hjalmar Hammarskjöld satt i Svenska Akademien på stol nr 17. Dag Hammarskjöld kom att 

efterträda honom på samma stol. Det var första gången i Svenska Akademiens historia som en 

son efterträdde sin far. Också ärkebiskopen Nathan Söderblom satt i Svenska Akademien. Allt 

detta och Dag Hammarskjölds kommande yrkesliv i Sverige bekräftar att han rörde sig i en 

krets av samhällets mest inflytelserika män, där alla kände alla.   

   Flickor och pojkar levde mer åtskilda än idag; inte förrän 1930 blev till exempel Uppsala 

Högre Allmänna Läroverk gymnasium för både flickor och pojkar. Sommaren 1921 var Dag 

Hammarskjöld på konfirmationsläger i Sörmland hos en som det förefaller framsynt 

kyrkoherde vars namn var Carl Persson. Han tog tillsammans med sin hustru Hedvig emot 

ungdomar från välkända familjer och blandade dem med bygdens barn. Här fick ungdomarna 

förutom konfirmationsläsning och nöjen lära sig att ta hand om sig själva och hjälpa till med 

allehanda praktiska saker. En bra början på ett självständigt liv men också säkert en nyhet för 

många. Här blandades också pojkar och flickor. Konfirmationslägret varade i sex veckor och 

det var första gången Dag Hammarskjöld var borta från hemmet under en längre period.   

   Dag Hammarskjölds intresse för kvinnor har diskuterats och ifrågasatts. Det fanns en 

kärlekshistoria under studenttiden som Sven Stolpe omnämnt. Dag Hammarskjöld var inte 

                                                 
10

 Åberg, Alf, Vår svenska historia, Stockholm 1978, s. 484 ff. 
11

 Birnbaum, Karl E., Den unge Dag Hammarskjölds inre värld  inblickar i en människas tillblivelse, Ludvika 

1998, s. 23. 
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ensam om att leva ensam. Men ju högre han steg i samhället desto mer ifrågasatt blev han. 

Anklagelser och försök att misskreditera honom genom att påstå att han var homosexuell 

kunde han inte bemöta och förneka utan att riskera att utsätta homosexuella människor i hela 

världen för ytterligare problem. Den säkraste källan i det här sammanhanget torde vara 

diplomaten Sverker Åström, själv homosexuell och under senare år mycket frispråkig i 

frågan. Dag Hammarskjöld och Sverker Åström var vänner, bland annat fjällvandrade de 

tillsammans. Sverker Åström hävdar bestämt att det inte fanns några som helst tecken på att 

Dag Hammarskjöld skulle vara homosexuell.
12

 Hans ensamhet förefaller inte ha varit ett 

aktivt val utan mer ett resultat av omständigheterna. 1956 fick han kontakt med Barbara 

Hepworth, en brittisk skulptris med vilken han så småningom inledde en intensiv brevväxling 

som enligt Kaj Falkman alltmer fick ”formen av en behärskad passion”.
13

  

   Dag Hammarskjöld läste franska, praktisk filosofi, och nationalekonomi vid Uppsala 

universitet och blev efter två och ett halvt år fil. kand. Valet av ämnen speglar både hans 

intressen och familjebakgrund. Enligt Sven Stolpe funderade han under ungdomsåren på att 

läsa teologi.
14

 Men för sin doktorsavhandling fjärmade han sig från både teologi och filosofi 

och valde nationalekonomi. Enligt Stolpe råkade han ut för en oförstående professor vilket var 

anledningen till att han flyttade över till Stockholms Högskola där han disputerade 1933.
15

 

Men dessförinnan hade han på grund av eller tack vare samme professor (i juridik) raskt läst 

in en jur. kand. Förste opponent vid disputationen var en ung nationalekonom vid namn 

Gunnar Myrdal. Avhandlingen fick betyget cum laude (ett betyg som gavs väl genomförda 

avhandlingar som dock inte förde forskningen framåt) och inte laudatur som var det högsta 

betyget  det enda som en person med Dag Hammarskjölds krav på sig själv skulle kunna 

vara nöjd med.
16

  

   Familjen Hammarskjöld var flitiga brevskrivare. Särskilt modern verkar ha ägnat mycket tid 

åt denna syssla. När man läser Bengt Thelins bok Dag Hammarskjöld. Barnet Skolpojken 

Studenten som i mycket bygger på familjens korrespondens får man en känsla av att breven 

fungerade som ett spindelnät som höll familjen samman. Frågor och svar, uppmaningar och 

redovisningar skickades fram och tillbaka. Hjalmar Hammarskjöld som ofta befinner sig på 

annan ort styr familjen med hjälp av breven. Fältorder utdelas och familjemedlemmarna har 

att rätta sig därefter åtminstone så länge som de är beroende av familjefaderns underhåll. 

                                                 
12

 www.daghammarskjold.se (2012-04-16) 
13

 Falkman, Kaj, En orörd sträng. Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier, Stockholm 2005, s. 155. 
14

 Stolpe, Sven, Dag Hammarskjölds andliga väg, Stockholm 1964, s. 23. 
15

 Stolpe 1964, s. 24 och 29. 
16

 Stolpe 1964, s. 31. 

http://www.daghammarskjold.se/
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Hjalmar Hammarskjöld var inte vad vi idag skulle kalla en social person. Men i breven som 

Bengt Thelin hänvisar till får man ändå en känsla av en ansvarsfull familjefar.
17

 Det är 

anslående i hur hög grad Dag Hammarskjöld följer i sin faders fotspår, trots deras olika 

personligheter. Fadern var en utpräglad språkbegåvning som liksom Dag Hammarskjöld 

ägnade sig åt översättningsarbete för nöjes skull. Han var också liksom sin son fjällentusiast 

och drog sig årligen tillbaka till Storlien för att få lugn och ro. Att på olika sätt axla ansvaret 

för nationen var en uppgift för såväl Hjalmar och Dag Hammarskjöld som tidigare släktled. 

Ändå var den tyngd som fadern utgjorde, inte bara för Dag utan även de andra bröderna, 

påfallande.
18

 Att själv växa sig stor i skuggan av en framgångsrik man är inte det lättaste och 

ändå är det underförstådda kravet just detta. Dag Hammarskjölds mor Agnes var till skillnad 

från sin man en mycket social person. Hon var känslosam och religiös med dragning åt det 

mystiska. Hon var sjuklig i perioder och i mångt och mycket var hon en motsats till sin 

robuste make. Hon förefaller också emellanåt ha lidit av att vara outbildad och i total 

beroendeställning i förhållande till sin man. 
19

 Hon gjorde vad som stod i hennes makt för att 

sköta sina uppgifter som maka, mor och landshövdingshustru, statsministerns fru med mera. 

Hon hade alltså många officiella plikter men hennes främsta uppgift var ändå sönerna och 

familjen. Hon var ofta ensam eftersom Hjalmar Hammarskjöld reste i tjänsten men också 

själv sökte lugn och ro i till exempel Storlien. Ibland stannade Hjalmar Hammarskjöld kvar i 

Uppsala under det att familjen eller delar av den vistades på sommarpensionat.
20

 Av 

familjekorrespondensen framgår att sönerna fick ett stort ansvar när det gällde att värna 

Agnes situation och hälsa. Särskilt Dag Hammarskjöld som den yngste och den som stannade 

kvar i hemmet fick och tog ett stort ansvar i förhållande till modern. Att han stod sin mor nära 

är allmänt omvittnat och med åren förefaller hon ha blivit alltmer beroende av honom. 

Modern balanserade faderns stränghet och krav med en känslosam kärleksfullhet, omsorg 

men också ängslan. Kanske finns en del av svaret till Dag Hammarskjölds ensamhetskänslor i 

det faktum att han kom att balansera mellan föräldrarnas olika krav och behov.  

   Dag Hammarskjöld gjorde en ämbetsmannakarriär i Sverige. Han var inte någon frontfigur 

men innehade viktiga poster som statssekreterare i finansdepartementet, sekreterare i 

Riksbanken och senare Riksbanksfullmäktiges ordförande. 1947 övergick han till 

utrikesdepartementet, var kabinettssekreterare ett par år och kom sedan att ingå i regeringen 

som opolitiskt konsultativt statsråd. Han var också svensk huvuddelegat i OEEC, det vill säga 

                                                 
17

 Thelin 2005, till exempel s. 125. 
18

 Beskow 1968, s. 12. 
19

 Thelin 2005, s. 174. 
20

 Thelin 2005, s. 93-94. 
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Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete, 1948–1953, vilket gjorde honom känd 

som förhandlare i Europa. Han var skarp i analysen, uthållig (både fysiskt och psykiskt) i 

förhandlingar, hade lätt för att komma ihåg fakta och var kreativ när det gällde att komma 

med handlingsförslag. Han talade engelska, tyska och franska flytande och var dessutom 

kulturellt och vetenskapligt bevandrad. Allt detta hade han stor nytta av i det internationella 

arbetet i OEEC och senare inom FN. Han var en ”grå eminens”, en oförvitlig ämbetsman som 

såg sig som ”bärare av effektivitet och omutlighet”.
21

  

   Dag Hammarskjöld var inte allmänt känd  man får inte glömma att medierna vid den här 

tiden fungerade annorlunda än idag. Detta var i TV-mediets barndom. Bo Beskow skriver till 

exempel i sin bok inför frågan om han vill porträttera honom: 

 

        Jag hade målat ett porträtt av Ernst Wigforss, och medan denne  

        stormade fram och tillbaka i ateljén, ivrigt pratande, kom vi att  

        diskutera litteratur. Man kan ju inte läsa allt, och jag frågade  

        Wigforss hur i all världen han kunde veta vad som var värt att läsa?  

        ’Det får jag veta av Dag Hammarskjöld!’ 

           Jag var nyfiken på denne beläste man, han lät trevlig på telefon, 

         men innan jag bestämde mig måste jag ta en titt på honom.
22

 

 

 

I Sverige blev alla mycket förvånade när Dag Hammarskjöld utsågs till generalsekreterare, 

inte minst han själv. Säkerhetsrådet hade haft svårt att enas när hans namn dök upp. Han var 

som sagt känd i europeiska kretsar, USA lyssnade på sina allierade i Europa och en person 

från neutrala Sverige var också acceptabel för Sovjetunionen. Möjligen trodde man att man 

skulle få en generalsekreterare som inte var alltför stridbar. Där misstog man sig dock. Dag 

Hammarskjöld fäste stort avseende vid FN-stadgan och den ed som han avlade när han åtog 

sig ämbetet som generalsekreterare. FN-sekretariatet blev under honom självständigt och 

idérikt. Han började med att kasta ut FBI och få ordning i FN-skrapan i New York. Det 

politiska genombrottet kom när han, genom att personligen ingripa, lyckades få loss de 

amerikanska flygare under FN-befäl som suttit fängslade i Kina sedan Koreakriget. Hans 

agerande i Suezkrisen väckte också uppmärksamhet. Här formades FN:s fredsbevarande 

styrkor och inom några veckor ändrades situationen i Mellanöstern. Hammarskjöld arbetade 

påfallande snabbt och effektivt. I Ungern-krisen 1956 förmådde inte FN ingripa men i 

kriserna i Libanon 1958 och Laos 1959 fanns det större möjlighet att agera. 1960 vände sig så 

det självständiga Kongo till FN. Situationen i Kongo var mycket komplicerad och läget från 

                                                 
21

 Wallensteen 1995, s. 8. 
22

 Beskow 1968, s. 9. Ernst Wigforss var socialdemokratisk finansminister och teoretiker.  
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början skarpt. Det handlade om att hålla ihop Kongo som en nation, undvika inbördeskrig och 

se till att landet inte blev ett slagfält för öst och väst. Dag Hammarskjöld fick Sovjetunionen 

emot sig men hävdade i sitt berömda tal i oktober 1960: 

 

        Det är inte Sovjetunionen eller för den del någon av de andra 

          stormakterna som behöver Förenta Nationerna för sitt skydd; 

          det är alla de andra. I den meningen är organisationen framför- 

          allt deras organisation och jag är djupt övertygad om den klok- 

          het varmed de kommer att kunna använda den och vägleda den. 

          Jag kommer att stanna på min post min ämbetstid ut som orga- 

          nisationens tjänare i alla dessa andra nationers intresse så länge 

          de önskar att jag skall göra detta.
23

  
 

Det var under en resa till Ndola i Nordrhodesia (idag Zambia), för att förhandla om 

vapenstillestånd med Katangaprovinsens ledare Tshombe, som Dag Hammarskjölds plan 

kraschade och alla ombord omkom. FN:s insats i Kongo fortsatte i ytterligare tre år och 1963 

stoppades Katangas utbrytningsförsök.  

   Vad som hände när planet kraschade är fortfarande oklart. Klockorna stannade på 00.20 

lokal tid den 18 september 1961. Inte förrän sexton timmar senare hittades vraket bara 15 km 

från flygplatsen i Ndola. Det stora tidsspannet mellan kraschen och den tidpunkt då planet 

hittades har gett upphov till mängder av frågetecken och teorier kring vad som egentligen 

hände. Var det en olycka, en krigshandling eller ett sabotage? Dag Hammarskjöld, som inte 

tyckte om säkerhetsbälten, återfanns utanför planet med ryggen bruten på flera ställen.  

