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Kreativitet i praktiken 

Det finns ord som periodvis är mycket populära efter-

som de uttrycker något ovedersägligt positivt. Ett 

sådant ord är ”kreativ”. Riktigt vad detta kreativ består 

i är dock svårare att reda ut. Ett politiskt försök har 

inneburit att man kopplat ordet till entreprenörskap för 

att ge företagande ett mer estiskt innehåll. Personligen 

tycker jag om att koppla ordet kreativitet till just 

estetik, ett annat begrepp som inte är helt lätt att 

definiera en innebörd av. Just problemet att svänga sig 

med finord utan innehållsbas resonerar jag vidare om i 

”Den praktiska kreativiteten: om att reda ut en kly-

scha”. Koen Janssen tar ett historisktfilosofiskt grepp 

om kreativitet i ” Standing On The Crowd´s Shoulders: 

the social origin of creativity”  och vi intervjuar två av 

de mest kreativa människor jag vet om: Cecilia Pers-

son och poeten Daniel Svensson.  

I den musiklyriska avdelningen finns bland annat 

en essä om Håkan Hellström och hans utveckling. En 

annan essä handlar om Bob Dylans senaste skiva 

Tempest. Dessutom finns en essä där den grekisk-

språkiga poeten Kavafis påverkan på Leonard Cohen 

utreds.  

Som vanligt recenseras en mängd poesiböcker och 

vi har sju poeter som visar upp sina alster, bland dem 

cirskusredaktören Henry Bronett.  

Peter Nyberg 

s. 146  

s. 24 

s. 53 

s. 139 

http://www.popularpoesi.se/nr15temastart.html
http://www.popularpoesi.se/nr15temastart.html
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Standing On The Crowd´s Shoulders 
the social origin of creativity 

  
We applaud Boudelaire for his Les Fleurs du Mal, we 

revere Marx for Das Kapital and we admire Picasso for 

Les Demoiselles d’Avignon. All three are pieces of art 

in their own right and each of them arouse strong 

emotion of love or hate in many of us. We 

exhaustively ponder the meaning of these works but 

when it comes to the origin of the works we almost 

always end up with unsatisfying statements of dates 

and places. Das Kapital originated from the mind of 

Marx in the 1860’s in London, Les Demoiselles 

d’Avignon from the hand of Picasso in 1907, and the 

original Les Fleurs du Mal from the pen of Baudelaire 

during the 1840’s and 1850’s in Paris. This explanation 

does not suffice in a study of the origin of these 

works. 

    In the following article I will not refute that these 

masterpieces stem from the minds of these 

individuals, I will, however, assert that these minds 

are not the source of these works. They are the fertile 

ground in which the seed of creativity is planted. I will 

assert that creativity, that lays at the base of bringing 

something ‘new’ into being, is not solely an individual 

trait but is, for a large part, dependent on the 

collective personal relations the ‘creator’ keeps. 

Furthermore, I will show that ‘being creative’, or being 

viewed as creative or innovative, largely depends on 

one’s personal network for assessing something as 

valuable and distributing this view amongst others. 

 

Creativity in History 

From the ancient Greeks to modern science; the 

concept of creativity has always been a source of 

interest throughout history. Antiquity had Plato, who 

did not believe creativity existed, rather he believed 

that art was a form of discovery. The only word the 

Greeks had for creation was poiein (to make) and 

poiesus (poetry) which only applied to that field. 

Christians long believed that creativity was not an 

individual asset but an expression of the divinity of 

god, even reducing poetry to a ‘craft’. This view 

remained unchallen ged until the renaissance and the 

enlightenment thereafter. In this period creativity and 
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the created started to be seen as an individual ability 

and the product of this ability. To this day we have not 

moved away from that view. There have been 

however, a wide range of theories all claiming 

something slightly different, starting with a five-step-

model proposed by Graham Wallas in 1926 and 

diverged into the convergent-divergent theory, the 

creative cognition approach, the explicit-implicit 

interaction theory, 

conceptual blending 

approach, the honing 

theory and many other 

less prominent theories. 

However many views on 

creativity there are they 

all have one thing in 

common: they all focus on the individual and take the 

cognitive process that takes place within the individual 

as leading in their research. As a sociologist, I see a 

major gap in an approach of this sort. It tends to 

downplay the fact that man is, in essence, social. This 

article will therefore take another approach, it will 

ignore the individual cognitive process altogether and 

will try to find the source of creativity solely in the 

‘social’. 

 

The Social Creativity 

Reframing creativity should be understood as moving 

away from attributing the ‘created’ completely to the 

‘creator’. One should – perhaps first and foremost – 

take the collective personal ties (or social relations) 

the ‘creator’ entertains as the object of interest. 

However, I understand I cannot make this claim 

without explaining the paradigm it is grounded in. 

The social networks paradigm, originating mainly 

from the work of Georg Simmel who believed that 

dyadic relationships (a relation between two people) 

did not grasp social 

behaviour as sufficient 

as the triadic relation-

ship (a triangle of 

relations between 

three individuals), 

assumes that individu-

al social behavior is 

orchestrated. Many theorists expanded on this work 

stating that not only the triad was of interest but also 

the relations people entertained outside the triad, the 

friends of friends. Sociologists like Mark Granovetter 

argued that we should distinguish between relations 

and Scott Feld urged us to look at activities as expla-

nation for the way networks are arranged. This wide 

range of research has led to a matured paradigm of 

social action capable of explaining behaviour (like that 

of the creative) within the social world. 

Actors tend to adjust their attitudes, opinions and 

beliefs to the observed behavior of other members of 

the social system in which they participate. The behav-



6 
 

ior of the immediate contacts of the individual are 

usually most salient to the individual but the more 

indirect influence of contacts of contacts (friends of 

friends) can play a role in 

setting the individual’s para-

digm as well. Moreover, study 

has shown that two individuals 

who meet each other frequent-

ly and for longer times tend to 

start to look and think alike. 

Consider, if you can still re-

member, your first year of high 

school. You looked around and 

saw 30 insecure middle-school 

kids. However, after the first 

few months you start to see 

that the first social relations 

have formed and created 

‘cliques’ in the class room. You 

start to spend your lunchbreak 

with the same few classmates 

talking about a shrinking range 

of subjects. And after that first year you see that 

clique in the back of the class mostly wearing black 

clothes, you have developed an interest in football you 

share only with those five guys you have lunch with 

and you cannot ‘hang’ with that group of girls without 

being draped in boy band merchandise. On the one 

hand, individuals that entertain close personal rela-

tions with one another gradually change their individu-

al attitudes and beliefs to be the same or compatible 

and will tend to engage in activities that reinforce this 

shared paradigm and will 

abandon others that do 

not. On the other hand, 

people will choose to 

establish, maintain or end 

social relations based on 

their preference to interac-

tion with people that are 

similar to them. The com-

bined tendencies are called 

the ‘homophily principle’ 

and are key to the under-

standing of the social 

reframing of creativity as a 

more social concept. 

 

Picasso’s Debt to Mont-

parnasse 

Not only adolescents are 

susceptible to this kind of social homophily, it plays a 

great role in artistic life as well. If we take Pablo Picas-

so as an example, we can see how the individual’s 

social relations rather than an individual cognitive 

process has led to the birth of cubism. In 1900 Picasso 

visited Paris for the first time where he met Guillaume 

Apollinaire through Max Jacob. He, in turn, took him to 

Gertrud Stein Foto: Carl Van Vechten 
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a salon in Montparnasse owned by Gertrude Stein ‒ a 

wealthy American art collector, who had an art gallery 

and salon at her house which became a meeting place 

for painters like Picasso and Matisse, poets like Apolli-

naire and writers like Fitzgerald and Hemingway. Stein 

herself was not a mere art collector, she published a 

number of novels and poems representing the cubist 

tradition in literature.  

Gertrude Stein proved to be an admirer (and collec-

tor) of his work from 1905 onward. Within this social 

environment, where the works of Cézanne were held 

in high regard (by the Stein family as well as the 

Fauvists led by Matisse), Picasso developed cubism, 

the first being Les Demoiselles d’Avignon in 1907. 

