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Introduktion 

Naturen i svensk lyrik har under en lång tid haft en framträdande roll. Redan hos de svenska 

romantikerna kan vi se denna vurm för det natursköna, som hos Stagnelius i "Molnet" eller 

ännu tidigare hos 1700-talsförfattaren Thomas Thorild. Thorild skriver exempelvis till vännen 

Erland Heurlin 1788: "I Naturen gives icke annat än verkningar, krafter, liv utan gräns."1 Under 

senare delen av 1800-talet befästs naturens position i den svenska dikten med författare som 

Gustaf Fröding  och Verner von Heidenstam och under 1900-talets mitt kan vi se hur en verkligt 

naturlyrisk strömning ta form.  

Subjektet i denna strömning var ytterst markant. Det verkar som att författaren haft en 

tendens att skriva in sig själv som det fokaliserande subjektet i dikten på ett eller annat sätt, 

varför det är intressant att se närmare på just det subjektiva i denna typ av diktning. Även ur 

ett ekokritiskt perspektiv är det intressant att se närmare på hur dessa framställningar sker 

eftersom flera av dikterna kan tolkas som en kritik mot hur människan exploaterar naturen, 

förbrukar naturens och skogarnas resurser och försök att bemästra naturen. Denna lyriska 

strömning bestod i att en del av de modernistiska poeterna valde att skildra naturen genom 

lyriken, vilket kom naturen att – i samklang med den modernistiska stilen – frammana en 

alldeles särskild typ av lyrik.2 Bland dessa poeter kan vi räkna Bengt Anderberg, Tomas 

Tranströmer och Per Westermark. Fokus i denna studie ligger alltså på tre dessa författare. 

Det subjektiva i denna naturtrogna lyrik kan sägas ske genom en betraktelse eller 

iakttagelse. Det denna studie vill se närmare på är hur naturskildringarna exempelvis förhåller 

sig till subjektiviteten i Bengt Anderbergs dikter? Är det den språkliga skildringen av naturen 

som är subjektiv eller är det hur författaren upplever och ser naturen, som är subjektiv? Vad 

kan vi dra för slutsatser av förhållandet mellan natur och människa med ett ekokritiskt 

perspektiv?  

Med naturlyrik åsyftas beskrivningen av naturen eller naturmakterna i lyriken. Poeten 

betraktar naturen, årstidernas växling, naturfenomen och motiv i naturen. Vad gäller 

subjektivitet menas det självupplevda, den egna erfarenheten hos individen och betraktaren. 

Tillsammans betyder således subjektivistisk naturlyrik det som lyrikern själv upplever, 

uppfattar och drar erfarenheter av i naturen och bland dess uttryck. En dikt där berättaren är 

                                                 
1 Thorild, 2000, s. 308. 
2 Bergsten, 2011, s. 113. 
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allestädes närvarande är därför en subjektivt skildrad dikt. Motsatsen till detta kan betecknas 

som ett poem där diktaren är ickeexisterande eller frånvarande.  

Studien är komparativ och sker således genom en jämförelse av flera olika poeter och 

författare som framförallt skrivit subjektiv lyrik men i vissa fall behandlat naturen i sina dikter. 

Således är det alltså både direkt naturlyrik som är skriven på ett subjektivt sätt och 

subjektivistisk lyrik med naturinslag som är relevanta för studien. Ekokritik kommer att 

inkluderas i uppsatsen som grundläggande teoretisk modell tillsammans med den komparativa 

metoden. Ekokritiken som fält definieras som studiet av relationen mellan litteratur och miljö.3 

Medan genusvetenskap utforskar kön och genus i förhållande till struktur och makt och medan 

marxistisk teori betraktar klassaspekterna av produktion och ekonomi väljer ekokritiken istället 

att närläsa litterära verk med fokus på jorden, natur och miljö. 

Målet med studien är att uppnå en vidgad, utökad förståelse av naturlyriken i Sverige 

under 1950-talet samt att i Per Westermarks fall uppmärksamma denna lyriker som idag är helt 

bortglömd. Mer specifikt kommer uppsatsen undersöka denna typ av släktskap hos främst 

Tranströmer och Westermark då de har flera beröringspunkter både i motiv och i språk. 

Författarna skriver kanske i samma tradition men de använder olika vägar för att beröra naturen 

som motiv i lyriken. Fortsättningsvis vill studien synliggöra denna naturlyriska strömning – 

som en strömning inom den modernistiska rörelsen men ändå skild från den – och dess 

konsekvenser för lyriken idag och under senare hälften av 1900-talet. Studien betraktar den 

naturlyrik som dessa tre poeter skriver som en rörelse inom modernismen eftersom författarna 

tydligt låtit sig präglas av denna litterära strömning,4 samtidigt som de också valt att skriva 

utifrån egna perspektiv, utgångspunkter och aspekter. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan naturlyrik och subjektivism i 1950-

talslyrik. Flera av författarna som används i studien har olika stildrag och vissa motiv och 

teman som starkt påminner om varandra. Exempelvis har Per Westermark och Tomas 

Tranströmer flera beröringspunkter eftersom de debuterar nästan samtidigt och 

beskrivningarna i dikter av båda författare har flera sammanträffande stildrag. I framförallt 

Westermarks Solställd känns Tranströmer väldigt närvarande. Just denna typ av likheter i 

                                                 
3 Görlin, 2009, s. 5.  
4 Espmark, 1994, s. 208. 
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lyriken vill studien se närmare på. Vidare är detta ett tämligen outforskat fält, sett till hur pass 

mycket lyrik som är skriven under denna tid, med denna typ av motiv, vilket naturligtvis gör 

studien mer intressant. 

Frågeställningarna som jag vill diskutera subjektet är: varför uppstår detta samband 

mellan naturlyrik och subjekt? Vad har jaget för betydelse i dikten i förhållande till subjektet? 

Skildrar författaren naturen enbart utifrån den subjektiva erfarenheten eller försöker författaren 

endast bara skildra naturen som sådan? Skildrar författaren det som den betraktar eller den 

personliga upplevelsen av naturen? Vad har epifanin för roll för subjektet?  

Naturlyrik och subjektivism fungerar i uppsatsen som själva studien i sig. Uppsatsens 

utgångspunkt är att dessa två ämnen ofta korrelerar med varandra. Naturlyriken som den läses 

hos exempelvis Bengt Anderberg är skriven subjektivt. Båda poeter beskriver sina egna 

upplevelser av naturen genom lyriken.  

Framförallt vill studien skapa en allmän kännedom om likheter mellan flera av dessa 

poeter som, kanhända utan vetskap av varandra, verkade i samma tradition och skapade denna 

litterära strömning.  

Med uppsatsen är också tanken att synliggöra skeenden genom komparation för att 

undersöka hur verken intertextuellt möter varandra. Tesen är vidare att dessa tre författare 

oupphörligen kom att behandla, använda sig av och producera naturlyrik både som ämne och 

motiv i sina dikter och verk, samtidigt som det var en direkt motaktion mot primitivismen som 

under samma tidsperiod var en mycket utbredd poetisk rörelse genom framförallt Artur 

Lundkvist. De naturlyriker som här beskrivs intresserade sig inte för primitivismens sätt att 

jämföra naturen och dess uttryck med kvinnan eller mannen såsom Lundkvist gjort. 

Tranströmer och Westermark, exempelvis, ville mer sätta naturen i fokus och människan som 

betraktare av naturen och därigenom beskriva människans förhållande till naturen. 

Material 

Tidsavgränsningen för studien är 1950-tal. Jag har även försökt se till ett antal kriterier där 

verket, förutom att de i första hand måste vara utgivna under 1950-talet även måste behandla 

naturlyrik konsekvent. Subjektet ska vara framträdande och dikterna skall kunna appliceras 

intertextuellt samt gärna ska kunna fungera med den ekokritiska teoretiska bakgrunden. Dessa 

kriterier har försökts efterlevas konsekvent genom uppsatsen. Studien kommer att behandla 
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Bengt Anderberg, Tomas Tranströmer och Per Westermark. Detta eftersom dessa tre skriver 

en naturlyrik som många gånger påminner om varandra genom att använda sig av epifansika 

element i förhållande till subjektet och genom att de skildrar subjektets erfarenhet i den 

naturlyriska diktningen. 

Anderberg är något av en opponent mot den samtida lyriken och, vad som vi senare får 

skäl att återkomma till, kanske även den samtida naturlyriken genom att han valt ett annat mer 

personligt, subjektivt sätt att närma sig naturen som motiv i diktningen. I första hand är 

Anderberg intressant för denna typ av studier eftersom han skrev en direkt naturlyrik som enligt 

undertecknad är självutlämnande och tveklöst kan betraktas som en genre för sig. 

Diktsamlingarna Fåglar (1946) och Den känslofulle vargen (1952) kommer att utgöra urvalet 

för studien. Den förstnämnda av dessa är den enda av de samlingar som här diskuteras som är 

skriven på 1940-talet. Dessa samlingar utgör en koncentrerad del av Anderbergs mer subjektiva 

naturlyrik vilket gör att även denna diktsamling, som alltså givits ut under 1940-talet, används 

i uppsatsen. Anderberg kan framstå som en något spretig författare som successivt arbetar med 

flera helt olika genrer. Prosalyriksamlingen Kristofer innehåller exempelvis flera betraktelser 

som kan räknas till naturlyriken men har samtidigt mycket mer av en kristen tematik, vilket har 

gjort att denna samling valts bort.  

Tranströmer debuterade 1954 och behandlar ofta naturen i sin lyrik. Framförallt 17 dikter 

är användbar för denna uppsats, exempelvis dikten "Stenarna" som ger prov på Tranströmers 

sätt att skildra naturen på ett modernistiskt sätt. Även Hemligheter på vägen (1958) används. 

Båda samlingarna ger uttryck för Tranströmers precisa naturlyrik; förhållandet mellan den 

enskilda människan och hur hen upplever naturen gestaltas personligt och subjektivt samtidigt 

som det också är med universell känsla.   

Per Westermark är en tämligen okänd poet i Sverige idag. Hans karriär var mycket kort 

och han gav ut endast tre diktsamlingar innan han dog i en drunkningsolycka 1954, samma år 

som Tranströmer debuterade. Framförallt samlingen Solställd kommer att studeras eftersom 

den genom sina årstidsmotiv skildrar naturen och livet på ett sätt som gör att Tomas 

Tranströmer känns närvarande, i synnerhet sett till dikternas tematik men också narrativet i 

dikterna påminner mycket om Tranströmer. Flera av Westermarks dikter skrevs eller gavs ut 

före Tranströmers debut vilket gör en komparativ studie av dessa författarskap mycket 

intressant, eftersom detta kan peka på en viss implicit intertextuell frändskap mellan poeterna. 
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Studien tillåter inte en inkludering av alla samtida naturlyriker och modernister. Gösta 

Oswald, exempelvis, som även han drunknade och på så vi fick lida sanna öde som Per 

Westermark, känns alltför ojämn för att passa in i denna typ av studie. Oswalds unika, mer 

akademiska stil och direkta noteringar i dikterna gör att han sticker ut i jämförelse med tidigare 

nämnda lyriker. Även om Oswalds lyrik på liknande sett som hos Tranströmer och framförallt 

Westermark åberopar en stor allusionsrikedom och komplexitet, så återfinner vi inte 

naturlyriken hos Oswald, vilket gör att han därmed faller bort.5 Gunnar Ekelöf som kan ses 

som självklar i en studie som denna har heller inte givits plats på grund av att de centrala temana 

och motiven i Ekelöfs lyrik under 1940- och 1950-talen var en annan än den studien vill 

efterforska. Av förklarliga skäl har studien även valt att bortse från Artur Lundkvist, då han 

skrivit in sig i den primitivistiska traditionen, som skiljer sig markant från den naturlyrik som 

denna uppsats vill behandla genom att den snarare dikotomt polariserar mannen och kvinnan 

än exempelvis natur och kultur som rent ekokritiskt passar denna uppsats bättre. Vidare har 

fokus för studien som påtalat legat vid författarskap som varit aktiva under främst 1950-talet.  

Werner Aspenström torde varit aktuell för studien och påminner många gånger om Bengt 

Anderberg i sitt sätt att skriva en mycket särpräglad lyrik, fri från påtryckningar och således en 

poet i en tradition för sig. Aspenströms naturlyriska egensinnighet i kombination med det 

ibland samhällskritiska6 motivet i dikterna gör honom dock tämligen inadekvat att applicera på 

uppsatsen. De tre poeter som utgör primärvalet förhåller sig som någorlunda opolitiska, 

åtminstone sett till urvalet som här används. Aspenström ryms därmed inte i denna uppsats.  

Ytterligare en poet som med fördel hade kunnat utgöra en del av uppsatsen är Ragnar 

Thoursie. Thoursie återkommer flera gånger framförallt när vi sedermera diskuterar 

Tranströmers dikter, eftersom han var en stor inspiratör till denne.7 Trots två starka insatser 

som lyriker i Emaljögat och Nya sidor och dagsljus lämnade Thoursie så småningom lyriken 

för att sedan återkomma ett halvsekel senare. Dessa samlingar har denna studie dock bortsett 

från. Emaljögat är kanske den samling som på bästa vis torde kunna utgjort denna uppsats 

material eftersom Thoursie här använder sig av samma typer av motiv och skildringar som vi 

återser i 17 dikter och Att en dag.... Samlingen är dock skriven 1945, ett år innan Bengt 

Anderbergs Fåglar och får därmed ses som alltför tidig för att kunna inkluderas i studiens urval 

som fokuserar på 1950-talet. Fåglar får bli det enda undantaget på grund av sin likhet med Den 

                                                 
5 Holm, 2000, s. 343. 
6 Berg, 2015. 
7 Espmark, 1994, s. 208. 
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känslofulle vargen. Thoursies samling Nya sidor och dagsljus är dock utgiven 1952, således 

samma år som Per Westermarks Att en dag... men skiljer sig markant från denna och den 

tidigare samlingen Emaljöga. Där Thoursie tidigare intresserat sig för skildringar och tydligt 

modernistiska motiv blir istället skildringar av andra slag tydliga i 1952 års samling. Passagen 

"Förortsvyer" ger läsaren en mer politisk bild av Thoursie som inte återfinns hos de valda 

författarna i uppsatsen. Därför är inte heller Nya sidor och dagsljus användbar för studien. 

Teori och metod 

  Metoden för denna uppsats är komparativ. Uppsatsen kommer att visa på en analys av 

naturlyrik och en jämförelse emellan olika författarskap där detta motiv tydliggörs genom 

subjekt. Detta är således en intertextuell studie som använder sig av Anders Olssons och Kjell 

Espmarks arbeten inom detta fält i, exempelvis Espmarks Själen i bild. 

Som en del av sekundärlitteraturen används Magdalena Slyks Tranströmer-avhandling 

"Vem är jag?" tillsammans med Stefan Bergstens omfattande verk Tomas Tranströmer. Ett 

diktarporträtt. Med tanke på att studiens syfte är att diskutera subjektivism och naturlyrik är 

det även relevant att i sammanhanget diskutera ekokritik. Framförallt Anderberg och 

Tranströmer lämpar sig väl för denna typ av forskning i sin lyrik. Ekokritiken som 

forskningsfält är en tämligen ny inriktning inom litteraturvetenskapen, särskilt i Sverige, varför 

flera av de källor från detta fält som presenteras ursprungligen härrör från det amerikanska. 

För att teoretisera subjektivism och subjektivitet utgår studien från "Vem är jag?" Det 

lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap (2010) där Slyk 

diskuterar Tomas Tranströmers lyriska subjekt med ett särskilt avsnitt för Tranströmers 1950-

talslyrik. Slyk diskuterar flera författarskap som aktivt berört Tranströmer och antingen 

personligen eller litterärt uppmuntrat denne till att skriva lyrik. Bland dessa nämns Ragnar 

Thoursie, Gunnar Ekelöf och Karl Vennberg.8 En poet som dock inte nämns men som lika 

gärna torde kunna stå där är Per Westermark som debuterar två år innan Tranströmer och alltså 

inte alls förekommer i Slyks avhandling. 

I uppsatsen används således även Tomas Tranströmer. Ett diktarporträtt (2011). Trots 

att verket till stor del bör ses som en biografi över Tranströmers liv så är verket också ett 

teoretiskt verk, där Bergsten gör viktiga iakttagelser i Tranströmers dikter som kopplas 

                                                 
8 Slyk, 2010, s. 80. 
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biografiskt till Tranströmers liv och litterära karriär. Bergsten är själv en erkänd litteraturvetare 

och har således satt en litteraturvetenskaplig prägel på verket. 

En utgångspunkt för uppsatsen är den strömning av naturlyrik som existerade i Sverige 

på 1950-talet lade grunden för mycket av den lyrik vi ser som stor idag. Att studien exempelvis 

använder sig av Tomas Tranströmer, en erkänd poet som kommit att tilldelas Nobelpriset för 

sina gärningar inom litteraturen är ett exempel på hur stort genomslag denna typ av lyrik fått 

eftersom naturen i Tranströmers produktion har en avgörande roll. Detta gäller naturligtvis 

även för majoriteten av de verk som används i studien. I uppsatsen användes också begreppet 

epifani fortlöpande. Epifanin är något ständigt återkommande i lyriken. Tranströmer har som 

person blivit synonym med begreppet inte minst sedan han alltså tillkännagavs Nobelpriset i 

litteratur 2011. Efter tillkännagivandet fullkomligen myllrade media av citat av dennes dikter 

där man ansåg att det epifaniska var direkt påtagligt. Exempelvis i Sydsvenskan där Eva Ström 

påtalade detta fenomen:  

En epifani [...] tar i den Tranströmerska dikten avsteg ur en alldaglig situation, uppenbarelsen är 

alltid retoriskt nerskruvad men innebär ändå en förnimmelse av förklarad enhet.9 

Till en början är epifani en term hämtad från den kristna teologin, och är egentligen ett ord för 

att beskriva Guds manifestering i världen. James Joyce kom sedan att använda begreppet i sitt 

verk A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) och definierade epifani som:  

"a sudden spiritual manifestation in which the 'whatness' of a common object or gesture appears radiant to the 

observer."10  

Detta har sedan utgjort stommen för hur begreppet kommit att förstås idag. Denna uppsats 

arbetar utifrån denna förståelse av begreppet och infogar samtidigt en vidare förståelse av det. 

Epifanin kan nämligen också tillskrivas särskilda universella och allmängiltiga företeelser. 

Joyce förstår begreppet som enligt ovan, som ett estetiskt fenomen. Detta fenomen blir hos 

poeter som Tranströmer ideligen föremål för något allmängiltigt, universellt som genom 

upplevelsen i sig – exempelvis "Namnet" eller "Nocturne" – sänder signaler till läsaren som 

drar paralleller till det självupplevda hos denne. Epifani skall alltså förstås enligt Baldicks 

beskrivning men även som ett begrepp utanför det religiösa spektrat, djupt kopplat till 

läsningen av ett enskilt verk och läsarens förståelse av detta. 

                                                 
9 Ström, 2011. 
10 Baldick, 2016. 
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Tillsammans med komparativ metod kommer studien även att arbeta ekokritiskt. 

Ekokritik är, trots ett par decennier i det akademiska sammanhanget, ett tämligen outforskat 

fält vad gäller de texter som används i denna studie – varför det också blir adekvat att inom 

kontexten analysera dessa texter ekokritiskt. Genom att använda komparativ metod samtidigt 

som ekokritik åsyftar uppsatsen att på ett tydligt sätt uppmärksamma denna strömning och dess 

inverkan på litteraturen som helhet. Ekokritiken får då den påverkan att den använder sig av de 

naturelement i texterna som används för att föra fram kritik och integration mellan människa 

och natur, stad och land samt liknande dikotomier. Texterna i studien har tidigare inte studerats 

på detta sätt vilket gör att båda metoder kan samverka till att dels skapa en djupare förståelse 

för ekokritiken och dess användningsområden, dels till att betrakta dessa texter ur nya 

outforskade perspektiv.  

Ekokritiken som forskningsfält har litterärt sett sitt ursprung i det amerikanska 1800-talet 

och framförallt i och med att verket Walden (1852) av Henry David Thoreau fick spridning. 

Samtidigt på andra sidan Atlanten skapar den tyske biologen Ernst Haeckel förutsättningarna 

för vad han betecknar som ekologi. Haeckel ansåg att det ekologiska inte enbart borde betraktas 

som en vetenskap, utan även någonting som omfattar det politiska, etiska och filosofiska. 

Sverker Sörlin har lagt fram tre grundidéer för den hackelianska ekologismen:  

1. Haeckel var holist, naturen var en sammansatt balanserad helhet. Allt var uppbyggt av samma minsta 

beståndsdelar ... Världen [gick inte att] dela upp i en andlig-själslig del och en materiell del utan allt var 

samma stoff. 

2. Haeckel avvisade antropocentrismen och hävdade att människor och djur hade samma moraliska 

rättigheter. 

3. Haeckel ansåg att naturen inte gick att reducera till ett förråd av resurser för människan. I naturen finns 

källan till sanning och insikt, den borde utnyttjas av människorna som en vägvisare till ett bättre liv, och 

samhället borde organiseras efter naturens hushållningsprinciper.11 

Dessa idéer kan sägas utgöra grundstoffet för den ekokritiska forskningen. Samtidigt delar den 

många drag med liknande forskningsfält och politiska ideologier, men även hos romantikerna 

och de amerikanska trancendentalisterna, som redan behandlats i och med Thoreau. 

Miljöetiken, djupekologismen, etc. Tankarna i sig är dock betydande för ekokritiken också 

därför att det är ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Ekologi blandas med humaniora.  

Under 1900-talet har sedermera dessa tankegångar utkristalliserats i mer tydliga 

ideologier och forskningsområden. Medvetenheten om hoten för vår planet, växthuseffekten 

och miljöförstöring och människans påverkan på naturen genom bland annat DDT, vilken 

                                                 
11 Görlin, 2009, s. 6. 
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Rachel Carson tydligt visade på i Silent Spring (1962), har alla haft stor betydelse för 

ekokritiken.12 Under 1990-talet och det tidiga 2000-talet har dock ekokritiken tagit sin 

slutgiltiga form till det vi kallar för just ekokritik idag. Mycket går naturligtvis tillbaka till 

Haeckels tankar från 1800-talet, samtidigt som nya rön satt sina spår. Idag diskuteras 

mänsklighetens plats i naturhistorien på ett bredare plan. Lawrence Buell, erkänd ekokritiker, 

har slutligen statuerat fram ett par punkter för vad som menas med ekokritisk litteratur: 

1.The nonhuman environment is present not merely as a framing device but as a presence that 

begins to suggest that human history is implicated in natural history. 

2. The human interest is not understood to be the only legitimate interest. 

3. Human accountability is part of the text's ethical orientation. 

4. Some sense of the environment as a process rather than as a constant or given is at least implicit 

in the tect.13  

Ekokritikens roll i uppsatsen blir här att använda dessa komparationer för att visa på hur 

texterna som används gestaltar förhållandet natur och människa genom människans subjekt, 

vilket det alltså är uppsatsens tes att den gör. 

Tidigare forskning 

Subjektiviteten i naturlyriken är i sig är inte välutforskad. Skilda studier har utförts på alla de 

olika författarskapen förutom Per Westermark. Westermark är som tidigare nämnd inte särskilt 

känd eller uppmärksammad. 2014 gav Jonas Ellerström ut poesiantologin Under tidens yta. En 

annorlunda poesihistoria, som presenterar ett femtiotal författarskap från 1900-talets början 

fram till tidigt 2000-tal. Alla är författare som Ellerström själv betecknar som "bortglömda". I 

denna antologi figurerar också Per Westermark med en dikt och kort notis om dennes korta liv. 

Detta är en av få verkliga källor i vilken det går att finna över huvud taget någonting skrivet 

om Per Westermark, trots att denne ändå givit ut tre samlingar med dikter under 1950-talet, 

den sista är Solställd. Samma problem uppstår inte med övriga poeter. Tomas Tranströmer ger 

egentligen det motsatta problemet, tack vare det Nobelpris som Tranströmer erhöll 2011 och 

hans redan tidigare utbreddhet i framförallt Sverige tillsammans med hans förhållandevis 

lättillgängliga lyrik är han relativt lätt att lägga till grund för litteraturvetenskapliga studier. 

Exempelvis har Magdalena Slyk skrivit om det lyriska subjektet hos författarskapet i "Vem är 

jag?", en avhandling som dessutom blir mycket användbar för denna studie.  

Själen i bild är ett flertal uppsatser som sammanvävs kronologiskt genom ett par 

författare med start i Ola Hansson och avslut i Tomas Tranströmer, med en ytterligare 

                                                 
12 Görlin, 2009, s. 9. 
13 Görlin, 2009, s. 12. 
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fördjupande helhetsbild i något kortare ordalag om årtiondena och poeterna efter Tranströmer 

fram till Agneta Pleijel. Syftet är att påvisa hur dessa författarskap genom sina dikter översätter 

själen, att således söka förmedla tanken och känslan i det skrivna ordet. Espmark tar här hjälp 

av Rabbe Enckell och Erik Lindegren när han själv försöker sätta ord på vad som menas med 

att översätta själen: "[ett] bild- och teckenspråk som sinnligt uttrycker alla känslor 

föreställningar, som medvetandet blixtlikt kan fånga" och "konkreta uttryck för den 

psykologiska verkligheten".14 Uttrycket "att översätta själen" är Espmarks begrepp för den 

modernistiska världsåskådningen, varför den i författarens studie blir behjälplig. Motivet, för 

samtidigt som det är ett begrepp Espmark använder fungerar det också som studiens motiv, är 

adekvat vad gäller en sådan poet som Tomas Tranströmer. Eftersom denne såsom påvisat i 

diktanalyserna just tillämpar detta sätt, eller som Lindegren även uttrycker det: "talar i bilder".15 

Denna studie är på detta vis användbar i uppsatsen. 