   Hans kropp fördes till Uppsala, där en TV-sänd statsbegravning ägde rum i Uppsala 

domkyrka. Dag Hammarskjöld vilar i familjegraven på Uppsala gamla kyrkogård. 
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Ett brev som förord 

Brevet som citeras i förordet till Vägmärken kräver ytterligare några kommentarer. 

Manuskriptet till Vägmärken, och det förseglade brevet till Leif Belfrage, återfanns i Dag 

Hammarskjölds sängbord på 73:e gatan i New York. Det var Per Lind, hans personlige 

assistent under de första tre åren som generalsekreterare i FN, och testamentsexekutor 

advokaten Magnus Lindahl som fann manuskriptet under arbetet med att ta hand om Dag 

Hammarskjölds privata papper. Detta uppdrag hade de fått strax efter det att Dag 

Hammarskjöld hade rest till Kongo i september 1961. I ett brev daterat 11 september 1961 

fick de besked om vad som skulle göras om något skulle hända honom.
24

 

   Det tog ett par år innan Leif Belfrage i samråd med Per Lind och Dag Hammarskjölds äldste 

bror Bo kom fram till att manuskriptet skulle ges ut. 1963 kom Vägmärken på Bonniers 

förlag. 1964 gavs den ut på engelska av Alfred A. Knopf i New York. Det var 

litteraturvetaren Leif Sjöberg (1925–2001) tillsammans med W. H. Auden, som hörde till Dag 

Hammarskjölds litterära umgänge i New York, som översatte manuskriptet till engelska. 

Vägmärken blev då Markings.
25

  

   Boken är full av både dolda och uppenbara litterära referenser, såväl religiösa som profana. 

Redan i brevet till Leif Belfrage finns en intressant referens. Dag Hammarskjöld hade kommit 

på att en överhettad hjärna inte gärna vilar bara för att arbetsdagen är över men att man kan 

lura den genom kasta sig över något helt annat som upptar ens tankeförmåga och på så sätt 

skjuta andra tankar åt sidan för en stund. Så han vilade sig med översättningsarbete.
26

  

    Dag Hammarskjöld både översatte och umgicks, framför allt per brev, med diplomaten och 

författaren Saint John Perse, vars egentliga namn var Aléxis Léger.  Hammarskjöld hade bett 

Perse skriva ”En dikt till jorden, människan och tiden”. När så Perse skrev Chronique 

(Krönika) och sände den till honom gjorde han det med orden ”Här är den”, alltså samma ord 

som Dag Hammarskjöld använde i brevet till Leif Belfrage.
27

 Jag uppfattar det som en 

blinkning till Leif Belfrage som eventuellt kände till historien om Perses dikt och en 

markering av att han gav det som efterfrågades, nämligen en bild av Dag Hammarskjöld. 

   Med anledning av att Perse (på förslag från Dag Hammarskjöld) 1960 fått Nobels 

litteraturpris intervjuas Dag Hammarskjöld i Le Figaro litteraire. Han får då frågan om han 

har något litterärt arbete på gång. ”Ni förstår, säger han istället för svar, utom de sista två eller 

tre månaderna, har jag alltid lyckats anslå en eller två timmar om dagen åt vad jag kallar de 
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 Thelin, Bengt, Dag Hammarskjöld, FN-chefen och människan 2010, s. 99. 
25

 Thelin 2010, s. 87. 
26

 Beskow, Bo, Dag Hammarskjöld, Ett porträtt, Stockholm 1968, s. 55 
27
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allvarliga tingen, och jag tänker fortsätta att göra det. – De allvarliga tingen, herr 

generalsekreterare? – De allvarliga tingen, ja visst, de som gäller en människas personliga liv, 

i varje fall mitt. Jag läser, och att översätta är ett sätt att läsa.”
28

 Detta är ett typiskt svar på en 

fråga som han uppenbarligen inte vill besvara. Han var känd för att svara vänligt men 

kryptiskt på frågor som han ville undvika. Min gissning är att det är under dessa dagliga 

timmar ägnade ”de allvarliga tingen” som han också skriver på Vägmärken. Han gör dock inte 

något uppehåll under sin sista tid i livet. Det sista vägmärket är daterat 24 augusti 1961; den 

18 september samma år omkom han i Ndola i nuvarande Zambia. 

 

Struktur 

En komplikation vid läsningen av Vägmärken är skuggan från ”generalsekreterarskapet”. Vi 

ser texterna i ljuset av detta. Det gjorde naturligtvis också Dag Hammarskjöld själv när han 

under senare år började räkna med en utgivning av Vägmärken. Uppenbarligen har han 

redigerat hårt i sina texter. Åren 19251930 upptar texterna 4 sidor, sedan uppstår ett glapp, 

inte förrän 1941 är han tillbaka. Texterna 19411942 består av 5 sidor, sedan saknas tre år, 

19451949 består de av 13 sidor och 1950 av 31 sidor. Året 1951 finns inte alls med. Från 

1952 och fram till och med 1961 upptar texterna allt från 4 till 19 sidor per år.  

   Dateringen för de första texterna är 19251930 och rubriken som han sätter för denna första 

avdelning lyder ”SÅ VAR DET”. En rubrik som uppenbarligen har tillkommit i efterhand. Så 

förefaller det också vara med rubrikerna för åren 19411942 som är ”MELLANÅR”, 

19451949 som är ”MOT NYA STRÄNDER  ?” och 1950 som är ”SNART STUNDAR 

NATTEN  ”. Under flera år på 50-talet inleder Dag Hammarskjöld med orden ”Snart stundar 

natten” från en psalm av Franz Michael Franzén (17721847) som hans mor brukade läsa vid 

nyår. Jag vill här återge den första och sista strofen eftersom den ger en ingång till både Dag 

Hammarskjölds tro och känslor. 

 

Psalm 119. 

1. Den korta stund jag vandrar här, 

Vad fruktar jag och klagar? 

Han som den gode herden är,  

Han mina steg ledsagar. 

Han som gav livet för sin hjord 

Än med sin Ande och sitt ord 

Är när oss alla dagar. 
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5. Hur tomt är allt vad världen har, 

Hur kort dess nöjen vara! 

Snart stundar natten, då envar 

Av oss skall hädanfara. 

Och då, vad är alla lycka här 

Emot det löftet: ”Var jag är, 

Där skolen I ock vara.”
29

 

 

  

   Längre än så kom inte Dag Hammarskjöld i rubriksättningen av första delen av Vägmärken. 

Längre fram återkommer rubriker endast till dikten ’SINGLE FORM’ 1958 och i samlingen 

haikudikter från 1959 och då är de mer direkt förknippade med dikten och de olika avsnitten 

och förefaller inte ditsatta i efterhand.
30

 

   Arne Melberg räknar i sin bok Självskrivet, Om självframställning i litteraturen (2008) upp 

olika litterära strategier för självframställning: ”självbiografi, självporträtt, memoar, minnen, 

vittnesmål, bekännelse…”
31

 Dag Hammarskjöld har själv använt det engelska ordet ”profile” 

som på svenska ligger närmast självporträtt eller levnadsbeskrivning. Men så lätt låter sig inte 

Vägmärken definieras. Det är en sammansatt text som består av olika delar prosa och lyrik. 

Vill man få med prosastyckena, aforismerna och dikterna och ser texterna placerade under 

årtal ligger det närmast till hands att kalla Vägmärken för en dagbok eller med Dag 

Hammarskjölds egna ord ”en sorts dagbok”. Men en dagbok som liknar ett litterärt konstskåp 

med många lådor att öppna, där olika litterära former prövas och där det finns mängder av 

anspelningar och referenser för den som söker. 
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 Den svenska psalmboken, 1937, s. 78. 
30

 ”Single Form” är titeln på en skulptur av Barbara Hepworth som idag finns i förstorad version utanför FN i 

New York. 
31

 Melberg, Arne, Självskrivet, Om självframställning i litteraturen, Stockholm 2008, s. 7. 
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Självframställning 

Arne Melberg introducerar begreppet självframställning som ett sätt att beskriva ”de 

strategiska möjligheter varmed författaren kunde ägna sig åt att minnas, rekonstruera och 

konstruera sig själv och sitt själv”.
32

 De traditionella termerna är självbiografi, självporträtt, 

memoar och även dagbok som Melberg ägnar ett eget kapitel. Han anser att det litterära 

självet kan se ut på många olika sätt och väljer för sin framställning både författare som vill 

berätta öppet om sig själva och sitt liv och författare som vill anta en förklädnad. 

   Melberg försöker komma ifrån allt som han anser belastat med litterär metafysik och ett 

antingen – eller där tankar sorteras i sina motsatser ”som gör världen antingen god eller ond, 

kunskapen antingen sann eller falsk och litteraturen antingen riktig litteratur (alias: fiktion) 

eller icke”.
 33

 Han menar att självframställningen är både och, litterär och verklighetsanknuten 

på en gång.
 
 

   Melberg nämner Michel Beaujour som i Miroirs d´encre (1980) behandlar självbiografin 

och självporträttet. Självbiografin är lineär och går från ursprunget till nuet medan 

självporträttet däremot är mer associativt och inte lineärt. Självporträttet blir ett resultat av sitt 

eget skrivande, sin egen skrift. Melberg hänvisar också till Philippe Lejeune och Le pact 

autobiographique (1975). Lejeune anser att självbiografin kräver en pakt eller ett kontrakt 

mellan läsare och författare och en försäkran från författarens sida att han/hon finns både som 

den som berättar och den som det berättas om. 

   Melberg använder termen självframställning eftersom han anser att det litterära självet är en 

konstruktion som kan skapas på olika sätt. Han lutar sig mot anglosaxisk teori och talar om 

självbiografin som den lineärt sammanhängande berättelsen som ger de annars tillfälliga 

livshändelserna mening eller att livet förmodas ha narrativ karaktär och det därför är genom 

berättelsen som självet ska framställas. Melberg väljer att odla tanken på berättelsen som en 

meningsgivande strategi och menar att berättelsens konstruktion är viktig i dagens litterära 

självframställningar. Han tar också upp filosofen Galen Strawson som hävdar att det finns två 

personlighetstyper. Den ”diakrona” föreställer sig livet som en berättelse med början mitt och 

slut; livets mening finns i ”upptäckten och fullkomningen av denna berättelse”. Den andra, 

den ”episodiska”, finner livet och dess mening i dess enskildheter, episoder, höjdpunkter.
34
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   Melberg tar också upp jagets fördubbling, det vill säga det som sker när en person 

bestämmer sig för att skriva om sig själv, skriva fram sig själv, och han skiljer på det färdiga 

och det ofärdiga självet. De flesta självframställare rör sig mellan dessa positioner där det 

skrivande jaget är det färdiga och det beskrivna det ofärdiga. Men skrivandet är en 

upptäcktsfärd och leder till ifrågasättanden. De gamla frågorna ”Vem är jag?” eller ”Vem var 

jag?” utgör motiven till skrivandet. Självframställaren söker det meningsfulla sammanhanget i 

sitt liv. Viktigast när självet ska konstrueras är minnet. Visa, söka, dölja är nyckelord och 

distinktionen mellan privat och offentligt är också viktig, något som självframställningen både 

utnyttjat och överdrivit.  

   Melberg ägnar ett kapitel i sin bok åt litterära dagböcker där avståndet mellan det levda och 

skrivna livet minimeras. Dagboken är också intressant som ofärdig form. Det finns inget givet 

slut, allt kan ändras. Den är den form, av alla självframställningar, som kommer närmast det 

dagliga livet. Den bygger inte på den stora berättelsen utan består av en mängd enskildheter, 

små berättelser. Detta måste betraktas, anser Melberg, som en generell uppfattning av 

dagbokens väsen, som naturligtvis kan användas på olika sätt av olika författare. Det faktum 

att dagboken minimerar avståndet i tid mellan det upplevda och dess utsaga är formmässigt 

attraktivt. Det underbygger också intrycket av autenticitet. 

   Dagboken har en lineär temporalitet men kan inte ha någon konklusion eftersom formen är 

helt öppen med digressioner och associationer. Den rör sig på så sätt fritt i tid och rum, 

dateringen till trots.  

   Dagboken har använts som litterär verkstad av bl a Kafka och Anaïs Nin. Dagboksnotiser 

övergår i drömmar, fantasier och litterära texter. Övergångarna är flytande och det finns inte 

”någon stabil gräns mellan dokumentation och litterär konstruktion, mellan liv och text”.
35

 

Melberg påpekar att det handlar lika mycket om en dagbok som är privat som en arbetsbok 

som är litterär. Melberg tar upp dagboksskrivare som Fernando Pessoa som använder 

heteronymen Bernando Soares och låter honom föra pennan, och Jean Genet som ”påminner 

oss om att varje dagbok har en poetisk potential: en dagboksnotis kan lätt växa över sina 

breddar och fyllas med minne och fantasi”.
36

 Genet överskrider den magiska gränsen mellan 

verkligheten och fiktionen. 