Especially Cézanne’s ‘mature period’ was a great inspi-

ration for Picasso’s cubism. One may argue that the 

works of Cézanne were well known and Picasso did 

not need the Montparnasse ‘crowd’ to introduce him to 

it. This is true, but it is important to realize that the 

social ties Picasso had to people admiring Cézanne 

(which certainly not everybody did) had a positive 

influence on his attitude of Cézanne’s work, which 

would have been absent if not for the Montparnasse 

‘crowd’. This positive attitude led him to draw upon 

this work. Moreover, his relation with Henri Matisse, 

especially the aspect of artistic rivalry for the favor of 

the collecting Stein-family, led him further away from 

neo-impressionistic influences and influenced in such a 

way that cubism developed into a style of its own in 

further paintings. 

The conclusion is that the social environment Picas-

so found himself in (by chance) has led to cubism and 

I would go so far to say that cubism would not exist if 

not for the social ties Picasso developed from 1900 

onward. Picasso, under the influence of his newly 

developed social ties, changed his attitudes, concep-

tions and beliefs to be closer to those of his peers. If 

Gertrude Stein, Henri Matisse and others he associated 

with around Montparnasse did not ‘love’ certain styles 

and artists, cubism would never have been the result 

of the cognitive process within the mind of Pablo 

Picasso. The homophily principle also works the other 

way round, ‘the makings of Americans’ by Gertrude 

Stein employs cubism in prose and Apollinaire (among 

others) did the same in poetry. This becomes especial-

ly apparent in Stein’s ‘portrait of Picasso’. Cubism is 
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tries to depict multiple point of view of the same 

object on a two-dimensional canvas. Stein used repeti-

tion to get the same effect in poetry. This is best 

shown by a passage of Stein in which she explains 

‘resemblance’ in 

poetry:  

Exact resem-

blance. To exact 

resemblance the 

exact resemblance as 

exact as a resem-

blance, exactly as 

resembling, exactly 

resembling, exactly in 

resemblance exactly a 

resemblance, exactly 

and resemblance. For 

this is so. Because. 

Due to their intensive interaction over a long period 

of time in Stein’s salon, the attitudes of these individu-

als changed into corresponding to one another. The 

activity of appraising paintings, poetry and prose in 

that salon in Paris further reinforced these shared 

attitudes towards the arts. 

 

Social divinity 

Assuming that the artistic geniuses of the world are in 

fact human and therefore engage in social behavior, 

one might argue that their collective social ties have 

influenced their attitudes, their beliefs and their opin-

ions about the world they are trying to portray in their 

work. The way 

they see the world 

has led to the 

masterpieces we 

so avidly appreci-

ate, but the way 

they see the world 

has been set by 

the grace of their 

social ties. Bril-

liance does not 

arise out of a 

bubble, it is build 

up from conversation, discussion and ventilation. In 

that sense, this paradigm is much closer to the Chris-

tian view of creativity; man does not have the ability 

to create, it is a mere expression of the divinity of 

God. The social networks paradigm follows the same 

logic: man is not able to create, it is a mere expression 

of the divinity of men. 

Koen Janssen 
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Kreativitet som tacksamhet över livet 

Om skrivande med poeten Daniel Svensson 
 

 

 

Daniel Svensson debuterade 2010 med I väntan 

på nästa promenör. I boken bröt poeten mot 

den rådande diktarkulturen i Sverige genom att 

vara språkligt enkel, men det betydde inte att 

han var simpel. Bakom den enkla tydningen av 

texten fanns en avancerad tankeapparat. Popu-

lär Poesi har mejlintervjuat poeten för att un-

dersöka hans förhållande till kreativitet. 

 

 

Hur fungerar kreativitet för dig i vardagen? 

Jag har aldrig kunnat sätta mig ner och skriva på 

kommando, det måste ske när skrivlusten infinner sig. 

Under en dag med möten, mejlkollande och telefon-

samtal blir det sällan något skrivet. Kreativiteten 

kommer för mig naturligt när jag gör det jag verkligen 

vill. Det är en tacksamhet över livet och en oro över 

dess sårbarhet, som kan dyka upp under en skidtur i 

tysta spår eller i ett samtal med litteraturvänner på en 

uppläsning. När kreativiteten kommer är det nödvän-

digt och underbart att skriva. 

 

Vad är kreativitet för dig? 

Det är att skapa något för att man vill, inte av yttre 

tvång. Det är att lägga ner sin själ i något utan att 

förvänta sig ekonomisk kompensation. Därför tycker 

jag att ordet kreativitet devalveras när det används i 

jobbannonser och dylikt. Att vara kreativ och inspire-

rad handlar inte om att vara stresstålig och effektiv, 

snarare ömtålig och ineffektiv. Det finns en andlig 

aspekt av detta, som är tydlig hos poeter som Tomas 

Tranströmer och Dan Andersson. Själva orden inspira-

tion och kreativitet vittnar om anknytningen till and-

ning, ande och skapande. På så sätt är kreativitet att 

låta själen andas. 

 

Hur kan man göra sig själv kreativ? 

Egentligen tror jag inte att man behöver göra sig själv 

kreativ. Människan har en kreativ sida, så det handlar 

nog mer om att låta bli att begränsa sin egen kreativi-

tet, att inte boka upp varenda minut av tillvaron med 

jobb och måsten. För mig är det ofta så att kreativite-
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ten kommer av spontanitet och frihetskänsla. Om man 

känner att kreativiteten saknas, är mitt råd att gå ut i 

skogen. Naturens kreativitet smit-

tar av sig! Samma sak gäller när 

man tar del av andras kreativitet, 

genom läsning, konstutställningar 

eller liknande. 

 

Vilka kreativa sätt att få ut sin 

poesi finns? 

Det finns säkert många bra sätt 

som jag inte har prövat. Men jag 

försöker vara aktiv och personli-

gen kontakta olika scener där 

poesi brukar förekomma, och även 

en del scener där poesin lyser 

med sin frånvaro. Det finns mäng-

der med sammanhang där poesin 

behövs, men glöms bort. Det är 

kanske inte så konstigt att en 

programansvarig på något biblio-

tek inte i första hand tänker på en ung (nåja) poet när 

programmet ska läggas och därför måste man själv 

vara aktiv och visa intresse. Jag försöker även hitta 

samarbeten med andra konstformer för att nå ut. Till 

exempel finns mina dikter just nu med i en utställning 

på Råda Säteri i Mölnlycke tillsammans med keramisk 

konst av Roudabeh Taheri. Ett antal av dikterna är 

nyskrivna, efter tolkningar 

av hennes keramik. I 

andra sammanhang har 

jag samarbetat med olika 

musiker vid uppläsningar 

och liknande. 

 

Hur använder man 

kreativitet som poet? 

Det är säkert olika från 

person till person, men för 

mig handlar det om att 

tillåta sig att vara öppen 

för andra aspekter av 

tillvaron än de som anses 

”nyttiga” i ordets snävaste 

och mest ekonomiserade 

form. Skrivande som 

strukturerat arbete är 

visserligen roligare än många andra jobb, men när jag 

skriver en dikt är det aldrig strukturerat, utan snarare 

resultatet av starka upplevelser och känslor och en 

oemotståndlig vilja att bearbeta dessa i textform. 

Peter Nyberg 

Foto: Florence Oppenheim 
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"Mitt kreativa liv är annars mycket tråkigt" 

Om kreativitet med Cecilia Persson 

 
 

Cecilia Persson ägnar sig åt poetisk Performan-

ce hon driver litteraturscenen på reastaurang 

Viva, hon ägnar dagarna åt skådespeleri och 

film i ett skurhinksprojekt och hon skriver poe-

si. Det finns få människor som är mer kreativa, 

således frågade vi henne om vårt tema. 

 

Hur fungerar kreativitet för dig i vardagen? 