I Tranströmerstudien tar Espmark fasta på det som här kallas för subjektiva epifaniska 

skildringar. Espmarks ord för detta är emellertid att betrakta epifanin som ett uttryck för att 

översätta själen. Ett exempel på detta är "Elegi", menar Espmark och uttrycker det vidare: 

"Tomas Tranströmers konst att göra det synliga osynligt – nämligen att ge själslivet ett på en gång pregnant och 

överraskande sinnligt uttryck".16 

Jag kommer i denna uppsats att förstå det som att Espmarks begreppsmotiv "själaöversättning", 

som används i Själen i bild. En huvudlinje i svensk modern poesi (1994), i vissa tämligen 

specifika fall är synonymt med begreppet epifani. Att, som Espmark uttrycker det, gestalta ett 

pregnant och överraskande sinnligt uttryck är i flera av Tranströmers dikter ett konkret uttryck 

för en epifani, som tidigare diskuterats i denna uppsats,17 varför denna uppsats arbetar utifrån 

denna epifaniska förståelse av begreppet "själaöversättning". Det skall dock poängteras att det 

inte alltid gör det. Istället kan det uttryckas att epifanin i Tranströmers fall är en av dennes 

metoder för att "översätta själen", eller för att visa på något som rör sig i vårt inre, en känsla, 

en tanke – i det subjektiva. Varför det också blir möjligt att i uppsatsen göra denna tolkning av 

Espmarks begrepp. 

Att sätta ord och fokusera på det sinnliga och överraskande men även det allmängiltiga 

och universella är något epifaniskt. Espmark fortsätter sedan på samma linje och berör 

                                                 
14 Espmark, 1994, s. 5.  
15 Espmark, 1994, s. 5. 
16 Espmark, 1994, s. 199. 
17 Baldick, 2016. 
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Tranströmers förmåga att blanda höga och låga sinnesstämningar. Det skall dock poängteras 

att Espmark de facto använder begreppet ett par år senare i Resans formler och Dialoger. I 

kapitlet om Tranströmer i Själen i bild undviker Espmark dock att betrakta detta som epifani 

utan använder dylika ord som koleriska läggning – alltså som någonting häftigt eller 

uppbrusande – eller så kallar Espmark det för att Tranströmer avslutar dikten med ett presto. 

Ett presto, en tempobeteckning inom musiken som alltså i detta sammanhang kännetecknar hur 

en dikt hastigt och häftigt byter från ett tempo till ett annat. Tranströmer gestaltar i dikterna en 

dikotom genomskärning mellan koleriska och melankoliska uttryck, menar Espmark och ställer 

alltså dessa två begrepp som motsatser till varandra. Dessa koleriska eller melankoliska 

manifestationer sker vanligtvis i diktens syntax. "[P]artier utgör en enda mening, rimligtvis ett 

presto".18 Epifanin är tydlig men Espmark tillför framförallt den melankoliska delen av 

aspekten. En epifani uttrycks ofta som kolerisk känsloyttring i en ofta positiv bemärkelse. Som 

i "Namnet" där Tranströmer beskriver ett uppvaknande från att plötsligt ha fallit i sömn. Hur 

omvärlden genom förnimmandet och uppvaknandet i sig långsamt tycks falla på plats. Detta 

kan ses som ett exempel på en mer positiv kolerisk känsloyttring, som sker i takt med att 

diktarjaget vaknar och förnimmer omvärlden. 

Känsloyttringen behöver naturligtvis inte förefalla positivt kolerisk, vilket den i 

Tranströmers diktning egentligen inte behöver vara, Espmark ger själv exempel på 

tranströmerska dikter som de facto inte bör räknas som just koleriska, till vilken "De fyra 

temperamenten räknas"19 som utgör en del av urvalet till Espmarks forskning av diktaren.20  

Men det är vid främst det koleriska Espmark betraktar Tranströmers dikter. En tydlig aspekt är 

hur befrielsen genom emotioner får ge uttryck för denna koleri, ofta i samband till andra mer 

ekokritiska dikotomiseringar såsom land/vatten eller genom animeringar i vatten som färdas.21 

Det viktiga som Espmark här alltså tillför i denna studie är sättet att betrakta epifanin 

utan att använda själva ordet epifani. Genom att erhålla detta synsätt låser sig inte Espmark vid 

det enbart koleriska aspekterna av epifanin, utan tillåts istället vidga perspektivet till en mer 

sinnligt allomfattande begreppsanalys. Således blir synsättet och motivet i själaöversättningen 

i Själen i bild ett begrepp med mer vid tyngd. Det skall dock poängteras att det senare arbetet 

Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi som enstämmigt arbetar med 

                                                 
18 Espmark, 1994, s. 200. 
19 Espmark, 1994, s. 199. 
20 Espmark, 1994, s. 199. 
21 Espmark, 1994, s. 201. 
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Tranströmers lyrik och även används i denna uppsatsstudie, uttryckligen arbetar med begreppet 

epifani.  

I den här studien används det, i likhet med Espmarks korta Tranströmerstudie i Själen i 

bild, från början det melankoliska perspektiv som inkluderar det epifansika begreppet, vilka vi 

kan återfinna i analyserna av framförallt Anderberg och Westermark. Det är också Anderberg 

som står för titeln till denna uppsats, raden är hämtad ur dikten "Månsken" som presenteras i 

avsnittet av samma författare. 

Naturlyrik i sig ter sig inte vara ett vitt utforskat fält, sett till en svensk kontext. De flesta 

avhandlingar som behandlar ämnet är tyska och betecknar således oftast tysk eller amerikansk 

naturlyrik. I Sverige finner vi ett par texter på ämnet. Sture Packalén har gjort en mer 

övergripande studie av Kerstin Ekmans motiv och Lena Puhakka har studerat det 

ickemänskliga i Herrarna i skogen. Flera författare, bland andra Larisa Savenkova, Maria 

Landfeldt och Emma Karlsson har utforskat barnbokslitteratur i förhållande till ekokritik. Det 

har även skrivits en text av Ann-Sofi Lönngren på temat queer ekokritik i en antologi med detta 

namn. Det kan därför konstateras att ämnet som sådant är åtminstone i det svenska 

sammanhanget relativt outforskat när vi ser till lyriken. Istället är det framförallt den svenska 

barnbokslitteraturen eller skogen som motiv som utforskats ekokritiskt. Bengt Anderberg, som 

ofta betecknats som naturlyriker, har exempelvis utforskats primärt för sin kristna tematik i 

Kain framför lyriken.  

Utanför den svenska eller nordiska kontexten finns avhandlingar som behandlar ämnet 

naturlyrik. Framförallt i Tyskland har ämnet utforskats. Dorothea Hennig i Musik und 

Metaphysik: Interpretationen zur Naturlyrik von der Aufklärung bis zur Romantik (2000) och 

Wolfgang Steuhl i Zwei Wege zeitgenössischer amerikanischer Naturlyrik: Studien zu Galway 

Kinnell, Gary Snydder und Richard Wilbur (1978).    

 I Sverige har sedan ett par akademiska texter på ämnet publicerats. Två av dessa 

behandlar Birgitta Lillpers naturlyrik, en av Åsa Backman och en av Staffan Bergsten: 

Källvatten och blånande eld. Thomas Nydahl har gjort en liknande studie på Kjellgrens 

diktning i "Josef Kjellgrens naturlyrik och kvinnogestalter". Michael Ekman har dessutom 

skrivit ett vidare arbete på naturlyriken som sådan i "Dagen har en skugga: dig", från 1996, 

vilken behandlar perspektiv på naturdiktestetik i Rabbe Enckells författarskap.  
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Analys 

Tomas Tranströmer: att betrakta och skildra 

Det subjektiva kan sammanfattas enligt orden ovan, hur författaren först betraktar och sedan 

med penna i hand skildrar det betraktade. Detta eftersom det är häri det subjektiva bottnar. Hur 

författarna konsekvent subjektivt betraktar och skildrar.  

Bland den svenska litteraturens främsta skildrare återfinns naturligtvis Tomas 

Tranströmer som har en självklar plats i denna studie. Redan första samlingen 17 dikter (1954) 

ser vi en förkärlek för naturen som håller i sig författarskapet igenom. Denna studie behandlar 

1950-talets lyrik och därigenom ovan nämnda samling men även Tranströmers andra samling, 

Hemligheter på vägen. Diktsamlingen gavs ut 1958 och utgör därmed det yngsta urvalet för 

uppsatsen. Nedan presenteras här ett par dikter per samling. Några av Tranströmers dikter 

påminner på flera sätt om ett par av Per Westermarks dikter, varför dessa givits ett eget avsnitt. 

Första dikten är "Stenarna":  

Stenarna som vi kastat hör jag 

falla, glasklara genom åren. I dalen  

flyger ögonblickets förvirrade 

handlingar skränande från 

trädtopp till trädtopp, tystnar 

i tunnare luft än nuets, glider 

som svalor från bergstopp 

till bergstopp, tills de 

nått de yttersta platåerna 

utmed gränsen för varat. Där faller 

alla våra gärningar 

glasklara 

mot ingen botten 

utom oss själva.
22 

 

Vid första anblick torde denna dikt inte ge ett direkt prov på en subjektiv betraktelse, då dikten 

mer berör ett psykologiskt-filosofiskt tema där minnet kan sägas utgöra motivet. Samtidigt 

existerar det ändå ett subjekt i dikten. Nämligen jaget. Som läsare kan vi följaktligen betrakta 

dikten på två sätt. Dels den rent bokstavliga tolkningen som i min mening inte bejakar det 

poetiska, det metaforiska eller allusionen i dikten. Genom denna tolkning förefaller dikten 

aningen ansträngd. Denna tolkning är alltså direkt bokstavlig och förekommer ibland inom den 

ekokritiska forskningen.23 Den andra tolkningen är mer naturlig i förhållande till 

litteraturvetenskapen och är således den poetiska läsningen. I denna tolkning skulle exempelvis 

                                                 
22 Tranströmer, 2011, s. 28. 
23 Garrard, 1998, s. 116. 
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stenarna i "Stenarna" utgöra en del av oss, människan själv. Naturen fungerar som bärare av 

uttryck, händelser som vi är med om under ett liv och stenarna kommer, likt alla minnen 

tillbaka, mot botten av oss själva.  

Dikten ovan utgör ett tydligt exempel på detta genom att den markerar det subjektiva i 

Tranströmers författarskap. Jaget, som aldrig annars är så markant i diktningen förekommer 

här. Slyk menar på att detta har att göra med Tranströmers samtida kontext, och citerar Lars 

Forssell när hon uttrycker att Tomas Tranströmer verkade i ett sammanhang där den samtida 

konsten varit alltför objektiv och tanken varit friare känslan.24 Det är därför möjligt att 

Tranströmer ville positionera sig mot de samtida poeterna eller den samtida kulturen genom att 

skriva på detta sätt han uttryckt som "friare". Möjligen ligger anledningen till Tranströmers 

tydliga subjekt just häri.  

Tranströmer har själv vidrört detta fenomen om jaget i diktningen, när han har talat om 

17 dikter: "jagcentrerad, pubertetsmässig och också en ambitiös bok med försök att undvika 

jaget, ett försök att skriva en sorts objektiv dikt. I själva verket är ju boken full av 'jag' fast inte 

ordet står mer än en gång".25 Det ligger naturligtvis något paradoxalt i att författaren själv 

uttrycker att samlingen under det att den skrivits varit ämnad att vara objektiv och att den 

sedermera blivit det motsatta, samt att författaren själv inser detta! Hur kan dock en diktsamling 

vara både subjektiv och utan större användning av "jag"? Magdalena Slyk utvecklar detta 

resonemang. Hon menar att närvaron av ett pronomen som "jag" inte behöver vara en markör 

för subjektets närvaro och karaktär.26 Vilket går i linje med denna uppsats. Samtidigt behöver 

inte dikten ett personligt pronomen för att vara subjektiv. I min mening är det skildringen som 

avgör huruvida dikten är subjektiv eller ej. Det kan tyckas som en gråzon i sammanhanget men 

dikten som forum eller medium tillåter författaren att uttrycka egna betraktelser, åsikter, 

synpunkter och skildrar detta i text på ett betydligt innerligare plan än vad som låter sig göra 

genom andra medier. Diktmediet är fritt i sin form, vilket gör det lättare för poeten att uttrycka 

sig personligen. Formen i sig är öppen, och berörs egentligen bara sett till vilket versmått 

författaren använder sig av. Beroende på hur dikten skildrar, läser vi som läsare dikten olika. 

Precis så som Tranströmer själv beskriver sin första samling är 17 dikter full av "jag" utan att 

                                                 
24 Slyk, 2010, s. 80. 
25 Slyk, 2010, s. 11. 
26 Slyk, 2010, s. 11.  
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ordet jag förekommer mer än en enda gång. Vi torde alltså kunna utläsa detta som att 

diktsamlingen är full av subjektivismer, utan att pronomen förekommer mer än en gång.  

 Nedan kommer de ekokritiska aspekterna i dikterna från 17 dikter att presenteras. Ett 

mer tydligt prov på en Tranströmerdikt som behandlar ämnena naturlyrik och subjekt är dikten 

"Sammanhang": 

Se det gråa trädet. Himlen runnit 

genom dess fiber ner i jorden –  

bara en skrumpen sky är kvar när 

jorden druckit. Stulen rymd 

vrides flätverket av rötter, tvinnas 

till grönska. – De korta ögonblicken 

av frihet stiger ur oss, virvlar 

genom parcernas blod och vidare.
27 

 

Trädet i dikten, som för övrigt är vanligt förekommande i Tranströmers naturdiktning, figurerar 

här som motiv. Det är ett åldrat, grönskande träd som vrider sina grenar mot skyn. Parallellt 

med trädet har berättaren en given, uttalad plats i dikten genom det uppmanande "[s]e det gråa 

trädet". Detta möter den näst sista raden "frihet stiger ur oss" vilket helt skapar en skiftning i 

dikten som ger den en helt ny andemening. Dikten torde beskriva människan, betraktaren av 

det gråa, grönskande trädet. Hur trädet gestaltas som en allegori för kroppen "[h]imlen runnit / 

genom dess fibrer ner i jorden" där diktens sista rad likväl torde kunna representera den 

mänsklige betraktaren som trädet självt: "virvlar / genom parcernas blod och vidare". Dikten 

blir här en typ av bildstorm, där vi i dess slut inte längre vet om dikten gestaltar en människa 

eller ett träd. Det gråa trädet torde således likaväl vara en metafor för en människokropp i 

åldrande som ett faktiskt träd. Samtidigt förhåller det sig om aktiv dikt. Där naturen är det 

levande och aktiva. Precis som i "Uppvaknandet är ett..." som analyseras nedan är detta en dikt 

där naturen möter människan. En växelverkan mellan himmel och jord, som Espmark uttrycker 

det.28 

Trädet är ett vanligt återkommande motiv i den naturlyriska diktningen, vare det ett träd 

förmänskligat eller rent av som metafor eller allegori. Bland Tranströmers dikter är trädet inte 

sällan specificerat. Det kan förhålla sig om en gran, furu eller björk. Naturen spelar en ofantlig 

roll, även i detaljerna. Det har betydelse vilka träd, vilka blommor, vilken flora eller fauna.29 

                                                 
27 Tranströmer, 2011, s. 29. 
28 Espmark, 1983, s. 80. 
29 Bergsten, 2011, s. 110. 
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Vilket har den följd att dikterna känns exakta, som precisa avbilder vilket torde understryka 

känslan av epifani som många gånger infinner sig i den tranströmerska diktningen. 

17 dikter ger prov på en mångfacetterad Tomas Tranströmer. Dikterna ovan tillhör några 

av Tranströmers typiska verk. Naturen är som bekant central men även andra teman som är 

starkt anslutna till naturen förekommer. Detta är ofta starkt kopplat till de olika elementen. 

Skog och mark kan beskrivas som tillhörande elementet jord. Nedan presenteras de första fem 

stroferna ur dikten "Elegi" som tillför ännu ett perspektiv på vad begreppet natur kan innebära, 

nämligen vatten.  

Vid utgångspunkten. Som en stupad drake 

i något kärr bland dis och dunster, ligger 

vårt granskogsklädda kustland. Långt därute: 

två ångare som ropar ur en dröm 

 

i tjockan. Detta är den nedre världen. 

Orörlig skog, orörlig vattenyta 

och orkideens hand som sträcks ur myllan. 

På andra sidan, bortom denna farled 

 

men hängande i samma spegling: Skeppet, 

som molnet tyngdlöst hänger i sin rymd. 

Och vattnet kring dess stäv är orörligt, 

i stiltje lagt. Och ändå stormar det! 

 

och fartygsröken blåser vågrätt ut –  

där fladdrar solen i dess grepp – och blåsten 

står hårt mot ansiktet på den som bordar. 

Att ta sig uppför Dödens babordssida. 

 

Ett plötsligt korsdrag och gardinen fladdrar. 

Tystnaden ringer som en väckarklocka. 

Ett plötsligt korsdrag och gardinen fladdrar. 

Tills avlägset en dörr hörs slå igen 

 

långt borta i ett annat år.
30 

 

Detta är den första delen av den betydligt längre dikten "Elegi". Hela dikten inkluderas inte här 

eftersom att dessa strofer ensamt utmärker de naturlyriska dragen tillräckligt. Dikten visar på 

ett kontinuerligt bruk av element, framförallt vind och vatten. Vi kan även läsa oss till en 

dikotomisering genom stad kontra land eller kanske främst industri kontra natur genom hur om 

dikten successivt genomskärs av hur dessa dikotomier bryter med varandra "vårt 

granskogsklädda land" mot "två ångare" i första strofen och "orkideens hand som sträcks ur 

myllan" mot "denna farled" i andra strofen samt "fartygsröken blåser" mot "fladdrar solen i 

                                                 
30 Tranströmer, 2011, s. 43. 
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dess grepp" i fjärde strofen. Vi ser även ett rent fantastiskt element i form av den stupade draken 

i diktens allra första rad. Även skogarna ser vi återigen genom "granskogsklädda kustland" och 

"[o]rörlig skog". Dessa får därmed representera elementet jord.  

Elementen har en framträdande roll och bör ses som direkt kopplade till naturen. Vatten 

och vind är de tydligaste exemplen på naturuttryck och figurerar oupphörligen i dikten. Vatten 

har i vissa samlingar en mer åsidosatt roll i Tranströmers dikter, där skogen hellre får den 

betydande utformningen. I andra samlingar är det istället vattnet som utgör huvudtema. 

Tranströmer tillbringade mycket tid vid havet och på Runmarö varför han givit havet och 

vattnet så mycket utrymme i diktningen.31 "Elegi" torde beskrivas som första gången då 

Tranströmer på allvar bryter med att behandla främst skog och mark som skådeplats i dikten. 

Istället är det här vattnet som agerar huvudpart. Vi ser det i kärret, diset, kustlandet, "långt där 

ute / en ångare" (vilket vi får förutsätta avser havet), vattenytan, bortom farleden och i vattnet 

kring. Plötsligt byts dock vattnet ut till vind, vilket sker i mitten av dikten. Då blir molnen, 

stiltjen, stormen, fartygsröken, fladdrandet, blåsten, korsdraget och dörren som slår igen de 

delar som centralt utformar dikten till att behandla naturens uttryck. Det dikotomiseringarna 

gör med dikten är att de tillför den ekokritiska aspekten. Som påtalat tidigare används 

industriella motiv, såsom ångarna, fartygsröken, skeppet och farleden som avskärningar mot 

de naturmässiga inslagen i dikten. Dessa industriella uttryck kan därför betraktas som motpoler 

och inkräktare till naturen. Många gånger omnämns dessa i agerande positioner gentemot 

naturens uttryck "fartygsröken blåser vågrätt ut– / där fladdrar solen i dess grepp", här fångar 

fartygsröken alltså solen och dess strålar. Dikten kan därför ses som att de industriella uttrycken 

här presenterade som dylika sjöfartyg, gradvis tar över, kuvar naturen. 

I dikten är betraktaren allvetande, allseende, hör allt och minns allt. Betraktaren är 

subjektet. Minnet, får vi anta, återspeglas i hur dikten presenteras, hur vi läser dikten och 

tydliggörs i genom "långt borta i ett annat år". Detta gör dikten till en oerhört typisk 

Tranströmerdikt. Likt i "Stenarna" där stenarna själva faller ner i oss själva, vrids "Elegi" i den 

allra sista raden om och blir ett minne. En vanligt förekommande Tranströmer-manöver som 

återkommer i dikter som "Några minuter" och "Namnet" i Mörkerseende eller "Från mars -79" 

i Det vilda torget. Det som här åsyftas är hur dikterna i sina slutskeden skapar en övergång i 

det epifaniska hela dikten. Det är i diktens skälva syntax detta existerar hos Tranströmer, vilket 

kan beskrivas som ett presto, en avslutande mening i dikten som hastigt avslutar den och genom 

                                                 
31 Bergsten, 2011, s. 50. 
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detta upphöjer dikten till epifanisk. Espmark poängterar hur Tranströmer successivt genom 

dikten tecknat ett depressivt och lakoniskt motiv som slutligen mynnar ut i detta presto, som i 

kontrast till den tidigare stillastående tillvaron i sin syntax blir kolerisk och i min mening direkt 

epifanisk.32 Prestot och det allmänt epifaniska i den tranströmerska diktningen är någonting 

som vi sedermera kommer att få skäl återkomma till. 

Dikten som vi ser nedan är den första i 17 dikter och är den enda dikt som ingår i preludiet 

till Tranströmers första diktsamling: 

Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen. 

Fri från den kvävande virveln sjunker 

resenären mot morgonens gröna zon. 

Tingen flammar upp. Han förnimmer– i dallrande lärkans 

position– de mäktiga trädrotsystemens 

underjordiskt svängande lampor. Men ovan jord 

står– i tropiskt flöde– grönskan, med 

lyftande armar, lyssnande 

till rytmen från ett osynligt pumpverk. Och han 

sjunker mot sommaren, firas ned 

i dess blänkande krater, ned 

genom schakt av grönfuktiga åldrar. 

Skälvande under solturbinen. Så hejdas 

denna lodräta färd genom ögonblicket och vingarna breddas 

till fiskgjusens vila över strömmande vatten. 

Bronsålderlurens 

fredlösa ton 

hänger över det bottenlösa. 

 

I dagens första timmar kan medvetande omfatta världen 

som handen griper en solvarm sten. 

Resenären står under trädet. Skall, 

efter störtningen genom dödens virvel, 

ett stort ljus vecklas ut över hans huvud?
33 

 

Det kan tyckas märkligt att dikten från preludiet ligger bland de sista dikterna av Tranströmer 

som här analyseras. Detta har att göra med att " Uppvaknandet är ett..." är en särskild dikt på 

flera plan. Dikten är som redan nämnt den första i samlingen samt den enda i samlingens 

prolog. Redan där ser vi att Tranströmer anmärkningsvärt har markerat den framför de andra 

dikterna. Vidare har dikten en mycket speciell stil som egentligen inte alls blir lika tydlig eller 

utpräglad längre fram i samlingen. Samlingens andra dikter är vanligtvis kortare till utformning 

genom få och korta ord och om dikterna är längre har de inte alls denna kompakta, preciserat 

textmässiga stil. Det är tydligt att Tranströmer med dikten valt att göra ett slags entré.  

                                                 
32 Espmark, 1994, s. 200. 
33 Tranströmer, 2011, s. 11. 
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"Uppvaknandet är ett..." kan läsas som en dikt om döden, ett uppvaknande i sig som en 

dröm och på ett flertal andra plan. Tematiken berör en distans från döden; "ett fallskärmshopp 

från drömmen" och en "kvävande virvel". Slutet är avgörande när Tranströmer betecknar hur 

medvetandet under de första timmarna omfattar världen, vilket är en återkommande bild hos 

författaren – det ständiga uppvaknandet och de första minuterna av vanmakt. En bild som 

återkommer i framförallt senare diktsamlingar såsom "Ansikte mot ansikte" och "Nocturne" i 

Den halvfärdiga himlen eller "Namnet" i Mörkerseende. Att Tranströmer här även använder 

sig av begreppet resenär är enligt min läsning ett ytterligare tecken på att dikten behandlar 

döden. Livet och ögonblicket efter döden beskrivs traditionellt i viss litteratur som en resa, en 

resa ifrån ett plan till ett annat eller själens resa som exempelvis Karin Boyes dikt "I rörelse" 

eller Stig Dagermans "Att dö är att resa en smula...". Dikten förekommer också i Magdalena 

Slyks studie om Tranströmer. Slyk menar att omnämnandet av "virvel" två gånger i dikten 

understryker att det rör sig om en dikt om döden, vilket manifesteras i den vidare beskrivningen 

om döden som "ett stort ljus".34  

Likheterna till de andra dikterna, tyder på att detta uppvaknande från dröm till verklighet 

är någonting som kommit att prägla Tranströmers författarskap. Det föreligger en 

dikotomisering mellan sömnen och dess skenbara motsättning till uppvaknandet. Skenbart 

därför att vi egentligen inte vet ifall det är ett uppvaknande från dröm eller ej. I just denna dikt 

tycks det emellertid förhålla sig om ett alldeles särskilt uppvaknande, nämligen ett 

uppvaknande som i motsättning till exempelvis "Nocturne" erbjuder en överblick mellan tid 

och rum.35 Och däri hur det subjektiva skapar en alldeles särskild emfas i dikten. Espmark har 

uttryckt att denna dikt tycks beskriva en motsats till ett apateos, och vara ett slags anti-Ikaros-

dikt där det förhåller sig om ett nedstigande snarare än en ascension.36 Någonting som går 

direkt i samklang med att subjektet vaknar från drömmen, det universella och epifaniska som 

manifesteras med "förnimmandet", resandet och "fallskärmshoppet" i dikten. 