   Anaïs Nins dagbok är en arbetsbok men också en medspelare i hennes liv utifrån vad hon 

tar med respektive utelämnar i berättande och beskrivning och dessutom vad hon visar av sina 
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texter för de inblandade. Dagboken blir en arbetsbok och en utgångspunkt för litterär 

konstruktion och omedelbar representation. 

   I avsnittet om Gombrowicz framhåller Melberg dagboken som en konstruktion av en litterär 

persona. Skrivandet innebär en positionering bortom invanda positioner och roller. 

Gombrowicz försöker också skriva om sig själv i tredje person och Melberg noterar: 

           
          Att ’tala om sig själv både i första och tredje person’ är i  

själva verket bara en grammatisk konsekvens av den per- 

spektivering som alla former för självframställning förut- 

sätter och utvecklar: självframställningens själv befinner  

sig, som jag flera gånger påmint om, alltid på en annan tid  

och plats än det själv som framställs. Där finns med andra  

ord alltid ett jag som skriver och ett beskrivet eller omskrivet  

jag.
37

  

 

   Melberg avslutar kapitlet med konstaterandet att dagboksformen nog är ett tidsbegränsat 

fenomen, som hör till den tid då alla litterära former och bestämningar av jaget stöptes om, 

men han anknyter ändå till dagens bloggar som en nutida avnämare. Det gör också Sidonie 

Smith och Julia Watson i Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives 

(2010). Men de koncentrerar sig ändå på dagbokens historiska form. Den berättande 

personan, skriver de, skapas genom den kraft som uppstår när texten, som bygger på 

erfarenhet, hela tiden växer.
38

 En dagbok är fragmentarisk, den är föränderlig och i allra 

högsta grad en process. Även om självkonstruktionen i den skrivna dagboken är möjlig att 

kommentera och korrigera i efterhand kommer själva omedelbarheten i genren från 

författarens brist på kunskap om utgången i hans livs intrig. Det innebär överraskningar för 

både författare och läsare. Liksom Melberg tar Smith och Watson upp Lejeune som 

observerar att det på senare tid har uppstått en dikotomi mellan dagbok och självbiografi.
39

 

Dagboken är en praktik, ett sätt att leva, vars resultat ofta är dunkelt och inte speglar livet på 

samma sätt som en självbiografi. En dagbok har så många fler former och funktioner. Även 

om den aldrig är fullt uppriktig eller hemlig motiveras dagboken ändå av viljan att 

kommunicera och övertyga. 
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Dagboksformen 

Melberg skriver helt i linje med Dag Hammarskjöld att ”självframställningen är litteraturens 

sätt att kanske inte besvara men åtminstone diskutera den fundamentala frågan Vem är 

jag?”.
40

 Han vill göra en kartläggning av strategierna för den litterära självframställningen. 

Jag kommer att använda mig av Melbergs resonemang för att försöka utröna hur Dag 

Hammarskjöld bygger upp bilden av sig själv (”den enda riktiga ’profile’ som kan tecknas”).  

   Melberg framhåller att strömmen av självframställande litteratur ”insisterar på litteraturens 

verklighetsbetydelse och verklighetsförbindelser”.
41

 Författaren som medium mellan något 

gudomligt och läsaren och texten som självständig är onekligen långt borta när det gäller 

Vägmärken. Snarare framstår texten som en kamp mellan olika krafter i Dag Hammarskjölds 

liv och att tänka bort författaren är så gott som omöjligt. Den inre kamp som han ger uttryck 

för i sina texter återspeglas i såväl minnesbilder som i förtvivlade böner och självuppgörelser 

utan att läsaren blir förvirrad eftersom den yttre ramen är känd.  

   Men Vägmärken är inte en självbiografisk bok som man läser rakt igenom utan snarare en 

tankebok att återkomma till med jämna mellanrum. För trots dateringen är den inte lineär utan 

associativ och alltså mer ett självporträtt än en självbiografi. Det handlar om ett samspel 

mellan porträtt och berättelse. Det skapas ett porträtt genom upplevelserna, diskussionen, 

ifrågasättanden och konstateranden som kommer fram i texterna. Man förstår att författaren 

kämpar med sin egen personlighet, tillvaron som han uppfattar den, livet som det kommer till 

honom och tron som innebär krav men också ger stöd, mening och kanske mer tröst än hopp. 

I porträttet som skapas under många år (1925–1961) finns också en utveckling som bidrar till 

att berättelsen om Dag Hammarskjöld växer fram. Den finns annars framför allt i det som är 

allmänt känt om Dag Hammarskjöld som offentlig person. Han hade levt relativt obemärkt 

och inte varit någon frontfigur innan han blev utsedd till generalsekreterare. Men i samband 

med utnämningen började också hans offentliga livsberättelse skapas. Den kom att samspela 

med den bild av och berättelse om Dag Hammarskjöld som stiger fram i Vägmärken. I stora 

drag handlar den om en mycket känslig och intellektuellt begåvad människa med absolut 

integritet. Han föds in i överklassen med ansvar för rikets väl och ve, en tradition som han, 

liksom bröderna, fostras i. Han är intellektuellt välutvecklad men fysiskt tillbakadragen. Han 

intresserar sig för kultur och litteratur men också för naturen, som barn i den nära 
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omgivningen runt Uppsala slott där familjen bor och som ung framför allt i den svenska 

fjällvärlden. Han gör det som förväntas av honom, tar studenten med goda betyg och läser 

både juridik och ekonomi vid universitetet. Han doktorerar och blir en man i staten. Men han 

ser inte meningen med sitt liv.  

 

        Jag begär det orimliga: att livet skall ha en mening.     

                Jag kämpar för det omöjliga: att mitt liv skall få en mening. 

                Jag vågar inte, vet inte hur jag skall kunna tro: att jag inte är 

          ensam. (s. 69.) 

 

 

Han förtvivlar samtidigt som han går till rätta med sig själv och sina svagheter. Inte förrän 

han blir utnämnd till generalsekreterare tycker han sig förstå varför hans liv gestaltat sig som 

det gjort, varför han inte har familj till exempel. Det visar sig att det finns en mening med 

hans liv och han upplever det som Guds verk, han är beredd att offra allt. 

 

       När Gud handlar sker det i de avgörande ögonblicken - såsom nu 

        - med en hård målmedvetenhet, ett sofokleiskt raffinemang. När 

        stunden är mogen tar han sitt. Men vad har Du att säga – Du är ju 

        bönhörd. Gud har användning för Dig också om det icke tycks 

        passa Dig för ögonblicket, Gud ”welcher den Menschen zer- 

        malmt, wenn er den Menschen erhebt”. (s. 71.) 

 

Han visar sig vara rätt man på rätt plats och bidrar till att FN blir en avgörande faktor i den 

internationella politiken. Han skapar sig snabbt ett namn som förhandlare i svåra 

mellanstatliga situationer och blir något av en hjälte. När han dör under ett uppdrag i tjänsten 

är det en hjältedöd och han hedras med statsbegravning hemma i Sverige. Berättelsen blir 

fullkomlig genom att man i Vägmärken kan följa hans inre kamp. En stor man som utifrån 

sina egna upplevelser och tillkortakommanden tar upp teman som ensamhet, död, ärlighet, 

feghet, känslighet, krav och offer. 

   Melberg tar upp Philippe Lejeunes tankar om en pakt eller ett kontrakt mellan författaren 

och läsaren för att avgränsa självbiografin som genre. Det gäller att få läsaren övertygad om 

att den som berättar och den det berättas om är samma person.
42

 Samtidigt talar han om 

dagbokens viktigaste kännetecken, nämligen dess hemliga karaktär.
43

 I spänningsfältet mellan 

dessa två utgångspunkter finns Vägmärken. Dag Hammarskjöld hävdar att han börjat skriva 

utan någon tanke på att någon skulle få se det han skrivit, alltså i hemlighet. Han har använt 

dagboken som en möjlighet att formulera och diskutera sina känslor och tankar. Men det är 
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ingen vardagsprosa han skriver utan han formulerar sig litterärt, prövar olika former av dikt 

och prosa. Kanske använder han liksom Kafka och Nin dagboken som en litterär arbetsbok.
44

  

Någonstans finns en dröm om att i framtiden kunna ägna sig mer åt litterär gestaltning eller 

privat skrivarbete som han kallar det. Den drömmen formulerar han i ett brev till vännen Bo 

Beskow.
45

 Någonstans på vägen, i samband med att han blir generalsekreterare, blir han 

medveten om att texterna kanske ändå kommer att bli offentliga. Han har stigit ut i rampljuset 

och i och med det blir allt han gör och skriver en angelägenhet för offentligheten. Han är från 

ungdomen van att se det så. Hans far påpekade i ett brev, under det att Dag Hammarskjöld 

som student befann sig i Cambridge, att deras korrespondens skulle kunna vara av intresse för 

eftervärlden.
46

 Naturligtvis såg Dag Hammarskjöld vid det tillfället saken utifrån faderns 

position och inflytande i svensk politik men han fick också med sig en kunskap om vad 

offentligheten innebär. Följande citat är från år 1951 då han själv ännu inte ”slängts fram i  

rampljuset”. 

 

        Kring den som slängs fram i rampljuset börja legenden spinnas 

        som kring en död. Men den döde riskerar ej att falla för frestelsen 

        att ge legenden näring, att acceptera dess bild som sin verklighet. 

        Stackars den som förälskar sig i sin bild, sådan den tecknas av opi- 

        nionen under offentlighetens smekmånad! 

        (s. 53.) 

 

När han inser att dagboken med stor sannolikhet kommer att bli offentlig, och när han 

kommer fram till att han faktiskt önskar det för att justera bilden som skapats av honom, får 

man anta att han ser sina texter med andra ögon. Det är nu om inte förr man anar att han 

börjar redigera i materialet, ta bort vissa texter och sätta rubriker. Han börjar sakta formulera 

en pakt med sina eventuella läsare: 

 

        Du frågar om icke dessa anteckningar till slut är ett svek mot den 

          livsväg de själva vill utstaka? 

          Dessa anteckningar - ? De var vägmärken resta när du nått en  

          punkt där du behövde dem, en fast punkt som icke fick gå förlo-  

          rad. Och så har det förblivit. Men ditt liv har ändrats och du räk- 

          nar nu med möjliga läsare. Kanske du rentav önskar dig dem! För 

          någon kan det dock få betydelse att se en ödesväg om vilken den  

          levande ej ville tala. Ja, men endast om dina ord har en ärlighet  

          över fåfänga och självbespegling. (s. 110.) 
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I den här texten från 26 december 1956 är hans läsare medvandrare genom livet men de ska 

inte mötas förrän författaren vikit av från vägen och är död. Den exakta dateringen av vissa 

texter börjar Dag Hammarskjöld med i samband med att han blir utnämnd till 

generalsekreterare 1953. Tidigare har han bara använt sig av årtal. Hans första text kopplad 

till en viss dag är ett citat på franska av teologen och filosofen Thomas a Kempis. Datumet är 

7 april 1953. Tre dagar senare svor han ämbetseden som FN:s generalsekreterare inför 

generalförsamlingen. (Beslutet togs i säkerhetsrådet redan den 31 mars.) Här finns 

livsberättelsens peripeti. Den har dock föregåtts av misströstan. 1952 inleder han med: 

 

          ”Snart stundar natten -.” Vad vägen är lång. Men den tid den re- 

            dan tagit, hur väl har jag inte behövt den för att lära mig vad den 

            leder – förbi.”  

            (s.65) 

 

 

Det finns något uppgivet och torrt iakttagande över detta vägmärke skrivet av en man som 

står vid sidan av. Tomheten plågar honom och någon gång under 1952 utbrister han: ”Ge mig 

något att dö för !” Han skriver om bristen på samliv och konstaterar samtidigt att han ”begär 

det orimliga: att livet skall ha en mening”. Och redan här, i anslutning till denna ensamhet och 

meningslöshet, konstaterar han: 

 

          Löjligt, detta meddelsebehov! Varför skall det betyda så mycket 

            att åtminstone någon sett insidan av ditt liv? Varför skriver du 

            detta, för all del för dig själv – men också, kanske också för andra?  

            (Sid.69) 

 

Han är inne på det hemliga dagboksskrivandets dilemma, själva formulerandet syftar till 

kontakt. Det kan handla om en kontakt inåt där dagboksskrivaren tydliggör saker och ting för 

sig själv men det finns också alltid en inbyggd möjlighet att formuleringarna skulle kunna 

användas för att få kontakt med andra.   