En positiv sak med att vara en kreativ person är att 

det har lärt mig, eller gett mig förmågan att improvise-

ra i vardagen och ”ta saker som det kommer”. Mina 

barn är vana vid att pengar kommer och går och när 

familjen är pank är den pank och när det finns pengar 

är det fest. Nackdelen är att min tolerans för tröghet i 

system-kulturbyråkrati- är att jag vill fylla pärmar med 

innehåll än att sitta på meningslösa möten som ger 

snygga pärmar, men ringa innehåll, så att säga. Mitt 

kreativa liv är annars mycket tråkigt i sin grundstruktur 

och är privat bedrövligt ospontan. Går upp tidigt varje 

morgon, veckans alla sju dagar. Skriver några timmar. 

Simmar eller promenerar. Handlar och lagar mat. 

Struktur och disciplin är andra sidan av det ”kreativa 

myntet” och jag är en person som behöver strikta 

rutiner för att både få utlopp för min kreativitet och att 

”tygla” den. 

Vad är kreativitet för dig? 

Våga utforska nya saker. Ha visioner. Vara nyfiken. 

Vilja gå sin egen väg. Nyfikenhet. Glädje. Motsatsen till 

rigiditet och dogmatik. 

Hur kan man göra sig själv kreativ? 

Kan man det? Genom att våga bejaka vad man känner 

och vill. Vill man skriva, så skriv. Vill man måla, så 

måla. Tror kreativa personer är kreativa för att de inte 

kan vara annat. 

Vilka kreativa sätt att få ut sin poesi finns? 

Poetisk Performance som jag gjorde i Lund, då satte 

jag poesi på träd, matade ankor med bokstavskakor, 

målade poesitavlor. Just nu arbetar jag mycket med 

film och teater. Form och förmedling handlar också om 

värderingar och formkonventioner. Jag älskar tidskrif-

ter och samarbetar mycket och gärna med tidskrifter. 

Tycker det är nättidskrifterna som står för det innova-

tiva, och mest spännande i poesiSverige. 

Hur använder man kreativitet som poet? 

Genom att skriva :) 

Peter Nyberg 
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How to Draw an Owl                            
 

 

 

Kreativitet är något för alla och vad mig anbelangar 

något odelat positivt, en tydlig definition är som med 

alla andra ord och begrepp möjligt att definiera som 

allting, eller ingenting; när man talar/skriver måste 

man acceptera begreppen så som nästan alla andra 

gör, och gå med på att det icke existerar precisa 

definitioner - 

tänkte förtälja en liten anekdot ur mitt tidigare liv, 

som nu är en del av mig. Bodde arton månader på ett 

behandlingshem, jag var där för mina problem med 

droger och för att slippa fängelse för två fall av miss-

handel, hörde egentligen inte hemma på stället ifråga 

- 

(Sävik, ett stenkast från den rättpsykiatriska klini-

ken Säter, där jag ibland om kvällen till brukade kasta 

snöboll på såväl Tomas Quicks fönster som Saras, 

barnflickan, även Gävlekannibalen Lennart fick sin 

beskärda del, i övrigt fann jag på en promenad, väl 

dolt i ett buskage, en gammal kyrkogård med små vita 

kors utan namn, där de sinnessjuka fann den slutliga 

vilan för cirka hundra år sedan) 

eftersom det fungerade som en utslussningsstation 

för män med hårda anleten som sågs som gåtor i 

marmor om vinter, vilka avtjänat långa fängelsestraff 

för mord, bankrån och dylikt. Bestämde mig tidigt för 

att inte förändra mitt språk efter vilka jag pratade 

med. Många av dem kunde nästan inte stava till sitt 

eget namn. Det blev för mig en nästan två år lång 

övning i retorik, och fick mig att inse att vem som 

helst kan förstå vad som helst om man tar subjektets 

olikheter med i beräkningarna när man skall till att 

skapa förklaringsmetaforer. Flera av dem, och då 

särskilt min gode vän Olsson som hade suttit för bank-

rån på Kumla i sex år och hade ett stort hakkors tatue-

rat i nacken 

(något han tagit avstånd från i skrivande stund) 

ville att jag skulle hjälpa till att skriva brev, vilket 

jag gladeligen ställde upp på. Allt för att fördriva tid 

som både gick och nästan gick av när iraniern Arash, 

våldssexälskaren som kom in på mitt rum, såg min 

jugendmålning föreställande en gråtande Jesus, berät-

tade att han var religiös, frågade mig om jag var det 
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och jag sa nej, berömde min filmsamling och sa att 

han också samlade, på porr. Ett perfekt läge att förstå 

något man anser vidrigt och få tiden att flyta in i sig 

själv. 

Till en början fick jag i princip hitta på vad det skul-

le stå i breven, vilket jag ändå såg 

som ok eftersom det kunde leda 

till ökad kreativitet steg för steg. 

Efter ett tag skrev jag vad jag blev 

tillsagd att skriva och märkte att 

det fanns en stark undertryckt lust 

att uttrycka sig som suttit, som 

individen som uttryckte, fängslad. 

Det enda sättet många av dessa 

mina nya underbara "antisociala" 

kamrater hade kunnat uttrycka sig 

var genom negativ kreativitet; 

våld, djupt rotat i en omedveten dödsångest, de kunde 

inte gå utanför sina sinnen och förena sig med ett 

heligt ingentingvara och stråla från sin mänsklighet 

utan var fast rotade i det kallt materiella. Skammen 

många kände över sitt förflutna gjorde processen att 

beskriva något i nuet mycket svår, men med metafy-

siska babysteg fick jag bevittna hur många av dem 

äntrade nuet med en modig ny livslust skimrande ur 

ögon, kring hjässa. 

Kreativitet? 

För att svara på det? För att förklara utgångspunk-

ten? Vad följande frågor och eventuella svar, ehm; 

ämnar föra tankarna till? 

Följdriktigt - definitionen av kreativitet ger enkom 

den lexikaliska dödens armar, händer, längre tid kring 

din kropp och hals, din åtanke: 

rinner ut genom ögonen som svettas 

empati, blöder ut. Subjekt/Objekt = 

hjärter sex. 

Ibland kan jag dock tycka att det 

är väldigt skönt, att vara hjärndöd i 

sitt eget inre. Men Gud i himmelen, 

plötsliga infall från ovan - dåre I 

Jesus och hela allt; lite utanför, lite 

innanför den sakrala tallkottkörtelns 

upphöjda kreationsomnipotens, vilar 

semisömn och besök på andesidan - 

dessutom kopplingarna mellan schizofreni och kreativi-

tet, kopplingarna mellan psykoser, drogande stimulan-

ter/simulanter - (mutanter?) - , dröminsikter, astrala 

infall i infantilt spökregn över orden/kroppen, det 

besatta genom det automagiska uttrycket, dessa 

fenomen, hur skall man förhålla sig till ett rakt igenom 

mörkt hjärta belamrat av kackerlackor 

där finner ni hjälten, rotlös ronin som vind framåt, 

framåt i scenariot – den vanhelgade virtuosen vid 

livssträngarna 

crescendots mittpunkt; en plötslig häftig rädsla. 

Johan Fritz 



14 
 

  

 

Praktisk kreativitet 

om att reda ut en klyscha 

 
 

 

Vi skriver: ”Praktisk kreativitet”. Därefter ser vi på 

varandra och nickar. I styrdokumenten finns en snarlik 

formulering om vad eleverna ska kunna när de gått ut 

trean på samhällsprogrammet. Vi skriver upp andra 

förmågor också men det är ”Praktisk kreativitet” som 

blir kvar i mig efteråt. Vi ska lära eleverna att vara 

kreativa i praktiken. På det kanske mest teoretiska 

programmet i gymnasiet. Och jag har ingen aning om 

vad det innebär.  

I det antika Grekland var muserna kreativitetens 

ursprung. Här pratade man snarare om inspiration, 

vilket torde vara ett snarlikt begrepp. Inspirationen 

skulle alltså härstamma från gudarna: ett plötsligt 

infall av görandelust (praktisk kreativitet!). I tanketra-

ditionen som utgår från Platon och grekerna menar 

man att kreativitet kräver vissa förutsättningar, man 

måste förhålla sig lekfull till ämnet som man applicerar 

sin kreativitet på. Förmågan att se på ämnet från olika 

håll med olika glasögon, en form av inlevelse förmåga 

där man kan ta olika individers synvinkel, sägs också 

vara en kreativitetens nyckelförmåga. Hämmande 

anses följaktligen stress och att låsa sig eller tvingas 

låsa sig vid konventionella lösningsförslag vara.  