 Det som är intressant i dikten för denna uppsats är det rent ekokritiska. Som nästan alltid 

är naturen framträdande i Tranströmers dikter, så även här. Naturen är nästan bakomliggande, 

ett slags kraft som likställs jämsides döden, medvetandet, uppvaknandet och drömmen står 

naturen genom sitt trädrotsnät och kopplar allt samman som ett slags urmakt. Grönskan står 

"ovan jord" och som ett "tropiskt flöde". Grönskan är således allestädes närvarande, 

                                                 
34 Slyk, 2011, s. 99. 
35 Espmark, 1983, s. 58. 
36 Espmark, 1983, s. 76. 
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förekommer på var och varannan rad. Tydligt är också det stora och obeskrivbaras makter inför 

den lilla människan. Förnimmandet, tingen, att "omfatta världen / som handen griper en 

solvarm sten". Här är Tranströmer verkligt epifanisk och människan liten inför de naturgröna 

flöden som är "dödens virvel" i människa kontra natur. Här får dikten en ekokritisk betoning: 

Tranströmer beskriver ofta den klarhet som uppstår vid ett uppvaknande i sina dikter, vilket 

diktens inledning tyder på även här. Det existerar en helhet i dikten som blir påtaglig genom 

att subjektet tycks existera i ett större sammanhang. Förnimmandet blir ett sökande efter detta 

sammanhang som sträcker sig mellan tid och rum men också i kommunikation mellan naturen 

och motorn som "pumpar",37 som direkt kopplas ihop med subjektet, "han".  

Sammanslaget med diktens avslut kan vi läsa dikten som ett epifaniskt uppvaknande inför 

naturens helhet och förmåga. Att till fullo se naturen med dess beståndsdelar och asymmetrier 

men samtidigt uppfatta sig själv däri, att således "omfatta världen" och förstå "dödens virvel" 

på samma sätt som när "handen griper en solvarm sten". Det tycks här som om Tranströmer 

beskriver det verkligt imaginära. 

Diktsamlingen Hemligheter på vägen innehåller flera något kortare dikter, sett till 

sviterna i 17 dikter. Dessa dikter berör naturen i lägre grad. Egentligen är denna samling ett 

mer koncist verk där Tranströmer på allvar börjat finna sin lyriska väg. Naturen förekommer i 

så gott som varje dikt genom återkommande element som vind, vatten eller jord (som för 

Tranströmer allt som oftast blir mark). Aldrig eld. Årstiderna är lika vanligt förekommande. 

Vanligen höst men också vinter i vid utsträckning. De viktiga aspekterna i detta avsnitt söker 

framföra är Tranströmers förhållande till naturen och hur detta utmärks i förhållande till de 

subjektiva dragen i diktningen. Hemligheter på vägen utgör en självklar del i detta. Vi fortsätter 

med dikten "Vädertavla": 

Oktoberhavet blänker kallt 

med sin ryggfena av hägringar. 

 

Ingenting är kvar som minns 

kappseglingarnas vita yrsel 

 

En bärnstensdager över byn. 

Och alla ljud i långsam flykt. 

 

Ett hundskalls hieroglyf står målad 

i luften över trädgården 

 

där den gula frukten överlistar 
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trädet och låter sig falla.
38 

 

I dikten ovan kan vi tydligt se en höstmorgon ta form. Ryggfenan som allegori för det 

blänkande oktoberhavet är slående och i mina ögon precis. I nästa stycke kan vi se en parallell 

till sommarens förehavanden. Även metaforen i bärnstensdagen är stilistiskt tilldragande och 

torde åsyfta det speciella ljus en tidig höstdager ger. Det tydligaste tecknet på höst ser vi i "den 

gula frukten" som låter sig falla. Vidare bör "kappseglingarnas vita yrsel" ses som en 

ekokritiskt skildrad subjektivism, sett till att den beskriver ett minne, där Tranströmer genom 

minnet som betraktelse förmänskligar kappseglingen och betecknar den med ett mänskligt 

element och en mänsklig känsla. Vilket blir en dikotomisering av människans värld kontra 

naturen. Det kan också tänkas att det finns en mening i att precisera tidsaspekten i dikten. 

Tranströmer beskriver ett oktoberhav, vilket naturligtvis gör läsaren direkt medveten om i 

vilken årstid hen befinner sig. Omnämnandet av månader gör att vi som läsare kan associera 

till dikten på ett helt annat sätt än om tidsmarkören inte funnits där. Det blir enklare att dra 

egna paralleller, minnas och helt enkelt associera till dikten på ett nytt sätt.  

Vad vi kan ana oss till här är att Tomas Tranströmer i Hemligheter på vägen låter sig bli 

mer precis än vad han tidigare låtit sig vara. Otydligheter i diktningen såsom i vissa delar av 

dikterna "Stenarna" och "Elegi" låter sig inte passera här. Denna diktsamling förefaller därför 

vara klarare i sitt framförande än vad Tranströmer hittills gett prov på.  

Ett ytterligare exempel på detta är "Svenska hus ensligt belägna", vilken är samlingens 

första dikt. 

Ett virrvarr av svarta granar 

och rykande månstrålar. 

Här ligger torpet sänkt 

och det tycks utan liv. 

 

Tills morgondaggen sorlar 

och en åldring öppnar 

- med darrande hand– 

fönstret och släpper ut en uv. 

 

Och i ett annat väderstreck 

står nybygget och ångar 

med lakanstvättens fjäril 

fladdrande vid knuten 

 

mitt i en döende skog 

där förmultningen läser 

genom glasögon av sav 
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barkborrarnas protokoll.
39 

 

I denna dikt kan vi ana en viss melankoli utbreda sig. "Förmultningen läser / genom glasögon 

av sav / barkborrarnas protokoll". Dikten är en typisk ögonblicksskildring som sedermera bryts 

av mot att beröra ett helt annat skeende. I denna är elementen i det närmaste helt frånvarande. 

Istället fokuserar Tranströmer på just tidsaspekten, ögonblicken. På samma gång är jämväl 

skogen än en gång närvarande och framstår även som centrum eller skådeplats för dikten. 

Torpet, och därefter nybygget är rekvisita och periferi. Vidare ser vi ytterligare en tidsaspekt i 

omnämnandet av morgondaggen men samtidigt också i döden som ständigt återkommer; "det 

tycks utan liv", "förmultningen" och den "döende skog[en]".  

De ekokritiska aspekterna är tydliga, barkborren för protokollet och kan därmed utläsas 

som att den regisserar skogens förmultning. Barkborren är som bekant en insekt som livnär sig 

på skog och i vissa fall framförallt förmultnade träd. Det är därför markant att Tranströmer 

låter denna barkborre figurera huvudaktör i dikten och leda det förgängliga temat. Vi kan också 

utläsa en annan depressiv tematik i de svarta granarna och månstrålarna som minner om att det 

är natt – ett ytterligare exempel på förgänglighet i dikten liksom åldringen som släpper ut uven 

i diktens mitt. Detta indikerar på att skogen tar över dikten, djuren som expanderar och torpet 

som ligger sänkt. Därefter bryts dikten kort av mot någonting nydanande, en markör måhända 

mot det nya som komma skall. En hänvisning mot "nybygget" som kan vara en indikator på att 

människan inte helt lätt låter sig erövras av skogen, vilket tydliggörs i den allra sista strofen 

där vi får veta att skogen de facto är döende och "förmultningen läser / genom glasögon av 

sav". Här har vi således en dikt där människan presenteras som expansiv aktör som försöker 

tämja skogen och naturen, samtidigt som skogen inte helt lätt låter sig kuvas. Det antyds att 

skulden är människans, att naturen på ett sätt gör revolt mot människans intrång genom att 

naturuttrrycken tämligen tar över dikten i de första stroferna. 

Ur en rent biografisk aspekt är dikten intressant eftersom Tranströmer beskriver 

barkborren. Tranströmer var en gediget intresserad hobbyentomolog och samlade under livet 

på insekter, framförallt skalbaggar.40 Varför det är intressant att poängtera barkborrens inträde 

i denna dikt. Nedan finner vi "Han som vaknade av en sång över taken": 

Morgon, majregn. Staden är ännu stilla 

som en fäbod. Gatorna stilla. Och i 

himlen mullrar blågrönt en flygplansmotor.– 

                                                 
39 Tranströmer, 2011, s. 59. 
40 Bergsten, 2011, s. 55. 
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                              Fönstret öppet 

 

Drömmen där den sovande ligger utsträckt 

blir då genomskinlig. Han rör sig, börjar 

treva efter uppmärksamhetens verktyg–  

                               nästan i rymden.
41 

 

"Han som vaknade av en sång över taken" är kanske ingen typiskt ekokritisk dikt. Den ger inte 

heller direkta prov på tranströmerskt diktarsubjekt. Som så ofta i kontext till denne poet så 

ligger det intressanta i detaljerna. Så också i denna dikt. En tydlig dikotomisering i ekokritken 

är staden i motsats till landet eller stad kontra natur. Egentligen också vad som brukar betecknas 

kultur – natur. Ser vi närmare på "Han som vaknade av en sång över taken" hittar vi också här 

denna dikotomisering. Staden och gatorna är stilla, som en fäbod. Tystnaden avbryts av en 

mullrande flygplansmotor i himlen. Den stillsamma morgonen som bryts av stadens 

annalkande buller. Exemplen är få och sparsamma men vi kan ändå urskilja detta tydliga 

uppmärksammande av stad kontra land. Fäboden tydliggör sinnebilden av det tysta landet – 

Tranströmer behöver inte ens nämna att fäboden står på landet – vilket sedermera gör diktens 

senare skeden läses utifrån den bilden. Flygplansmotorn bryter av mot denna tysta sinnebild 

och vi befinner oss åter i staden, likt den drömmande väcks vi ur den bild som Tranströmer gett 

oss.  

I Tomas Tranströmers diktvärld är jaget lika ofta honom själv som den är läsaren men 

subjektet kan också innefatta ting.42 Denna uppsats har många gånger återkommit till 

Tranströmers ständiga förskjutningar av tinget och varat i ögonblicksskildringarna, som det här 

valts att kalla det. När Tranströmer går från att saktmodigt beskriva en händelse, företeelse 

kortfattat för att sedan vrida perspektivet och övergå i ett upprymt nästintill berusat tillstånd: 

epifani. Detta tillstånd som är vanligt förekommande i Tranströmers diktning är egentligen inte 

unikt för just Tranströmer. Detta uppsatsarbetes mening är att det på flera sätt är ett särdrag för 

den naturlyriska rörelsen som det är ett tranströmerskt fenomen. Nästkommande avsnitt 

kommer att beröra sambandet mellan Tomas Tranströmer och den samtida poeten Per 

Westermark. I avsnittet framför oss kommer alltså att se närmare på ännu ett antal dikter där 

dessa samband är mer utbredda. 

Det som blir uppenbart för den som läser Tomas Tranströmers dikter är att det är flera 

saker som händer på en och samma gång. Perspektiv blandas, tempus kan bytas ut, det sker 
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genomskärningar och skådeplatser byts ut. Dessa drag är naturligtvis mycket slående för 

läsaren. Detta kan ses som något djupt inneboende hos Tranströmer, ett immanensfält eller en 

inomvärldslighet där syntaxen förmedlar ett förlopp av en klar känsla ibland framställt som en 

epifani genom ett presto, – koleriskt eller melankoliskt. Perspektiven är det rådande, en 

markgenomskådning som genom grod- eller fågelperspektiv i dikten som får oss som läsare att 

utläsa diktens olika tempon, olika synvinklar och berättelser i ett enda förlopp.43 Detta är vad 

som sker när läsaren förstår dikten som epifanisk. Samtidigt existerar det här ett unikt band 

mellan författare och läsare som bottnar i hur dikten gestaltas. Här får också skildringen 

betydelse varför uppsatsen valt att fokusera på den direkt subjektiva skildringen. Det subjektiva 

kan här förstås som hur läsaren uppfattar dikten som en skriven förmedlad text från författarens 

skildrande men även hur det skrivna och allmänt upplevda förmedlas narrativt. Ett brev 

fungerar mellan två mottagare som en kraft där de två dualistiska subjekten bevaras. På samma 

sätt kan vi beskriva dikten och korrelationen mellan författare och läsare. Det föreligger en 

oförmåga mellan mottagaren och författaren att mötas och ett avstånd, en vägg emellan dessa 

två.44 Det subjektiva skildras därmed enkelriktat till recipienten. Därför blir de subjektiva 

skildringarna hos Tranströmer ytterst intressanta men inte alltid påtagliga. "Vädertavla", 

"Uppvaknandet är ett..." och "Storm" är de tydligaste exemplen på denna typ av subjektiva 

dikter, där berättaren har en tydlig roll i dikten och där det som berättaren skildrar kan beskrivas 

som i högre grad allmängiltigt eller universellt.  

Möjligen är det de ekokritiska skildringarna som är de påtagligaste hos Tranströmer. I 

dikten "Dygnkantring" som presenteras nedan, där myran tydligt kan påvisas ha en ekokritisk 

roll. Även "Svenska hus ensligt benägna" är en sådan typ av dikt, tillsammans med "Han som 

vaknade av en sång över taken" vari vi kan se inneboende dikotom framställning av stad mot 

land. Staden, eller civilisationen kan betraktas genom rent tekniska element, som 

flygplansmotorn som surrar i "Han som vaknade av en sång över taken". Sången i dikten kan 

tänkas vara just denna flygplansmotor, eftersom landskapet i övrigt beskrivs som "ännu stilla", 

innan motorn gör entré. Detta intrång, som flygplanet genom sin surrande motor gör i dikten 

kan betraktas som att människan med sina teknologiska framsteg tar över naturen och hur vi 

som människor rör oss bort från den stilla landsbygden som förut dominerats av den stillsamhet 

som en fäbod idag för många representerar. Detta är emellertid någonting som här tidigare 

beskrivit hos Tranströmer, hur schismen mellan natur och människa utgör ett återkommande 
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motiv. Där naturen ibland är den som tar över dikten och ibland den som ser sig besegrad av 

människan.  
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Westermark pre- och post mortem 

Per Westermark debuterar 1952 med diktsamlingen Att en dag... och ger sedan ut ännu en 

samling, Majïnde på det prestigefyllda förlaget Metamorphos i endast femhundra 

handnumrerade exemplar. Detta under våren 1954, kort innan han samma höst omkommer i en 

drunkningsolycka. Efter sig lämnar han samlingen Solställd, färdig och utredigerad och försedd 

med titel.  

Det är en tämligen ojämn Westermark som tar form för den som studerar dessa tre verk 

närmare, sett till dikterna. Först i den sista samlingen verkar Westermark själv ha funnit sin 

fulla potential som poet, då denna samling är betydligt mer konsekvent och enhetlig. Att en 

dag... är ett kort verk men ger prov på en oerhörd diktartalang och smak. Majïnde innehåller 

ett par synnerligen intressanta alster och är skriven som två sviter, vilket också är verkets 

egentliga undertitel. Första sviten "Röst ur ingenstans" innehåller ett tjugotal dikter där närapå 

alla av dessa på ett eller annat sett berör teman och element i form av natt, vind, morgon, hav 

eller vatten.  

Den sista av dikterna avslutas med att parafrasera den tyske romantikern Friedrich 

Hölderlin. Den andra sviten, som bär samma namn som själva diktsamlingen, innehåller flera 

passager på latin, bland annat en anspelning på Vergilius men även Horatius figurerar med en 

anföring i verkets början. Ett par citat på franska, båda översatta från den franska 

översättningen av Tristan och Isolde och Johannes av Korset förekommer också. Båda sviter 

innehåller delar utmärkta med kursiv stil. Anmärkningsvärt sett till att Westermark citerar 

Horatius är att denne romerska poet även visat sig vara en inspiration för Tranströmer. 

Magdalena Slyk skriver i sin avhandling apropå Tranströmers Carl-Johan Lohman-uppsats att 

"det är tydligt att Horatius och hans berömda 'Ut pictura poesis'-tes också har spelat en 

betydande roll för Tranströmer. De antika bilderna och motiven har även senare återspeglats i 

hans dikter".45 Visserligen är inte båda citat hämtade från samma verk av Horatius och Slyk 

diskuterar naturligtvis heller inte syskonskapet mellan Westermark och Tranströmer men detta 

säger ändå någonting om författarnas sammanvävt explicita lyriska intressen under denna 

period.  
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Vidare kommer ett par dikter ur denna samling presenteras. Dikternas något mer 

komplexa form skiljer sig markant från de flesta dikterna i Solställd, och förefaller därför vara 

aningen mer svårtillgängliga. Nedan har vi dikten "Bädden en båt...". 

Bädden en båt. 

Kroppen strängad över vägen. Lakan 

runt halsen har snott sig. Rep trevat 

upp till ventilen och vindarna mjuka 

                                  vilar i håret. 

Vinden en doft. 

Brudsäng du bäddat på vitan sand. 

Ögons skimmer. Ögonen fjärran strand. 

Stilla sjunk. Hjärtat en flod till havet. 

                                Vågorna vitnar 

Tiden ett skrin 

slutet om doft av vindar från öken. 

En människofot bred är solen ovan. 

Havet en flod till altaret fram. 

                               Vågorna värmer. 

Himlen ett skrin. 

Saliga skimmer stilla vid gärden. 

Saliga röster sakta bland valven. 

Alla Guds änglar går före med ljus. 

                                 Väktarna sover.
46 

 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att författaren valt att göra dikten kursiv. Enligt min läsning 

har detta att göra med diktens tematik i förhållande till samlingen och till sviten i sig. Dikten 

kan naturligtvis stå för sig själv, men bör ändå ses i sammanhang med de två sviterna den är en 

del av. Först då kan vi som läsare betrakta denna dikt som något mer. I det här fallet framstår 

dikten som ett apokalyptiskt drömscenario. "Ögonen skimmer. Ögonen fjärran strand." är 

ofullständiga meningar som är typiska för Westermark i framförallt Majïnde men förekommer 

även i Att en dag.... I kontexten ger meningar som dessa skenet av att vi befinner oss i en dröm, 

som skäligen bekräftas i diktens sista strof. "Himlen ett skrin / Saliga skimmer stilla vid gärden 

/ Saliga röster sakta bland valven / Alla guds änglar får före med ljus / Väktarna sover". Vidare 

behandlar denna dikt ämnena hav, vind och vatten mer distinkt genom att även använda sig av 

ord som för tankarna vidare till samma teman, exempelvis "vågor", "båt" och "doft". 

Dikten ter sig som nästan eskapistisk med ögon som vilar med blicken långt bort, mot en 

fjärran strand. Det eskapistiska torde kunna förklara de febriga eller drömlika delarna av dikten. 

Både tiden och himlen utgör ett skrin, vilket lär ses som en metafor för instängdhet som återigen 
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platsar bra med den eskapistiska tonen. Westermark skriver även "lakan runt halsen har snott 

sig" vilket vidare cementerar denna bild av verklighetsflykt. Dikarjaget känner sig instängd och 

kvävd i sin tillvaro när dikten i sin sista strof avslutas i ett slags religiöst uppvaknande som lika 

gärna torde kunna beskriva en utväg i "Guds änglar går före med ljus", de visar vägen.  

Samtidigt är en annan mer ekokritisk läsning av dikten möjlig. Westermark kan sägas 

utmåla en bild av eskapism, enligt analysen ovan, som på samma gång indikerar något helt 

annat – nämligen människans intrång i naturen. Detta har tidigare diskuterats i Tranströmers 

fall med dikten "Elegi". Där var människans intrång och påverkan på naturen betydligt 

blygsammare tecknat. Hos Westermark förefaller det mer explicit. Människan bokstavligen 

invaderar, och blir elementen och naturuttrycken ("[e]n människofot bred är solen ovan" eller 

exempelvis "[b]rudsäng du bäddat på vitan sand"). Människan tar över naturen, exploaterar, 

vilket vi får ta för ett tydligt ekokritiskt inslag i dikten. 

Majïnde är ett mycket mer modernistiskt verk än Solställd. Naturligtvis existerar båda 

verk i denna tradition, emellertid är dock dessa modernistiska drag mycket mer framträdande i 

Majïnde som ändå får räknas som det äldre diktverket. Dessa drag utgörs av framförallt 

intertextuella paralleller med andra verk såsom de tidigare nämnda men även flera dramatiska 

verk i de grekiska tragedierna förekommer. Westermark syftar på sina ställen på Agamemnon 

och Athena. Flera åsyftanden görs också till nordisk mytologi, Oden och Hugin och Munin, 

samt boteformler från samma tid som kan kopplas till Ymers skapelsemyt. På det hela kan 

alltså verket med sina explicita kopplingar till rent monumentala och kanoniska verk och 

gestalter på flera sätt jämföras med en annan flitig parafrasör: Gunnar Ekelöf. Ekelöf gör sig 

tämligen påmind genom hela Majïnde. Visserligen är även Tranströmer närvarande om än så 

mycket tydligare i Solställd eller i Att en dag.... Samtidigt finns det dikter där varken 

Tranströmer eller Ekelöf känns närvarande, där Westermark får tala utan att placeras vid sidan 

av våra stora svenska modernister. Nedan följer ett par av dessa dikter, där naturen genom det 

subjektiva ändå får komma till uttryck. Nedan ser vi "Recordare": 

Vad vandrar växtens vägar 

solställs. Trädets rötter 

suger upp urnorna blodet. 

Löven andas. 

Kronan vrider sig uppåt 

och grenverket slår ut 

sin solfjäder över gravarna. 

Löven svettas. 

Flimrandet 

stiger uppåt 
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av ljus fångat.
47 

 

Ovan finner vi första dikten i samlingen Solställd, "Recordare". Redan här kan vi se en oerhörd 

skillnad från dikterna som är hämtade ur Majïnde. De ofullständiga meningsbyggena ser vi 

onekligen även här, precis som i Majïnde, vilket vi kan se i diktens första och andra rad. De 

mest markanta skillnaderna i dikten gentemot den tidigare samlingen tycks ligga i 

framställandet och tydligheten. Som tidigare beskrivits är Majïndes dikter mycket mer diffusa 

i sin tematik. Dikterna i Solställd å sin sida är desto klarare. Det förefaller vara så att 

Westermark medvetet velat positionera sig mot den betydligt tyngre och svåra diktningen han 

producerat fram blott ett halvår tidigare. En stil som för övrigt ligger avsevärt mycket närmare 

Gösta Oswald än Tomas Tranströmer. Vidare ter sig temat i dikten ovan vara både liv och död, 

vilket presenteras genom användandet av "urnor" och "gravar". Trädet får som så ofta gestalta 

liv när det "suger upp", när löven andas eller svettas och när trädkronan "vrider sig". Det är ett 

antropomorfiserande som sker. För övrigt påminner dikten en del om Tranströmers något 

kortare dikt "Sammanhang" som behandlas ovan i avsnittet om denne. Även om den dikten 

mer söker beskriva människan genom trädet än som Westermark, att beskriva trädet genom 

människan. Förvisso är Westermark inte ensam om att animera, ge liv åt tingen, i sina dikter 

och säkerligen inte heller när det kommer till naturlyrik. Träd figurerar ideligen inom 

litteraturen som något synnerligen livfullt. Vi såg exempelvis Tranströmers dikt tidigare i 

"Sammanhang" och även Bengt Anderberg som vi senare skall stifta mer bekantskap med har 

en förmåga att använda sig av denna typ av trädmetafor. Westermark framstår ehuru som mer 

komplex än dessa båda. Fler exempel där trädet utgör denna typ av allegori eller tydliga motiv 

i diktningen kan vi se hos bland andra Harry Martinson i "Furan" i Tuvor eller "Trädet" ur 

diktsamlingen Gömda land av Karin Boye. 

Tidigare i detta avsnitt har Per Westermarks två sista diktsamlingar avhandlats. Detta på 

grund av att de trots sin olikhet utkommit med mycket kort mellanrum. Uppsatsen har därav 

velat visa på hur Westermark utvecklats som lyriker under det korta halvår han går från student 

på Stockholms universitet till att beklagligen drunkna under hösten 1954. Den första 

diktsamlingen Att en dag... utkom två år innan detta och är väl värld att beröra med åtminstone 

ett par dikter. Samma teman som i de två senare samlingarna återfinns även här, gryningen, 

vattnet, havet, förhållandet mellan dag och natt, etc. Att en dag... är en mycket kortare samling 

dikter. Endast ett trettiotal sidor, varav ett par av dessa blanka eller med förlagstext och med 
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en tillägnan till "Ulla". Vid en jämförelse framstår denna samling som ytterligare mer 

bejakande havet och strandlandskapet än den sista samlingen Solställd, som förefaller behandla 

naturen i förhållande till skog och mark. I Majïnde finner vi absolut här likheter, då även denna 

samling ofta berör temat hav och vatten. I den följande dikten "Uppbrott" från Att en dag... 

finner vi prov på detta: 

Vid hamnen. 

