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Den 15 april fyller Sveriges främste poet och ständige Nobelpriskandidat  
Tomas Tranströmer 80 år. Vi bad fem författare och poeter välja en favoritdikt ur 

hans rika produktion och berätta varför den följt dem genom livet. 
Berättat för Ingemar Unge   Illustration: Jenny Mörtsell  
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1. favoritämnena
– Han säger själv 

att hans huvudmotiv 
är resor och döden. 
Som liten ville han 
bli upptäcktsresande. 
Flera av hans dikter 
utspelar sig på namn-
givna orter; Madeira, 
New York, Shanghai. 
Ett slags turistpoesi.

2. börja läsa …
– En av hans prosa-

dikter, till exempel 

Gläntan. Där går han 
vilse i skogen och 
upptäcker en nästan 
överväxt torpgrund. 
Han hör torpets forna 
invånare tala. Där 
finns en 
stark känsla 
för livets 
mysterium 
och däri 
ligger 
kanske 
hemlighe-

ten med hans popu-
laritet: han sätter ord 
på en vag känsla av 
andakt inför livet och 
naturen som många 
läsare känner igen hos 

sig själva.

3. formen
– Tranströ-

mer rimmar 
aldrig (annat 
än i familjära 
sammanhang). 
Och många 

tror att han skriver fri 
vers, men väldigt ofta 
använder han klas-
siska orimmade vers-
mått, som sapfisk strof, 
blankvers och även 
hexameter förekom-
mer. Men det låter så 
naturligt, så talspråk-
ligt enkelt, att versmåt-
tet inte märks. 

4. frånvarande
– Han skriver sällan 

om kvinnor, kärlek 

och passion. De kvin-
nor som nämns är 
hans hustru, och mor. 
Men det är inte ofta. 

5. musikens roll
– Ett tag funderade 

han på att bli kompo-
sitör. Han är en bra 
pianist, och kunde 
spela ett stycke direkt 
från noterna. Han har 
även skrivit dikter om 
Grieg, Liszt, med flera.

6. träden
– Förekommer ofta. 

De flesta träd i hans 
dikter står stilla som 
träd gör, men det finns 
de som går, de går i 
regnet och stannar när 
regnet upphör. Äppel-
träd spökar på många 
håll, ett autentiskt som 
står vid hans stuga 
på Runmarö, och ett 
annat är äppelträdet i 
Edens lustgård.

Staffan Bergsten, aktuell med en ny biografi om Tranströmer, berättar om vad som rör sig i poetens värld.

guide till tranströmers universum

Staffan 
Bergsten.
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1. Barbro  
Lindgren
»Att döden är en mörk 
skog är poetiskt och bra«

– Jag har valt Madrigal ur För levande 
och döda. Måste säga att jag aldrig har 
räknat mig till den analytiska eliten. Och 

det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 
välja ut en bra dikt av Tranströmer efter-
som alla är bra! De är inte obegripliga 
som alltför många nu för tiden, språket 

är enkelt och fyllt av 
bilder.  
Men enkelheten är 
skenbar, plötsligt 
svindlar det till i en 
strof och en helt ny 
värld öppnar sig.

Det är bland annat sättet han skriver på 
som tilltalar mig, och hans inställning till 
naturen delar jag helt.

Att döden är en mörk skog tycker jag är 
poetiskt och bra. Och inte så skrämmande 
– jag har tänkt mycket på döden.

barbro lindgren har bland annat 
skrivit böckerna om max. hon är en av 
våra mest lästa barnboksförfattare.
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2. Alexandra  
Coelho  
Ahndoril
»Skriva är inte riktigt  
att leva, ändå är det  
halva livet«  

– Jag har valt två korta strofer från två 
olika dikter. Den första är från dikten 
Epilog, om den tänker jag så här: Gud följer 
inte processionen, han är inte heller målet 

för processionen. Den är en mänsklig mani-
festation. När Gud kommer, korsar han 
processionens väg från sidan – plötsligt och 
utan att göra något stort väsen av det. Som 
av en händelse möter vi det som inte går 
att blicka rakt på. För mig är också strofen 
en berättelse om skrivandet, om hur texten 
börjar leva och befolkas, kallad till platsen 
av sig själv, utan förvarning. Det går aldrig 

att fånga, att styra 
eller kräva detta – det 
kommer från sidan, helt 
oväntat och utan att 
förklara sig.