 

Poesi måste utifrån det här perspektivet vara 

den ultimata kreativiteten. Konventionerna upplöstes i 

och med modernismens genombrott, samtidigt fortlev-

de en rörelse vari den klassiska regeldiktningen var 

stark. Konventionen är numera varken det ena eller 

det andra. Språkets konventioner är likaledes upplösta, 

det är inte längre nödvändigt att använda språkligt 

korrekta satser, tvärtom är de med fördel sprängda till 

enstaka fragment eller betydelsebärande ord som 

binds samman av läsarens fantasi och förmåga att 

associera runt orden. Parallellt löper som konstaterat 

traditionalismen. Framför allt den svåraste formen, 

sonetten, har fått beivrare inom den poetiska sfären: 

Lotta Olsson, Lars Gustafsson och Magnus William-

Olsson. Att nobelpriset 2011 gick till Tomas Tranströ-

mer måste vara ett tecken på traditionalisternas ökade 
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popularitet. Nästan allt Tranströmer skrivit är i grun-

den rytmiserat och följer en sträng ram. Betyder det 

att Tranströmer inte är kreativ? Hans dikt byggs upp 

enligt flertusenåriga konventioner.  

Nej, konceptet måste vara ett sätt att forma kreati-

viteten. När Malte Persson skriver sina tunnelbane-

sonetter menar han sig ha gjort det utifrån två per-

spektiv: Dels utifrån den språkliga formens konven-

tion, dels genom omgivningens begränsade flora av 

intryck. Han befinner sig i en, låt vara okonventionell 

miljö, men framför allt i en begränsad sådan. Syftet är 

givetvis att styra kreativitetens vattenstråle så att den 

enas och blir stark och koncentrerad istället för att låta 

den slumpmässigt spridas. Konceptkonstens idé är 

således att begränsa kreativitetens uttryck och förmå 

artisten att koncentrera sig på ett ämne.  

En annan central rörelse i samtidspoesin är att 

bygga in ett sammelsurium av röster och personer, 

oftast utan gestalt, i böckerna. Jörgen Linds Saskatoon 

byggs upp genom en mängd tydligt utpräglade röster 

som samspelar runt en handfull ämnen. Ur antik gre-

kisk synvinkel bör boken vara ett kreativt storverk.  

Men vad hjälper den här kunskapen när jag står 

framför 28 niondeklassare som överväger att välja 

samhällsprogrammet på gymnasiet och det faller på 

min lott att förklara ”Praktisk kreativitet”. Alla ser på 

mig där jag står och förstår att stress verkligen inte är 

kreativitetens förlösare. Så jag svamlar, fylld av yrs-

lande stresshormon, försöker jag förklara ett begrepp 

jag själv knappt begriper.  

 

Efteråt får jag veta att Sigmund Freud försökte 

förklarade kreativitet med att det var en konflikt mel-

lan det omedvetna och medvetna som resulterar i en 

reaktion som är socialt accepterad men som ändå ger 

det omedvetna förlösning. Det låter som den ständigt 

fortgående konflikten mellan överjaget och detet, 

vilken sällan alstrar kreativitet utan snarare låsningar. 

Om man å andra sidan ser reaktionen som konst-

närskap i någon form fungerar teorin bättre. Det 
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omedvetna eller detet får utlopp genom den socialt 

accepterade (eller åtminstone i den det konstnärliga 

sammanhanget gångbara) artistiska uttrycket. Andra 

psykoanalytiker menar att kreativitet i en följd av 

Freuds idéer är en försvarsmekanism: projicering. Men 

skulle inte det här innebära att konstnärskap uteslu-

tande, eller nästan uteslutande, ägnade sig åt det 

socialt förbjudna? Sex och våld är enligt Freud de två 

huvudsakliga drivkrafterna som psykologiskt måste 

transformeras. För att få utlopp för dem skulle alltså 

poesins huvudsakliga ämne vara just sex och våld. Ska 

sanningen fram har jag svårt att finna överensstäm-

melse med de senaste årens lyrikutgivning och klassi-

kerna. Den inbitna psykoanalytikern skulle givetvis 

svara att drifterna sublimerats i mer sofistikerade 

former och att allt konstnärskap berör sex- och våld-

driften, om inte annat indirekt (om jag blir utgiven får 

jag beundrare och beundrarinnor och därmed lättare 

utlevelse för sexualdriften). Om det skulle jag ha lite 

att svara.  

 

På eftermiddagen har jag lektioner. Klassen ska 

skriva essäer. Ett sätt att komma på vad de enskilda 

eleverna ska skriva om är hjärnstormning. Man associ-

erar fritt utifrån ett ämne och ser hur man därefter ska 

kunna bygga upp essän utifrån det som händelsevis 

kommit fram. På det sättet skapas en grund för ele-

verna som de hanterar hur de vill. Det som kommer 

fram är givetvis bara ytfakta. Ofta, poängterar jag, 

måste man fördjupa kunskaperna genom bokliga 

studier. Eleverna tycks inte uppfatta hur kul det är 

med bokligt studium. Däremot är de duktiga på hjärn-

stormning. Medan deras hjärnor stormar som värst 

inser jag att vi håller på med praktisk kreativitet, att 

det helt enkelt handlar om att försöka bli kvitt sina 

mentala spärrar och hantera en uppgift på ett oorto-

doxt sätt (men säger mig mitt inre, om alla ser på 

uppgiften på ett oortodoxt sätt, blir inte det oortodoxa 

då det ortodoxa?).  
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Efter lektionen sitter jag på arbetsrummet och fort-

sätter att läsa om kreativitet förstår jag att brainstor-

ming är något av en bluff. Undersökningar har visat 

att de hjärnstormar som sker utan kritik inte leder 

fram till mer användbara förslag än de hjärnstorm-

ningar som sker med kritik. Kvaliteten arbetas således 

endast fram med hjälp av en kritisk nivå. Det låter 

rimligt. I stort handlar kreativitet således om att en 

grupp människor är öppna för varandras idéer och 

tankar och ratar det som tycks dem försumligt och 

anammar det som tycks dem användbart.  

Jag läser också att kreativitet och logisk-

matematisk intelligens är tätt sammanbundna. Andra 

personliga egenskaper som finns hos ”kreativa person-

ligheter” sägs vara riskbenägenhet, förkärlek för kom-

plexitet, estetiskt sinne och starkt självförtroende. 

Galenskap har man också kunnat koppla till kreativitet. 

Tydligen finns en gen som reagerar både vid psykoser 

och hög kreativ förmåga. Klyschan om det galna geni-

et tycks således vara mer än bara en vandringssägen 

om människor som vågar gå utanför samhällets nor-

mer. En gen. Arv. Jag blir alltid sorgsen när jag upp-

täcker att arvet avgör. Det är ett antikreativt perspek-

tiv, en låsning: om du inte är född kreativ är det inget 

att göra åt. Kreativitet måste vara det motsatta, att 

inte acceptera sina begränsningar, utan utveckla dem.  

 

Så står jag framför 23 niondeklassare igen. Både 

de och de andra lärarna ser på mig. Visa av föregåen-

de genomgång ser de andra lärarna lite oroade ut men 

man har åter givit mig ordet. Jag funderar över klichén 

vi har kluddrat ner. Finorden. Praktisk kreativitet.  

– Det betyder att vi kommer att se till att ni lär er 

att göra det mesta av era möjligheter när ni får en 

uppgift, förklarar jag och läser upp nästa ord: ”Vana 

vid muntliga framträdanden”.  

Någon förklarar det med att man kanske inte är 

expert på att prata offentligt vid första försöket men 

att man med flera försök vänjer sig och i slutänden 

åtminstone kommer att vara så van att man inte blir 

nervös och börjar svamla när man ska förklara något 

för andra människor.  