Skuggor 

utrunna som vattenfärger 

på fuktigt papper 

Och som nät av regnsvarta grenar: 

masterna. 

Natten kryper in 

under huden höstfuktig. 

Men trots: 

Varm är denna kvälls glädje 

eller rädsla. 

Sakta är tankarna 

- fyllda hav 

Som snäckor. 

Vid hamnen: 

Uppbrott.
48 

 

Havstematiken som omnämnt ovan är här ytterst tydlig. Scenen är en hamn, allt knyts an till 

vattnet genom ord som är strängt kopplade till elementet eller till hav. Vi ser även en parallell 

till ett annat återkommande tema i kvällen. Något olikt hur Westermark annars porträtterar 

havet väljer han här istället kvällen som övergår till natt som utgångspunkt.  

Vi fortsätter med ännu en dikt, innan de subjektiva drag som är typiska för Westermark 

i denna samling diskuteras.  

Och när solen åter hälsad 

av stensötans skugga över myrstigen 

Och av morgonbrisen vecklar ut 

sin svalt djupblå sidenduk 

över mardrömmarnas fäste. 

 

Gryning: 

 

Gröna vinrankor och en vattenskog 

mellan fiskarnas blixtrande rörelser.
49 

 

Denna korta dikt, som bär namnet "Gryning" berör det återkommande temat dagning. Vid 

första anblick ser vi dels en parallell till Westermark själv i den två år yngre dikten 
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"Dagningen", hämtad ur Solställd och dels till en dikt av Tomas Tranströmer som berörts 

tidigare i uppsatsen; "Dygnkantring". Genom att se till dessa tre dikter får vi en bild av hur 

återkommande gryningen är som både motiv och tema i den naturlyriska rörelsen. Även 

kvällningen tycks ha appellerat samtliga av de berörda lyriker som använts. Framförallt Bengt 

Anderberg, vilket senare kommer att påvisas. För att dröja vid gryningsmotivet något, så ter 

sig framförallt gryningen i kontrast till någonting ytterst tilltalande. Exempelvis som i 

Tranströmers "Dygnkantring" där myrans ringhet mot morgonens graciösa tilltagande ha 

frapperat författaren till att beskriva händelsen i dikt. För Westermark är det återkommande 

temat dagning i direkt förhållande till havet det slående. Solen är exempelvis "åter hälsad", som 

i dikten ovan och morgonbrisen "vecklar ut / sin svalt djupblå sidenduk / över mardrömmarnas 

fäste". Vi kan härmed ana en natt tyngd av ångest och svårmodighet, som helt befrias av 

uppvaknandet i gryningen.  

Jaget är nästan alltid frånvarande i Att en dag.... Inte heller i de senare samlingarna 

används den direkta jag-diktningen i mer än ett par enstaka fall. Det är ovanligt och 

förekommer ideligen hos andra lyriker från samma tradition vid samma tid. Per Westermark är 

nämligen mycket ung när han skriver dessa rader. Runt tjugo, student. Sett till andra poeter i 

samma generation och är jag-diktningen alltså mycket mera utbredd.50 Till och med hos 

Tranströmer är jag-perspektivet mer framträdande. Då jaget uteblir stannar ändå perspektivet 

kvar. Diktningen kan naturligtvis vara personlig och subjektiv utan att användandet av "jag" 

förekommer och detta sammanfattar Westermarks diktning tämligen bra. I synnerhet när vi ser 

till Att en dag....  

De subjektiva dragen i de två dikter från ovan nämnda samling som här just berörts kan 

vi således alltså finna i perspektivet. Westermark använder som här kommit att beröras, 

mardrömmen som en symbol för natten och vad natten inneburit. Gryningen, dagern blir en 

direkt kontrast till detta och en direkt motpol. Med morgonrodnaden slipper berättaren alltså 

mardrömmarna. Att solen dessutom är "åter hälsad" förstärker denna bild. Diktens andra del är 

mer svårtydd och påminner i utformningen nästan som en haikudikt då den fungerar som en 

dikt i själva dikten. De två sista raderna torde likväl kunna utgöra en egen dikt, kort men 

kärnfull eftersom den skär av mot gryningens tydliga helhet som Westermark först beskriver 

när den inte tycks gå i samklang med diktens första hälft.  
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I den tidigare dikten finner vi ingen sådan öppenhet som i "Gryning". Samtidigt bryter 

denna dikt inte av så direkt som den förra. "Uppbrott" torde därför beskrivas som aningen mer 

odelad. Visserligen blir Westermark aldrig helt klar, med sitt avancerade språkbruk, sina 

svängningar mellan högt och lågt och sina tvära brytningar. Det intressanta i dessa dikter är 

egentligen inte vad de symboliserar utan vad de gestaltar och hur detta framförs. "Uppbrott" 

förefaller här vara en dikt med vissa gotiska drag. De "nät av regnsvarta grenar" är ett exempel 

på detta. Stämningen förefaller med detta dunkla vara något dyster. Precis som tidigare 

beskrivits är natten ett ytterligare återkommande tema för naturlyrikerna och så även i denna 

dikt. "Natten kryper in" skriver Westermark och vi får som läsare tolka detta som ett bevis för 

att dikten är just dunkel. En vidare brytning kan vi även läsa oss till i "Varm är denna kvälls 

glädje / eller rädsla" vilket tydligare spär på läsningen om att denna dikt är skriven i ett 

melankoliskt sinnelag.  

Per Westermark står klarligen för de mer dunkla, dystopiska eller melankoliska dikterna 

av de tre författarskapen som utgör urvalet. Anderberg som vi strax skall göra bekantskap med 

fortsätter på denna bana men dröjer aldrig själv kvar. De melankoliska metaforerna hos 

Anderberg har en like i vissa av Westermarks alster. Samtidigt existerar det ett djupare implicit 

uttryck av svårmod i somliga av Westermarks dikter som varken Anderberg eller Tranströmer 

besitter. Både "Uppbrott" och "Recordare" ger oss prov på detta. 

Ovan har Westermarks mer subjektiva drag i diktningen disputerats. Nedan presenteras 

ett par av Westermarks dikter som fortsätter på det ekokritiska temat i författarens och börjar 

med "Den yttersta dagen": 

Som när rädslan äntligt närmar 

Så gryr i zenit 

den yttersta dagen 

Ur tidsdjupet ropar runorna; 

och ristningarna lämnar sina hällar: 

som flyttfåglar sakta 

dra de förbi. 

Soluret skuggas. 

Himlen ett järtecken. 

Fordom och framgent 

en blixt 

rämnar tidens förlåt. 

I vinddraget virvlar bergen bort. 

och sprängs himmelportarna upp. 

Bebådelsens ängel lyser 
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den tyngdlösa vägen till cellan.
51 

 

Vi får läsa oss till ett undergångstema sett till diktens titel men även till åtminstone vissa delar 

av innehållet. Tydligt är att diktaren haft tiden och måhända det förgängliga som tema när han 

skrivit dikten. Den yttersta dagen fungerar som en biblisk metafor för undergången, men 

behöver därav inte nödvändigtvis betyda just en undergång. Undergången kan vara personlig, 

en övergång från en fas till en annan, ett uppvaknande på ett själsligt plan eller dylikt. Denna 

undergång eller yttersta dag ter sig vara en metafor för just någon form av sådant uppvaknande. 

Ett cella är det innersta heliga rum i ett grekiskt- eller romerskt tempel vari en staty av gudomen 

framträder. Att Westermark här väljer att låta bebådelseängeln visa vägen till ett sådant rum 

ger en tendens till att undergången i dikten inte är slutgiltig utan banar väg för något nytt, i det 

här fallet ett nytt uppvaknande. Den grekisk-romerska kopplingen går igen med tidigare dikter 

från alla samlingar i vilka Westermark ständigt återkommer till poeter och författare i samma 

tradition. Framförallt i Majïnde existerar denna typ av intertextuella parafraseringar. 

Ekokritiska drag kan vi häri finna genom de förmänskligande dragen av naturen, såsom 

så ofta i Westermarks lyrik. Ristningarna gestaltas genom flyttfåglar, himlen är ett järtecken, 

bergen som virvlar bort, soluret som skuggas etc. Dikten är full av religiösa, profetiska och 

apokalyptiska motiv som i syntaxen uppgår i apateos. Titelnamnet indikerar även på ett 

apokalyptiskt skeende men slutet tyder på en viss fortsättning. Dikten bör därför inte ses som 

enbart depressiv utan egentligen hoppfull. Det kulturella och religiösa omnämnandet av runor 

och ristningar beskrivs som flyttfåglar, "dra[r] förbi". Soluret som skuggas kan betecknas som 

slutet på en era, och egentligen slutet på ett mänskligt levnadssätt. Ristningarna och runorna 

kan genom betraktas som ålderstigna då de ropar ur "tidsdjupet" och "lämnar sina hällar". Hela 

dikten tyder på en omvälvning av tiden som kan härledas genom större delen av dikten, fram 

till "vinddraget virvlar bergen bort" som är ett slags oxymoron, en omöjlighet. Därefter blir de 

religiösa aspekterna av dikten återigen aktuella och vi kan läsa oss till en monoteistisk 

metaforik. "Bebådelsens ängel" kännetecknar ärkeängeln Gabriels bebådelse till Maria om Jesu 

födelse. Betydelsen av detta för dikten har den inverkan att vi kan läsa slutet som en frälsning. 

Att vårt sätt att leva, förbruka och exploatera måste ta slut. På så sätt får vi frälsning och en 

möjlighet till pånyttfödelse. 

Ur diktsamlingen Att en dag... har vi nedan dikten "Vindvila nu": 
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Vindvila nu 

och av sjunken stad 

genom havet med lungor av alger 

faller skuggan. Och mot fönstret 

stirrar stint och stillnar 

dimman i glömska 

Och en regnig morgons lamhet mellan lakan. 

Långt ute 

men nära mitt blod 

vilar ängsligt måsarnas tystnad. 

Och vid stranden som spröda aspar 

av frost mot svarta moln 

tecknar sej andetagen 

Och med vågornas snabba pulsslag. 

 

Faller över mej. 

och av brinnande hägring 

med tungröd vallmo och vinden ovan 

och vinden mjukt och himlen ovan, 

den smärtfullt svalkande skuggan 

med fältens frukter fylld 

Och med ormarnas viskning i trädet.
52 

 

Som de flesta dikter hämtade ur nämnda diktsamling har denna dikt ett havsmotiv där vattnet 

i form av havet och vinden är ständigt närvarande. Utöver detta Westermarks egensinniga 

språkdräkt som ställer dikten på en plats för sig. Havet beskrivs i det närmaste som en 

människokropp, där vågorna fungerar som pulsslag och algerna företräder lungor och frosten 

andetag. På samma sätt anar vi även ett jag i dikten i form av pronomenet "mitt". "Långt ute / 

nära mitt blod  / vilar ängsligt måsarnas tystnad". Därmed blir denna dikt ett ytterligare 

Westermark-exempel på att människan här invaderar naturen. Dikten förefaller vara mer 

komplex än så när den andra strofen introduceras och ett ytterligare pronomen i "mig" påvisas. 

Här är vinden och luften som element mer central. Vinden ovan den tungröda vallmon, vinden 

mjukt ovan och himmelen med den svalkande skuggan. 

Som här tidigare påtalats skriver Per Westermark i en mer tydligt modernistisk tradition 

än Tomas Tranströmer och Bengt Anderberg, som vi snart ska titta närmare på. Exempel på 

detta är den komplexitet som vi finner i dikter som "Vindvila nu" ovan, "Bädden en båt..." eller 

"Dagning". Dessa dikter byter tempus, skiftar många gånger fokus eller är skrivna i en mer 

parafraserande stil. Parafraserandet, citerandet av andra litterära verk och författare är 

Westermark relativt ensam om bland dessa tre poeter. Endast Tranströmers "Fem strofer till 

Thoreau" återfinns här. En dikt av mycket få där Tranströmer de facto citerar eller nämner sina 

inspiratörer. I kontrast till detta föreligger det en kanske mer konkret subjektiv gestaltning hos 
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Westermark. De subjektiva skildringarna blir måhända som tydligast i dikter som "Den yttersta 

dagen", "Recordare" och "Uppbrott". Precis som Tranströmer blir dock effekten i dikterna som 

tydligast när Westermark lyckas förmedla både det reellt ekokritiska med det subjektiva i 

diktningen. "Recordare" gör detta exceptionellt väl men dikter som "Höst" och "Gryning" är 

också exempel på detta.  
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Förhållandet Tranströmer och Westermark 

 I detta avsnitt jämföres Tomas Tranströmer och Per Westermark. Författarnas dikter 

påminner i flera fall om varandra, såsom det tidigare har exemplifierats i dikten 

"Sammanhang", enligt ovan. Beröringspunkterna mellan författarna är i hög grad aktuell 

för denna uppsatsstudie i framförallt det sätt som både Tranströmer och Westermark 

väljer att skildra naturen. Dikterna presenteras nedan först med Tranströmer, en analys 

per dikt och sedan Westermarks dikter med liknande analyser som jämförs komparativt 

med de tidigare dikterna av Tranströmer. Vi börjar med "Dygnkantring", ur 17 dikter: 

Stilla vaktar skogsmyran, ser i intet 

in. Och intet hörs utom dropp från dunkla  

lövverk. Och det nattliga sorlet djupt i 

sommarens canyon.  

 

Granen står som visaren på ett urverk, 

taggig. Myran glöder i bergets skugga. 

Fågel skrek! Och äntligen. Långsamt börjar 

molnforan rulla.
53 

 

I dikten kan vi urskilja en betraktelse av hur vargtimmen övergår i morgon. Betraktaren 

ser skogen under natten i vad som skulle kunna vara en ravin eller en dal (sommarens 

canyon). Fågeln som skriker och myran som glöder är tillsammans med vad Tranströmer 

benämner som molnforan som börjar rulla indikationer på att morgonen har börjat i den 

tysta skogen. Här ger Tranströmer myran agens, aktiverar denna, vilket bör ses som ett 

tydligt ekokritiskt drag i lyriken: naturen som aktiv. Att låta tingen animeras eller som i 

detta fall, ge myran agens, är en subjektiv skildring – genom själva betraktelsen, hur 

berättaren på avstånd skildrar förloppet – gestaltat ekokritiskt eftersom skogsmyran 

"vaktar" och fågeln varnar genom sitt skrik. Kan vi ana en inkräktare i form av  berättaren 

som genom sina subjektiva upplevelser av ögonblicket skildrar förloppet? Vi ser också 

flera naturtrogna drag som avspeglas i dikten. Fågelns skrik, markerat med ett 

utropstecken, är ett exempel på det och får tolkas som att fågeln skär av i den tunga 

tystnaden som ligger över morgonen som ett lock. Att granen figurerar som visare i ett 

urverk för tankarna i solur men skulle också kunna beskriva en fundering om hur 

klockvisare ibland i sin taggighet påminner om granar. Alla dessa exempel från naturen 

och djurriket förtydligar de ekokritiska dragen i dikten när de animeras.  
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Nedan finner vi dikten "Storm": 

Plötsligt möter vandraren här den gamla 

jätteeken, lik en förstenad älg med 

milsvid krona framför septemberhavets 

svartgröna fästning 

Nordlig storm. Det är den tid när rönnbärs- 

klasar mognar. Vaken i mörkret hör man 

stjärnbilderna stampa sina spiltor 

högt över trädet.
54 

 

Dikten skildrar en ensam vandrare i ett havsnära landskap som finner sig mitt framför en ek 

under en höststorm. Det är likt den tidigare dikten natt och det centrala temat är stillheten och 

ögonblick som sker i betraktelse under stillhet. Vi finner också en dikotomisering där passivitet 

ställs mot aktivitet. Vandraren som passivt subjekt betraktar och fungerar som berättare – 

fokalisator. Plötsligheten indikerar att förloppet i dikten är snabbt men berättaren/vandraren 

står som passiv vid betraktandet av älgen. I kontrast finner vi i den andra strofen den nordliga 

stormen. Stormen fungerar i sin reella tillvaro som en aktiv process och står därför i motsats 

mot den passiva, stillastående vandraren och älgen. Stjärnbilderna som beskrivs som 

"stampande", får vidare indikera på en aktiv dikotomisering och bli en del av den aktiva polen. 

Båda dikter är som påtalat ögonblicksskildringar. Natten är ledande för skildringarna. 

Som beskrivits med den tidigare dikten verkar vargtimmen, den tidpunkt mellan verklig natt 

och gryning, äga rum i den första av dikterna men torde även för den andra dikten vara 

annalkandes. Ensamheten är påtaglig. I "Storm" är det vandraren som betraktas, vilken kan ses 

som berättaren själv. I "Dygnkantring" finner vi ingen reell berättare, endast en betraktelse av 

tillvaron, av hur natt går över till gryning. En skillnad mellan dikterna tycks ligga i årstiderna. 

I den första dikten beskrivs det gryende landskapet som sommar, i "Storm" är det uttryckligen 

en annalkande höst; "[n]ordlig storm", "det är den tid när rönnbärsklasar mognar" och slutligen 

"septemberhavet".  

Det som påtalats tidigare som subjektivt och det subjektivistiska föreligger i dessa två 

dikter i själva betraktelsen av naturen. Konkret: hur författaren uppmärksammar naturen. 

Tranströmers ensamma betraktelser av skogen och framförallt de båda skogarna i dikterna. Det 

existerar en viss ödslighet i dikterna. Ödsligheten eller ensamheten skulle kunna beskrivas som 

att betraktaren finner sig själv i tillvaron, i ögonblicket. Tranströmer tenderar nämligen att 
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beskriva just dessa ögonblick i tämligen analoga ordalag. Ord och meningar som "plötsligt", 

"vaken", "äntligen" och "det är den tid" som indikerar på att författaren eller betraktaren funnit 

sig själv i stunden av ett ögonblick. Det sker någonting oväntat för vandraren, eller 

vandrarjaget. Ett möte med ett majestätiskt träd, som likställs vid en älg– djurens konung och 

därtill ett egendomligt och gammalt djur. Självklart mynnar detta ut i en, för subjektet i dikten, 

perplex epifani. Som läsare förstår vi associationerna, genom det sätt som älgen kommit att 

mytologiseras på. Därför framstår mötet även för oss läsare, som inte är inuti dikten, som 

majestätiskt och epifaniskt.  

Dikten beskrivs genom vandrarens ögon och upplevelser subjektivt genom sitt särskilda 

benämnande av naturen. Parallellen mellan jätteeken/älgen och allusionen mellan 

septemberhavet/den svartgröna fästningen är den subjektiva uppfattningen av verkligheten.55 

Slyk jämför Tranströmers bildspråk med en tysk studie av Jürgen Beckers diktning, gjord av 

Hiltrud Gnüg. Den subjektiva lyriken kan, med exempel hos Becker: "[...] realiseras och 

manifesteras i ett lyriskt arrangemang, i associationer och i framställningen av verkligheten, i 

ett antilyriskt språk."56 

De mer naturlyriska betraktelserna har som tidigare behandlats och förefaller därför 

självklara. Årstidsbeskrivningarna i rönnbärsklasarnas mognad, de dunkla lövverken och 

träden är typiska beskrivningar men "septemberhavets svartgröna fästning" och den glödande 

myren borde också räknas som naturlyriska tillsammans med den skriande fågeln.  

Likheterna i dikterna är inte själva omnämnandet av natur, inte motivet i sig. Det som är 

avgörande i dikten är hur författaren berör och diskuterar naturen. Naturligtvis är exempelvis 

likheten i dikternas titlar anmärkningsvärd men det intressant ligger egentligen i 

framställningen. Stillheten, plötsliga skeenden eller oväntade sådana; det nästintill eller helt 

epifaniska i stundens ögonblick. Det som vi alla upplever men sällan talar om, kanske inte 

tänker eller funderar över. Det är sådant som framkommer i Tranströmers och Westermarks 

lyrik och är en stark beröringspunkt dem emellan.  

Ekokritiskt kan vi se till episoder i dessa dikter som speglar vad som kan tolkas som en 

kritik mot människans exploaterande leverne. I Tranströmers diktning står människan inte i 

fokus strukturellt, utan som individ kontra natur, som en aktör. Detta kan naturligtvis läsas som 

en fördjupning i vad här tidigare betecknats som subjektiva upplevelser inom dikten eller hos 
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en existerande berättare i dikten (exempelvis vandraren i "Storm"). Förutom det subjektiva 

torde dock även det ekokritiska rymmas i denna samma berättare. Vandraren, som här tolkats 

som diktens berättare, finner sig möta en älg (eller egentligen ett träd som framstår som en älg) 

mitt under en vandring i höststormen. Både stormen i sig och älgen kan ses som element 

främmande för människan och därigenom som möjliga hot, just därför att de är främmande. 

Skogsmyran i den förra dikten kan betraktas på liknande sätt. Den "vaktar" skogen från 

otillbörliga gäster. Fågelns skrik, markerad med utropstecken, är en ytterligare indikator på att 

en inkräktare utgör en fara i skogen. Vi har alltså tre djur i dikterna, trots att dikten i sig lyckas 

återspegla ett slags enslighet. 

Vi fortsätter med ett par dikter av Per Westermark, som enligt denna uppsats anses 

förtjänar att jämföras med de av Tranströmers dikter som ovan använts. Nedan ser vi "Höst" ur 

den postumt utgivna samlingen Solställd.  

Dövstum stiltje. Morgonen hänger 

som en rutten fisk från fuktgrå moln. 

Med vid middagstid börjar så 

vindguden hosta mot fönstren, 

Och snart en höststorm vresigt kliver 

fram genom skogen och luggar 

löven av träden. Svänger sen 

de kala kronorna som kvastar, 

och sopar på en timme himlen 

molnfri. Kvistar och grenar i travar 

täcker stigen, knäcks under stegen 

och förvandlar promenaden till havet 

till ett skjutfält, där övning pågår. 

Men vid målet:.....................                 

Klarröd som ett vinteräpple 

skänks. Och stiltjen blänker 

strändernas jubel och himlens.
57 

 

Även i denna dikt är hösten närvarande, såsom morgonen. Mot slutet av dikten kan vi vidare 

ana havet. Dikten skildrar just stiltjen, tystnaden och det stillavarande i naturen under en tidig 

höstmorgon när en storm nalkas. Egentligen är dikten större än själva morgonen, spinner över 

en hel dag; hur stormen nalkas, vaknar till liv, skär genom skogen för att sedan omsluta den 

och "lugga löven av träden" och blir sedan ett riktigt "skjutfält" av vindar. Sedan kommer 

återigen stiltjen: tystnaden. Dikten är en kakafoni över animeringar och förmänskligande av 

naturalistiska element. Förutom skjutfälten och träden som beskrivs som luggade så blir träden 
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kvastar som sveper över himmelen. Vinden blir ett jubel och vintersolen (får vi gissa oss till) 

blir istället ett klarrött vinteräpple. 

Westermarks animeringar är aningen mer rättframma än i Tranströmers dikter. Hösten 

hos Westermark tydliggörs genom at den är "[k]larröd som ett vinteräpple" eller att "höststorm 

vresigt kliver fram genom skogen och luggar löven av träden", där den hos Tranströmer kanske 

bara skulle beskrivits som det mer sparsmakade "det är den tid där rönnbärsklasar mognar". 

Författaren är här tydligare i sina målande dikter och nöjer sig inte med enbart metaforer. 

Metaforerna tar över, kvistarna är inte enbart lika ett skjutfält, de skapar helt ett skjutfält där 

övning pågår. Det framstår som ett förtydligande i kontexten, snarare än som en 

stämningshöjare. Ingenting är passivt (förutom den hängande himlen), som i Tranströmers 

"Storm", allting agerar– med råge– och förvandlar därmed dikten till en fantastisk beskrivning 

av en ruggig höstkvällning. 

Flera element i "Höst" går igen i de tidigare dikterna av Tomas Tranströmer. Till att börja 

med figurerar samma element frekvent genom dikterna. Vatten genom hav och sjö men också 

genom fukt, vind genom att det blåser, hur vinden ilar, att det stormar. Träden återkommer 

genom sina kvistar, sina kronor, sina löv och barr. Vidare har vi här även mörkret och 

framförallt tystnaden, som hos Westermark framförs som stiltje. Och är det egentligen inte 

stiltje som Tranströmer beskriver i "Dygnkantring"? Hur den stilla natten övergår till dag, den 

stiltje som existerar i denna vargtimme.  

Likheterna som hittills påtalats ligger alltså i framställningen av dikten såväl som motivet 

och tematiken. Som påvisats förhåller sig naturen ständigt aktuell i skildringarna, både i form 

av mötet med naturen som ett motiv men också som skådeplats. När naturen figurerar 

skådeplats förhåller det sig om en mer passiv skildring av naturen. Där naturen är periferisk 

och istället ställs mot en aktör i form av skogsmyran i "Dygnkantring" eller jätteeken i "Storm". 

Här finner vi en skillnad gentemot Westermark, som vanligen inte låter dikterna manifesteras 

av en aktör. I "Höst" är det istället naturen själv som ges agens och "luggar löven av träden", 

exempelvis. På detta vis kan vi alltså även se en skillnad mellan författarna.    

Nedan ser vi "Dagningen", ur Solställd: 
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Längst i söder 

van drar havens vägar 

det gyllene skeppet 

förbi Eldslandet och Erebus 

att åter. Sakta vrids 

karyatiderna mot öster. 

Över stenpartiet immar väktarropen, 

och skimrande snuddas gardinen 

ett ögonblick inåt, 

där sömnen......  