   Det är här i slutet av 1952 som han lär känna konstnären Bo Beskow. Dag Hammarskjöld 

kontaktade honom för ett porträtt till Riksbanken där Dag Hammarskjöld var ordförande. Bo 

Beskow konstaterar att en bidragande orsak till deras fortsatta vänskap var säkert det faktum 

att de träffats i anslutning till den stora vändpunkten i Dag Hammarskjölds liv. Utifrån 

Vägmärken kan man se att de träffades under en tid då Hammarskjölds existentiella förtvivlan 

och längtan efter kontakt och närhet var stor. Under sittningar för ett porträtt hinner mycket 

avhandlas och det var också Bo Beskows sätt att arbeta att försöka få föremålet i fråga att 
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slappna av och i mesta möjliga mån glömma ”att sitta för ett porträtt”. Det var nu inte helt lätt 

med Dag Hammarskjöld men goda vänner blev de.
47

  

   Melberg använder termen självframställning för han inser att det finns många 

tillvägagångssätt när det gäller att konstruera det litterära självet. Grundläggande är jagets 

fördubbling i det skrivande och det beskrivna jaget. Hammarskjöld kallar sina texter 

”förhandlingar med mig själv – och Gud”.
48

 Helheten är ett samtal om livet, hans eget privata 

öde men också det han delar med alla andra människor. Han för ett samtal med sig själv och 

ibland med sin Gud. I samtalet använder han sig av ”jag” men lika ofta av ett utpekande ”du” 

och ibland även av ett ”han” trots att man upplever att han talar om sig själv. Dagbokens 

öppna form, som rör sig fritt i tid och rum men ändå är bunden till datum eller årtal, är en 

perfekt form för det samtal som Hammarskjöld för. Melberg skriver: ”Dagboken kombinerar 

således en underbar frihet till att utveckla litteratur med den lika underbara förvissningen om 

att den egentligen inte alls är litteratur.”
49

 I Hammarskjölds livssamtal kan han således utan 

problem föra in aktuella upplevelser liksom minnen och också litterärt arbeta med texternas 

innehåll och form. Han kommer, allt eftersom åren går, mer och mer att använda sig av 

dikten. Han använder sig också allt oftare av dagboksskrivandets poetiska potential och låter 

en form eller ett minne utvecklas.
50

 I avdelningen med haikudikter döljer sig i den poetiska 

potentialen en hel liten diktsamling. 

   Den litterära konstruktionen av jaget är enligt Melberg dagbokens främsta angelägenhet.
51

 I 

Vägmärken skapas det litterära jaget utifrån en dialog som det skrivande jaget för med sig 

själv. Det är något tvingande över dagboksanteckningarna, de är verkligen hopkomna på liv 

och död, som om han skulle gå under om inte möjligheten att samtala om livet i dagbokens 

form fanns. Hans värsta fiende heter ensamhet och på något sätt hjälper dagboken honom 

förbi den. Han får kontakt med sig själv och sin Gud. Kan han inte bli till i mötet med andra 

så blir han till i mötet med sig själv i dagboken. Han skapar sig själv i texterna. Här blir 

dagboken som omedelbar närvaro skakande effektiv. 

   Den ger också möjlighet till nya positioneringar som ligger bortom invanda mönster. 

Formen är fri och författarens möjlighet att använda sig av första, andra och tredje person 

obegränsad. Dag Hammarskjöld varierar mellan ett jag, du och han när han talar om sig själv. 

Första dikten i Vägmärken utgår från jag, nästa dikt från han (som av läsaren uppfattas som 
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jag) och i den tredje är han tillbaka i ett jag. Ofta blandar han du och jag som i den tidiga 

anteckningen: 

 

        ”Bättre än andra.” Ibland: det är jag i alla fall. Oftare: varför 

         skulle jag vara det. – Du är vad du kan vara eller ej – liksom 

         de andra. 

         (S. 13.) 

 

Jaget är den litterära personan som gör upp med sina mindre goda sidor, som står vid sidan av 

och fäller domar. I dessa fall betraktar jaget ett han. När du används handlar det om 

anklagelse och upptuktelse. Duet ska stå till svars.  

 

        Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra, när du aldrig vill  

        lyssna: att Gud skulle ha tid med dig anser du visst lika självklart 

        som att du inte kan ha tid med Gud. 

        (S. 16.)  

 

Ibland förenar sig jaget med andra i ett vi. Jaget betraktar och skriver även om andra som han, 

hon och de, vilket ibland kan verka förvirrande för läsaren. Positionsbytena gör texterna 

undflyende och svårtolkade samtidigt som de bidrar till känslan av ett pågående samtal, en 

dialog. Den litterära personan skiljer sig från Dag Hammarskjölds författarjag genom sin 

obeveklighet och stränghet. Den litterära personan är allvarlig, krävande, i det närmaste 

asketisk och skiljer sig påtagligt från ett författarjag som av Greta Beskow beskrivits som ”en 

omtänksam vän med en underbar humor”.
52

 Varje text oavsett vad den handlar om bidrar till 

konstruktionen av den litterära personan.
53

 Dag Hammarskjölds litterära persona är en djupt 

allvarlig kämpande person som gör upp med sina dåliga sidor och söker livets mening. Den 

litterära personan blir till i samtalet (förhandlingarna) mellan jag, du, han och Gud men även i 

betraktandet av andra. Det uppstår en dialog genom att jaget så att säga lägger orden i 

munnen på sitt du och även sitt han. Samtidigt förskjuts författarjaget till en agerande litterär 

persona. Det jag som Dag Hammarskjöld skriver fram blir det agerande jaget i dialogen. 

   Vid sin död arbetade Dag Hammarskjöld på en översättning av den judiske filosofen Martin 

Bubers bok Ich und Du (1923).
54

 Ronald Gregor Smith tar i sin bok Martin Buber (1992) upp 
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Bubers tänkande. Smith kallar Buber för en filosofisk antropolog; en filosof som ställer 

människan i centrum för sitt tänkande. Han menar att det är endast där människorna försöker 

höra varandra som Gud kan uppfattas. Buber försöker alltså förstå människan i, och med 

vardagens begränsningar. Det är i vardagens upplevelser som verkligheten avslöjas.
55

  

   Att förstå Buber utan att känna till chassidismen är omöjligt, menar Smith. Chassidismen 

var en religiös rörelse bland judarna i Östeuropa vid 1700-talets mitt. Det viktiga i den 

chassidiska livsstilen är att helga vardagen. Det handlar inte om någon ny lära utan om 

kommentarer till den judiska traditionen. Buber satte sin personliga prägel på chassidismen 

och hans filosofi har präglats av dess stil och bildspråk.
56

 Buber har en nykter ickeextatisk 

helhetssyn på människan, hennes uppgift och bestämmelse. Sammanfattningsvis skulle man 

kunna säga att människans sanna väsen förverkligas när hon inträder i en äkta relation.  

   Bubers Jag och Du är en tunn bok med ett betydande inflytande. Buber tar upp människans 

situation och hennes möjligheter till en mängd olika relationer. Bubers kunskapsteori bygger 

på mötet. Det är i mötet det verkliga livet skapas och det begränsas inte till människan: 

 

        Det finns säger Buber, tre dörrar till detta liv: för det första livet med naturen, för det andra 

        livet med andra människor och för det tredje livet med ”andliga väsen”. Duet kan vara när- 

        varande på alla dessa sätt, och endast i det närvarande är det sanna livet möjligt. … ”I be- 

        gynnelsen är relationen”. Det är genom Duet, det andra, den andre, som människan först blir  

        sig själv, ett ”jag”.
57

  
 

Buber tar upp olika slags relationer, både till ting, djur och människor men även till krafter 

som ligger ovan eller under ”människans tröskel”.
58

 Världen enligt Buber är tvåfaldig. 

Tvåfalden är genomgående i livet och världen. Jag och Du handlar om människoexistensen 

och dess natur som är personlig medan Jag och Det blir nödvändigt för människans liv i ett 

organiserat samhälle. Buber säger att JagDu-närvaron skulle bli förtärande om den inte gick 

att övervinna: ”utan Det kan människan inte leva. Men den som lever endast därmed är icke 

människa”.
59

 I mötet med Duet och Detet, med det andra och den andre ingår alltid mötet med 

det absoluta Duet  Gud. 

 

        ”Att se bort från världen hjälper oss inte till Gud; att stirra på världen hjälper oss inte heller 

        till honom; men den som ser världen i honom, befinner sig i hans närvaro”. 
60
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Det finns en samstämmighet mellan Buber och hans tänkande och Dag Hammarskjöld som 

han formulerat sig i Vägmärken framför allt i synen på det absoluta Duet Gud: 

 

        Inte jag utan Gud i mig. 

        (s. 72.) 

 

eller 

 

        Du som är över oss, 

        Du som är en av oss, 

        Du som är  

        också i oss, 

        må alla se dig  också i mig, 

        må jag bereda vägen för dig, 

        må jag tacka för allt som då vederfares mig. 

        Må jag därvid icke glömma andras nöd. 

        Behåll mig i den kärlek 

        såsom du vill att alla ska bli i min. 

        Må allt i detta mitt väsen vändas till din ära 

        och må jag aldrig förtvivla, 

        Ty jag är under din hand, 

        och i dig är all kraft och godhet. 

 

        Giv mig ett rent sinne  att jag må se dig, 

        ett ödmjukt sinne  att jag må höra dig, 

        ett kärlekens sinne  att jag må tjäna dig, 

        ett trons sinne  att jag må förbli i dig. 

        (s. 78.) 

 

Enligt Svegfors träffades Buber och Hammarskjöld 1958 men Hammarskjöld var väl insatt i 

Bubers tänkande sedan tidigare.
61

 En vidare studie i Dag Hammarskjölds dialogskrivande 

skulle komma att innefatta Martin Bubers tankar om dialogens väsen samt relationen jag-du, 

jag-det och det absoluta Duet Gud. 
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Aforismen  

De tidigaste aforismerna var en samling korta medicinska lärosatser och påståenden av 

Hippocrates. När termen återupplivades under renässansen följde det vetenskapliga 

ursprunget med. I Oxford English Dictionary beskrivs den som ett koncist uttalande om en 

vetenskaplig princip. Snart kom den också att beteckna formuleringen av en moralisk eller 

filosofisk princip och successivt blev det den allmänna innebörden.
62

  

   Den mest välkända av alla aforismsamlingar, La Rochefoucaulds, kallas Maximes. Maxim 

är så nära en synonym till aforism som man kan komma. Maxim och aforism överlappar 

varandra men är inte utbytbara. Maximen blir ofta ett påstående medan aforismen tenderar att 

vara mer subversiv. Författaren och kritikern John Gross pekar på de olika etiketter som från 

början satts på aforismer som t ex observationer, reflektioner, tankar, upptäckter osv. Andra 

aforismer har kommit till ännu mer fragmentariskt som anteckningsklotter och slumpvisa 

insikter.
63

  

   Förutom dess korta och koncisa form är, hävdar Gross, den mest uppenbara karakteristiken 

vad gäller en aforism generaliserandet. Aforismen erbjuder en kommentar till en 

återkommande aspekt av livet. Formen är tänkt att vara permanent och universellt applicerbar. 

Men till skillnad från ordspråk som har samma anspråk har aforismen en författare. Det tredje 

karaktärsdraget är att aforismen är en form av litteratur, författarens medvetande och stil 

präglar aforismerna. Budskapet är universellt men inte opersonligt. Aforismen kan innehålla 

en vändning som mycket väl kan behålla sin kraft i en översättning men för att få full effekt är 

den också beroende av ett språkligt artisteri med subtil eller koncentrerad perfektion i 

formulerandet, vilket ibland närmar sig poesin i sin intensitet. Samtidigt måste man tillägga 

att det koncentrerade inte är det viktigaste för en aforism. En god aforism kan mycket väl 

behöva expandera bortom en enskild menings gränser.  

    Slutligen skriver Gross att en aforism måste kunna stå för sig själv. En aforism är ett löst 

förslag; angelägen att distansera sig från plattityder dras aforismen mot den osäkra paradoxen. 

En av aforismens uppgifter är också att förnya gamla sanningar och förfina grova 

antaganden.
64
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   Det finns lika många typer av aforismer som det finns författare av aforismer hävdar Gross. 

Mästarna, en Emerson eller en Nietzsche och deras religiösa föregångare, kan lika gärna slå 

an en metafysisk orakelton som att utforska erfarenhetens mystiska djup.
65

 

   Vad är vad bland litteraturens olika kortformer, frågar sig Anders Olsson i Skillnadens 

konst. Sex kapitel om moderna fragment (2006). ”Det korta och förtätade yttrandet på vers 

eller prosa” hör till västerlandets mest nyskapande och verksamma former hävdar Olsson.
66

 

Som ett tecken på detta ser han alla beteckningar och klassificeringar som sentenser, 

maximer, talesätt, ordspråk, aforismer och epigram. Han menar att det är svårt att avgränsa 

alla kortformer som flyter in i varandra. Idag talar man om aforismen som en ”samlande 

beteckning för koncisa litterära kortformer”.
67

 Det är viktigt att skilja fragmentbegreppet från 

litterära kortformer och speciellt aforismen eftersom den inte påverkats av den tilltagande 

fragmenteringen i samma utsträckning som övriga konstarter och det estetiska tänkandet. 

Detta kan vara svårt eftersom aforismen ibland har en fragmentarisk karaktär.  

   I detta kapitel försöker jag få syn på aforismen, dess egenskaper och historia, i den 

komplexa väv av teorier och resonemang om moderna fragment som Anders Olsson 

behandlar i sin bok. 

   Aforismen som litterär genre etablerades på 1600-talet. Publiceringen av Rochefoucaulds 

maximer på 1660-talet kan räknas som ”den litterära aforismens födelsetimma” skriver 

Olsson med ett citat från Fricke.
68

 Rochefoucaulds maximer vilade på den klassiska sentensen 

men utgjorde något kvalitativt nytt. I det här sammanhanget anser jag att det också är värt att 

nämna drottning Kristinas maximer från början av samma århundrade.  