Peter Nyberg 



18 
 

 

Skapa konstnär, tala inte 

Reflektioner 

 
 

 

Det är en tidig morgon, sent i augusti, hösten doftar. 

Svagare och mildare ljus, utströdda spindelnät, geting-

ar som skördar äpplen, onyttig svamp som ruttnar, dis 

och dimma. En doft av syrlighet. Och just då fingrar 

jag på ordet skapa och alla dess ordvänner som forma, 

alstra och bilda. Inte kreera, som bär mera formella 

kläder, att kreera ett konstbyggnadsverk eller en roll, 

ibland även utnämna en och annan framstående 

statsfunktionär. Mera tänker jag på skapande, kreativt, 

arbete, det går att tänka på skaparglädje, men det är 

ett stort ord liksom skaparkraft och skaparvånda. Nu 

handlar det här om vanligt skrivande, att skriva eget 

och skriva om andras ordkonst och bildkonst. 

Och så fortsätta med att ringa in, omrama och 

fånga något som ständigt pågår, en process, att se 

saker på ett annorlunda sätt, att formulera en iaktta-

gelse, att komma med något som känns nytt, att visa 

på en rotvälta, som ingen sett eller en plogfåra, som 

är ny. 

Att gå in i en annan verklighet, att skapa en egen 

värld, öppen för alla, men inte fullt möjlig att förstå för 

någon, utom för den som skapat orden, mellan rader-

na finns lika många svar, som på raderna! Den är inte 

alltid helt möjlig att förstå för den som, skapat den. 

En ny morgon, innan vingarna lyfter, innan ekorren 

kommer tillbaka i hasselbuskarna och dimstråken 

stiger, en gammal traktor med röda färgrester står 

kvar vid den gamla märgelgraven. Och det handlar om 

att se, benämna och finna ordslingor. En snigel trevar 

med sina infällbara horn. Om detta att se, fundera och 

formulera, nagla fast ett ögonblick. Omkring ordet 

närvaro kretsar allt. Jordlöparen vänder sig mot mig 

på stigen och ber om företräde, det godtas. 

Att skapa är inte att förstrött bläddra i färgrika ma-

gasin eller läsa utsnitt ur klassiker och handböcker och 

norpa ett ord här och en bild där, tugga om och idissla 

dem på nytt, som så många gjort tidigare. Och spy 

upp dem i nya former och delvis nya färger. Och inte 
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heller hänga upp märkvärdiga ord på ett filosofistreck, 

ord som katakres och aleatonisk (Johan Jönsson). Det 

betyder inte att man kan gå igång på ett enstaka ord 

eller en fras som "Kreativitet kräver vrede, rädsla eller 

missnöje". Det kan några instämma i, andra vill ha 

andra ord som lust, melankoli, bekräftelse och re-

vansch. 

Det kan betyda att man försöker bevisa att man 

duger till, kan dikta eller måla något självständigt med 

en särprägel, inte bara lämna ifrån sig ett habilt hant-

verk, utan även ett verk, som har det lilla särskilda, en 

egen klangfärg, en egen andning. Och som bär en 

strävan att åstadkomma det optimala uttrycket eller 

avtrycket, det stannar nästan alltid kvar vid en strävan 

att nå dit, möjligen en gång om året känner du att du 

är nära, nära det stora och det optimala.  

Men annars är det nog så; det optimala blir aldrig 

skrivit! 

På samma sätt blir en text aldrig färdig, den lever 

sitt liv, även när den är lämnad eller tryckt, den för ett 

organiskt liv, tas den fram igen, kan den alltid ändras 

och göras bättre. 

Den bästa texten är som regel den senaste och den 

allra bästa texten är den, som inte är påbörjad. 

En dag ger oss nya oändliga möjligheter, jag tänker 

så, när jag går om morgonen i daggen. 

Att skapa är inte att vänta på inspiration, sitta stilla 

och skrynkla ansiktet, dricka några glas rödvin och 

vänta, skissa några streck i gult på ett block eller 

skriva en dikt med obegripliga ord på fyra rader. Ge-

nomlyst klarhet och detaljskärpa är det som gäller. 

Att skapa ska självklart ha lekens lätthet, men det 

avgörande är det stora allvaret, tålamodet och uthål-

ligheten. Att skapa bygger på arbete, arbete under 

lång tid, med regelbundenhet och energi. Arbete  
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innesluter funderande, grubblande, framställning av 

strukturer och mönster, bearbetningar och otaliga 

omskrivningar. När du själv är övertygad om en texts 

hållbarhet och känner tilltro till det, som du har gjort, 

då kan du låta någon annan läsa, en person som du 

har förtroende för. När du litar på din text, behöver du 

inte känna oro eller ångest. 

Eftersom mycket handlar om ensamarbete, måste 

du ha god tilltro till dina ord, inte låta dig nedslås av 

intrigmakare, självbelåtna överdomare och självut-

nämnda experter. Sådana människor utan självinsikt 

finns överallt, de vill alltid förminska andra och förstora 

och märkvärdiggöra sig själva. De överdriver alltid sin 

egen betydelse. Inte sällan kommer de som budbärare 

och förkunnare från de medelmåttigas land och lyser i 

sken av det mediokra tyranniet. Det mediokra överle-

ver alltid och allting, det är märkligt. 

I skapandet finns en frihet och en stor grad av obe-

roende, att slippa känna sig instängd av gränser, att 

tvingas in i andra tankeområden, att röra sig på öppna 

fält, att se en glänta i ljus eller gå på en inte använd 

stig. Att skapa är att röra sig fritt, vara i en frizon, 

känna tankevinden och en blank lätthet. Då kan orden 

komma i ett flöde, det kan kännas som att en berättel-

se kommer inifrån och blir på något sätt dikterad och 

framlagd, som en ballongfärd utan sandpåsar och 

släplinor; något övernaturligt, som är svårt att fånga 

och förklara. Och i skrivandet blir jag som ett medium, 

som en moderator, som svarar för en balans mellan 

verklighet och fantasi. 

Under hela processen lever du med karaktärarena 

och miljöerna, allt blir en del av dig själv, så länge 

berättelsen pågår, tills den är avslutad. Det är någon-

ting som pågår dag som natt. 

Under skrivandet måste du ständig väga, skatta 

Cecilia Edefalks Dad 
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och fundera; varje ord och varje mening! 

Det gäller att ständigt tänja och utmana det verk-

lighetstillvanda ögat och dagligen möta risken att bara 

vistas bland de kända orden och ta dem för givna. 

Så kan jag just vid det här tillfället tänka på tre al-

ternativa ord --- våren, vårsidan och framtiden, alla tre 

är möjliga att använda i detta sammanhang. Och så 

tänker jag på en synonym till ordet flyktig och smakar 

på ordet volantil. 

Nu ser jag på en bild, Cecilia Edefalks målning Dad 

(Det är en parafras på Dick Bengtssons olja från 

1970;Richard in Paris), där står en man i svart kostym 

och svart hatt, han är på väg bort, han sneglar åt 

sidan, han har beslutsamma, allvarsamma drag, halva 

ansiktet är i skugga och halva i ljus. Det syns som ett 

motvilligt avsked, han lämnar någon i kärlek, hela 

bakgrunden är i rött. Han är älskad. 

Jag vet inte vad allt betyder och står för, jag be-

skriver fritt och tolkar utifrån mina ramar av referenser 

och kunskaper; men bilden talar till mig genom ett 

klart formspråk och en alldeles särskild färgklang. 

Det är en affär, ett förhållande, mellan mig och bil-

den. Bilden kommunicerar med mig, utan mellanled, 

utan analysdoktor och utan en konstkritiker som sak-

nar självinsikt, som ser som sin främsta uppgift att 

blåsa upp sig själv, gärna genom obegripliga ord. 

Åter till Cecilia Edefalks bild; det finns i den en 

tveksamhet, en brist på rörelse, men samtidigt en vilja 

till handling. Mannen har både en elegans, lätthet och 

en arrogans, samtidigt drag av mildhet och känslighet. 