Den andra strofen 
hämtar jag från dikten 

Guldstekel: Att skriva är på sätt och vis som 
att lägga sig i underjorden och blicka upp 
på världen. För att skriva är inte riktigt att 
leva, ändå är det halva livet. Skrivandet gör 
en både till fånge och härskare. Persefone 
luras av Hades att äta de dödas mat, granat-
kärnorna i hennes mage kräver henne till-
baka till underjorden gång på gång. Även 
skrivandet är på sätt och vis att äta de dödas 
mat, att gå de underliga tunnlarna tillbaka 
och nedåt. Det är märkligt att leva halva sitt 
liv i en värld som faktiskt inte existerar. 

alexandra coelho ahndoril utkom 
senast med »mäster«. hon och maken 
står bakom pseudonymen lars kepler. fo
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3. Lars  
Gustafsson
»Ett kärt minne från  
våra promenader kring 
Roxtuna fängelse«

– I mitt exemplar av debuten 17 dikter 
ligger originalmanuskriptet till dikten 
Nocturne, ur Tranströmers tredje samling 
Den halvfärdiga himlen, inblandat i pryd-

lig maskinskrift. Detta blad, knappast ens 
gulnat, hör till mina käraste minnen av 
Tomas, av våra samtal under promenader 
över sankängarna kring Roxtuna ungdoms-
fängelses låga diskreta paviljonger, marker 
med bläcksvamp och tranor.

De »okända bilder« som klottrar sig själva 
bakom ögonlocken, de så kallade hypnagoga 
hallucinationerna som kommer alldeles före 
insomnandet, är ett fenomen som jag minns 
att vi brukade diskutera livligt på den tiden.

Jag tror att dikten är en väldigt typisk 
Tranströmer. Aningen om en annan värld 

gör sig ett ögonblick förnummen genom de 
vardagliga tingen. Och människorna missar 
mestadels denna insikt. »De vilar som fällda 
bommar när mysteriet drar förbi«, skriver 
han. En totalt originell metafor, som så ofta 
hos denne poet.

lars gustafsson 
är aktuell med 
»århundraden  
och minuter«  
(dikter i urval).
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4. Johannes  
Anyuru
»En dikt om ensamhetens 
skönhet och fasa«

– Jag har valt första strofen i Schubert-
iana, som finns i Sanningsbarriären 
från 1978. För att den berättar om den 
moderna, anonyma ensamhetens skön-
het och fasa, dess rikedom och fattig-

dom, och om musiken, också i betydel-
sen av poesin, språket – vad den är, vad 
den kunde vara, vad den kanske inte kan 
vara men måste försöka vara. 

Jag återvänder stän-
digt till Tranströmer, 
för hans klarhets 
mörker och ljus, för 
bråddjupet i bilderna, 
och för det osynliga 
som framträder som 
synligt en kort stund.  
Schubertiana är en 

av de dikter som betytt mest för mig, 
som poet och människa. Och framför 
allt då inledningen, där ögat zoomar in 
ett enskilt liv i det myllrande, larmande 
samhället, och detta på ett sätt som 
liksom, med Tranströmers gåtfullt 
komplexa enkelhet, säger både att varje 
liv är en del av staden, av politiken, av 
arten, och ändå inte.

johannes anyuru släppte efter flera 
diktsamlingar romanen »skulle jag 
dö under andra himlar« (2010). fo
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5. Majgull  
Axelsson
»Fin skildring av ett långt 
förhållande«

– Jag har valt Paret, från Den halvfär-
diga himlen. Det är en dikt som rymmer 
nästan allt. Jag läser den inte så ofta, men 
varje gång jag gör det glider den in i mig. 
Det är häpnadsväckande att han med så 
små medel kan få mig att se både rummet 

och staden utanför. Den handlar alldeles 
uppenbart om ett par som har älskat 
varandra länge, det är inte fråga om den 
första passionen, det framgår att de har en 
lång gemensam historia. Men älskar gör 
de, fysiskt såväl som psykiskt. Men ord 
som »älska« och »älskar« finns inte med, 

det behövs inte. Det 
framgår ju ändå. 

 Det är en fin skild-
ring av ett långt förhål-
lande. Jag lever ju själv i 
ett gammalt äktenskap 
och känner igen det där 

med att deras hemliga tankar möts och 
glider ihop som färger i varandra … Man 
byter ju faktiskt egenskaper med varandra 
när man har levt ihop i många år. 

Dessutom tycker jag det är underbart 
att han medger att husen lever. Det är en 
bild som ofta återkommer i Tranströmers 
författarskap, men det är inte enbart en 
bild. Husen lever verkligen i hans dikt-
ning, de följer oss och ser oss. Det är en 
tanke som jag tycker mycket om.

majgull axelsson utkommer i augusti 
med en ny roman, »moderspassion«. 
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