Och efter horisonten har tänts 

de röda molnen skälvande nya. 

Ovan är måsarnas morgon 

och nära:.......... 

vågornas pulsslag mot stranden.
58 

 

"Dagning" beskriver en morgon. Solens vandring över himlavalvet över havet som börjar med 

den lilla glipa rött ljus som färgar molnen röda. Horisonten tänds av den gryende solen. Också 

i denna dikt anar vi en stiltje och en tystnad i "vågornas pulsslag mot stranden". Endast 

måsarnas "väktarrop" hörs över landskapet och det gyllene skepp som är solens vandring.  

Dikten är ett utmärkt exempel på Per Westermarks komplexitet som diktare. I Solställd 

är denna komplexitet betydligt mer sparsam. Samtidigt kan vi tolka dikten på flera plan. Det 

grekiska är måhända mest frappant. Westermark beskriver Erebus och karyatiderna vilket 

pekar mot den grekiska mytologin, som nämnt ovan. Karyatiderna åsyftar de kvinnoskulpturer, 

egentligen prästinnor, vid Artemistemplet i grekiska Lakonien.59 Denna tydliga parallell till 

undersåtar åt en grekisk gudom bör inte passera obemärkt eftersom den i sammanhanget blir 

viktig. Erebus å sin sida representerar istället en annan gudom, nämligen mörkrets och 

personifierar den tjocka dimma som omhöljer världens kanter.60 På en gång representerar 

"Dygnkantring" alltså dessa tydliga kopplingar till mytologin. Samtidigt, som så ofta med 

grekisk mytologi, har den fått utgöra grund till nya upptäcker och dess namngivningar. Erebus 

representerar nämligen också ett av bergen på Antarktis. Eldslandet lär åsyfta provinsen i södra 

Argentina med samma namn.61 I diktens inledning finner vi även en antydan om att "[l]ängst i 

söder / vandrar havens vägar" vilket ytterligare förstärker bilden av att dikten beskriver en bild 

av de södra kontinenterna. Karyatiderna blir i egenskap av undersåtar till Artemis, jaktens 

gudinna och modern till allt levande, de som lägger vägen och pekar riktningen då de "vrids 

mot öster". Det gyllene skeppet är diktens aktör och bör egentligen ses som en markör för det 

innersta. Erebus och Eldslandet kan betraktas som två motpoler, där det gyllene skeppet är det 
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inre i mitten av ett vägskäl. Dikten kan således alltså läsas som en intertextuell berättelse med 

förankring i den grekiska mytologin, samtidigt som ett fristående lyriskt verk som i 

upptäcktsresandenas tecken. 

Genom att studera Tranströmers och Westermarks dikter vill uppsatsen här belysa 

sambandet i betraktandet, upplevelserna och vad som däri resulterar i en subjektivism från 

författarnas sida. Med subjektivismen, subjektivistiken eller det subjektivt upplevda menas här 

att diktarjaget, och betraktaren i dikten– den som ser och beskriver det som sker genom ord 

och skildrar dikten, diktens berättare. Det som skiljer denna typ av lyrik från annan diktning 

där berättaren kan sägas vara subjektiv är således hur dikten i sig framställs. En dikt där 

berättaren är närvarande är en subjektiv eller subjektivt skildrad dikt. En dikt där berättaren i 

motsats till detta är frånvarande eller ickeexisterande tyder därför inte på denna typ av 

subjektiva skildring. I "Dagning", som exempel, är det subjektiva skildrat genom 

beskrivningarna av morgonen. Hur morgonens betraktare omformulerar sina iakttagelser till 

ord, vilka resulterar i en dikt. I "Höst" gestaltas dikten av en stiltje, tystnad som avbryts till 

storm. Subjektet i dessa dikter är betraktaren som genom sina ord formulerar en dikt, 

formulerar det hen känner och upplever. Det subjektiva är alltså det som författarna upplever 

och sedermera kommer att gestalta i ord. 

Skillnaden mellan Tranströmer och Westermark tenderar att främst ligga i den språkliga 

framställningen av dikten men också i motivet. Westermark ger en mer direkt ingång i dikterna, 

en beskrivning av ett händelseförlopp eller en stillsam sen som dramatiskt övergår till storm, 

såsom i "Höst", där dikten går från stillsam, till snabb för att åter bli stillsam. Takten blir därför 

snabb samtidigt som den är bitvis lugn. Tranströmer förefaller aldrig vara snabb eller hastig. 

Beskrivningarna eller ordvalen är alltid eftertänksamt valda. Trots att även dikten "Storm" 

behandlar ett höstligt landskap under storm så förefaller aldrig dikten som annat än lugn, nästan 

harmonisk. Älgen har en nästan lugnande inverkan på diktens förlopp men även havets vågor 

bidrar till denna effekt. I "Dygnkantring" finns det ingenting som tyder på något annat än ett 

lugnt landskap. Morgonen är stilla per definition.  

Om skillnaden författarskapen emellan är takten i hur de framställs är likheten framförallt 

motivet. Tystnaden och stillsamheten som är mycket framträdande i dikterna ovan. Det finns 

en vilja hos författarna att söka presentera sina dikter i ett slags ögonblickspoetik. Där de 

avbildar en scen – en morgon, en storm eller ett specifikt ögonblick av lugn och stillsamhet. 

Det tydligaste exemplet för Westermark är här "Dagningen" och för Tranströmer 
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"Dygnkantring". Vilka egentligen söker förmedla samma fenomen. Hur natten sakta övergår 

till dag. Tydliga beröringspunkter är exempelvis molnen, som för Tranströmer är aktiva, 

rörandes och för Westermark passiva endast skälvande röda. Vidare har vi själva skeendet, 

rörelsen som båda poeter beskriver vilket gestaltas med ord som "vandrar", "ett ögonblick", 

"sakta" och "vrids" och hos Tranströmer "stilla", "vaktar", "äntligen", "långsamt", "falla" och 

"börjar". Ord som kanske inte förefaller ha samma betydelse men ändå är synonymer eller ord 

som har en viss beröringspunkt eller likhet i betydelse sinsemellan. 

Dikterna som ovan presenterats, samt dess likheter författarna emellan torde kunna 

beskrivas som subjektiva skildringar av naturen, eller måhända den enskilda människans 

upplevelser av ett ögonblick som råkar vara i naturen. I alla ovanstående dikter föreligger det 

nämligen ett ytterligare motiv om vi bortser från de som tidigare nämnts som tystnaden eller 

stillsamheten i dikterna. Det motivet är naturen, som för såväl Westermark som för Tranströmer 

varit avgörande element för att skapa dessa ögonblicksskildringar. Naturen är det som skapar 

tystnaden, stillsamheten och hela tillvaron, vilket är objekt för att dikten ens skall bli till. 

Därefter skildras denna tillvaro av författarna själva som en subjektiv upplevelse av tillvaron. 

För Tranströmer resulterar det som exempel i "Dygnkantring", för Westermark blir det istället 

"Dagning". Det som här eftersöks att påvisa är att naturen är det underliggande motiv som 

skapar själva dikterna, men att det är författarens subjektiva upplevelser som skildrar dem. I 

samklang med detta återfinns själva sammanhanget som en omfattande helhet genom dikterna 

och diktningen i sig. Det är redan poängterats att naturen, uppvaknandet från drömmen och 

sömnen är ett återkommande drag även i den senare Tranströmerdikten. Många gånger 

presenteras detta sammanhang genom en polaritet eller dikotomisering som även kan beskrivas 

som starkt ekokritisk.62 I detta fall står människa måhända i kontrast till natur eller fauna mot 

människa (alltså atavism/civilisation). Subjektets del i detta blir således alltomfattande, en 

nodalpunkt som i framförallt "Uppvaknandet är ett..." förgrenar sig till att omsluta och 

förnimma även naturens polaritet. 

Anders Olsson, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har sett 

närmare på sambanden som sker i intertextualitet. De dikter som är presenterats komparativt 

kan kopplas ihop på flera sätt. Intertextuell forskning menar på att sambanden ser olika ut i 

olika texter och mellan olika författare. Starka/svaga samband är ett betraktelsesätt, 

explicit/implicit ett annat och generella/specifika ett tredje. Naturligtvis existerar det fler 
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indelningar, dessa är de perspektiv som är intressanta för denna studie. Somliga forskare inom 

ämnet väljer även att dela in det starka/svaga sambandet i genetisk eller illustrativ, där det 

genetiska kännetecknar ett starkt orsakssamband mellan texterna och det illustrativa rent krasst 

likheter och olikheter.63  

I texterna som presenterats ovan har det redan fastslagits att likheterna mellan författarnas 

lyriska skildringar är ett faktum. Detta således sett till tematik, motiv och fokalisering. Det är 

dock problematiskt att tala om ett orsakssamband, eller ett genetiskt sådant, eftersom den 

inverkan som författarna möjligen skulle ha haft på varandra inte går att belägga. Vi kan 

emellertid tillstå att det möjliga genetiska sambandet kommer av att det under den tid som båda 

författare florerade med sina lyriska alster existerade en strömning i framförallt Stockholm och 

i synnerhet på de platser som författaren levde och verkade; Södra latin, Stockholms 

universitet.  

Sambandet kan alltså inte heller påstås vara explicit, ifall en författare påstått sig 

inspirerats av en viss text eller liknande. Som exempelvis Tranströmer med de franska 

surrealisterna, T.S. Eliot eller Ragnar Thoursie.64 Möjligen kan det diskuteras ifall det 

föreligger ett implicit samband mellan författarna.65 Detta genom att författarna inte 

uttryckligen påtalat en inspiration från den ene eller andre. Det går dock att fastslå att de 

intertextuella sambanden som kan betraktas i texterna ovan sker i ett specifikt samband. Hur 

detta samband kunnat uppstå går det helt enkelt inte att svara på, annat än vad som försökts 

göra ovan. De specifika sambanden bottnar i en dialogisk natur. Hur texterna kan uttryckas tala 

sinsemellan och som går att betrakta genom en viss överensstämmelse.66 Överensstämmelsen 

existerar mellan Tomas Tranströmer och Per Westermark i hög grad. Ser vi till hur motiven 

och framförallt naturen som sådan framställs i dikterna som här presenterats blir detta tydligt. 

Det är en verklig höst som framställs på liknande vis i "Höst" och "Storm" och läsaren kan 

tydligt märka hur dagen gryr i såväl "Dagning" som "Dygnkantring". Dessa dikter är inte enbart 

lika sett till hur de gestaltas, det föreligger ett verkligt samband emellan dem. Även titlarna 

tycks erhålla ett egendomligt släktskap om vi ser närmare på "Dagning" och "Dygnkantring" 

eller "Höst" och "Storm". Huruvida släktskapet författarna emellan är explicit eller egentligt 

starkt i intertextuell mening går som påtalat inte att fastslå. Likheterna blir emellertid, ställda 
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mot varandra, uppenbara– vilket gör att vi som läsare kan konstatera att relationen mellan 

texterna är specifik och det de facto är starkt. Kjell Espmark erbjuder här ett användbart 

begrepp i Dialoger: 

Black förkastar de gamla synpunkterna att metaforen innebär en substitution eller jämförelse. Nej, menar 

han, i själva verket är det fråga om två strukturer med isomorfi– likhet i struktur– involverade i ett 

växelspel.67 

Likheterna mellan Tranströmer och Westermark kan vi slutligen behandla som starkt, 

isomorfiskt och specifikt.  

 

  

                                                 
67 Espmark, 1985, s. 13. 
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Bengt Anderbergs uppfattning av naturen 

Anderbergs diktning skiljer sig från Tranströmer och Westermark sett till tidsaspekten och 

produktionen på ett sätt som gör att Anderberg behöver ett enskilt avsnitt för att introduceras i 

denna uppsats. Diktsamlingarna Fåglar och Den känslofulle vargen som här presenteras är 

utgivna under åren 1946 och 1952, vilket gör att de tillhör uppsatsens tidigaste verk sett till 

urvalet. Dikterna förefaller befinna sig på ett mer personligt plan, skrivna i direkt jag-form eller 

du-form oftare än vad vi kan finna hos ovanstående poeter. Naturen har i de valda samlingarna 

en given plats, om inte som direkt genom att vara aktör så åtminstone som skådeplats eller 

sceneri. 

Detta gör Bengt Anderberg tämligen svår att placera in i ett fack. Han ligger utanför 

marginalerna för vad som torde beskrivas som lundkvistsk primitivism men är samtidigt inte 

en direkt kandidat till naturlyriken vid en första bemärkelse. I somliga verk finner vi ett större 

intresse för kropp– nästan ekivokt– och kristlighet än för naturen, även i de valda 

diktsamlingarna. Det ekivoka och erotiska är typiskt för äldre verk av Anderberg och blir 

tydligast i romanen Amorina (1999) och samtidigt berör Anderberg naturen på nya sätt. Drar 

ihop uttryck för kropp och sinne med attribut av naturen. Dikterna får därigenom ofta gestalta 

människor, karaktärer och individer, genom naturuttryck. Ett bra prov på detta är den titellösa 

dikten nedan: 

Gamle man sitter i solen och fryser 

hostar så trött för sig själv 

hans händer är gamla som träden 

i skägget kunde grå spindlar bo. 

Någonstans borta i världen 

rör sig väl hans kraft 

någonstans glänser 

glänser hans ungdoms leenden.
68 

 

Denna dikt är också ett ypperligt prov på Anderbergs sätt att nästan oavbrutet animera tingen. 

Ett träd bär mänskliga egenskaper, hår blir sjögräs eller som i denna dikt, där mannens händer 

är "gamla som träd" och skägget så burrigt eller mossigt att spindlar kan bebo det. Detta att ge 

de mänskliga naturkrafter eller att antropomorfisera naturen är någonting som vi kommer 

återkomma till igen i Anderbergs dikter. I denna dikt är det dock som om naturen är den som 

har agens eftersom det snarare är naturen som tar över människan än vice versa.  
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Att det är naturen som här blir aktör är därför markant och känns igen från dikten "Elegi" 

av Tomas Tranströmer, som behandlats ovan. Även där var det naturen som invaderad av 

människan tog över dikten. I detta exempel är den gamle mannen den som blir invaderad av 

naturen. Istället söker han sig i minnet långt bort i tiden, då han själv hade agensen och stod 

för kulturell aktör mot skogens natur. Således återfinner vi även här en ekokritisk aspekt genom 

att applicera Buells tankar om vad som kännetecknar en ekokritisk manifestering, eftersom det 

mänskliga framstår som jämte naturen. Naturen tar i själva verket över, till och med gubben 

när hans händer liknas vid trädens ålder eller skägget ser ut som ett spindelbo. Naturen är en 

process och inte en enkel periferi, den är mer än så – den är en aktör.69  

Anderberg har även egenskapen att direkt beskriva naturen som skådeplats enligt 

liknande manér som Tranströmer och Westermark, där vi ser den tydliga dubbelexponeringen, 

här i dikten "Vilande kväll...": 

Vilande kväll 

allt har sjunkit till havets botten 

skymningens sjögräs sakta vajar 

driver som hår av en drunknad 

genom de tätnande träden.
70 

 

Anderberg titulerar inte dikterna i Fåglar varför det här fortsättningsvis som brukligt kommer 

dikterna tituleras ur denna samling med de första orden ur dikten, således: "Vilande kväll...". 

Denna dikt kan vidare likställas med Tranströmer och Westermark eftersom den söker beskriva 

stiltjen som kan uppstå under kvällningen med en möjlig kvällsbris som viner genom träden. 

Liknelsen mellan den drunknades hår, skymningens sjögräs som i min tolkning alltså åsyftar 

en stilla kvällsbris är slående och skulle kunna beskrivas som ett slags motsats till Tranströmers 

epifaniska drag. Tranströmer beskriver ideligen skeenden och händelser i sina dikter som 

uppfattas som positiva på gränsen till ett själsligt uppvaknande. I denna dikt där Anderberg 

använder sig av en metafor om en drunknad, som lär uppfattas som någonting negativt i sig, 

sker således inget sådant uppvaknande utan än smärre melankolisk beskrivning av tillvaron. 

Beskrivningen fungerar som en tredubbel metafor; den vilande kvällen där allt liksom har 

sjunkit till havets botten (vilket här även anspelar på havsbottnens tystnad och lugn) där 

(skymningens) sjögräs vajar likt hår av en drunknad och så slutligen ett återgående till de 

tätnande träden i kvällningen. Samtidigt vet vi inte om träden som Anderberg anspelar på i 

                                                 
69 Görlin, 2009, s. 12. 
70 Anderberg, 1946, s. 20. 



50 

 

diktens slut verkligen är träd under den vilande kvällen eller om det är en ytterligare allegori 

för den drunknades hår. Denna typ av svepande beskrivningar i dubbel, tredubbel och kanske 

till och med fyrdubbel metaforik beskrivs som katakres, vilket är en – medveten eller 

omedveten – ologisk sammanblandning av ord eller uttryck. I denna dikt är det också en 

djupgående beskrivning av hav kontra land och således är denna dikt även en dikotomisering 

genom den direkta metaforiken. Detta kan också beskrivas som en dubbelexponering, där två 

metaforer eller berättelser framförs parallellt, vilket Slyk framhäver som ett framförallt 

tranströmerskt drag, vilket vi tydligt här kan se att det inte endast är. 

Denna katakres, eller dubbelexponering (som här egentligen blir en trippelexponering), 

får som effekt att dikten förefaller rent perplex för läsaren, det är ingen direkt epifani och ej 

heller något presto. Den blir aningen svårtydd, komplex trots sitt korta omfång. Samtidigt får 

dikten genom dess lakoniska drag ett tydligare frappant intryck för läsaren. Dikten vill säga 

något genom dess labyrinter och vi får känslan av att berättaren leker med oss som läsare. Detta 

kan utläsas som en handling i sig, en effekt där läsaren har sin del i processen genom dess 

funktion som recipient. 

Går det då att urskilja några direkta subjektivismer hos Anderberg? Ovanstående 

exempel kan naturligtvis tolkas som prov på det, parallellt i samma samling existerar det dock 

flera bättre exempel på detta samband, som vi följande skall få se prov på.  

Nattvind susande gräs 

träden fulla med stjärnor. 

 

Längtan o längtan vad söker du 

längesen slocknade kvällens skyar. 

 

Längesen längesen föll 

natt över jorden och ensamhet.
71 

 

Dikten ovan kan möjligen ifrågasättas för att utgöra en del i uppsatsens material genom att den 

använder ett direkt "du". Du:et i dikten må på så vis vara ett personligt pronomen i mening och 

alltså riktad till en annan person, en längtan alltså avsett till en annan individ. Tolkningen i 

denna uppsats är i motsats till detta att diktarjaget söker inom sig själv efter svar "[l]ängtan o 

längtan vad söker du" är således menat som ett uttryck för saknad vilket gör att dikten istället 

blir självrannsakande. "[L]ängesen slocknade kvällens skyar" kan tänkas avse att tiden runnit 
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ut eller åtminstone börjar rinna ut för diktarjaget, därav det direkt tilltalade "längtan", som 

förehåller sig nästan uppmanande. Dikten får som helhet effekten att jaget utläses som rotlöst 

och melankolisk, sökandes efter en mening och därav frågan om vad jaget/längtan söker. Att 

träden beskrivs som "fulla med stjärnor" torde kunna indikera en möjlighet som ligger öppen 

för diktarjaget men en möjlighet som jaget finner svårt att bejaka. 

Vidare, för att besvara frågan om Anderbergs potentiella subjektivismer, ger dikten ändå 

prov på just detta. Anderberg börjar med att beskriva ett nattlandskap med sitt susande gräs 

och sina träd fulla av stjärnor. Sedermera följer en stilla klagan som återigen för tankarna till 

melankoli och oro, som dessutom befästs genom att diktarjaget känt denna melankoli under en 

tid "[l]ängesen längesen föll / natt över jorden och ensamhet". Vi ser samtidigt också det 

återkommande animerandet. Hur träden är "fulla med stjärnor". Men det är ingen typisk 

naturlyrisk dikt vi har framför oss, med tydliga anspelningar på naturen. Istället är detta en dikt 

om ensamhet och melankoli. Visserligen torde vi kunna se en hänsyftning på det depraverade 

och melankoliska i "[l]ängesen längesen föll / natt över jorden och ensamhet" eftersom detta 

troligtvis betecknar en viss oro eller ängslan inför jorden och måhända naturen i sig. Tankar 

om vart diktaren själv eller mänskligheten är på väg gör sig därför påminda. I kontext till 

dagens miljöpåverkan kan vi läsa dikten som en ångest över den vanmakt som vi känner inför 

klimathotet. Diktens sista strof blir ett förtydligande av detta. 

På ett tydligt anderbergskt vis vävs alltså det personliga och självupplevda (subjektet i 

dikten och således subjektivismen) samman med naturen, där det både fungerar som en metafor 

och som ett direkt betraktande genom diktens fokalisering. Naturen förefaller därför vara både 

mål för en betraktelse och del av diktarsubjektet i denna dikt. 

Skepparbyggaren står ner vid sjön 

sommarkväll över vattnet grånar 

hans fartyg ligger vid stranden 

färdiga alla. Ett bär hans namn 

ett annat är tungt av hans drömmar 

det tredje sänker stumt i dyning sin för 

och där med stjärnljusa skuldror 

hans längtan på däcket går. 

O skepp för er skall skymningen vidgas 

världen vill tända för er sin glans. 

Så sänder han ut sin längtan sin dröm sitt namn 

själv går han tyst över strandens gräs 

som mörknar daggberövat under hans steg 

själv går han upp i ensamskogen 

blommorna glömmer evigt i slutna kalkar 
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drömmen om strålande hav.
72 

 

Detta är inledningsdikten till Fåglar – en samling som beaktar naturperspektivet på ett 

annorlunda sätt än övriga dikter. Dikten utgår ifrån byggaren som kan ses som en betraktare i 

texten. Hans skepp, eller fartyg ligger förtöjda vid stranden och två av dem får metaforiskt bära 

hans namn och hans drömmar. Det tredje ligger i dyning. I diktens slutskede lämnar han 

skeppen. 

Denna dikt är enligt min åsikt ett ypperligt exempel på det går att läsa Anderberg på flera 

sätt. Enligt min första läsning är detta en dikt där naturen gör sitt övertag och aldrig viker sig 

inför människan. Människan går in i ensamheten när havet tar över skeppen då "skymningen 

vidgas" och blommorna glömmer. Dikten är därmed tydligt ekokritisk. Naturen är vinnaren 

som överkommer människan på alla plan. Denna tolkning representerar alltså människans 

ständiga försök att söka tämja naturen, att genom att använda de material som naturen ger, 

bygga båtar för att sedan försöka trotsa havet och vågorna och därmed kuva och lägga naturen 

under sig. Att läsa dikten på detta sätt gör att dikten blir en tydlig kritik mot människans 

bemästring av naturen idag men framförallt mot dåtidens ideal om att naturen fanns till för 

människan. Genom detta skulle alltså Bengt Anderberg skriva in sig i den ekokritiska 

traditionen. 

Denna typ av läsning kan förefalla såväl pressad som ansträngd. Samtidigt är det en 

verkligt ekokritisk läsning. I Tranströmeravsnittet diskuterades kort hur den bokstavliga 

läsningen – som ovan gjorda analys får räknas som – gör den ekokritiska tolkningen möjlig. I 

”The Romantics View of Nature” diskuterar ekokritikern Greg Garrard de romantiska poeterna 

John Clare och William Wordsworth m.f. genom den mer bokstavliga läsningen. Garrard 

menar att den industriella påverkan som skedde under 1800-talet, exploaterade naturen och att 

detta går att finna spår av hos de romantiska poeterna.73 Vidare skriver han ”Wordsworth may 

be credited with having inspired the creation of National Parks, but he also helped to 

promulgate the aesthetic which has filled Cumbria with tourists and […] environments such as 

wetlands and meadows to almost uncontrolled exploration”.74 Därefter fortsätter med två dikter 

av Robert Burns och William Blake, där Garrard analyserar det antropomorfiska i framförallt 
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Blakes ”The Tyger”, hur antropomorfiseringen av tigern i dikten kan betraktas som såväl 

människans relation till naturen som hennes exploatering av den.75 

Syftet med att visa på exemplen från ”The Romantics View of Nature” är att påvisa hur 

viktig den mer bokstavliga läsningen är för ekokritiken. För en litteraturvetare förefaller den 

sig naturligtvis något ansträngd, som tidigare påtalats, för ekokritikern visar denna typ av 

läsning på varför dikten är ekokritik per se. Med stöd av Garrards tolkningar av de romantiska 

poeterna är det alltså möjligt att betrakta ”Skepparbyggaren…” som en rent ekokritisk dikt, där 

människan försöker bemästra naturen – och misslyckas.   

En annan möjlig tolkning av "Skepparbyggaren..." är betydligt mindre ekokritisk. Här 

läser vi istället dikten mer personligt knuten till författaren själv. Skepparbyggaren är här 

poeten Anderberg och fartygen en allegori för dennes dikter. Dikten blir därmed en betraktelse 

över hur författaren skapat dessa dikter, de förväntningar han har på dem och slutligen hur han 

sänder ut dem. De sista raderna kan läsas som att han då han sänt ut dessa fartyg i form av 

dikter lämnar dem därhän och alltså låter dem tala för sig själva, utan författarens närvaro.    

Vidare presenteras dikten "Regnfåglarna...": 

Djupt i de våta träden 

regnfåglarna sorgset drömmer 

de har så blåa ögon. 