Bilden har ett ackord av vemod och förlust, någon 

lämnar och en annan blir lämnad. Bakgrunden har 

mörka stänk och mannen är som gjuten i ett stycke, 

stel och likformig med händerna i fickorna. Och gestal-

ten är inte lycklig, men ännu olyckligare är den eller 

de, som inte syns. 

Att se något som finns och att se något som inte 

finns! 

 

För att fundera vidare på det, som jag har sagt re-

kommenderar jag Bodil Malmstens bok Så gör jag från 

2012 och Creative Writing av David Morley från 2007. 

 

Bo Bjelvehammar 
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Populär Poesis nya logga 

Inblick i Patrikland 

 

 

Den nya rosa loggan med den närmast illusionära 

kalligrafipennan mellan p:na är gjord av Patrik 

Blomqvist. Han och brodern Per har reklamfirmor och 

är poeter som har givit ut två poesiböcker: Livet på 60 

grader och Dagen efter orden. I båda böckerna för Per 

ordet och Patrik sköter illustrationerna, vilka, som 

synes i bannern, är en minst lika stor del av den 

poetiska upplevelsen som dikterna. Patrik har 

därutöver givit ut fyra egna böcker med illustrationer. 

En del av bilderna går att se på hans hemsida 

www.patrikland.com.  

För att få veta mer om hur Populär Poesis logga 

skapades har vi lintervjuat Patrik.  

 

Vilka andra logotyper och reklamarbeten du har 

gjort? 

Det är vansinnigt roligt att arbeta fram nya logotyper 

då det finns så mycket själ som ska komma igenom 

och så mycket som ska kommuniceras på så liten yta. 

Senaste logotypen jag ritade (innan Populär Poesi) 

ligger i den andra änden av spektret. Det 

internationella medtechföretaget Astra Tech bytte 

namn till Wellspect och fick en positiv, elegant och 

diskret ny logo. Den gör ett helt annat jobb än Populär 

Poesis nya logo, men det är också den typen av 

utmaningar som gör det här minimalistiska 

designjobbet så underhållande.  

 

Hur tänkte du när du skapade Populär Poesis 

logotyp? Vilka utmaningar fanns? 

Viktigast av allt är att hitta något med karaktär. 

Kategorin poesi handlar om att våga exponera och 

beröra och jag ville skapa något med själ och pondus 

som just vågar, berör och inte fegar. Poesi kan vara 

både vass och ljuv och det är de formerna jag har 

försökt fånga. Poesi kan också vara djup, svår och 

otillgänglig och det är de fördomarna jag krockar med 

det spralliga färgvalet. Utmaningen låg i att hitta 

balansen mellan den nedärvda seriositet som finns i 

ämnet men att samtidigt ingjuta lite positiv energi. 

http://www.patrikland.com/
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Men, som sagt, oavsett vem jag gör en logotyp eller 

ett profilprogram för så måste det finnas ett eget 

uttryck, en personlighet. 

 

På vilket sätt använder du poesi i ditt arbete? 

Jag jobbar på reklambyrå och att kalla texterna vi 

skapar för poesi vore en grov överdrift, men allt 

idéarbete är en väv av influenser och inspiration. Och 

allt från konst, natur, dofter till känslor och till och 

med poesi utgör grunden för alla nya idéer. 

 

Kan du ge några tips på hur du skulle 

marknadsföra poesin i Sverige för att ge den 

flera läsare? 

Allt handlar om exponering och för bästa möjliga 

sådan krävs muskler och intelligens. Det senare är jag 

övertygad om att det finns och det går att hitta nya 

smartare kanaler och ytor, men alldeles för mycket 

lutar sig mot personlig drivkraft och pro bono insatser. 

Att producera poesi är inget man blir rik på, men det 

känns gott i själen att ha full kontroll på 

skapandeprocessen. Det medvetna valet att det man 

skapar inte är En bok för alla utan främst något för en 

själv sållar tyvärr ganska hårt i målgruppen. 

Peter Nyberg 
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"Och tag farväl av det Alexandria du förlorar" 

En lyrisk spegling hos Kavafis och Cohen 

 

 

Att litteratur ofta skapas av litteratur är en insikt det 

kan bära emot att ta till sig. Föreställningen om den 

suveränt skapande författaren, den romantiska projek-

tionen av det kreativa snillet vars inspiration stiger ur 

den egna själens djupa schakt är tilltalande. Naturligt-

vis måste ett konstnärligt alster växa (och kanske 

värka) fram ur ett enskilt temperament, men att döma 

av litteraturhistorien kommer inspirationen och den 

förlösande impulsen inte sällan från andra konstverk. 

Diktare kan mötas och samtal föras över sekler och 

kulturer. Det känner vi till. Verken kastar ljus på var-

andra varigenom kontraster förtydligas och ny förstå-

else kan födas. Lindegrens Ikaros som störtar på 

1940-talet anropar Ovidius tragiske yngling. Sonja 

Åkesson ger en replik till Lawrence Ferlinghetti i 

”Självbiografi”. Björn Håkanson skriver en ny ”Det 

eviga” anpassad till konsumismens tidsålder. I vidare 

mening står Dantes Gudomliga komedi mot Balzacs 

mänskliga dito – en hierarkisk-statisk medeltid mot ett 

socialt rörligt, pengabesatt 1800-tal. Denna text vill 

beröra ett möte mellan två lyriker som skils åt av ett 

sekel men förenas i en lyrisk spegling. 

Poeten Konstantin Kavafis (1863-1933) som nu är ett 

världsnamn men trots det fortfarande något av poe-

ternas poet, var under sin livstid nästan okänd utanför 

en trängre krets beundrare. Han skrev på grekiska 

men är intimt förknippad med det kosmopolitiska 

Alexandria i Egypten där han föddes i en mycket 

välbärgad familj. Efter att ha bott i England och Istan-

bul slog han sig i mitten av 1880-talet för gott ner i 

den historiskt överrika hamnstaden, där han rörde sig i 

den grekiska minoriteten. Familjens en gång så in-

komstbringande handelsfirma hade nu gått omkull. 

Konstantin Kavafis kom att leva tillbakadraget och i 

små omständigheter som underordnad tjänsteman vid 

bevattningsministeriet. Hans bostad låg intill, sade han 

själv, ”tillvarons tre centra: en bordell som tillgodoser 

köttets behov, en kyrka som förlåter synder och ett 

sjukhus där man kan dö”. Det påstås att hans besöka-

re ibland tog fel ingång och hamnade i bordellen... 
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Kulturblandningens Alexandria kom att utgöra ett 

huvudmotiv i Kavafis diktning. Stadens legendom-

spunna historia och dess samtid flätas ofta samman 

utan klara gränser. Den antika kulturen, hellenismens 

brytningstid, ”det besegrade Alexandria”, bryts mot 

scener från diktarens egen tid, scener som gärna 

skildrar förbjudna, homosexuella kärleksmöten, ibland 

återgivna med förbluffande öppenhet. Dikterna saknar 

storstilad retorik, är nästan bildlösa och är klädda i en 

språkdräkt som ofta ligger nära den okonstlade pro-

san. Stämningsläget är elegiskt, dämpat tragiskt, men 

ibland med en ironisk markering. Förhoppningar, 

besvikelser, tidens obarmhärtiga gång, skönhetsläng-

tan och bitterljuva minnen utmärker många dikter. 

 

Till dem som lyft fram Kavafis för en västerländsk 

publik hör Lawrence Durrell som i Alexandria-

kvartetten kallar honom ”stadens poet” och ”den 

gamle mannen”. Durrell citerar hans lyrik och låter 

honom ledmotiviskt figurera i romanernas periferi. 

Nobelpristagaren J. M. Coetzee har lånat en romantitel 

från en av Kavafis mest kända lyriska skapelser, ”I 

väntan på barbarerna”. I dikten leds läsaren via de 

suggestiva omtagningarna - ”För att barbarerna ska 

tåga in i dag” - fram till en oväntad upplösning, ett 

slags poetisk antiklimax. Tag och läs! 