   Philippe Moret talar, enligt Olsson, om tre kriterier för aforismen: gnomicitet, korthet och 

diskontinuitet. Anders Olsson föredrar denna öppna definition framför andra mer exakta och 

därmed också mer slutna. Morets gnomicitet kommer från antikens vilja att formulera 

visdomsord. Ordet kommer från det grekiska gnomai och handlar om ”generalisering inom 

moralens område”.
69

 Det översattes till sententia av romarna. Olsson talar om gnomicitet som 

”sanningsanspråk inom moralens område”.
70

 Det här sanningsanspråket tillsammans med 

korthet skapar kortformer som ordspråk och sentenser, som används såväl i bibeln som i 

grekisk, romersk och andra litteraturer. Under 1600-talet uppstår något nytt. Ett skeptiskt 

förhållande till sanningen förändrar gnomiciteten som fylls av spänningar och paradoxer. 
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Diskontinuiteten förstärks också, tematiskt och även typografiskt i och med 

boktryckarkonsten. Mellanrum och avbrott i texten blir ett nytt verkningsmedel. 

Diskontinuiteten kommer alltså att gälla både form och innehåll. 

   På så sätt är banden mellan maximerna upplösta. La Rochefoucaulds maximer hålls bara 

svagt ihop av temat om människans egenkärlek (l’amour propre). I Montaignes essäer, där 

aforismerna finns inbäddade, är det jaget som är sammanhållande. Hos La Rochefoucauld står 

det gnomiska yttrandet i tredje person och han låter sig inte hejdas av någon korthetsprincip 

utan tillåter sig om så krävs att ta flera sidor i anspråk för en maxim. Det är hos La 

Rochefoucauld som maximen blir en litterär form med en tydlig författare som avsändare. 

Senare författare har brutit upp den enskilda frasens språkliga enhetlighet i en blandning av 

genrer och gett det aforistiska skrivandet en brokigare form. Pascal till exempel tänjer på 

reflektionens omfång. Det gnomiska är ett bra mått på genrens form. De närliggande genrer 

som uppträder jämte aforismer på 1600- och 1700-talet visar att maximer behöver ett 

komplement för att bli giltiga. Det kan vara reflektioner, tankar, anekdoter eller porträtt. Den 

kan inte, säger Olsson, stå på egna ben utan behöver saklig iakttagelse för att få liv. Och i 

moderniteten kommer gnomiciteten att underkastas misstro och sanningar befästs med hjälp 

av tiden och mänsklig erfarenhet. Det som leder till en utvidgning av maximgenren är 

misstron mot sanningsanspråken. Här hamnar man snart i ett kaos av termer och synonymer.  

   Kortformernas natur och historia är svårbestämd. Forskningen har valt att ta sig an detta 

dilemma genom att välja aforism som ett övergripande begrepp. Den tyska forskaren 

Mautners tecknar aforismens historia från en antik pregnant kortform inom medicinen, och 

senare inom andra vetenskaper, till litterär genre under 1600-talet. Att aforism kommer från 

det grekiska ordet aphorismos som betyder begränsning är belysande. Definitionen enligt 

Mautner är ”den 1. kortfattade 2. verbaliseringen av 3. en personlig 4. till det yttre isolerad 5. 

tanke.”
71

  

   Enligt Olsson skiljer sig inte aforismen på något mer definitivt sätt från Rochefoucaulds 

maximer. Men användningen av synonymer (aforism, fragment, maxim) har skapat förvirring. 

I tysk litteraturvetenskap använder man termen aforism medan man i England skiftar mellan 

aphorism och maxim.  I Frankrike är man sakta på väg att överge begreppet maxime. 

Användandet av dessa olika namn verkar betyda att det inte finns någon egentlig skillnad 

mellan de olika kortformerna.  
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   Under antiken relaterade aforismen till medicinen och andra vetenskaper, under renässansen 

handlade den om moral och allmän mening och var mer reflekterande än didaktisk. Historiskt 

har den litterära aforismen påverkats av epigram, sentens med flera klassiska kortformer. 

Montaignes essäer och prosa i andra öppna former har också haft inflytande. Olsson skriver 

vidare att den moderna experimentella fragmentariteten ”kommer att inverka på aforismens, 

liksom hela diktkonstens utveckling. Utmärkande för den moderna tidens aforistiska 

skrivande är därför inte bara problematisk gnomicitet, korthet och poeticitet utan också intern 

diskontinuitet.”
72

 

   Aforismen genomgår stora förändringar under romantiken och framåt. Enligt Olsson behövs 

därför tilläggskriterier som subjektivitet, temporalitet och poeticitet. Aforismen och 

dagboksanteckningen närmar sig varandra under romantiken genom att genren blir både mer 

tidsbunden och mer jagbunden. Som exempel nämner Olsson Joseph Jouberts postuma 

Recueil des pensées ”som visar hur aforismen blir det ensamma jagets uttrycksform”.
73

 Hos 

Joubert är det, framför de dagliga händelserna, tankefigurerna och själva innehållet i jagets 

erfarenheter som är centrala. Joubert skapar en hybrid av aforismer och dagbok. Det 

diskontinuerliga i formen skapas av tiden mer än av aforismens avgränsning och slutenhet. 

   Det finns flera viktiga sidor av poeticiteten nämligen att metaforen blir allt mer 

betydelsefull och att även andra språkgrepp hotar den logiska utsagan. Detta tillsammans med 

jagets ökande betydelse hotar i sin tur gnomiciteten. Förändringen är, enligt Olsson, så stor att 

den hotar aforismen som genre.  ”Modernisterna överskrider i sitt aforistiska skrivsätt inte 

bara dualismen mellan prosa och vers, utan den mellan filosofi och poesi”.
74

 Poetiseringen av 

aforismen börjar under 1800-talet men slår igenom på 1900-talet. Uppblandningen med andra 

litterära former är kännetecknande för aforismen i 1900-talets västerländska litteratur. Den 

kan ske på olika sätt, skiftande mellan korta former och långa kommentarer eller som 

inbäddning i andra litterära texter som roman, drama och lyrik.  Uppblandningen innebär att 

sanningsanspråket relativiseras och diskontinuiteten försvagas. Olsson skriver att en 

intentionsprincip vad gäller sanningskriteriet ökar i rimlighet om man förhåller sig till 

historiskt sammanhang, genre och inbäddning.
75

  

   I den moderna aforismens utveckling, skriver Olsson, skiftar sanningsutsagan ”från det 

universella logiska omdömet till det experimentella och förtätade infallet”.
76

 Några exempel 
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är den redan nämnda Joseph Jouberts aforistiska dagboksprosa och dansken Paul la Cours 

populära Fragmenter af en Dagbog (1948). Språkformen blir alltmer subjektiv och jaget blir 

tydligt vilket innebär att utsagan blir mer villkorlig och platsbestämd. Genren kommer också 

att poetiseras alltmer vilket gör att bildspråk och andra lyriska verkningsmedel blir vanliga. 

Prosaformen förändras och blir alltmer svävande. Hos den moderna aforismen finns en såväl 

yttre som inre diskontinuitet som till slut spränger den grammatiska ordningen. Både verk, 

genre och ”det enskilda yttrandet frigörs och reser anspråk på självständighet”.
77

 Gränserna 

mellan aforism, kortprosa, dagbok och lyrisk utsaga upplöses. Det aforistiska skrivsättet frigör 

bland andra Paul la Cours lyriska begåvning.  

   Aforismens utveckling på 1900-talet bedöms påfallande olika. Den ses både som en genre 

på utdöende och en genre vars karaktär förändrats genom blandning med annan litteratur.
78

 

Gränsen mellan prosa och poesi är ett område som problematiseras. Att definiera aforismen 

som en kort prosaform som skiljer sig från vers och poesi håller inte när genregränserna 

luckras upp.  

   Det finns två grundtyper i modern aforismkonst: Reflekterande kortprosa av filosofisk 

karaktär och poetisk aforism som är svår att skilja från lyriska former. Prosadikten har 

kommit att bryta ner gränserna mellan prosa och poesi. Prosa lika med ickevers gäller inte 

längre.  

”Att ta aforismen på allvar innebär att erkänna dess nödvändiga svårighetsgrad – att den 

kräver en speciell förståelsekonst”, skriver Olsson.
79

 För att en aforism är läst behöver den 

inte vara utvecklad och förstådd. Det behövs en förståelsekonst, en utläggning om innehåll 

och betydelse, för att aforismen ska få giltighet.  ”Här finns ett växelspel mellan sanningens 

allmänna form och tillämpningens konkretion som återkommer i genrens historia”.
80

 Med 

Nietzsches subjektivitet och fiktiva gestaltning hamnar vi långt från klassiska aforismer. Han 

rör sig mellan reflektioner, självkommentarer och sentenser. Genren fiktionaliseras och 

poetiseras och gränsen mellan filosofi och litteratur blir svävande. Aforismen upphör inte som 

genre men den kan gå upp i andra litterära former och få andra funktioner. 

   Olsson tar också upp René Char som har stor betydelse för 1900-talets poetiska aforism. För 

honom är poesin något allomfattande och mycket upphöjt. Sanning och poesi är synonymer 

och har kontakt med livets stora sammanhang.
81
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   Sammanfattningsvis kan man säga att aforismen undgår en radikal förändring under 

romantik och modernism. Maximens strikta form bryts upp medan kärnan lever kvar i nya 

former. De mest kännetecknande typerna av aforismen under slutet av 1800-talet och 1900-

talet är den reflekterande aforismen med Nietzsche som främste företrädare och den poetiska 

som företräds av René Char. Aforismen, och dess gnomicitet, diskontinuitet och korthet, blir 

produktiv i nya sammanhang. Aforismen ”vittrar ner i moderniteten” och skiljelinjerna mellan 

genrer och olika sätt att uttrycka sig upplöses.
82

 Ju vanligare diskontinuiteten blir i litteraturen 

för övrigt desto svagare blir aforismens genreidentitet men aforismen som genre är trots allt 

inte död. 
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Aforismerna i Vägmärken 

Dag Hammarskjölds användande av aforismen i dagbokskrivandet förefaller vara en fråga om 

integritet. Han skriver i en form som är tänkt att vara allmängiltig, permanent och generellt 

applicerbar. Det allmängiltiga gör det möjligt för honom att formulera sig kring sitt innersta. 

1941-1942 skriver han till exempel: 

 

        Demonerna kommer objudna när huset står tomt. För andra gäs- 

        ter får du vackert öppna dörren. 

        (s. 16.) 

 

Den korta koncisa formen passar honom samtidigt som han är medveten om att det är 

litteratur han arbetar med och att författarens rätt är allomfattande.  

   Olsson talar om aforismen som en samlande beteckning för olika kortformer samtidigt som 

historien visar hur fritt aforismen använts och hur den flutit ihop med dagboksformen. Därför 

känns det korrekt att tala om Vägmärken som en dagbok som samlar aforismer, dikter och 

enstaka prosastycken. Diskontinuitet ger också formen en frihet som Dag Hammarskjöld 

utnyttjar. Det som håller samman aforismerna i Vägmärken är livssamtalet som Dag 

Hammarskjöld för.  

   Olsson hävdar att maximen eller aforismen behöver ett komplement, en saklig iakttagelse, 

för att få liv. Ibland finns den sakliga iakttagelsen hos Dag Hammarskjöld i själva aforismen 

och han närmar sig redan här haikuns form: 

 

        Ödmjukheten inför blomman i trädgränsen öppnar vägen upp på 

        fjället. 

        (s. 63.) 

 

Men ibland fungerar den övergripande berättelsen om Dag Hammarskjölds liv som det 

livgivande momentet: 

 

        Bed att din ensamhet blir sporren att finna något att leva för, stort 

        nog att dö för. 

        (s. 69.) 

 

Kanske lämnar han aforismerna för prosan eller låter dem förvandlas till dikt som ett sätt att 

undgå anspråket på en generell sanning. Men begränsningen i formen förefaller ändå inspirera 

honom, en författare som är noga med orden. Han verkar föredra en täthet i uttryck och 

innehåll framför en utdragen berättelse.  
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   Olsson tar upp Joubert och aforismen som det ensamma jagets uttrycksform. Ensamheten är 

också den underström som binder ihop texterna i Vägmärken. Rent konkret är 

dagboksskrivandet en ensamhetens syssla men Dag Hammarskjöld uttrycker även sin kamp 

med ensamheten i många av texterna. Här följer några aforismexempel: 

 

        Ensamhetens ångest bär vinddrag från dödsångestens stormcen- 

        trum: blott det är, som är en annans, ty endast vad du gett  om så 

        bara genom att ta emot  lyfts ut ur det intet som en gång skall ha 

        varit ditt liv. 

        (s. 34.) 

 

        Ensamheten är inte en sjukdom till döds. Nej, men övervinns 

        den inte först genom döden? Och blir den inte svårare ju när- 

        mare vi kommer denna? 

        (s. 70.) 

 

         

        29.7.58 

        Gav du mig denna olösliga ensamhet för att jag lättare skulle  

        kunna ge dig allt? 