 

Och kanske de drömmer om  

ett land långt bortanför väster 

med moln helt veka och ljusa. 

 

Här i sin bur av regn 

kanske de drömmer om evig sol 

och vingarna styvnar av längtan. 

 

Regnfåglarna rör sig inte 

från trädens susande blad 

dropparna faller och faller.
76 

 

Dikten kan ses som en dikt jämförlig med dikten ovanför denna på det sätt att den berör ämnet 

människan kontra natur. När vi läser den tidigare dikten som en kritik mot människans sätt att 

försöka kuva naturen genom diverse fordon är denna dikt en replik mot människans vilja att 

ständigt få bemästra djuren. Fåglarna i dikten är inspärrade i en bur och drömmer eskapistiskt 

om att få nå ett fjärran land som nästan mytomspunnet lyses upp av en evig sol. Fåglarna inte 
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bara drömmer utan längtar till detta land bortanför burens hinder. Fågeln representerar ofta 

frihet och buren blir därmed dess diametrala motsats. Samtidigt är människan i denna dikt inte 

närvarande, vilket gör att vi som läsare inte helt kan dra den direkta slutsatsen att det förhåller 

sig om en dikt i polemik mot människans exploatering och försök att kuva naturen. 

Instängdheten i dikten är dock påfallande, vilket tydliggörs genom att regnet formar sig som 

en bur runt fåglarna. Av denna anledning är det möjligt att betrakta dikten ekokritiskt genom 

att se till den miljöpåverkan människan åstadkommit på naturen i världen. Hotet mot miljön, 

växthuseffekten och liknande händelser påverkar idag miljön och naturen på ett sådant sätt så 

att människan inte längre behöver vara närvarande i naturen för att utgöra ett direkt hot. Därför 

är en dagsaktuell läsning av ”Regnfåglarna...”, där människans miljöpåverkan tvingat fåglarna 

undan regnets bur möjlig. Även denna typ av läsning tillhör den mer bokstavliga som vi 

återfinner hos Greg Garrard i exemplen ovan. Återigen kan vi rikta viss kritik mot att dikten 

förefaller vara något ansträngd då vi ser till framförallt exploateringen som något markant i 

dikten. Vi får skäl att lyfta fram Garrards text även här. Han menar nämligen att alienation, är 

vanligt förekommande hos romantikerna: ”[…] alienation was really only the first formulation 

of an enstrangement common to all humans […]”.77 Denna typ av alienation kan vi se i 

”Regnfåglarna…” när vi läser dikten på detta ekokritiska sett. Att bemästra och kuva natur och 

fauna är vidare vanligt inom viss typ av litteratur som kan räknas till ekokritiken, framförallt 

under 1900-talet kan vi se flera verk som idag räknas som ekokritiska klassiker. De tydligaste 

exemplen är Herman Melvilles Moby Dick eller Joseph Conrads Heart of Darkness. 

Ekokritiken har lyft fram denna typ av litteratur, och teoretiserar den på nytt sätt. 

Naturperspektiven behöver dock nödvändigtvis inte vara negativa som i ovan nämnda exempel. 

Flera av de romantiska poeterna har gjort fantastiska skildringar av naturen som i efterhand 

tagits upp av det ekokritiska fältet genom bl.a. Garrard. Jag vill här mena att dikten 

"Regnfåglar..." skulle kunna vara ett exempel på detta. En av tolkningarna som denna uppsats 

utgår ifrån är att beteckningen regnfågel i detta fall härleds av något metaforiskt.  

Den mer uppenbara tolkningen av dikten torde istället vara att Anderberg skildrar 

fåglarna som en melankoli, en instängdhet. Tidigare har fåglar beskrivits som en allegori för 

frihet, en instängd fågel i en "bur av regn", som Anderberg beskriver det, är således en ofri och 

säkerligen melankoliskt lagd fågel. Fåglarnas längtan bör istället ses en melankolikers längtan 

efter tröst.  
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Nedan följer ett par dikter skrivna ett par år senare, 1952 i diktsamlingen Den känslofulle 

vargen. Dikterna i denna samling är till skillnad från den förra antingen längre eller kortare än 

i Fåglar, de erhåller även en titel. En betydligt vidare skillnad gentemot den förra samlingen 

är utöver detta att de personliga pronomen till stor grad har försvunnit. Endast ett tiotal dikter 

innehåller ordet "jag", bara någon enstaka "du". Den kristna tematiken låter sig vara opåverkad, 

underliggande men inte betydande för samlingen i sig. Vissa dikter i samlingen går åt nästan 

motsatt håll och är påminner nästintill om trubadurlyrik eller sägner.  

Sammanfattningsvis torde Den känslofulle vargen på sina ställen kunna beskrivas som 

en diktsamling mer lik till Solställd eller 17 dikter än vad Fåglar på flera sätt är. Framförallt 

samlingens kortare dikter aspirerar på samma epifanitet som ovan nämnda samling. Nedan 

finner vi dikten "December": 

Solen går ned i en kolonistuga. Plötsligt faller 

en svärm av små fåglar ut ur träden. 

De flyger bort i fallande kurvor, 

som när man skakar kornen ur en julkärve.
78 

 

Denna något korta dikt skulle åtminstone i min läsning kunna vara skriven av Tomas 

Tranströmer. Känslan för det plötsliga, en händelse under ett stillsamt ögonblick som bara 

betraktaren själv får bevittna. Titeln "December" får vi tolka som månaden under vilken dikten 

utspelar sig, vilket ytterligare cementerar känslan av stillsamhet innan småfåglarna flyger förbi 

kolonistugan. Titeln för också tankarna till jul och högtider men också en viss högtidlighet. 

Associationer som frammanar känslor hos läsaren, vilket också blir effekten av diktens mer 

epifaniska drag genom svärmen av småfåglar som hastigt flyger i "fallande kurvor". Det 

epifaniska i dikten föreligger alltså inte enbart i det rent konkreta (alltså fåglarna) utan också 

den förväntning som läsaren bygger upp redan i titeln; de känslor som är förknippade med 

månaden december. Detta tecknar en bild av dikten redan innan vi läser den, som bygger på 

föreställningar och subjektiva upplevelser. Dikten blir därför dubbelt epifanisk, genom att slå 

ihop flera igenkännande faktorer med varandra och avsluta dem med att göra en direkt 

anspelning på julen via julkärven. Dikter utgår alltså inte rent explicit utifrån pronomenet "vi" 

vilket torde kunnat manifestera de allmängiltiga känslorna/minnena som dikten frammanar. 

Istället utgår Anderberg ifrån att läsaren har förförståelsen, har erfarenheterna av jul, vinter och 

decembermånader. På grund av upplevelserna behöver Anderberg alltså inte uttrycka sig 

genom ett kollektivt subjekt i dikten, utan kan nöja sig med det kollektiva minnet, eller den 
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kollektiva erfarenheten som sådan.79 På samma sätt fungerar det i en dikt av samma författare 

i Fåglar:  

Långt innan gryningen de sprängde 

den gråa rymden med sin sång 

och nu är hela världen full av jubel 

en himmel mellan oss och himlen skälver 

o lärkor 

morgonens källsprång obetvingligt klara.80 

 

Vi upplever här samma tematik, hur fåglarna utgör motivet för att för Anderberg i diktens 

syntax söka beskriva ett ögonblick. I den sista dikten ser vi som kontrast att det dock handlar 

om en morgon, till skillnad från "December"-diktens kväll. "Långt innan..." saknar också ett 

presto, som vi finner i den tidigare dikten, ett avslut med schvung som markerar och 

manifesterar epifanin. Det epifaniska ser vi dock även i "Långt innan..." men utan lika tydlig 

udd. Fåglarna i dikten utgör som påvisat motivet men de tillför också någonting annat. De 

fungerar som ett naturtroget inslag men även det universella. För alla har vi upplevt detta 

ögonblick när lärkor och småfåglar hastigt, på instinkt rör sig då himlen skälver av dessa fåglar. 

Detta gör fåglarna till de verkliga aktörerna som skapar dikten, ges agens. Deras rörelser och 

nycker är diktens föremål för tema men det är de själva, fåglarna som gör dikten.  

Lärkorna ter sig för övrigt vara ett återkommande inslag bland naturlyrikerna, vi ser dem 

även hos Tranströmer i "Uppvaknandet är ett...", där fokalisatorn förnimmer lärkan bland 

trädets rötter. Återigen har vi dock den kollektiva erfarenheten som fond eller motiv i dikten. 

Detta baserat på hur de flesta av oss upplevt samma situation någon gång i livet, och genom 

denna specifika erfarenhet påminner oss om lärkorna i dikten ovan. I dikten om lärkorna har vi 

dock det kollektiva "oss" till skillnad från den förra dikten. Här är pronomenet alltså 

specificerat, vilket indikerar att Anderberg ytterligare vill segmentera känslan av det allmänt 

upplevda. Slyk har poängterat att ett mer kollektiv subjekt, såsom när det specificeras i ett "oss" 

eller "vi" – eller när författaren explicit talar om det allmängiltiga och universella – så blir 

dikten som för författaren egentligen beskrivs som självupplevd, kollektiviserad. Det är i slutet 

av dikten som det viktiga för läsaren framkommer när textsubjektet genomgår ett slags 

förlösande omvändelse.81 Så även i Anderbergs dikter ovan. Först i diktens syntax framkommer 

det att dikten beskriver en allmängiltig upplevelse, en universell extas. 
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Nedan finner vi den följande dikten "Sju minnen": 

När jag var liten kunde stenarna flyga upp ur vattnet, 

och varje kväll slog äpplena ut sina vingar... 

Det fanns en äng där stjärnorna gick till vila, 

och månen hängde på tork bland pappas skjortor. 

Lindbergh flög över Atlanten på ett trädgårdsbord, 

mångmördaren i Düsseldorf körde ut svagdricka, 

och det självverkande tvättmedlet verkade medan vi sov.
82 

 

Dikten "Sju minnen" är samtidigt en kort berättelse från barndomen som en betraktelse i 

retrospektiv. Diktarjaget har upplevt och ser nu tillbaka på sina minnen. Möjligen går det att 

även i denna dikt utläsa en viss melankoli i linje med de två första dikterna hämtade ur Fåglar. 

Här återfinns detta smått melankoliska drag betydligt mer dolt för läsaren. Det svårmodiga 

torde kunna inläsas i mångmördaren från Düsseldorf som kort figurerar i texten; kanhända 

också i stjärnorna som går i vila och tvättmedlet som verkar under sömnen. Dikten ger 

tvivelsutan heller inga tecken på epifani. 

Det finns dock element som påminner om Tranströmers "Stenarna", där stenarna i själva 

dikten kastas och hörs falla. Även i den dikten beskrivs stenar som ett element för minnet och 

framstår egentligen som en ren metafor. Stenarna, detta eviga föremål som processerats fram 

genom tiderna är minnet, ett bevis från det förgångna. Hos Anderberg är det istället tvärt om, 

stenarna flyger upp ur vattnet. Det kan alltså tänkas att i Tranströmers dikt erinrar sig subjektet 

ett minne genom att tänka tillbaka. I "Sju minnen" är det istället en direkt tanke som får 

dikarjaget att försjunka i gamla minnen. Ett minne för tankarna till ett annat. Att Charles 

Lindbergh flög över Atlanten, att mördaren i Düsseldorf fann sina offer genom att köra ut 

svagdricka. Minnet åberopar händelser ur det förflutna i ett försök att nå läsaren, som för tiden 

säkerligen också mindes diktarjagets barndomsminnen. På så vis blir dikten också ett snitt över 

tiden, förändringarna i samhället där naturen och staden möts i en bildstorm för minnet.  

Stenarna som föremål är alltså samtidigt en metafor som fungerar som en katalysator. De 

figurerar i båda dikternas inledningar, men i direkt motsatta positioner. Den ena fallande och 

den andra flygande. Som ett naturelement blir det också intressant rent ekokritiskt, vilket redan 

diskuterats i förhållande till stenarna som ett naturföremål. Men det är inte det enda naturenliga 

som framkommer i dikten. Äpplena ges agens eftersom de bär vingar. Ängen där stjärnorna 

går till vila kan fortsättningsvis ses som en appell till barndomens sago- eller idévärld. 
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Samtidigt finns det en övergång i dikten som kännetecknar naturen som något påtagligt i 

barndomens värld. Naturen som element visar på de lyckliga och trygga minnena från 

barndomstiden. När "äpplena varje kväll slog ut sina vingar" och där "stjärnorna gick till vila" 

på ängen ställs i kontrast mot mångmördaren i Düsseldorf och det självverkande tvättmedlet. 

Det kan också poängteras att det ter sig vara en dikotomisering mellan det naturliga och det 

lugna vardagliga mot det onaturliga och hetsigt anmärkningsvärda i exempelvis Lindberghs 

Atlant-flygning. 

Följande dikt är "Från Dalsland": 

Regnet tätnar och glesnar. Det driver i den gråa skogen. 

Som en rädsla flyr vinden genom lav och grenar. 

Ett kyrktorn visar sig under molnen. 

 

Regnet slår ner röken i skorstenen, 

röken slår in i stugan. 

Där sitter den gamla kvinnan och hostar vid sin kvast. 

 

Katten går och smutsar ned sig vid spisen, 

funderar på råttor ... solsken ... en varm mur ... 

I fönstret ligger flugorna på sina ryggar. 

 

Och farfar i utdragssoffan, dödssjuk. 

De spadkrökta händerna plockar och plockar i ett. 

Fan så ont om potäter här i sängen? 

 

Tyst klättrar smågubbarna upp u golvets springor, 

skeva och vinda. De trivs i sina hättor av smuts, 

de kliar sig som råttor. 

 

Ingen ser dem. Hon sitter stum vid fällbordet, 

med ringarna efter glas. 

Där drack han brännvin en gång i världen. 

 

Då byggde han hus, då höll han rutorna klara. 

Nu ligger det som rost i ögonvitan.–-- 

Klockan går i sitt damm, långsamt kvällen fram.
83 

 

Dikten ovan går under namnet "Från Dalsland" och kan ses som ett slags landskapshistoria. 

Skådeplatsen är naturligtvis detta landskap och stugan i de dalsländska skogarna. Här kan vi 

alltså direkt finna en likhet i en av Tomas Tranströmers dikter som använts ovan i dikten 

"Svenska hus ensligt benägna", som sett till tematik och uppbyggnad är en något ovanlig 

Tranströmerdikt. Läst i koppling till denna Anderbergdikt kan vi nästan finna ett slags 

melankolisk nostalgi om en förgången tid. Gubben och gumman i dikten för tankarna till kolare 

eller möjligen statare på ålderns höst. De båda har uppehållit sitt livs arbete. Mannen är 
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dödssjuk och har händer som är spadkrökta, gumman hostar. Därefter tar dikten en ny vändning 

när småfolket introduceras. Småfolket, som mycket väl torde vara vättar, illustrerar även det 

en förgången tid. Det är anmärkningsvärt att småfolket inte uppmärksammas av människorna 

i stugan. De passerar oberört, och verkar i det närmaste vara osynliga för dem. Samtidigt kan 

de ses som en del av helheten. "De trivs i sina hättor av smuts", beskriver Anderberg, och 

jämför dem med råttor. De kan stå som en motpol mot gumman och gubben i stugan, som 

representerar det mänskliga och till och med det moderna. Gubben som byggt huset och hållit 

rutorna klara, har nu förpassats till rost, orkeslösheten och till det gamla, småfolket och 

fornminnes tider. Folktro, sägner och sedelärande berättelser som förr i tidens anda var vanliga 

i just den miljö som dikten beskriver. Detta spär ytterligare på känslan av att vi befinner oss i 

en passerad tid.  

Att introducera folktro i dikten torde kunna ses som ett ekokritiskt element. Den flyende 

vinden som liknas vid en rädsla och den grå skogen är vidare exempel som visar på detta. 

Smågubbarna beskrivas dessutom som att de trivs i sin miljö, i sina hättor av smuts under 

golvplankorna. Ett element som bygger vidare på föreställningen om att dikten är rent 

nostalgisk. Den kännetecknar en tid och tillvaro i Dalsland och i Sverige som var simpel. 

Naturligtvis ifrågasätts detta av det äldre paret och de vedermödor som de fått utstå samtidigt 

visar dikten ändå på denna nostalgiska syn på en tid som varit och aldrig åter komma skall.  

Slutligen ser vi här den korta dikten "Månsken": 

I fullkomlig stillhet kaprifolen glänser. 

Den doftar som stjärnor. 

Skuggorna vilar i ljuset som glömda vingar.
84 

 

Likt tidigare använder sig Anderberg av ett slags animering i denna dikt. Här fungerar denna 

animering dock omvänt, kaprifolen är inte förmänskligad men jämförs däremot metaforiskt 

med stjärndoft. Skuggorna å sin sida vilar, vilket som vi kan se är en tydlig animering i en 

dubbelmetafor eftersom de dessutom "vilar i ljuset som glömda vingar". På så vis finner vi 

även i denna dikt en katakres. Den korta dikten blir genom en sammanslagning en otydlighet 

och framstår som svårtolkad. Formuleringar som "doftar som stjärnor" eller "kaprifolen 

glänser" understryker katakresen. Att katakresen överhuvud uppstår föreligger dels i diktens 

korthet som förtydligar effekten och emfasen i sammanslagningen av raderna. Kaprifolen 

glänser, doftar stjärnor och skuggorna vilar. Detta skapar hos läsaren en bildström och 
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därigenom katakresen som denna sammanblandning av flera skilda ting. Stillheten i dikten 

fastslår vidare att det förhåller sig om just ett lugn, eftersom stjärnorna också "vilar i ljuset". 

Dikten beskriver alltså en inre känsla, mer än någonting konkret.  

Dessa fyra dikter, hämtade ur Den känslofulle vargen ger prov på en annan sida av Bengt 

Anderbergs lyrik. De tidigare dikterna är inte enbart publicerade under det lyriska 1940-talet, 

känt i Sverige som en högkvalitativ och högproduktiv period sett till vilka poeter som då 

debuterar och sett till vad som gavs ut. Måhända har detta påverkat Anderbergs lyrik 

någorlunda under de sex år som passerat mellan diktsamlingarna. Tydligast skillnad märker vi 

i framförallt tematiken. Naturen är som vanligt närvarande i nästintill varje dikt men från att 

ha agerat centrum eller som redskap för potentiella uttryck är naturen numera istället förflyttad 

till periferin.  

De subjektiva inslagen förefaller vara mer diffusa i den senare diktsamlingen, där 

dikterna präglas en oerhört mer preciserad diktform. Dikterna är koncisa, kortfattade och 

skildrar överlag endast det nödvändigaste. I Fåglar fungerar varje dikt som en beskrivning eller 

betraktelse, inte sällan genom metaforer såsom i den tidigare dikten: "skymningens sjögräs 

sakta vajar / driver som hår av en drunknad". Vilket blir en metafor med tvetydighet. 

Skymningen är sjögräset samtidigt som sjögräset även är hår av en drunknad.  

Genom Bengt Anderbergs lyriska produktion som ovan presenterats kan vi urskilja flera 

intressanta särdrag. Till att börja med finner vi flera av dikterna som ekokritiska på flera plan. 

Här har vi exempelvis "Skepparbyggaren..." och "Regnfåglar...". Dessa dikter visar på en 

mångfacetterad Anderberg, där dikterna går att läsa på flera sätt utan att förlora sina ekokritiska 

perspektiv. Dikter där naturen presenteras i kontrast till människan och därigenom får en 

dikotom positionering. Hit kan vi emellertid också räkna "Från Dalsland" som med sina 

folkloristiska element framställer ett poetiskt verk där naturen tar över dikten, likt som den gör 

i flera av Tomas Tranströmer dikter. Här har det även påvisats likheterna mellan denna dikt 

och Tranströmers "Svenska hus ensligt benägna", som kan tillskrivas samma lyriska tradition. 

Vidare finner vi en annan likhet till Tranströmer i "Sju minnen", vars första rad starkt minner 

om Tranströmers "Stenarna". Hela dikten påminner egentligen om denne poet. Här finns 

parallellerna till det samhälleliga, det världsliga men också det innerliga. Stundens och 

tillfällets klarhet. Ögonblicket. Det universellt ogripbara och gripbara som hand i hand skapar 

en effekt hos läsaren. Såsom tidigare påtalats är detta något vi ideligen kan uppleva hos 

Tranströmer. Denna aspekt, att epifaniskt skildra något universellt, gärna i diktens syntax, sker 
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särdeles ofta i Anderbergs kortare dikter. Dikterna ovan tillhör Anderbergs allra längsta. 

Framförallt i Den känslofulle vargen finner vi den mer ordmässigt sparsmakade Anderberg. Ett 

exempel på detta är "Månsken". I dikten är stillheten explicit, något som i andra dikter hos 

författaren måste läsas som en implicit stillhet. En stillhet som dikten ofta frammanas hos oss 

som läsare men aldrig tydligt beskrivs. Dikten är också ett tydligt exempel på när tingen ges en 

viss form av agens, då vi ser hur skuggorna i ljuset liknas vid glömda vingar. Vi kan 

anmärkningsvärt också se hur Anderberg ständigt återkommer till samma teman och motiv. 

Stillheten utgör ett av dessa motiv och får ses som ett av författarens vanligaste. Naturen som 

motiv, här gestaltat i fåglarna som återkommer i flera av dikterna samt också utgör titeln till en 

av samlingarna, får här ses som ett motiv genom detta. Samtidigt är detta också ett exempel på 

hur Bengt Anderberg genom fåglarna låter dessa manifestera det som han vill skildra i dikten. 

Nämligen ögonblicket. Samma typ av ögonblicksskildring som påtalats i bland annat "Sju 

minnen". Här blir det subjektiva påtagligt. Eftersom det subjektiva egentligen härrör ur hur vi 

dels som läsare uppfattar dikten men också hur dikten skildras i text. När de subjektivistiska 

hos Anderberg här beskrivs är det oaktat detta som söker påtalas. Hur dikten skildrar det 

allmänt upplevda ur en subjektiv fokalisator. I de flesta av Anderbergs dikter är författaren 

själv fokalisator enligt mina läsningar, därav läses författaren i denna studie som subjektiv. Det 

som skildras är emellertid det universella, hur exempelvis fåglarna – i "December" och "Långt 

innan..." – utgör de element som får oss som läsare att utläsa dikten som något bekant och 

igenkännbart och hur dikten därmed berör oss.  

Övergripande analys 

Att skildra naturen subjektivt 

Vad betyder egentligen subjektivistisk poesi, eller subjektivitet i naturlyrik? Uppsatsen har valt 

att utgå från tesen att det i svensk naturlyrik från 1950-talet existerade en strömning som 

befattade sig med att skildra naturen subjektivt, låt vara osagt om detta skedde explicit eller 

implicit. Att skildra naturen subjektivt betyder således alltså att gestalta förhållandet natur och 

människa genom det mänskliga subjektet. Att dikta utan att explicit uttrycka ett jag, såsom 

tidigare diskuterats.85 Visserligen torde somliga ty sig till föreställningen att människan 

upplever det mesta, och i synnerhet mycken lyrik, just subjektivt. Det som denna uppsats vill 
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göra är dock att främst se till naturlyrikernas ekokritiska subjektiva upplevelser i förhållandet 

människa/natur.  

Poeterna i detta arbete skildrar naturen på varierande sätt, vilket uppsatsen återkommit 

till upprepade gånger. Det som denna del främst vill göra är att se närmare på de direkt 

subjektiva delarna för att få en tydligare helhetsbild av lyrikernas syn på människan i kontrast 

till naturen. Uppsatsen har bland annat utgått ifrån att Tranströmer och Westermark, ville sätta 

naturen i fokus och göra människan till en betraktare av naturen och därigenom beskriva 

människans förhållande till naturen. Anderberg har istället valt att genom metaforer animera 

naturen och följaktligen göra naturen mänskligare. Krasst uttryckt så vänder Anderberg på 

Tranströmer och Westermarks bild och gör istället naturen till någonting förmänskligat. 

Anderberg är därför mer av en aktör som vill föra naturen till människan, när Tranströmer nöjer 

sig med att föra människan till naturen. Westermark förefaller hamna i mitten av de båda. 

Visserligen är han i sina dikter mångfacetterad men i stort gäller ovanstående påstående även 

för Westermark, denne kan alltså även sägas föra naturen till människan. Samtidigt är 

Westermark även, precis som Tranströmer, en de många ordens poet och inte alls så lakonisk 

som Anderberg ofta är om vi ser till hur korta Anderbergs dikter är i förhållande till de 

samlingar som här utgör urvalet.   

Nedan presenteras de författarskap som tidigare berörts i uppsatsen och utifrån dem 

behandla subjektiviteten i respektive författarskap. Vi börjar med Per Westermark. 

Som tidigare påtalats förhåller sig Westermark inte helt statisk genom produktionen. 

Varje samling bär på sitt eget språk, sin egen stil och tema. Tydligast blir detta i Majïnde, vilken 

måste sägas vara den mest särpräglade av de tre diktsamlingarna. Referenserna till mytologin 

blir aldrig lika påtagliga i de andra samlingarna. Samlingens två sviter är i sig kanske inga 

motsatser men skiljer sig ändå från varandra. Framförallt sett till vilka andra verk som 

Westermark valt att parafrasera i dessa två sviter. Majïnde bör dessutom ses som Westermarks 

mest svårtillgängliga diktverk. Med anledning av detta är det vidare inte helt enkelt att applicera 

denna uppsatsstudie på samlingen. Dikterna drar åt flera håll och berör sällan samma ämnen. 