En annan ofta citerad dikt är ”Ithaka”, som i förfö-

riskt sköna vändningar beskriver själva livsresan. Enligt 

uppgift läste Jacqueline Kennedy dikten vid sin man 

presidentens begravning. I likhet med andra 1900-

talsdiktare parallelliserar Kavafis den homeriske hjälten 

och den moderna människan. Diktens andra strof lyder 

i Hjalmar Gullbergs tolkning: 

 

Så önska dig att lång blir denna resa. 

Att många blir de sköna sommarmorgnar, 

när du med glädje och med välbehag 

i hamnar som du aldrig skådat löper in; 

dröj vid fenikiernas handelsplatser 

och köp av deras eftersökta varor - 
pärlemor och koraller, ebenholts och bärnsten 
och alla sorters ljuvliga parfymer, 

så mycket ljuvliga parfymer som du kan; 

och res till många städer i Egypten 

att lära och åter lära av dess vismän. 

 

Klarhet och enkelhet utmärker också dikten ”Antonios 

övergiven av sin gud”, skriven 1911. Hjalmar Gullberg 

tolkar den som följer. 

 

När plötsligt man i midnattstimmen hör 

osynligt en teatertrupp dra bort 

med sånger och med underskön musik - 

fäll inga tårar utan nytta då 

över din lycka som dig svek, ditt verk 

som slagit fel, projekten i ditt liv 

som löpte ut i tomma illusioner. 

Tag som en länge förberedd, en dristig man 

farväl av det Alexandria som försvinner. 

Låt dig ej luras framför allt, säg inte att 

det var en dröm, att du blev gäckad av ditt öra; 
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nedlåt dig ej till sådant önsketänkande. 

Stig som en länge förberedd, en dristig man, 

såsom det anstår dig som blev bevärdigad en sådan stad, 
med fasta steg till fönstret ända fram 

och lyssna där med rörelse men utan 

de ängsligas och fegas bönerop och klagan 

som sista öronfägnad till musikens klang, 

den mystiska teatertruppens sköna instrument, 

och tag farväl av det Alexandria du förlorar. 

 

Kavafis text talar förvisso för sig själv som stor lyrik 

måste göra, men en historisk utvikning är lämplig för 

att ge ett förklarande sammanhang. Dikten återgår på 

en kort passage ur historieskrivaren Plutarchos Lev-

nadsteckningar, närmare bestämt den bok som be-

handlar militären och statsmannen Marcus Antonius, 

som efter mordet på Julius Caesar försökte tillskansa 

sig herraväldet över Rom. Under de följande åren 

tilldrog sig ett komplicerat maktspel mellan Antonius 

och Octavianus, den blivande kejsar Augustus. Allian-

ser skiftade med fiendskap. Antonius gifte sig med 

drottning Kleopatra i Egypten och styrde över östra 

delen av det väldiga riket, Octavianus över västern. En 

kraftmätning mellan de båda blev i längden oundviklig. 

I sjöslaget vid Actium år 31 f. Kr. segrade Octavianus, 

sedan Antonius valt att mitt under det pågående slaget 

följa Kleopatra som flydde med sitt skepp. Plutarchos 

skildrar drottningen som en förförisk och beräknande 

kvinna som trollband Antonius och orsakade hans 

undergång. Romaren ”mötte sitt öde”, skriver Plutar-

chos, ”den olycksdigra kärleken till Kleopatra”. 

 

Efter nederlaget vid Actium förberedde drottningen sitt 

självmord. Den grekiske historieskrivaren ger detalje-

rade interiörer från palatset i Alexandria: bland annat 

hur Kleopatra lät pröva olika dödliga gifter på fångar 

Konstantin Kavafis 
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och noggrant iakttog dödsprocessens förlopp. Seger-

herren Octavianus anlände till Egypten med sina trup-

per och utanför Alexandria bjöd Antonius in i det sista 

tappert motstånd. Natten före det avgörande slaget, 

när han anade sitt före-

stående nederlag och sin 

nära död, hade Antonius 

enligt Plutarchos den halvt 

mystiska upplevelse som 

inspirerat Kavafis dikt. 

Plutachos skriver, i Ivar 

Harries översättning: 

 

/.../ ungefär vid midnatt, då 

staden låg tyst och liksom 

bedövad av skräckfull förbidan 

på vad som komma skulle, 

hördes enligt sägnen plötsligt 

harmoniska klanger från 

allehanda instrument och ljud 

av människomassors evoerop 

[glädje- och festskrik] och 

satyrdanser, som om ett backhiskt festtåg drog stojande 

genom staden. Ljuden tycktes samfällt dra sig genom stadens 

centrum hän mot den port, som vette utåt fiendens läger, och 

åt det hållet förtonade stojet i fjärran, efter att ha varit öron-

bedövande. Järtecknet uttolkades av de sakkunniga så, att 

Antonius övergavs av den gud han livet igenom helst förliknat 

sig vid och umgåtts med. 

 

Tidigt nästa dag fick Antonius bevittna hur hans flotta 

och rytteri gick över till fienden. Han drog sig då tillba-

ka till staden och bad som det anstod en romersk 

ädling en trogen slav att med svärd ända hans liv. 

Denne förmådde 

dock inte utan an-

vände vapnet mot sig 

själv. Antonius tving-

ades då att själv 

stöta svärdet i sin 

buk och avled – i 

Kleopatras närvaro – 

efter en plågsam 

dödskamp.  

 

Av Plutarchos korta 

notering – som 

nämns liksom i förbi-

gående – gör Kavafis 

en återhållsam och 

stillsamt argumente-

rande dikt som gestaltar en människas hållning inför 

livsslutet. Den handlar om statsmannen Antonius i 

Alexander den stores stad för två tusen år sedan men 

samtidigt om människor i alla tider, på alla platser. 

Den lugnt resonerande texten, som rytmiskt ligger 

talspråket nära – översättaren Gullberg talar om Kava-

fis ”prosaiskt smidiga jamber” - vibrerar under ytan av 

återhållna känslor. 
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Känslorna pekar i olika riktningar, vilket avspeglas i 

diktens retoriska uppbyggnad där kontrasten är fram-

trädande. Uppmaningar i negationens form – att inte 

fälla tårar, inte låta sig luras, inte säga att det var en 

dröm och så vidare – balanseras av tillsägelser att vara 

modig, att ta farväl som en länge förberedd människa, 

att en sista gång njuta av musikens skönhet. Männi-

skans värdighet inför sig själv är diktens centrala 

tema. Kavafiskännaren Sture Linnér säger: ”Här finns 

pliktkänsla, stoicism, ett stolt accepterande av neder-

laget, ett slags seger i undergången”. 

 

 

 

Nästan hundra år senare tar den kanadensiske poeten 

och sångaren Leonard Cohen (född 1934) upp Kavafis 

dikt och transponerar den efter sitt konstnärliga sinne. 

Den återfinns med titeln ”Alexandra Leaving” på skivan 

Ten New Songs från 2001 och som medförfattare 

anges Sharon Robinson. Texten lyder som följer: 

 

Suddenly the night has grown colder. 

The god of love preparing to depart. 

Alexandra hoisted on his shoulder, 

They slip between the sentries of the heart. 

 

Upheld by the simplicities of pleasure, 

They gain the light, they formlessly entwine; 

And radiant beyond your widest measure 

They fall among the voices and the wine. 

 

It's not a trick, your senses all deceiving, 

A fitful dream, the morning will exhaust - 

Say goodbye to Alexandra leaving. 

Then say goodbye to Alexandra lost. 

 

Even though she sleeps upon your satin; 

Even though she wakes you with a kiss. 

Do not say the moment was imagined; 

Do not stoop to strategies like this. 

 

As someone long prepared for this to happen, 

Go firmly to the window. Drink it in. 

Exquisite music. Alexandra laughing. 

Your firm commitments tangible again. 

 

And you who had the honor of her evening, 

And by the honor had your own restored - 

Say goodbye to Alexandra leaving; 

Alexandra leaving with her lord. 