 

        Än några år, och sedan? Livet har ett värde endast genom sitt inne- 

        håll  för andra. Mitt liv utan värde för andra är värre än död. 

        Därför  i denna stora ensamhet  tjäna alla. Därför: hur obe- 

        gripligt stort vad som skänkts mig, hur intigt vad jag ”offrar”. 

        (s. 127.) 

        

Hotet mot aforismen som genre finns inte i Vägmärken. Tvärtom håller Dag Hammarskjöld 

aforismen högt genom åren. Han spränger inte formen utan lämnar den när han finner det 

nödvändigt. Från att ha varit en författare av aforismer utvecklas han till poet. Sanningen kan 

ha olika valörer och se ut på olika sätt. Dag Hammarskjölds högst personliga sanning fann till 

slut sitt uttryck i diktens form. Sannolikt har han inspirerats av dansken Paul la Cours 

populära dagbok och hans förlösta lyriska begåvning.  

   Aforismen behöver, som Olsson påpekar, en förståelsekonst. Frågan är hur en sådan 

förståelsekonst ska gestaltas när det gäller Vägmärken. Bernhard Erling har gjort ett försök i A 

Reader’s Guide to Dag Hammarskjölds Waymarks (1999). Vissa förklaringar gör att känslan 

av obegriplighet viker undan men lika viktigt som att förstå Dag Hammarskjöld, hans 

tankevärld och sammanhang, är det att komma ihåg att aforismen som form omfattar något 

allmängiltigt som handlar om författarens såväl som läsarens erfarenhet. 

   Dag Hammarskjöld kallar sina texter anteckningar men som jag redan konstaterat är det 

anteckningar med en litterär ambition. Vägmärken skulle jag som sagt, vilja beskriva som en 
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aforismsamling som övergår i en diktsamling med några enstaka prosastycken. Prosastyckena 

skulle jag inte beteckna som utvidgade aforismer utan snarare som små berättelser. Mitt 

argument för att inte låta dessa texter falla in under de två grundtyperna i modern 

aforismkonst (reflekterande kortprosa och poetisk aforism) är just det berättande momentet. 

Omvänt blandar sig aforismens uttryckssätt in i dikten i partiet med haikudikter (till exempel 

s. 149). 

   Om man går tillbaka till Mautners definition av aforismen som ”den kortfattade 

verbaliseringen av en personlig till det yttre isolerad tanke” så passar de flesta av Dag 

Hammarskjölds aforismer in där.
 83

 Men han tar också till vara möjligheten att svälla ut 

bortom den enstaka meningens form.  

   Olssons konstaterande att det gnomiska är ett bra mått på genrens utformning när man 

studerar dess historia gäller i hög grad för Vägmärken. Genom hela Vägmärken går Dag 

Hammarskjöld tillrätta med sig själv. Det är honom ”generaliseringar inom moralens område” 

gäller i första hand, personligt och ibland som en del i ett större kollektiv.
 84

 Intrycken kan 

ibland överskugga moralen men det är inte förrän i haikun han helt kan släppa den 

tillrättavisande tanken och ge sig hän i sinnenas upplevelser och hågkomster. 

   Grundläggande är känslan att Dag Hammarskjöld är trygg i aforismens form. Han förefaller 

kunna dess historia och känna dess möjligheter. Kanske har han också läst mästarna på 

originalspråk. Att han i alla händelser läst den tidigare nämnda, samtida danske poeten Paul la 

Cour framgår av notapparaten till Vägmärken. Den begränsade formen med sin moraliska 

korsett inspirerar honom till effektiva ordvändningar och paradoxer.  

 

        Behagsjuk  t.o.m. i registreringen av din behagsjuka. 

        (s. 90.) 

 

Samtidigt kan han ibland tillåta sig att sväva ut i form och omfång men som sagt aldrig utan 

att släppa den moraliska aspekten. Det intressanta är hur han bevarar känslan av dialog genom 

helheten. Hur lyckas han med detta? Är det för att jaget tillåts bli så tydligt? Olsson 

konstaterar att genren under romantiken blir mer tids- och jagbunden.
85

 Han nämner också 

Joubert som skapar en hybrid mellan aforismer och dagbok. Det är i denna efterföljd som Dag 

Hammarskjöld skriver Vägmärken. Men eftersom han hela tiden går tillrätta med sig själv 

uppstår den här känslan av dialog.  
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   Om man metodiskt går igenom Morets kriterier och prövar dem mot Dag Hammarskjölds 

texter kan man konstatera att han uppfyller korthetskriteriet även om han relativt sällan 

begränsar aforismen till en mening. Diskontinuiteten är tydlig men motverkas ändå av 

dagboksformen och känslan av en pågående dialog. Gnomiciteten är som redan påpekats det 

starkaste kriteriet, närmast att beskrivas som en korsett av järn. Den slipper han inte undan 

och upplevelsen av att den behärskar hans personlighet bortom både karriär och litterära 

uttryck är stark.  

   Av tilläggskriterierna subjektivitet, temporalitet och poeticitet är kanske poeticiteten 

viktigast. Den om något skulle kunna släppa honom fri, ut ur tvingande höljen som arbete, 

personliga krav och även kunskapens tyngd. Han bröt igenom vallen genom att lämna 

aforismen och helt övergå till poesin i dess korta och mycket tydliga form, haikun. En ny 

korsett kan man tycka men den här gången var den nyckeln till minnets – och sinnenas värld. 
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Haikun 

För att skapa en bakgrund till ett resonemang om Dag Hammarskjölds haikudiktning gör jag 

först en genomgång av introduktionen till Yoshinobu Hakutanis bok Haiku and Modernist 

Poetics (2009) i vilken han behandlar såväl W. B. Yeats som Jack Kerouac.  

Yoshinobu Hakutani skriver att haikun, det japanska versmåttet med sjutton stavelser, 

stammar från ”wakan”.
86

 Jag använder fortsättningsvis de engelska benämningarna när det 

gäller teorier om haiku, detta för att inte komplicera framställningen med översättningar i tre 

led. ”Wakan” är en japansk sång och den äldsta versformen med 31 stavelser delade i fem 

delar (5-7-5-7-7) som skrivs i en linje. Som ett nöje vid hovet, berättar Hakutani, 

komponerade en poet de första tre delarna och en annan poet utmanades att skapa de två 

återstående för att fullkomna verket. Haikun motsvarar alltså de tre första delarna av ”wakan”. 

Versformen med sjutton stavelser hade bevarats av adeln, hoven och de mest framstående 

samurajerna alltsedan 1200-talet. Vid 1500-talets början blev haikun populär bland poeter. 

Haikun som då benämndes ”hokku”, det vill säga en vers att börja med (en start- eller 

öppningsvers) var också, enligt Hakutani, dominerande i ”renga” (en slags kedjesång) som 

var en annan populär versform.
87

 Omkring 1680 när Matsuo Basho (1644–1694) skrev första 

versionen av sin hyllade haiku om grodan som hoppar i vattnet hade haikun blivit ett stiliserat 

uttryck för en poetisk bild: 

 

 Furu ike ya 

 Kawazu tobi komu 

 Mizu no oto 

 

 The old pond: 

 A frog jumped into 

 The sound of the water
88

 

  

Den gamla dammen 

 en groda hoppar i 

 ljudet av vatten
89

 

 

eller alternativt: 
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 Gammal damm –  

 grodan hoppar, 

 plask
90

 

 

   Basho och hans samtida försökte, enligt Hakutani, skriva en seriös haiku, en unik poetisk 

genre som var kort men erbjöd mer än spiritualitet och humor. På grund av sin korta och 

kondenserade form innehåller haikun sällan detaljer. Poeten drar upp några bärande linjer 

eller bidrar med en mycket selektiv bild, men den färdiga poetiska bilden skapas av läsaren 

själv. Framför allt måste en klassisk haiku, skriver Hakutani, till skillnad från en modern, 

innehålla en tydlig markering av årstiden.
91

  

   Den bakomliggande filosofin är zen. En poet som Basho, strävar efter att skapa en poetisk 

bild där natur och allt mänskligt är förenat. I sådan zeninspirerad haiku understryks det 

konkreta utan något uttryck för abstrakt resonemang. Levande och dött förlorar sin skillnad så 

att man skulle kunna säga att haiku inte handlar om människor utan om objekt i naturen. Zen, 

berättar Hakutani, lär att tingen och kärleken till naturen reduceras till en fristående kärlek till 

livet som det är, utan idealistiskt, moraliskt eller etiskt bihang. Tingen i naturen är jämställda 

med mänskliga varelser, båda existerar genom och på grund av varandra. I zeninspirerad 

haiku försöker poeten tillintetgöra ens tankar och känslor innan ”satori” är uppnådd. ”Satori” 

är förvärvandet av tillståndet ”mu”, intet. Intigheten är fri från mänsklig subjektivitet, den är 

så fri från tanke och känsla att ett sådant medvetande står i samklang med naturens tillstånd.
92

  

   Bland modernisterna under 1900-talet var Yone Nogueki (1875–1947) den som spelade den 

viktigaste rollen i spridandet av japansk poesi och särskilt haiku till väst.
93

 Han var tidigt i 

kontakt med både W. B. Yeats och Ezra Pound. Under de första årtiondena på 1900-talet 

publicerades inte många böcker om haiku men i samband med slutet av andra världskriget 

uppstod ett överväldigande intresse för japansk haiku. I slutet på 1940-talet och under 50-talet 

publicerades en mängd viktiga verk på engelska om haiku. Bland dem R. H: Blyth´s fyra 

volymer med japansk haiku som med sina översättningar och analyser inspirerade många 

amerikanska författare att skriva haiku på engelska.  

   Bashos poesi var helt annorlunda än den som skrevs av hans föregångare. Han skapade en 

ny perception och sysslade inte främst med en oskyldig lek med ord. Men som de flesta 

forskare observerar skapades inte förändringarna och det nya i haikun av Basho ensam. Hans 
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samtida (med Basho som ledare) försökte skapa en seriös ”haikai”, den versform som i 

modern tid är känd som haiku.
94

  

   Haikun var en mycket ovanlig genre som var kort men kunde, som tidigare nämnts, erbjuda 

mer än spiritualitet och humor. En haiku under sent 1600-tal blev ett kristalliserat uttryck för 

bildkänsla och sensibilitet. På grund av kortheten och den kondenserade formen förser haikun 

sällan läsaren med detaljer. Som tidigare påpekats måste läsaren själv fullborda den poetiska 

bilden. All klassisk haiku ska dessutom innehålla en referens till någon av de fyra årstiderna.
95

  

En haiku befattar sig framför allt med naturen och om haikun befattar sig med mänskligt liv, 

måste livet ses i naturens sammanhang snarare än i samhällets.
96

         

   Eftersom haiku är begränsad till sin längd måste den uppnå sin effekt genom en känsla av 

inre enighet och harmoni. Känslor av enighet och harmoni som vittnar om att Zenfilosofin 

finns i bakgrunden är motiverade genom önskan att förnimma varje ögonblick i naturen och 

livet, en känsla av att ingenting existerar för sin egen skull och allt hör samman. Känslans 

enhet i haiku intensifieras av poetens uttryck som berör sinnesupplevelser, en överföring av 

känslan kan till exempel uppstå mellan färg och sinnesstämning.  

   Allteftersom haikun har utvecklats genom århundradena har vissa estetiska principer 

befästs. Att definiera och illustrera dem är komplicerat eftersom de refererar till subtila 

uppfattningar och komplexa själstillstånd i skapandet av poesi. Framför allt styrs de här 

principerna av den japanska nationalkaraktären som den utvecklats genom århundradena och 

de behöver nödvändigtvis inte betyda samma sak idag som på 1600-talet. För övrigt är en 

diskussion om dessa termer svår eftersom poetisk teori inte alltid korresponderar med det 

poeterna verkligen skriver.
97

  

   För att visa hur traditionsrik och finstämd haikudiktningen är beskriver jag några få viktiga 

begrepp. En av de mest delikata av österlandets konstprinciper är ”yugen”. Från början, 

berättar Hakutani, var ”yugen” ett stilelement i japansk konst som präglade No-spelet.
98

 

”Yugen” skiljer sig från katarsis eftersom det inte har något att göra med den känslomässiga 

tyngd som orsakas av en tragedi. ”Yugens” funktion i konsten är att vara ett medel genom 

vilket människan kan omfatta naturens lopp. Även om ”yugen” förefaller förbunden med en 

känsla av resignation så har det en helt annan effekt på det mänskliga psyket. ”Yugenstilen” 

kan uttrycka antingen glädje eller sorg. Körsbärsblom, hur vackra de än är, måste vissna och 
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kärlek mellan man och kvinna följs oundvikligen av sorg. Det här mysteriet och det 

oförklarliga som omger världsordningen hade en stark lockelse för en poet som Basho. Hans 

uttryckssätt är suggestivt snarare än beskrivande, slutet och reserverat snarare än öppet och 

förevisande. ”Yugen” har också en mängd bibetydelser som blygsamhet, tröst, djup och 

svärta.
99

  

   ”Sabi” – en annan återkommande term i japansk poesi syftar på att det som beskrivs är 

åldrat. ”Sabi” associeras traditionellt med ensamhet. Estetiskt, karaktäriseras det här uttrycket 

för känslighet, snarare av grace och elegans än prakt och storslagenhet. Det framhåller en 

verklig inneboende skönhet i motsats till en mer handfast sort.
100

 

    I nära relation till ”sabi”, fortsätter Hakutani, står det poetiska ”wabi”. Traditionellt 

definieras ”wabi” i skarp motsats till folkliga eller plebejiska uttryck. En del poeter inspireras 

av att människor kan eftersträva skönhet framför mat, en egenskap som andra varelser saknar. 