Hänsyftningarna åt andra, främst diktverk är förvisso inget konkret hinder för att studera 

naturlyrik. Parafraser av andra litterära verk förekommer i betydligt mindre grad i övriga 

Westermark-verk. Där de utgör en fast del i Majïnde är det i kontrast till detta frånvaron av 

intertextuella referenser som styrker Solställd och Att en dag.... Den förra samlingen får 
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representera litterär tyngd i form av kunskap om litterär kanon och de två senare verken utgör 

exempel på författarmässig självständighet.  

Solställd behandlar på ett helt annat sätt temat natur. Dikterna är enkla, konkreta och 

ibland koncisa utan att för den skull bli banala. Det epifaniska finns verkligen här och 

kompenserar för det som saknades i Majïnde. Som i dikten "Recordare" där livet representeras 

av ett träd. En enkel och nästan utnött metafor på många sätt, som ändå fungerar i 

sammanhanget. Att Westermark väljer att animera träden bör väl inte heller ses som direkt 

unikt men fungerar som en stämningsuppbyggare. Först i den sista meningen blir dikten fullt 

epifanisk: "Flimrandet / stiger uppåt / av ljus fångat". Ett flimrande som stiger, fångas av ljus 

och därigenom kan indikera på ett slags högre medvetande eller en insikt.  

Westermark förefaller tidvis vara mer komplex än Tranströmer. Använder ibland 

tämligen svårare ord, ofullständiga meningsbyggen som händelsevis bryter av mot varandra. 

Exempelvis i "Höst": Dövstum stiltje. Morgonen hänger / som en rutten fisk från fuktgrå moln". 

Stiltjen bryts kort av mot en näst intill omöjlig metafor mellan en morgon som hänger som en 

rutten fisk från grå moln. Det fungerar i sammanhanget och för att det ger en tydligt slående 

bild av det som Westermark vill skildra. Den dubbla metaforen torde även kunna jämföras med 

Anderbergs metafor i "Vilande kväll...".  

Det subjektiva i Westermarks dikter torde i det närmaste jämföras med att befinna sig i 

ett rum och betrakta naturen genom ett fönster. Att inifrån värmen se ut i kylan. Det tycks vara 

precis vad "Höst" vill förmedla. Dikten är dramatisk, hösten sveper in över landskapet och 

"luggar träden". Olikt Westermark ser vi i dikten även en aktör, som på höstpromenaden finner 

sig stående, betraktande stranden och himlen som "jublar". Naturen har för Westermark alltså 

en aktiv roll och jaget således den subjektiva rollen som betraktar förloppet.  

För naturlyrikerna som utgör denna uppsats nav är epifanin något återkommande. Inte 

enbart Tomas Tranströmer bör tillskrivas detta, i det närmaste själsliga, upphöjande 

känslotillstånd. Det är uppsatsens mening att här visa på att även Per Westermark och Bengt 

Anderberg ger tydligt prov på epifanisk (natur)lyrik. Direkt nedan följer nu en utveckling av 

detta resonemang.  

Magdalena Slyk beskriver i sin avhandling om Tomas Tranströmer att somliga av dennes 

dikter genom blotta omnämnandet av vissa händelser, aspekter eller dylikt ger upphov till 

epifani. Hon tar däri upp exemplet med dikten "Storm" som vi haft skäl att återkomma till flera 
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gånger i denna uppsats. Slyk pekar på att dessa ofta oväntade, starka och plötsliga händelser 

(som förvisso endast är ett sätt att benämna dem) "kan beskrivas som epifaniska ögonblick".86 

Detta beskrivs vidare som "ett subjektivt sätt att se på världen".87 Alltså har vi således redan 

här klargjort att det epifansiska och den epifaniska upplevelsen är ett rent subjektivt perspektiv. 

Ögonblicksskildringen, stundens vara och det plötsliga skeendet som beskrivs som en oväntad 

händelse beskrivs alltså ur människans, poetens subjekt. Detta kan vidare tillskrivas all 

naturlyrik som anses vara epifanisk. Anderbergs "hår som en drunknad" torde vara ett exempel 

på en epifani i mer negativ bemärkelse och måhända tillfaller den, den något mer diffusa 

kategorin av epifanisk lyrik. Westermarks "Dygnkantring" tillfaller den tydligaste kategorin 

när den istället ger en påfallande bild av det inslag som dagningen gör på betraktaren– som i 

verklig mening alltså blir en subjektiv dikt. Betraktaren är inte tydliggjord i dikten, existerar 

inte som person men är ändå närvarande genom blotta beskrivningen av dikten. Det epifaniska 

synliggör därmed betraktaren, vilket gör dikten subjektiv på flera nivåer.  

Bengt Anderbergs subjektiva lyrik betraktas här som full av epifani. Ser vi bara till 

tidigare nämnda "Vilande kväll...", "December" eller "Långt innan gryningen..." är bilden av 

det epifaniska hos författare nästintill klar. Här åberopar Anderberg det allmänna, universella 

på samma sätt som Tranströmer och därmed alltså inte alls på samma sätt som i Westermarks 

lyrik. Anderberg ter sig på det hela taget vara en form av outsider i jämförelse med Tranströmer 

och Westermark. Hans lyrik är betydligt mer sparsmakad formmässigt, samtidigt som att 

läsaren kan ana sig till en mer ekokritiskt sinnad poet i hans dikter. Katarakten och till viss del 

mångfalden av bilder är tämligen vanligare hos Anderberg än åtminstone Westermark 

samtidigt som narrativet och alltså subjektet är flerfaldigt mer närvarande hos denne. I de flesta 

dikterna ser vi ett personligt pronomen såsom "jag", "du" eller "vi". Någonting som ofta saknas 

hos Westermark. Slutligen kan vi också påpeka att de anderbergska dikterna förefaller vara 

mer melankoliska än hos de övriga två poeterna. Här har vi exempel vi bland andra "Sju 

minnen", "Regnfåglarna..." eller "Längesen...", som lämnar läsaren med ett visst svårmod i 

jämte dikter som "December" eller mer ekokritiskt applicerbara "Från Dalsland".  

Avslutningsvis ska vi även se närmare på Tomas Tranströmers dikter. Det har här 

återkommande åberopats den höga graden av epifanisk lyrik hos denne författare. Där dikterna 

tycks att i hög grad situeras av denna epifani främst i diktens syntax, vilket vi kan se i 

                                                 
86 Slyk, 2010, s. 97. 
87 Slyk, 2010, s. 97. 
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exempelvis "Uppvaknandet är ett...", "Dygnkantring" och "Storm". Uppsatsen har även 

vidhållit Kjell Espmarks kommentar om att Tranströmer i syntaxen använder sig av prestot, 

egentligen en term hämtad från musikvetenskapen som kännetecknar ett mycket hastigt tempo. 

Espmark menar således att prestot, i de fall där det hos Tranströmer används, fungerar som: 

"en gensaga till det stationära och en förberedelse till den energiska färdebilden ..."88 

Hos Tranströmer förekommer denna bild omväxlande. Det koleriska och melankoliska 

interagerar med varandra i dikterna och blir en dialog sinsemellan och inom dikterna, vilket för 

läsaren framstår som epifaniskt. Narrativet är som oftast uttalat, precis som hos Anderberg 

förhåller det sig om tydliga berättare, personliga pronomen såsom "vi", "jag" eller till och med 

"oss", mindre sällan ett "du". Det subjektiva hos Tranströmer föreligger alltså generellt i den 

jag-mässigt subjektiva diktningen före den kollektivt subjektiva. Distinktionen mellan den 

personliga och kollektiva subjektiva diktningen föreligger i hur dikten presenteras. Den 

kollektiva refererar till allmängiltiga eller universella känslor eller upplevelser och den 

personliga ligger kan beskrivas som dess motsats. Samtidigt behöver det inte existera en direkt 

särdelning mellan begreppen. Eftersom att jaget, genom att vara en del av kollektivet, tillåter 

det att uttrycka sig som detta kollektiva subjekt och därmed dölja sig i gruppen och därigenom 

på detta sätt betrakta de personliga upplevelserna som allmängiltiga.89 Exempel på detta i 

Tranströmerdiktningen är bland annat dikten "Stenarna". 

Till skillnad från Anderberg, men i än högre grad hos Westermark ser vi subjektet ofta 

ensamt och ospecificerat hos Tranströmer. I synnerhet i "Storm", "Sammanhang" och "Han 

som vaknade av en sång över taken" är dikter där vi kan ana en personlig upplevelse som söker 

åberopa detta universella hos läsaren. Detaljerna i den sistnämnda dikten kan i jämförelse 

tyckas mera sparsmakade än den nästintill bombastiska "Storm" där allusionerna flitigt 

samverkar så att vi som läsaren nästan inte vet om det är en älg eller ett mäktigt träd som 

subjektet i dikten möter. Även dikten "Sammanhang" ger prov på liknande tematik när vi 

knappt vet om det är ett träd eller en människa som egentligen gestaltas. Detta kan gå under 

kategorin epifani, men samtidigt förehåller det sig nog om någonting annat. Bildstormen är 

träffande, eftersom det verkligen förhåller sig om en bildstorm genom exponeringen av bilder 

som författaren här skapar, där trädets rötter blir en kropp med ådror och artärer istället för ett 

mäktigt grenverk som lyfter sina grenar mot skyn. 

                                                 
88 Espmark, 1994, s. 200. 
89 Slyk, 2010, s. 123. 
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Sammanfattningsvis kan vi här även poängtera minnets funktion i korrelation med döden, 

livet och det epifaniska i diktningen. "Stenarna" är ett ypperligt prov på detta, där omnämnandet 

av " ögonblickets förvirrade / handlingar" tillsammans med syntaxens "mot ingen botten / utom 

oss själva" skapar en effekt där stenarna blir en metafor för minnet som i livets slutskede 

kommer tillbaka till subjektet. Liknande tematik återfinns även i "Elegi" där "den nedre 

världen" i dikten lär betraktas som livet efter detta. I dikten bygg fortsättningsvis kontrasterna 

mellan de levande och de dödas värld upp och avslutas med en dörr som slås igen "långt borta 

/ i ett annat år". Återigen finns alltså denna kontrastrikedom kring minnet och förhållandet 

mellan minnet och döden. Dörren som slås igen kan betraktas som en dörr som slås igen i 

efterlivet, till livet såsom det var. Det kan också ses som en iakttagelse om livets ändlighet. 

Hur dörren en dag slås igen och hur diktjaget idag ser på sitt liv, minns. Elegi i sig kännetecknar 

en sorgesång vilket inte gör det otänkbart att dikten torde anspela på denna typ av 

förgängelsemotiv. 
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Tranströmer, Thoreau och Naturen 

Staffan Bergsten skildrar i Tomas Tranströmer. Ett diktarporträtt Tranströmers liv och 

diktning, dennes inspirationer och strävanden och på flera sätt är det ett rent biografiskt verk 

över poetens leverne men samtidigt också en verklig djupdykning i Tranströmers lyrik. 

Bergsten menar att naturen har haft en särdeles viktig betydelse och funktion för Tranströmer 

i diktningen och nämner flera verk, både musikaliska och litterära, som inspirerat författaren. 

Tegnér, Thoreau, Liszt och Ezra Pound nämns men även flertalet svenska samtida lyriker, 

bland andra Harry Martinson och Werner Aspenström som varit tongivande för den svenska 

poesin under 1950-talet.90 Redan här finner vi alltså att Tranströmer tillsammans med 

Anderberg och Westermark inte utgör en begränsad del lyriker som intresserar sig för naturen 

i sin diktning, utan en mer utbredd strömning. Martinson kom att bli en stor inspiration för 

Tranströmer, flera teman känns på många plan igen i respektive produktioner. Bergsten 

uttrycker det som en "frändskap", inte som en imitation från Tranströmers sida, vilket vi får ta 

för givet. Bergsten anmärker vidare på att det hos båda poeter finns ”en vördnad för naturen, 

[de] lånar högaktningsfullt ur den till metaforer men utnyttjar den inte".91  

Någonting som därmed också kan tilläggas om Westermark. Samtidigt höll sig Martinson 

borta från den mer naturinspirerade lyriken under 1950-talet och avviker därmed från de poeter 

som utgör denna studies primära källor. 

Bergsten påpekar även att imagismen varit avgörande för Tranströmer genom Ezra 

Pounds ord: "Undvik att beskriva. Kom ihåg att målaren kan beskriva ett landskap bättre än 

du".92 Imagismen blev betydande även för den amerikanske författarkollegan och vännen 

Robert Bly, som å sin sida inspirerat och inspirerats av Tranströmer, kanske mycket tack vare 

sina översättningar av denne.93 Vi har alltså tre namn, fyra med Thoreau, som Tranströmer i 

dikt har haft anknytningar till såväl i sättet Tranströmer diktat men även sett till naturen. 

Martinson, Thoreau och Tranströmer skildrar naturen och människans förhållande till den. 

Människan i naturen. Tranströmer beskriver alltså inte naturen, han skildrar, upplever den. Vad 

är då mer subjektivt än att uppleva naturen? En upplevelse är samtidigt subjektiv som den kan 

vara allmängiltig. Många av oss, åtminstone de av oss som lever på nordligare breddgrader, 

upplevt en nordlig storm; en dövstum stiltje, betraktat jätteekar och kanske har vi funnit oss stå 

                                                 
90 Bergsten, 2011, s. 111 f., 112. 
91 Bergsten, 2011, s. 236. 
92 Bergsten, 2011, s. 111. 
93 Tranströmer, 2015, s. 98. 
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öga mot öga med en älg eller åtminstone ett träd lika majestätiskt som en. Säker har också 

många av oss då erfarit något personligt i det ögonblicket, en subjektiv upplevelse. Enligt denna 

devis har Tranströmer diktat. "Landskapet, sceneriet, det enskilda träder eller vilken naturbild 

det än må vara måste kombineras med en tanke, sättas i ett sammanhang utan att för den skull 

förlora sitt egenvärde som natur".94 Här sammanfattar Bergsten det kanske allra främsta och 

mest betydande med Tomas Tranströmers lyrik: det universella. Det vi alla känt och upplevt 

någon gång, skildrat genom dikt.  

Vidare skulle detta kunna beskrivas som epifani. Ett ord som har kommit att förknippas 

mycket med Tranströmers diktning och som egentligen är en term hämtad från religionen och 

religionsvetenskapen. Ordet epifani åsyftar nämligen en plötslig gudomlig uppenbarelse.95 I 

Tranströmers diktning gestaltas det epifaniska genom det universella, det vardagliga och 

allmängiltiga enligt vad som här beskrivits tidigare. Även här finner vi således en direkt likhet 

mellan Westermark och Tranströmer. I dikten "Dagning" som omnämnts tidigare, finner vi 

prov på just en sådan typ av epifani. Möjligen inte helt enligt vad som brukar betecknas som 

epifaniskt för Tranströmer men samtidigt ändå en antydan till en epifanisk upplevelse sett till 

hur diktarjaget betraktar gryningens saktmodiga uppgång till dag genom morgonrodnadens 

upphörande och slutligen, "vågornas pulsslag mot stranden". För Tranströmer är det istället 

kontrasterna som mot varandra bildar det epifaniska ögonblicket: "Fågel skrek! Och äntligen. 

Långsamt börjar / molnforan rulla". Alltså fågelns plötsliga skrik i kontrast mot den långsamma 

molnforans rullning. 

Som tidigare nämnt ter sig Tranströmer ha haft ett särdeles intresse för den amerikanske 

författaren Henry David Thoreau, åtminstone sett till unga år. Thoreau är mest känd idag som 

ekokritikens nestor tack vare sin insats i världslitteraturen genom det stilbildande verket 

Walden i vilken han redogör för en tvåårig vistelse vid Walden Pond, Massachusetts i USA. 

Thoreau ville leva ett eget liv, utan att behöva ta hänsyn till andra eller vice versa, bruka sin 

jord, bygga sig ett hem endast genom att använda sig av sin kristna tro och sin närhet till 

naturen. Verket blev stilbildande och viktigt för den samtida transcendentalistiska rörelsen, 

som bör ses som både en livsåskådning och filosofi. Det är uppenbart att Tranströmer funnit 

Thoreau intressant inte enbart sett till dennes verk. På fler sätt existerar det ett syskonskap i 

Thoreaus och Tranströmers författarliv. Tranströmer själv uppskattade naturen innerligt och 
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95 Baldick, 2016. 
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tog dagligen promenader i närliggande natur.96 Naturligtvis existerade det också koppling i den 

religiösa tron som likaså hos Tranströmer var privat och starkt kopplad till naturen utan att 

fördenskull vara svepande icke-protestantisk.97 Det tydligaste exemplet på litterärt syskonskap 

ser vi i dennes hyllningsdikt till den tidigare i "Fem strofer till Thoreau":  

Ännu en har lämnat den tunga stadens 

ring av glupska stenar. Kristallklart salt är 

vattnet som slår samman kring alla sanna 

                            flyktingars huvud. 

 

I en långsam virvel har tystnad stigit 

hit från jordens mitt, att slå rot och växa 

och med yvig krona beskugga mannens 

                            solvarma trappa. 

 

Foten sparkar tanklöst en svamp. Ett åskmoln 

växer stort vid randen. Likt kipparlurar 

trädens krökta rötter ger ton och löven 

                          skingras förskrämda. 

 

Höstens vilda flykt är hans lätta kappa, 

fladdrande tills åter ur frost och aska 

lugna dagar kommit i flock och badar 

                           klorna i källan. 

 

Människors raglande bord. 

Se ut, hur mörkret bränner fast en vintergata av själar. 

Så stig upp på din eldvagn och lämna landet!
98 

 

Dikten är en tillägnan såsom tidigare berörts till Henry David Thoreau, vilken vi även kan 

skymta i diktens strofer. "Ännu en har lämnat den tunga stadens ring", "lämna landet" och 

"Höstens vilda flykt är hans lätta kappa" torde kunna beröra Thoreau själv genom dennes 

berättelse i Walden. Samtidigt beskriver dikten en årstid, naturen och människan i begrepp till 

varann. På många sätt är det just vad ekokritik handlar om. Naturen och människan och 

förhållandet mellan dessa två. 

Fokus har legat på framförallt tre poeter under 1950-talet som på utmärkande sätt 

behandlat naturen subjektivt genom dikt och detta genom att applicera ekokritik som modell 

på dikter av dessa lyriker. Enligt ovan nämnda exempel kan vi se en direkt beröringspunkt med 

ekokritiken genom Tranströmers förhållande till Thoreau. Det är ovanligt för Tranströmer att 

tillkännage en inspirationskälla på detta sätt som han gör med Thoreau. Westermark å sin sida 

är mycket tydligare vad gäller vem eller vilka han har inspirerats av. En så tydlig dedikation 
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97 Bergsten, 2011, s. 72. 
98 Tranströmer 2011, s. 21-22. 
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som Tranströmer här tillger Thoreau är mycket ovanlig bland dikterna och återfinns egentligen 

bara i "Gogol", vilken naturligtvis bör ses som en hyllning till Nikolaj Gogol. Detta ovanliga 

sätt att så explicit ange sina inspiratörer ger oss anledning att återigen se till Magdalena Slyks 

avhandling. Slyk menar att Tranströmer de facto i hög grad låtit sig inspireras av sina vänner 

och bekanta och deras intressen, vilka vi kan spåra till den tid då Tranströmer själv började 

skriva. Bland dessa inspiratörer räknas synnerligen poeter som Ragnar Thoursie, T.S. Eliot och 

Gunnar Ekelöf. Till stor del alltså andra poeter som har det gemensamt att de antingen är 

svenska eller att de tillhör generationen innan Tranströmer. Vidare lät sig Tranströmer även 

inspireras av de franska surrealisterna. Samtliga av dessa poeter har det gemensamt att de var 

på modet bland Södra Latins studenter, vid tiden för Tranströmers nyvaknade intresse för 

lyrik.99 Detta finner vi stöd för hos Bergsten. Under tiden på Södra Latin stiftade Tranströmer 

bekantskap inte enbart med poeter genom litteraturen utan även i verkliga livet, med flertalet 

personer som sedermera kom att arbeta med kultur på ett eller annat sätt, i många fall genom 

liknande uttryck som Tranströmer själv, om än i någorlunda andra konstnärliga sådana, 

exempelvis konstnären Bo Grandien, som började sin konstnärliga bana som lyriker.100 

Kjell Espmark har vigt en stor del av sin forskning åt intertextuella studier, sambandet 

som uppstår när texter talar till varandra. I sin bok Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk 

poesi fortsätter han på det spår som han påbörjade med de framförallt franska surrealisterna i 

Att översätta själen. Genom sin kännedom om dessa surrealister tecknar Espmark en klar och 

tydlig bild över hur dessa tillsammans med Baudelaire, Rimbaud och ett par tyska poeter i hög 

grad varit avgörande för den svenska lyriska scenen under 1900-talet. Den svenska lyriken, 

som genom sitt urval utgör verket (egentligen en samling uppsatser som tydligt sammanvävs) 

är föremålet för studien. Här ger även Espmark Slyk rätt i att såväl de franska surrealisterna 

som Ragnar Thoursie var av betydande roll för Tomas Tranströmers författarskap vid tiden för 

17 dikter och Hemligheter på vägen.101 Därefter tar dikterna en annan riktning och dessa spår 

blir inte längre lika tydliga hos Tranströmer. Samtidigt menar Espmark att även Birger Sjöberg 

och till viss mån Aimé Césaire102 varit viktiga men betonar samtidigt att det i Tranströmers fall 

varit eftersurrealisterna som haft störst inverkan.103 

                                                 
99 Slyk, 2010, s. 72. 
100 Bergsten, 2011, s. 73. 
101 Espmark, 1994, s. 204-206. 
102 Espmark, 1994, s. 203-205. 
103 Espmark, 1994, s. 203. 
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Thoursie introducerar ett nytt stiltänk och en ny metod för Tranströmer, menar 

Espmark,104 där Thoursie fungerar som mentor och Tranströmer som lyhört efterapande 

student. Espmark skildrar här hur det är i framförallt dubbelexponerandet av bilder som 

Tranströmer är mest ihärdig i att låta Thoursie vara inspiratör, då dennes dikt "Stagnelius" gör 

sig påmind. Själva dubbelexponeringen blir ett sätt att skildra själens tillstånd och sinnlighet 

genom att använda ett semantiskt bildspråk.105 Dubbelexponeringen i sig kan liknas vid en 

katakres såsom den vi sett skildras i Bengt Anderbergs "Vilande kväll..." som på samma gång 

i Westermarks dikter. Denna dubbelexponering kan därför ses som ett inslag i diktningen hos 

fler poeter än Thoursie och Tranströmer.  

Henry David Thoreau var alltså viktig även för Tomas Tranströmer, och torde kunna 

placeras jämte T.S. Eliot, sett till inflytandet denne fått över den unge Tranströmer. Staffan 

Bergsten menar att detta har en religiös aspekt, då Tranströmer i sin ungdom vacklade i fråga 

om den kristna tron. Thoreau lär ha, menar Bergsten, givit Tranströmer en i någorlunda stor 

grad stimulans.106 Studien vill dock mena att det egentligen inte var den religiösa tematiken i 

Walden som gav Tranströmer stimulans. Ser vi till "Fem strofer till Thoreau" finner vi 

ingenting som tyder på en kristen tematik eller något religiöst motiv. Däremot gör de naturlika 

dragen ett intryck. Hösten, ett tema för förfall, förgänglighet och förruttnelse långt innan våren 

kommer och föder allt på nytt, är diktens slutgiltiga tema. Naturen som motiv är som bekant 

något som varit viktigt för den transcendentala rörelsen, vilken Thoreau alltså tillhör. Naturen 

i denna dikt av Tranströmer sträcker sig förutom sett till hösten även via vattnet, rötterna, 

svamparna och askan. Egentligen tydliga hösttecken, men även ytterligare tecken på 

förruttnelse och död. Speciellt askan, som avser en direkt rest av något tidigare levande. Vidare 

finner vi även i denna dikt en koppling till den ekokritiska idén om det dikotoma i stad mot 

land: "Ännu en har lämnat den tunga stadens ring av stenar". Detta får utläsas som en betydligt 

mer påtaglig kritik av staden än den vi tidigare kunde betrakta i "Han som vaknade av en sång 

över taken", från avsnittet om Tranströmer ovan.  

Magdalena Slyk beskriver inte explicit Tranströmers ekokritiska sidor, och de berörs inte 

heller av Staffan Bergsten eller explicit av Kjell Espmark. Genom mina efterforskningar på 

ämnet har det inte gått finna några vetenskapliga texter som på ett eller annat sätt fördjupar sig 
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i Tranströmers ekokritiska perspektiv, åtminstone inte sett till 17 dikter eller Hemligheter på 

vägen.  

Detta är markant, då inte heller Bengt Anderberg eller Per Westermark varit föremål för 

studier som denna tidigare vilket gör den svenska modernistiska lyriken till ett närapå 

outforskat ekokritiskt fält. Med dikten "Fem strofer till Thoreau" sällar sig Tranströmer de facto 

till just detta fält. Temana som presenteras i dikten som förruttnelse, förgänglighet och de 

dikotoma framställningarna av stad och land är sällan lika tydliga som i denna dikt. En viktig 

betraktelse inom ekokritiken är att kunna se sig själv i ett större perspektiv, se människan i 

relation till sin omgivning,107 vilket Tranströmer här gör men också såsom Anderberg i bland 

annat "Från Dalsland" och Westermark i "Recordare". 