”Wabi” betraktas ofta som religiöst, något som uttrycket ”saliga äro de fattiga” antyder.  Men 

den andliga aspekten av ”wabi” baseras på estetisk snarare än moralisk känslighet.
101

 

   Känslan hos ”yugen”, ”sabi” och ”wabi” utgår från det sätt japanska poeter genom 

århundraden har betraktat naturen och är några av alla de begrepp som används i japansk 

poesi. Även om zenfilosofin, som poeter som Basho bygger på, undviker att blanda känslor 

och intellekt är haiku i sin moderna form ofta upptagen med människans känslor och tankar. 

Om haiku uttrycker poetens subjektiva känslor måste dessa känslor uppstå ur naturen.
102

 

   Haikutraditionen som etablerades på 1600-talet producerade, berättar Hakutani,  

framstående poeter som Yosa Buson (1716 – 1783) och Kobayashi Issa (1763 – 1827) på 

1700-talet. Revolten mot traditionen ägde rum mot slutet av 1800-talet under ledning av en 

ung poet vid namn Masaoka Shiki (1867 – 1902). Han ledde och satte igång den litterära 

revolutionen genom publiceringen av en kontroversiell essä; Kritik av Basho. För Shiki 

saknade de traditionella poemen direkt och spontant uttryck. Shiki rådde sina efterföljare att 

skriva haiku som tillfredsställde dem själva.
103
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Haikusviten i Vägmärken 

Dag Hammarskjöld känner haikuns historia och särskilda kännetecken och utnyttjar dem efter 

eget gottfinnande. Mest påfallande är hans användning av haikun som minnesanteckning och 

upplevelsen av livet i naturens sammanhang. Hans haikudikter är också, som haiku bör vara, 

full av dubbla meningar. Han följer Shikis uppmaning och blandar, som de moderna 

haikudiktarna, intryck med känslor och upplevelser. Han har nytta av sitt naturintresse från 

barndomen som manifesterades i samlande och katalogiserande.
104

 Dag Hammarskjöld 

använder egna poetiska årstidssammanställningar som smältvattenbäckar och myggdans 

samtidigt som han utnyttjar den poetiska kraften i de verkliga benämningarna som exempelvis 

ranunkel, nattglim och frostfjäril.  

   Färgerna i Dag Hammarskjölds haikudikter är framför allt ytterligheterna rött och svart men 

också grått, blått och vitt. Det röda kan vara röda marskvällars solnedgång, det blödande 

bröstet, röda bär, koleldar, rutornas glöd. Det svarta kan vara svarta almar, döda gölar, den 

varma natten, den mörka ån. Det vita kan vara blommor och is, och det grå vinter, regn och 

rök. Röken kan också vara blå liksom avgrunden och himlen.  

   Påfallande är Dag Hammarskjölds sätt att arbeta med ljuset i sina haikubilder. Det är skugga 

och ljus som bildar skiftande rum. Det är morgonljus och grå skymning, reflexer, solglimmer 

och blixtar. Naturens lopp finns hela tiden närvarande med en förståelse för hela klotet och en 

upplevelse av livet i naturens sammanhang snarare än samhällets. 

 

        Palmers sus och vågslag 

        blandades med psalmsången 

        från snölandet. 

        (s. 145.) 

 

Viljan att enligt zen nå fram till den punkt där natur och allt mänskligt är förenat finns framför 

allt i de tre första delarna av haikusviten. I fjärde delen blir tankedikterna fler. 

   Kaj Falkman har skrivit om Dag Hammarskjölds haikudikter och fotografier i boken En 

orörd sträng. Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier  (2005). Kaj Falkman är 

författare och diplomat och blev som sådan intresserad av haiku under sin tid i Japan. Han 

kommenterar knappt hälften av Dag Hammarskjölds 111 stycken haikudikter i Vägmärken. 

Han tar upp problemet med att definiera haikun men dristar sig också till att ge några grunder 

för hur en haiku ska vara konstruerad.
105

 En haiku ska, enligt Falkman, tydliggöra en 
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upplevelse (eller händelse) i naturen (eller samhället) som författaren tagit särskilt intryck av. 

Med få och exakta ord skapas en konkret bild som ska framkalla samma upplevelse hos 

läsaren som hos författaren och dessutom är ”en god haikubild är inte statisk utan visar en 

förvandling, helst med en överraskande poäng”.
106

 

   Falkman tycker sig förstå Dag Hammarskjölds haikudikter bättre sedan han läst den 

reseberättelse som han skrev från Nepal och som publicerades i National Geographic 

Magazine. Han konstaterar att Dag Hammarskjölds haikusvit skulle kunna ses som en 

reseberättelse om hans liv från barndomen i Uppsala till slutet i Kongo.
107

 De 111 

haikudikterna (inledningsdikten undantagen) bildar en självbiografi av det ovanliga slaget. 

För Falkman är det logiskt att Dag Hammarskjöld använder haikun för sin levnadsbeskrivning 

eftersom haikun är en minnesanteckning oavsett när den skrivits ner; i anslutning till 

upplevelsen eller senare.
108

 

   Jag tar Dag Hammarskjöld mer direkt på orden i introduktionen: 

 

        Sjutton stavelser 

         öppnade dörren 

         för minnet och dess mening.  

         (s. 136.) 

 

Formen öppnade dörren för minnena som sedan kom att likna en levnadsbeskrivning, en 

dagbok i dagboken.  Jag uppfattar att det är flera saker som drar Dag Hammarskjöld till 

haikun. Formen passar honom, dess korthet och exakthet ger språket dess rätta vikt.  

 
        Respekt för ordet är ett första krav i den disciplin genom vilken en 

        människa kan fostras till mognad – intellektuellt, emotionellt och  

        moraliskt. 

             Respekt för ordet – dess bruk med strängaste omsorg och i 

        omutlig inre sanningskärlek – är också för samhället och släktet 

        ett villkor för växt. 

              Att missbruka ordet är att visa förakt för människan. Det un- 

        derminerar broarna och förgiftar källorna. Så för det oss bakåt på  

        människoblivandets långa väg. 

              ”Sannerligen säger jag eder att för vart fåfängligt ord - .” 

        (s. 87.) 

 

Dag Hammarskjöld verkar ha funnit ett nöje i det noggranna formulerandet, i såväl 

översättningsarbetet som i aforismskrivandet och haikudiktandet. Att haiku bygger så mycket 

på naturbeskrivningar måste också ha tilltalat honom. 
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        Nattglim, törnros - . 

        Igelkotten gick vakt 

        kring det sovande slottet. 

        (s. 138.) 

 

Att Dag Hammarskjöld var intresserad av österländsk kultur och filosofi är omvittnat och att 

en diktform i sig bevarade så mycket filosofiskt tänkande fascinerade honom säkert också. 

Vid tidpunkten för hans död låg An Introduction to Haiku (1958) av Harold G. Henderson på 

hans nattduksbord. Henderson säger sig inte se någon anledning till varför haiku inte skulle 

kunna skrivas på engelska eller för övrigt vilket annat språk som helst.
109

 Han påpekar också 

att många haiku dyker upp i verk som i huvudsak är skrivna på prosa, som till exempel 

Bashos dagböcker.
110

 Detta faktum kan ha gjort att det kändes naturligt för Dag 

Hammarskjöld att införliva sina haikudikter i dagboken. Den samstämmighet mellan haikun 

och den japanska tuschteckningen som Henderson konstaterar återfinns i samstämmigheten 

mellan Dag Hammarskjölds fotografier och hans haiku, vilket jag skall återkomma till längre 

fram.  

   Dag Hammarskjöld höll sig till tre versrader men grupperade stavelserna olika från gång till 

gång. Enligt Falkman har de tre versraderna, utanför Japan, fått ersätta en trefaldig 

stavelsegruppering. Dag Hammarskjöld prioriterade rytmen och ordvalet framför en strikt 

stavelseräkning och ändå anser Falkman att han ibland använt onödiga ord för att få rätt 

stavelseantal.
111

  

   Haikusviten består av fyra delar med en dikt som introduktion. ”FRÅN UPPSALA” 

behandlar minnen från barndomen, ”SOMRAR” innehåller sommarminnen från Sverige, 

”FJÄRRAN” är minnen av upplevelser under fjärran resor och ”HUDSON VALLEY” till 

sist, är generalsekreterarens lantställe utanför New York och speglar både minnen och tankar.  

    En haiku ska, enligt Falkman, bestå av konkreta bilder. Tankedikter är egentligen inte haiku 

och blandade dikter med en bild som övergår i en tanke räknas inte heller som haiku. ”Om 

formen men inte innehållet är haikuns, kan sådana dikter betecknas som haikuvers men inte 

som äkta haiku.”
112

  

   Japaner blir, hävdar Falkman, förvirrade inför den här typen av blandad haiku och anser inte 

att den hör till haikugenren. Eftersom själva tanken med haiku är att den konkreta bilden ska 

väcka den avsedda tanken som på så sätt inte behöver uttryckas explicit. En haiku ska också 
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bestå av flera skikt av mening. Dikter med en uttryckt filosofisk eller andlig mening bör ges 

beteckningen epigram eller aforism.
113

 Här kopplar Falkman oreflekterat ihop haikusviten 

med de övriga delarna av Vägmärken. Dag Hammarskjöld kände uppenbarligen väl till 

skillnaden mellan aforism och haiku men lät emellanåt innehållet styra formen. Samtidigt som 

haikuformen öppnar dörren till mer sinnliga upplevelser skapar dessa blandade haikudikter 

kontakt med aforismerna och den övergripande känslan av Vägmärken som en sammanhållen 

reflektion över livet. 

   Med haikun som verktyg närmade sig Dag Hammarskjöld sina minnen och känslor. 

Beskrivningarna bärs av direkthet och en känsla av fysisk upplevelse som till läsaren 

förmedlar känslan av det självupplevda. Därför kan dessa haikudikter ibland uppfattas som ett 

livsfacit. Några av dikterna talar mer direkt än andra om hans situation under olika perioder i 

livet, några är också mer citerade än andra. Jag återger här ett antal dikter för att exemplifiera 

detta. 

 

        Han var ej önskad. 

        När han likväl kom 

        fick han blott se dem leka. 

        (s. 140.) 

 

        Skolan slutat. Gården tömts. 

        Dem han sökte 

        funnit nya vänner. 

        (s. 140.) 

 

        Örfilen lärde pojken 

        att hans faders namn 

        var dem förhatligt. 

        (s. 139.) 

 

         Han föll i volten. 

         Alla kunde skratta 

         åt en som var så feg. 

         (s. 139.) 

 

        Han sänkte blicken 

        för att ej se kroppen 

        till att begära den. 

        (s. 139.) 

 

        Vägrad den sökta 

        ville han förtjäna  

        att själv bli den sökte. 

       (s. 139.) 
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       Hemmet sände mig  

       till öde rymder. 

       Få söker mig. Få hör mig. 

       (s. 139.) 

 

 

       Skapar du? Förintar du? 

       Detta är frågorna  

       för din järnbörd. 

       (s. 149.) 

 

 

       När den ej fann en maka 

       kallade man 

       enhörningen pervers. 

       (s. 150.) 

 

       

       Du återvänder aldrig. 

       En annan man  

       finner en annan stad. 

       (s. 141.) 

 

 

       För den som tror 

       skall det sista undret  

       bli större än det första. 

       (s. 152.) 

         

Dag Hammarskjöld var också en mycket intresserad och kunnig fotograf. Själv hävdade han 

att kameran hade lärt honom att se.
114

 Han arbetade mycket med linjer och ljusspel i sina 

kompositioner. Falkman presenterar ett urval fotografier i sin bok för att ”de visar en 

bilduppfattning som i hög grad överensstämmer med bildspråket i haikudikterna”.
115

  

 

        Slätthorisonten 

        och murens lodstreck 

        korsas som ödeslinjer. 

        (s. 137.) 

 

Naturen är viktig i Dag Hammarskjölds fotokonst men lika ofta som han vänder kameran mot 

naturfenomen lika sällan vänder han den mot människor. Att få människor att öppna sig för 

kameraögat kräver kontakt, en kontakt som Dag Hammarskjöld verkar ha skyggat inför.  
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De sista sidorna 

Efter haikusviten domineras Vägmärken av dikter med undantag för tre anteckningstillfällen; 

påsken 1960, julen samma år och pingsten 1961. Texten från pingsten 1960 sammanfattar 

mycket av det som Dag Hammarskjöld tidigare försökt fånga i Vägmärken: 

 

        Pingstdagen 1961 

        Jag vet ej vem – eller vad – som ställde frågan. Jag vet ej när den  

        ställdes. Jag minns ej att jag svarade. Men en gång svarade jag ja 

        till någon – eller något. 

              Från den stunden härrör vissheten att tillvaron är menings- 

        fylld och att mitt liv därför, i underkastelse, har ett mål. 

              Från den stunden har jag vetat vad det är att ”icke se sig till- 

        baka”, att ”icke bekymra sig för morgondagen”. 

              Ledd genom livslabyrinten vid svarets Ariadnetråd nådde jag 

        en tid och en plats där jag visste att vägen för till en triumf som är 

        undergång och till en undergång som är triumf, att priset för livs- 

        insatsen är försmädelse och förnedringens djup den upphöjelse 

        som är människan möjlig. Sedan hade ordet mod förlorat sin me- 

        ning eftersom intet kunde tagas ifrån mig.  

             På den fortsatta vägen lärde jag, steg för steg, ord för ord, att  

        bakom var sats av evangeliernas hjälte står en människa och en  

        mans erfarenhet. Också bakom bönen att kalken måtte gå från 

        honom och löftet att tömma den. Också bakom vart ord på kor- 

        set. 

        (s. 158.) 
 

Här i slutet kommer ibland dateringen efter dikten eller dikterna, som om dagboksformen får 

falla tillbaka för poesin. Vid den här tidpunkten då trycket på honom hela tiden ökar väljer 

han att uttrycka sig med hjälp av dikten: 

 
      6 juli 61                   Trött 

                                      och ensam. 

                                      Trött 

                                      så sinnet värker. 

                                      Nedför hällarna 

                                      silar smältvattnet. 

                                      Fingrarna är stumma, 

                                      knäna skälver. 

                                      Det är nu, 

                                      nu, du inte får släppa. 

                                       

                                      Andras väg 

                                      har rastplatser  

                                      i solen 

                                      där de mötas. 

                                      Men detta är din väg 

                                      och det är nu, 

                                      nu, du inte får svika. 

 

                                      Gråt, 

                                      om du kan, 

                                      gråt 



 48 

                                      men klaga inte. 

                                      Vägen valde dig –  

                                      och du skall tacka. 

                                      (s.164.) 
 

Här använder sig Dag Hammarskjöld av sina erfarenheter från svenska fjällvärlden för att 

beskriva situationen. Här syns också inflytandet från haikun när han binder ihop upplevelsen i 

naturen och sitt eget liv som det ter sig i den ansvarsfulla och utsatta position han för 

närvarande befinner sig i. Den allra sista dikten i Vägmärken återger känslan en tidig morgon 

mellan dröm och vakenhet. Här flyter författarens olika yttre och inre landskap ihop. Staden 

och fjällen, prövningarna (bergsbestigningarna) och kunskapen om var livets källor finns 

ingår i den bekanta kartbilden. Men till att börja med frågar han sig vilken verklighet han har 

vaknat till. 

 
        Är det nytt land, 

        i en annan verklighet  

        än dagens? 

        Eller har jag levt där, 

        före dagen? 

 

        Vaknade, 

        en vanlig morgon med grått ljus 

        reflekterat från gatan, 

        vaknade  

        från den dunkelblå natten  

        ovan trädgränsen 

        med månsken på heden 

        och kammen i skugga. 

        Mindes 

        andra drömmar, 

        mindes 

        samma bergsland: 

        två gånger var jag på kammarna, 

        jag bodde vid den innersta sjön 

        och följde älven 

        mot källorna. 

        Årstiderna växlat 

        och ljuset 

        och vädret 

        och timmen. 

        Men det är samma land. 

        Och jag börjar känna kartan 

        och väderstrecken. 

        (s. 171.) 
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Kommentar till Vägmärkens notapparat 

En genomgång av Vägmärkens 168 noter redovisar referenser till bibeln i 35 fall. En lista på 

namn från samma notapparat visar något av Dag Hammarskjölds breda beläsenhet. 

Bertil Malmberg (1889-1950), Vilhelm Ekelund (1880-1949), Verner von Heidenstam (1859-

1940), Erik Blomberg (1894-1965), Franz Michael Franzén (1772-1847), Mäster Eckhart 

(1260-1327, tysk mystiker, dominikan) återkommer tio gånger; T.S. Eliot (1888-1965), H. 

Melville (1819-1891), Birger Sjöberg (1885-1929), Joseph Conrad (1857-1924), Friedrich 

Hölderlin (1770-1843), Gunnar Ekelöf (1907-1968), Thomas a Kempis (1225-1274, 

helgonförklarad teolog och filosof) återkommer sju gånger; San Juan de la Cruz, den helige 

Johannes av korset (1542-1591, spansk mystiker och diktare), Karin Boye (1900-1941), 

Blaise Pascal (1623-1662) återkommer två gånger; Zarathustra (persisk filosof, poet och 

religonsstiftare), Zi Si (kinesisk filosof, Konfucius’ lärjeunge) återkommer tre gånger; Henrik 

Ibsen (1828-1906) återkommer två gånger; W. Faulkner (1897-1962), Hans Fallada (1893-

1947), Saint-John Perse (1887-1975) återkommer tre gånger; vidare nämns Erik Axel 

Karlfeldt (1864-1931), Tao Te Ching (klassisk samling kinesiska aforismer), Paul la Cour 

(1902-1956), T. E. Lawrence (1888-1935), Eugene O’Neill (1888-1953), Johan Olof Wallin 

(1779-1839) och Djuna Barnes (1892-1982).  

   Att kristenheten blev intresserad av Vägmärken är förståeligt med ett så stort antal 

referenser till både bibeln och kristna tänkare samt det faktum att en av världens stora visade 

sig vara en bekännande kristen och kunde räknas in i kretsen. Men att mångfalden i Dag 

Hammarskjölds religiösa, filosofiska och kulturella intressen inte har uppmärksammats på 

samma sätt är förvånande. Bo Beskow skriver: 

 

          Naturligtvis var han kristen – han var född kristen liksom han var född svensk –  

          men han var mycket mer än så. Dag sa vid något tillfälle att man måste lära känna 

          sitt eget land, sin lilla plats på jorden, innan man kan nå global förståelse. På samma 

          sätt måste man tränga in i sin medfödda religion innan man kan förstå andra religioner 

          i större sammanhang. Och att man citerar Kristus betyder ju inte att man identifierar  

          sig med honom. 
116

  

 

Den sista meningen är skriven i tydlig opposition mot dem som i Vägmärken tyckt sig se en 

vilja till identifikation med Kristus.
117

 

 

                                                 
116

 Beskow 1968, s. 116. 
117

 Stolpe 1964, s. 77-93. 



 50 

 

Sammanfattning och avslutning 

Dag Hammarskjölds författarskap bygger på intensiva studier av kultur och litteratur. Han var 

språkkunnig och beläst på ett sätt som är ovanligt bland svenska statstjänstemän. Hans 

ensamhetskänslor var starka och läsningen var kanske en utväg. Samtidigt måste man 

konstatera att läsning har två sidor, den både fordrar och befordrar ensamhet. Dag 

Hammarskjöld var också intresserad av bildkonst, musik och teater, något som avspeglades i 

FN där såväl bildkonsten som musiken fick större plats under hans tid. Eftersom han inte hade 

en egen familj, och inte behövde ta hand om varken hem eller barn, och inte heller verkar ha 

haft något större umgänge fanns det till att börja med gott om tid för honom att vid sidan av 

yrkeskarriären fördjupa sig i sina kulturella intressen.  

   Det är svårt att placera Dag Hammarskjöld och Vägmärken i tiden. Aforismen är en gammal 

och under mitten av 1900-talet inte särskilt aktuell litterär form.  Haikun har också gamla 

traditioner men visar att Dag Hammarskjöld var öppen för världen på ett nytt sätt. Han 

intresserade sig för hela världen inte bara politiskt utan också kulturellt, religiöst och 

filosofiskt. Han var den första moderne svensken, för att använda Mats Svegfors’ ord.
118

 Dag 

Hammarskjöld förstod också tidigt vikten av massmedierna och hur man skulle hantera dessa. 

Han gav ofta långa presskonferenser där han på sitt oefterhärmliga sätt informerade 

journalistkåren precis så mycket som han själv ville utan att journalisterna för den skull verkar 

ha känt sig styrda. Att han i en tid då kristendomen i Sverige var på tillbakagång var troende 

och intellektuellt ägnade så mycket tid åt religionen är också intressant. Han är en 1900-

talsmänniska som lever i förändringens tidevarv och bär tradition och religion med sig 

samtidigt som han har en intuitiv känsla för vad framtiden kommer att kräva i form av 

rörlighet och öppenhet i förhållande till andra folk och kulturer.  

   Det är krävande att läsa och tyda Vägmärken. I den här uppsatsen har jag koncentrerat mig 

på att skapa förståelse för hur Dag Hammarskjöld har arbetat med den övergripande 

strukturen och de olika litterära formerna. Målet har varit att bygga en bas för vidare arbete 

med de enskilda texterna.  

   När man studerar dagboksformen, aforismen och haikun i Vägmärken blir det tydligt hur väl 

Dag Hammarskjöld känner dessa former och hur han med hjälp av dessa bygger upp ”den 

enda riktiga ’profile’ som kan tecknas”. Den enda osäkerheten finns i det faktum att 

Vägmärken är ett verk under arbete. Manuset var ordnat i en lösbladspärm och redigeringen 
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av manuskriptet förefaller ha varit ständigt pågående. På samma sätt som han hela tiden 

tillförde nya texter kan han också ha sorterat bort texter som i en ny tid inte hållit måttet. Det 

tål att påpekas att måttet inte bara är moraliskt utan lika mycket litterärt. Men den spänning 

som uppstår när varken författare eller läsare vet vilken text som skall bli den sista kan också 

vara en tillgång.  

   Vid en första anblick förefaller Vägmärken bestå av slumpvis samlade texter vars form 

också förefaller tillfällig. Men vid ett närmare studium av dagboksformen, aforismen och 

haikun framträder ett delvis annat mönster. Dagboksformen blir en litterär konstruktion, en 

skrivarverkstad som väl härbärgerar andra litterära former. Aforismen är en väl vald form för 

en moralisk diskussion. Den får tyngd genom sin historia och är användbar genom sin 

förändringsbenägenhet. Den kan utan problem tillåtas att svälla ut och kan också närma sig 

poesin. Haikun som minnesanteckning i en koncentrerad poetisk form är också den väl vald. 

Dag Hammarskjöld hade studerat haikun och säkert medvetet tänkt att försöka använda sig av 

den. Trots detta är känslan av att han överraskats av formens förlösande verkan stark. Dag 

Hammarskjöld fordrade mycket av sig själv men han var också fordrande mot sin omgivning. 

Aforismerna vittnar om detta. Varje aforism kräver en egen utläggning, en förståelsekonst 

som följer i aforismens spår. I haikun är förståelsekonsten inbyggd i själva formen, där det 

gäller att med några korta penseldrag ge läsaren möjlighet att själv fullborda den poetiska 

bilden. Att aforismen skrivits i dagbokens form under 1800- och 1900-talet förefaller Dag 

Hammarskjöld ha känt till, likaså att haikun förekommit i till exempel Bashos dagböcker.   

   Överhuvudtaget skapar dagbokens, aforismens och haikuns historia mönster som faller in i 

varandra och tyder på att Dag Hammarskjöld medvetet sammanfört och använt dessa olika 

former. Genom att förhandla med sig själv och sin Gud skapar Dag Hammarskjöld en dialog 

som går som en röd tråd genom hela Vägmärken. Han skriver fram sig själv genom ett 

medvetet användande av de olika litterära formerna. I detta arbete är han skoningslös. Ingen 

kan som han själv ställa Dag Hammarskjöld mot väggen. 

   I motsats till de kristna uttolkarna av Vägmärken, som tagit fasta på Dag Hammarskjölds 

kristna tro, har jag velat skjuta de mänskliga frågorna i förgrunden. Jag har påbörjat detta 

arbete genom att studera Vägmärken ur en litteraturvetenskaplig synvinkel där form och 

existentiell tematik fungerat som ledord. Eftersom det tidigare inte gjorts någon 

litteraturvetenskaplig studie av Vägmärken blev det nödvändigt att bygga denna grund för att 

ha något att utgå ifrån när det gäller att tränga in i enskilda texter och frågeställningar. Mina 

tankar kring Dag Hammarskjölds dialogskrivande öppnar också för en framtida studie av 

Martin Bubers inflytande på texterna i Vägmärken. Den litterära personan som stiger fram i 
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Vägmärken är sträng och djupt allvarlig, detta är Dag Hammarskjölds bikt som handlar om 

”de allvarliga tingen … de som gäller en människas personliga liv”.
119

 Den Dag 

Hammarskjöld som vandrar med den lilla flickan över fjället är en annan. 

 

        Tåget stod stilla, och alla som ville fick vandra över berget. Fröken uppmuntrade mig,  

        för hon visste att jag tyckte om blommor. Det tog fyra, fem timmar att gå. Vi gick till- 

        sammans över is och snö, Dag Hammarskjöld och jag. Jag i mina slitna gummistövlar. 

        Han hjälpte mig över stock och sten, lärde mig hur fjällsippan ser ut och berättade om  

        andra blommors svenska och latinska namn.
120
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