Likt Espmark och Bergsten tar Slyk dock fasta på Tranströmers epifaniska drag och 

använder till skillnad från Espmark begreppet frekvent. Med detta tar Slyk i beaktning 

Tranströmers dikt "Storm" som även analyserats tidigare i uppsatsen och analyserar 

tidsadverben i dikten. Tranströmer använder sig ofta av dylika ord som "plötsligt", vilket 

genererar en sinnesstämning av ett ögonblick. Det är associationerna och framställningen av 

verkligheten som blir avgörande för hur vi läser dikten.108 Denna ögonblicksskildring, som 

manifesteras genom läsaren och lyrikerns eget associerande realiseras genom det gemensamt 

upplevda, det universella, epifaniska. 
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Avslutande diskussion 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka förhållandet mellan naturlyrik och subjekt i 

författarskapen Tomas Tranströmer, Per Westermark och Bengt Anderberg. Genom detta har 

det även varit att som mål se närmare på typiska stildrag hos varje författare, likheter (främst i 

fallet Tranströmer-Westermark) mot bakgrund av en ekokritisk teori. Vilket har efterföljts. 

Explicit har studien sökt svara på hur detta samband ser ut, hur det uppstått, huruvida det är 

författarnas skildring i sig som är av subjektiv karaktär eller ifall det förhåller sig om en mer 

författarmässig uppfattning av naturen som ligger bakom diktverken, att det i detta fall förhåller 

sig som så att författaren endast skildrar det som den betraktar.  

Fortlöpande har uppsatsen således sökt att besvara dessa frågor, samt att verkligen utröna 

hur subjektet ter sig i dikterna. Den avslutande diskussionen kommer att lyfta fram det som 

uppsatsarbetet funnit svar på.  
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Subjektets karaktär 

Som diskuterats i avsnittet "Att skildra naturen subjektivt" så har subjektet ett något annorlunda 

uttryck hos de för studien valda författarna. I uppsatsen har det tidigt fastslagits att subjektet 

som motiv för studien i sig krasst betyder att författaren skildrar och gestaltar förhållandet 

mellan natur och människa. Att författa dessa dikter utan att behöva uttrycka ett explicit jag i 

diktningen. Det är därmed inte sagt att dikterna i sig helt saknar personliga pronomen, dikterna 

är – såsom Magdalena Slyk fastslagit i sin avhandling – ofta fyllda med "jag", även om dessa 

pronomen inte explicit existerar i löpande text.109 Jaget kan således läsas som en 

inomtextlighet, där personliga pronomen inte existerar i sig, men där texten läses som sådan.  

Bengt Anderbergs lyrik sticker ut i jämförelse med övriga två poeter, varför vi börjar 

med att fördjupa analysen i denna författare. Anderbergs subjektiva skildringar förefaller vara 

begränsade till dels det personligt upplevda – exempelvis "Sju minnen", där minnet i sig utgör 

grunden för dikten och subjektet här erinrar sig det upplevda. I andra hand ter sig dikterna 

omfatta den personliga jag-dikten som inte anspelar på direkta personliga upplevelser utan mer 

konkret söker nå ut till läsarens upplevelser och iakttagelser. Exempel på detta kan vi se i bland 

annat "December", som förvisso också kan beskrivas som en subjektiv och självupplevd dikt. 

Men jaget åberopar här egentligen det kollektiva, som tidigare i analysen påpekats som 

manifesterande av detta genom att Anderberg framhåller kulturella yttringar som för oss läsare 

kännetecknar Jul, december, vinter och dylikt. Genom detta blir läsaren och författarsubjektet 

således ett gemensamt kollektiv vilket sedermera gör dikten universell. De kulturella 

yttringarna i dikten frammanar alltså känslan av tillhörighet med författaren och dikten i sig. 

Vi minns, vi förstår och känner igen sammanhanget och en kollektivisering uppstår.  

Med detta exempel kan vi alltså se att Bengt Anderbergs lyrik i högsta grad är subjektiv. 

Dels ur det personligt upplevda, där författaren skildrar dikterna efter, vad vi får förstå som, 

sina egna erfarenheter men också genom den effekt som författaren ger oss som läsare med den 

andra typen av dikter, där läsaren och dennes erfarenheter sätts i centrum.  

Vidare har jaget ett mycket tydligare anspråk i Anderbergs diktning. I flera av dikterna 

finner vi exempel på ett "jag", "vi" eller till och med "oss". Som tidigare påtalats gör detta att 

Anderberg sticker ut någorlunda. De personliga pronomen tenderar att inte vara fullt så tydliga 

hos Tranströmer och Westermark. Samtidigt skiljer sig Anderberg även på andra plan avsevärt. 

                                                 
109 Slyk, 2010, s. 11. 
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Dikterna är som tidigare uttryckt kortare och förefaller ibland behandla andra ämnen. Dikterna 

"Skepparbyggaren..." och "Regnfåglar..." erhåller egentligen ingen like hos de andra 

författarna. Detta genom tematiken. Som uttryckts i analysdelen går dessa dikter att tolka på 

flera sätt, vilket ytterligare spär på detta med att dikterna sticker ut anderbergskt. Den ena 

tolkningen är den ekokritiska, i vilken vi får skäl att återkomma till, och den andra tolkningen 

är den subjektiva och tämligen den som beskrivits ovan, där författaren skildrar ur sitt eget 

perspektiv; den subjektiva dikten. Där blir diktens fartyg en allegori för diktarens poem, hur 

författaren skickar ut sina dikter för omvärlden att läsa. Denna typ av tydligt subjektiva 

diktning, där författaren explicit existerar i dikten och egentligen diktar in sig själv i dikten 

finner vi inte alls på samma sätt hos Tranströmer och Westermark. 

Per Westermarks dikter kan vid anblick framstå som framförallt ekokritiska, sett till hur 

naturen ofta tar över dikterna. Samtidigt föreligger det ett släktskap i skildringen som 

genomskär dikterna med Tomas Tranströmer. Häri finner vi exempelvis dubbelexponeringen, 

det konkret epifaniska, den kontinuerliga användningen av prestot i syntaxen – enligt vad 

Espmark påvisat – och slutligen jagets tydliga plats i samklang med naturen är alla egenskaper 

vi finner hos såväl Per Westermark som Tomas Tranströmer, men som Bengt Anderberg till 

stor del saknar.  

Det kollektiva jaget, som beskrivits ovan, är dock något som Westermark inte kan 

tillskrivas i någon hög grad. Endast i dikten "Vindvila nu" hittar vi ett enkelt "mej". 

Avsaknaden av explicita personliga pronomen behöver naturligtvis inte betyda att dikterna i 

sig är skrivna utanför ett subjektivt spektra. Det universella och allmängiltiga existerar 

nämligen även hos Westermark, dock utan tydliga manifesteringar. På det hela taget ter sig 

Westermark som en aning mer komplex litteratör än Tranströmer och Anderberg. Subjektet 

hos denna författare än synligt men inte tydligt uttryckt. Exempelvis i de dikter som det ansetts 

att Westermark och Tranströmer erhåller stor likhet finner vi tydliga prov på denna subjektiva 

diktning där pronomen explicit saknas. "Höst" är egentligen en sådan typ av dikt. Där 

författaren i egenskap av att vara berättaren existerar i periferin "[k]vistar och grenar i travar / 

täcker stigen, knäcks under stegen / och förvandlar promenaden till havet / till ett skjutfält 

..."110. Genom berättaren tillåts läsaren alltså ta plats i dikten och följa med på denna vandring, 

där dikten målas upp framför oss. Vidare ser vi även en likhet till hur Anderberg frammanar de 

universella erfarenheterna hos läsaren för att skapa effekt när Westermark beskriver hur "träden 

                                                 
110 Westermark, 1954, s. 25. 
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luggas" av stormen. Precis som i dikten "December" och dess sparvar som hastigt lyfter mot 

himlen kan läsaren här påminna sig om hur en riktig höststorm riktigt kan "lugga träden". Visst 

existerar här ett kollektivt jag eller vi, men det är inte tydligt uttryckt och preciserat. Det torde 

egentligen lika gärna kunna vara en berättelse om en ensam individs beskrivning av en 

höstvandring, men genom att skala av diktens personliga pronomen behöver Westermark inte 

specificera vem som är berättare. Det kan på detta sätt vara vem som helst som står för det 

subjektiva i dikten, samtidigt som dikten i det subjektiva tilltalar läsaren.  

Detta är ett av sätten Westermark uttrycker sin subjektiva lyrik på. Det subjektiva skildras 

genom ord och formuleringar, där narrativets betraktelser är viktiga för hur vi förstår diktverket 

som subjektivt skildrat eller ej. I det jämförande avsnittet av Tranströmer och Westermark har 

det här poängterats att det viktiga i framställningen av dessa dikter är att naturen går i samklang 

med den subjektiva skildringen. Naturen är motivet, och genom den subjektiva 

författarskildringen det som skapar dikterna. 

I dialog med detta har vi den mer refererande naturlyriken hos Westermark. Detta är den 

tidiga Westermarkdikten, såsom presenterats ovan i "Bädden en båt..." men även flera andra 

dikter från Majïnde, som inte används här, bär på denna typ av referenser till historien och 

framförallt litteraturhistorien. Vissa exempel finns även i Solställd och Att en dag... men inte 

så explicit som i förstnämnda samling. I "Bädden en båt..." finner vi ett nästintill apokalyptiskt 

skede med tydligt religiösa tendenser. Det subjektiva häri ligger i hur narrativet eller 

fokalisatoren i dikten tycks ha personifierats. "Lakan / runt halsen har snott sig". Subjektet i 

dikten är således den samma som narrativet, också här därför att dikten inte preciserar vem som 

är narrativ och vem som är den med lakanet runt halsen. Vi har alltså en dikt där skildringen 

gestaltas av en specifik person, till skillnad från tidigare analyserade dikter, men som inte 

tydliggörs, utan nästintill framstår som ett objekt.  

Dessa två typer av subjekt existerar i Westermark-diktningen. Den opreciserade, där 

subjektet i sig mer ligger i skildrandet i dikten och detta fall skildrandet av naturen. Sedan har 

vi den andra dikten, där subjektet är personifierat men inte ges tydlig plats i dikten.  

Hos Tranströmer, som vi avslutar denna del med, kan går det att ana sig till en kompott 

av dessa olika typer av subjektivistisk dikt. På det hela taget är Tranströmers diktning i sig inte 

helt enkelt att definiera. Uppsatsen har exempelvis återkommit upprepade gånger till hur 

Tranströmer själv uttryckt att jaget existerar utan ord och pronomen. Att 17 dikter inte 
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innehåller mer än ett fåtal personliga pronomen men samtidigt ändå är full av "jag".111 Detta 

kan ses som på ett vis kännetecknande för Tranströmer som sådan. Hur författaren skildrar 

utifrån det egna subjektet och måhända inte själv är medveten om sin position som fokalisator.  

Precis som hos Anderberg och Westermark finner vi som läsare även här den kollektiva 

jag-diktningen. Det mest distinkta exemplet på detta är naturligtvis "Uppvaknandet är ett...", 

alltså preludiet till 17 dikter. Att dikten mer eller mindre ter sig beskriva ett handlingsförlopp 

som slutar i döden (eller börjar med den) har flera namnkunniga Tranströmer-kännare 

debatterat. Espmark är inne på detta spår, om än kort, i Resans formler. Möjligheten finns, 

naturligtvis men denna uppsats låter det vara osagt och fokuserar istället på att dikten torde 

beröra uppvaknandet efter drömmen, som tidigare avhandlats här men som även Espmark i 

flera texter är. Båda tolkningar beskriver dikten som jagmässig, att den är skriven utifrån det 

personliga och subjektiva jaget. Uppvaknandet är som här berörts i analysen ett återkommande 

motiv i den tranströmerska diktningen. Desto mer intressant blir det när ytterligare perspektiv 

anammas och införs i diktningen. Espmark var i nämnda verk ovan inne på att "Uppvaknandet 

är ett..." behandlar närvaron som sådan. Att detta skapar ett makrokosmos inom det 

mikrokosmos som är dikten, och som därmed aktualiserar det närvarande till en omfattande 

verklighet.112 Detta kosmos kan i förlängningen förstås som det kollektiva jaget, vilket dikten 

här på samma gång tillkallar. Uppvaknandet och närvaron i sig, som den presenteras i denna 

typ av tranströmerdikter är ett försök att beskriva det allomfattande och den närvaro som 

uppstår vid just ett uppvaknande från dröm och sömn.  

På samma sätt som hos Westermark och Anderberg återfinner vi även det explicita jaget 

hos Tranströmer. Om än kanske inte lika tydligt utmärkt. Här ser vi som exempel "Stenarna" 

och det blir tydligt vilka skillnader som också existerar mellan dessa tre poeter. "Stenarna" och 

dess personliga pronomen utgör aktörerna i dikten, de som frammanar händelserna och 

slutligen även utgör diktens syntax och på så vis krasst uttryckt gör dikten, skapar handlingen 

och figurerar aktör. Hos Anderberg finner vi ett passivt jag, som i dikter som "December" och 

"Sju minnen" och likaledes hos Westermark är jaget passivt i "Vindvila nu", egentligen den 

enda av Westermarks dikter där vi finner ett påfallande subjekt i form av "mitt".  

Slutligen skall vi i detta avsnitt återknyta till den sista av de tre typer av subjektiv dikt 

som tydligt framkommer hos Tranströmer. Det kollektiva har redan berörts, som det universella 

                                                 
111 Slyk, 2010, s. 11. 
112 Espmark, 1983, s. 78. 
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och allmängiltiga i diktningen. Det personligt upplevda, som inte förstås eller utläses som 

universellt men likväl kan läsas som epifaniskt är det personligt upplevda i dikten. Denna typ 

har redan berörts i fråga om Anderberg och till viss mån även Westermark även om detta motiv 

vanligen är ytterst frånvarande hos denne. Det personligt upplevda hos Tranströmer föreligger 

framförallt i dikterna "Han som vaknade av en sång över taken", "Dygnkantring" och "Storm". 

Det subjektiva häri manifesteras genom att skildringen i sig är subjektiv, således fokalisatorn. 

Fokalisatorn i dikten beskriver dikternas skeenden, den är vandraren eller den sovande i "Han 

som vaknade av en sång över taken". På detta vis blir dikterna produkter av någonting 

självupplevt, utan att för den skull åberopa någonting universellt eller allmängiltigt. Samtidigt 

är det i fallet med dessa tre dikter ett faktum att den typen av läsning också är möjlig. Som här 

påtalats i analysen är exempelvis "Storm" en tydlig sådan dikt, där de subjektiva dragen de 

facto egentligen kan sägas referera till det universella genom det epifaniska.   
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Ekokritiska manifestationer 

De ekokritiska yttringarna i diktningen har varit ett återkommande och övergripande tema 

genom uppsatsen. Nedan kommer dessa manifestationer att utförligen förklaras, diskuteras och 

sammanfattas. 

 Författarna som förekommer i denna uppsatsstudie kan överlag tillskrivas ett ekokritiskt 

tema. Med detta menas att dikterna gestaltar teman som ofta uppfattas som ekokritiska. 

Exempelvis i hur stad kontra land eller civilisation/natur presenteras i diktningen. Det kan 

också ske genom en problematisering av människans plats i naturen gestaltas eller specifika 

framställningar av naturelement.  

Den mest återkommande av dessa som vi kunnat se i lyriken som presenterats i denna 

uppsats är framförallt människan kontra naturen och liknande dikotomier. Människan 

polariseras till att representera en entitet, naturen en annan. Detta blir tydligt i dikter som "Från 

Dalsland" eller "Svenska hus ensligt belägna", i vilka naturen i båda fall kan tyckas ta över 

dikten. Det existerar också ett i det närmaste folkloristiskt perspektiv som kanske är än högre i 

den förstnämnda dikten av Bengt Anderberg. Vättarna som skildras som ett inslag är ett 

exempel på det och utgör ett ytterligare exempel på att dikten bör läsas som ekokritisk. 

Människorna inkräktar på vättarna, på skogen och skogen tar i sin tur tillbaka genom att ta över 

den gamla stugan, som så tydligt i diktens slutskede skildrar hur gubben en gång höll naturen 

borta från stugan genom att ständigt hålla den ren. Anderbergs "Skepparbyggaren..." är ett 

vidare exempel på detta att naturen tar över, i att människan söker tämja naturen genom att 

bygga dessa skepp och på så sätt bemästra havet och naturen. Skeppen misslyckas med detta 

och skeppsbyggare återvänder tillbaka till skogen. Genom denna läsning blir det en tydlig 

ekokritik emot detta att människan ständigt söker få kontroll över naturen. Även 

"Regnfåglarna..." innehåller detta tema av att människan vill kuva naturen. 

Detta med att naturen tar över dikten går det även att se i andra dikter ur urvalet. I 

"Dygnkantring", exempelvis, ges naturen agens i form av skogsmyran som vaktar och genom 

fågeln som varnar. Agensen som naturen ibland erhåller tillsammans med animeringar och 

antropomorfiseringar som sker i dikterna bör även läsas som ekokritik. Detta är i synnerhet 

vanligt i Bengt Anderbergs och Per Westermarks dikter. "Sju minnen" och "Recordare" är 

tydligaste exemplen på det.   

Samtidigt existerar de dikter där naturen är periferisk men icke desto mindre påtaglig. 

Den är som påtalats mer av en skådeplats än den givits egentlig agens såsom i Anderbergs 
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"Månsken", Tranströmers "Uppvaknandet är ett..." eller Westermarks "Dagning" som kanske 

är det allra tydligaste exemplet. Här figurerar naturen i hög grad, den ges en betydande roll 

men det kommer till det subjektiva perspektivet– fokalisatorn i synnerhet att skildra denna 

naturens roll. Naturen är rent krasst diktens miljö. Det som egentligen gör dikten och framhäver 

diktens betydelse. I "Dagning" skulle de subjektiva delarna inte vara lika påtagliga utan 

naturens manifesteringar genom Eldslandet och Erebus. Det är dubbelexponeringen i sig, 

genom att läsa Erebus som både mytologiskt och geografiskt tillsammans med karyatidernas 

mytologiska och geografiska belägenhet som gör att dikten dubbelexponeras för läsaren. 

Därför spelar naturen en oerhörd roll som miljö i dikten. Inte nödvändigtvis behöver naturen i 

vara ekokritisk just genom omnämnandet men som vi har sett i såväl "Sju minnen" som 

"Uppvaknandet är ett..." så får naturen ofta den ekokritiska funktionen. Som i den sistnämnda 

dikten blir den en motor, som Espmark så tydligt påpekar i Resans formler.113 

 

 

  

                                                 
113 Espmark, 1983, s. 77. 
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Intertextuella paralleller 

Avslutande syftar detta stycke till att beröra de intertextuella paralleller som föreligger mellan 

Tomas Tranströmer och Per Westermark i framförallt 17 dikter och Solställd och utförligare 

besvara den tes som presenterades i uppsatsens inledning.  

Beröringspunkterna och parallellerna mellan Tomas Tranströmer och Per Westermark 

sträcker sig längre än de biografiska notiserna, av vad som framgår i paratexten till Majïnde 

och Solställd, att Westermark läste humaniora på Stockholms universitet fram tills det år han 

dog114 och att Tranströmer de facto läste humaniora på samma universitet under samma tid.115 

Avsnittet "Förhållandet Tranströmer och Westermark" har här sökt påvisa likheterna 

författarna emellan – såväl direkta och tydliga som mindre påfallande likheter – varför dessa 

drag här inte skall presenteras igen. Istället syftar detta avsnitt som påtalat att söka beskriva 

dessa likheter mer explicit. Vad handlar det egentligen om för samband mellan texterna och 

därigenom lyrikerna? 

Till att börja med återvänder vi till Espmarks begrepp isomorfi, för det är det ett fall av 

isomorfi som vi kan ana oss till vid jämförelsen av de två poeterna Tranströmer och 

Westermark. Vi kan även utöka begreppet till att inkludera även tematik och motiv, som i 

största grad påminner om varandra när vi ser till den växelverkan som uppstår i dikter som 

"Sammanhang" och "Recordare", "Storm" och "Höst" samt "Dygnkantring" och "Dagningen". 

I det jämförande avsnittet mellan Tranströmer och Westermark påvisades detta 

isomorfiska samband tillsammans med Anders Olssons intertextuella begrepp. Det 

konstaterades att det emellertid inte gick att belägga ifall dessa samband var explicita, men att 

det existerat ett specifikt och ett starkt samband. Detta skall vi nu återkomma till. Espmark har 

erbjudit en viss förståelse för verken i sig, vilken tydliggör hur strukturen i Westermark och 

Tranströmers dikter förhåller sig. Strukturellt återfinns denna likhet. Vi har sett det genom 

motivet, gestaltningen som sådan, temat men också sådant som dikternas titlar, naturens plats 

som aktör eller i periferi. Detta inverkar på framställningen av dikten och på det subjektivas 

plats.  

Även mellan Bengt Anderberg och Tomas Tranströmer förekommer det ett visst 

samband, vilket har presenterats i analysen. Det förhåller sig om dikterna "Från Dalsland" och 

                                                 
114 Westermark, paratexterna till Majïnde och Solställd. 
115 Bergsten, 2011, s. 76. 
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"Svenska hus ensligt belägna". Som i såväl motiv som i gestaltning och tematik påminner om 

varandra. Där kan vi således påtala att det förhåller sig om ett specifikt och ett isomorfiskt 

samband. 

De strukturella likheterna i dikterna såväl som de rent allmänna likheterna är tydliga. 

Kanske inte tydligt nog för att påtala ett särskilt samband mellan Anderberg och Tranströmer 

och synnerligen inte mellan Anderberg och Westermark, där det egentligen inte förekommer 

mer än ett par tematiska likheter. Istället blir de påtalade och påvisade isomorfiska likheterna 

mellan Tranströmer och Westermark de tydligaste i uppsatsen vilket målet har varit att tydligt 

belägga. Detta släktskap har nu bevisats.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats arbetar utifrån att det under 1950-talet existerade en naturlyrisk strömning som 

härrör ur modernismen och att denna strömning kan förknippas med poeterna Tomas 

Tranströmer, Per Westermark och Bengt Anderberg och kom att bli en motpol till den 

lundkvistska primitivismen.  

Studien utgår ifrån en komparativ metod där naturlyrikens förhållande till subjektet 

utforskas. Detta sker fortlöpande genom uppsatsstudien med hjälp av framförallt Staffan 

Bergstens och i synnerhet Kjell Espmarks forskning på Tomas Tranströmer men även på den 

senares forskning inom det intertextuella fältet. Uppsatsen utgår även från att det finns ett starkt 

intertextuellt samband mellan Tomas Tranströmer och Per Westermark sett till ett flertal dikter 

i samlingarna 17 dikter och Solställd.  

Uppsatsen ger ekokritik ett starkt fokus som implementeras jämte de komparativa 

analyserna. I framförallt de avslutande avsnitten och avsnittet med fokus på Bengt Anderberg 

diskuteras detta.  

Analysen fastslår att det existerar ett verkligt samband mellan Tranströmer och 

Westermark vilket tydligt kan förstås genom att applicera dikterna på varandra. Detta 

tydliggörs i uppsatsens avslutande slutsatser. Exempelvis kan läsaren finna likheter i såväl titel 

och innehåll som tema och motiv. Det går emellertid inte att belägga huruvida det intertextuella 

sambandet är genetiskt eller ej. Här används till stor del Anders Olssons forskning på området 

tillsammans med Espmark. 

Subjektets roll i diktningen utgör uppsatsens fokus och diskuteras många gånger utifrån 

dess förhållande till naturen som sådan. Här går det att se en särdragning i lyriken där denna 

uppsats arbetar utefter lyrik som är skriven utifrån det självupplevda som unison erfarenhet, 

och således skildrar dikten utifrån det som hen upplever och drar erfarenheter från. Skillnaden 

går att betrakta i dikter där berättaren är allestädes närvarande och mellan dikter där berättaren 

är frånvarande. Den subjektiva lyriken som här efterforskas är därför beroende av fokalisation. 

Ur vilket perspektiv dikten gestaltats och skildras och med vems ögon. De dikter där detta 

problematiserats och analyserats ådagalägger det djup dikterna erhåller när de tillges denna 

särskilda fokalisering. I Tranströmers diktning manifesteras detta ideligen genom hur det 

epifaniska tillåter skildringen att mångfacetteras. Det epifaniska skapar hos läsaren en bild som 

går i samklang med dikten. I "Uppvaknandet är ett..." framkommer detta synnerligen tydligt. 



84 

 

Läsarens upplevelser kontrasteras tillsammans med den som författaren skildrar och epifanin 

blir därav påtaglig. Det epifaniska är en ständigt återkommande faktor i lyrikanalyserna 

eftersom epifani i hög grad existerar hos författarna i urvalet. Anderbergs dikt "December" är 

ett ytterligare exempel på detta. Av denna anledning har begreppet getts ett starkt fokus i 

uppsatsen. 

Slutligen samverkar ideligen de ekokritiska och subjektivistiska aspekterna av dikterna. 

I ett flertal dikter kan läsaren genom analysen se att naturen ges agens, animeras eller 

antropomorfiseras och således kan läsas som att den tar över dikten. I exempelvis "Från 

Dalsland" sker detta, vilket den avslutande diskussionen i uppsatsen poängterar. Ekokritiska 

manifestationer ser vi som ett återkommande inslag i den naturlyriska diktningen och existerar 

alltjämt hos vardera författare med aningen varierade uttryck.  
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