 

Even though /.../ 

 

As someone long prepared for the occasion; 

In full command of every plan you wrecked - 

Do not choose a coward's explanation 

that hides behind the cause and the effect. 

 

And you who were bewildered by a meaning; 

Whose code was broken, crucifix uncrossed - 

Say goodbye to Alexandra leaving. 

Then say goodbye to Alexandra lost. 
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Say goodbye to Alexandra leaving. 

Then say goodbye to Alexandra lost. 

 

Vi förflyttas här från antikens metropol till en obe-

stämd spelplats. Den historiska kontexten är försvun-

nen. Maktkampen inom det väldiga romarväldet har 

hos Cohen blivit upplösningen av ett kärleksdrama, där 

en okänd kvinna lånat namn av den forna världssta-

den. Perspektivbytet är måhända symptomatiskt på så 

sätt att nutidens diktare gärna undviker det storvulna 

eller alltför högtidliga. Under 1900-talets lopp dekon-

struerades nästan alla forna hjältar av kritiska forskare 

som genomskådade de förment ädla uppsåten. I det 

ljuset kan man, om man så vill, förstå det faktum att 

den världshistoriska scenen hos Cohen har blivit privat. 

Men starka känslor låter sig beskrivas även i mindre 

storartade sammanhang. 

 

Även om Cohen avviker från förlagan – också därige-

nom att han delar in sin text i strofer och använder fler 

omtagningar – kan ändå likheterna sägas överväga. 

Dikternas grundläggande spänning mellan förlust, 

insikt och besinning, liksom det likartade författartillta-

let och de fria jambernas otvungna talspråklighet, 

skapar ett nära samband mellan dem. Den stoiska 

självbehärskningen som framhålls som föredömlig i 

båda dikterna bildar en stämningens och tematikens 

enhet. 

 

I Cohens långsamma och behärskade framförande av 

”Alexandra Leaving”, där hans röst suggestivt och 

diskret skuggas av Robinsons, betonas det ofrånkomli-

ga i skeendet. Inget alternativ antyds. Skeendet fram-

står som i det närmaste ödesbestämt. Och dikten slår 

återkommande fast: ”then say goodbye to Alexandra 

lost”.  

 

Så ger oss två diktare bilder från den mänskliga erfa-

renhetens breda spektrum. Ovannämnde Sture Linnér 

har i ett annat sammanhang talat om att stor litteratur 

skapar en expansion i känsla och intellekt. Enligt min 

mening sker just detta hos den som tar till sig Kavafis 

och Cohens inbördes korresponderande verk.  

Leif Risberg 
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Mellan bordell och kyrka 

Ett besök i Kavafis lägenhet i Alexandria 

 

 

Den andra dagen i Alexandria, efter att ha sett 

Kom El Shoqafas katakomber, Pompejus kolonn, 

platsen där fyrtornet på Faros ska ha stått och 

Quayitbeycitadellet bestämmer vi oss för att på 

egen hand leta reda på poeten Konstantin Kava-

fis bostad. 

 

Hettan har blivit annorlunda. I Luxor fanns den rena 

ökenhettan, 37 grader i skuggan och en urlakande sol. 

När resesällskapet kom till Alexandria fylldes luften av 

medelhavsdoft och värmen skiftade skepnad, den 

känns inte svalare men våtare. 27 grader och hög 

luftfuktighet. Så fort jag lämnar hotellets reglerade 

svalka börjar svettningarna.  

Vi är tre gymnasielärare, Leif Risberg, Kjell Johans-

son och jag, som lämnar Sofitel Alex Cecil hotel – där 

bland andra Elvis och Muhammed Ali visar sig ha bott 

– framåt eftermiddagen. Kavafis bostad ligger i kvarte-

ret söder om hotellet och ska vara lättfunnen, menar 

reseledaren. Vi har också en turistbok med en adress: 

4 Sharia Sharm el-Sheikh, vid Sharia Nabi Daniel och 

en knapphändig karta.  

Området Shari Nabi Daniel är ett shoppingdistrikt. 

Utanför sina affärer sitter män i stolar och halvdåsar 

eller så paketerar de upp kartonger inne i sina butiker. 

Varorna är förvånansvärt västerländska: skor och 

träningskläder. Affärsinnehavarna ser på oss och höjer 

ögonbrynen men återgår sedan till sitt. Under resans 

gång har vi vant oss vid att vara de avvikande: här är 

det vi som är kvinnorna i niqab. Men människor är 

vänliga, Egyptens ekonomi bygger till stor del på en 

turism som närmast är försvunnen efter revolutionen 

och västerlänningar innebär kassainflöde.  

Det vänliga är turligt för oss eftersom vi redan i den 

andra korsningen blir stående. Leif vill att vi ska vika 

av åt höger. Mitt lokalsinne är nästan helt outvecklat 

och Leifs har tidigare visat sig imponerande, så jag 

följer. När vi letar efter skyltar på husväggarna är de 

oerhört svåra att finna. Vi går och letar efter Sharia 

Sharm el-Sheikh. Längs trottoarerna sitter män och 

spelar brädspel och röker vattenpipa. Att vara man 
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med affär tycks vara en bekväm tillvaro. Men natur-

ligtvis är det en förenkling. Mannen är den som för-

väntas försörja familjen, i tider av revolution när inga 

nöjesresenärer för in pengar och köper turistprodukter 

är det svårt att vara man med ansvar. Orsaken till att 

jag tänker på männens ansvar är förstås att majorite-

ten av människorna på gatorna är män. En hel del 

kvinnor rör sig också i affärskvarteren, det finns vad 

jag märker inga förbud av det slaget, men det är 

framför allt en mansvärld.  

Efter ett par gator är vi för långt och vänder tillba-

ka, enas om att fortsätta rakt upp genom affärsvimlet 

och hoppas på det bästa.  

– Kavafis bodde, enligt myten i alla fall, mellan en 

bordell och en kyrka. Något för köttet och något för 

själen, skrev han någonstans. Man tänker sig att 

prostituerade skulle vara lätta att hitta, skojar Leif.  

Längs vägen minns jag att vi har passerat både en 

synagoga och en kyrka. Någon bordell har jag däremot 

inte sett till. Men vi fortsätter genom vimlet av affärer 

och varor och bilar och människor. Efter en stund 

stannar jag och konsulterar kartan, vi måste rimligtvis 

ha gått för långt. När jag har studerat den en stund 

märker jag att Leif och Kjell har träffat en ung man. 

Han visar sig heta Adam och studerar turism, en fem 

år lång utbildning under vilken han läser sig fem 

språk: arabiska, ryska, engelska, spanska och grekis-

ka. När han förstår vem vi eftersöker vet han genast 

var Kavafis bostad ligger. Vi går bort från affärsgatan 

och in i en gränd och paranoian slår till: vart för den 

här unga mannen oss egentligen? Men vi har vant oss 

vid de halvfärdiga husen och en annorlunda syn på 

sophantering och snart kommer vi fram till en neutral 

uppgång ingen av oss någonsin hade kunnat upptäcka 

utan hjälp. Bredvid på husfasaden finns dock en sten-

tavla som berättar mellan vilka tider lägenheten är 

öppen.  

Lägenheten där Kavafis levde är stor och helt tom 

sånär som på mannen som sköter museet. När vi 

kommer in sätts en bandspelare igång med ett eng-

elskt program om poeten och vi går runt och tittar på 

otaliga porträtt och utgåvor av hans böcker. Över 

sängen hänger ett altarskåp och bredvid står en ljus-

stake med ett halvt nerbrunnet ljus, längs väggen på 

långsidan hänger en matta, kanske för att det inte ska 

bli fläckar på väggen. Jag undrar givetvis om det 

verkligen är Kavafis säng, matta och altarskåp. Innan-

för luckorna finns 15 ikoner. Två av dem föreställer 

Jesus på korset med Maria för fötterna. Hur var det att 

leva som homosexuell i den grekisk-ortodoxa gemen-

skapen i Alexandria i början av 1900-talet? Dikten ”I 

förtvivlan” från 1923 är förvånansvärt öppen, här i 

Gottfried Grunewalds översättning: 

 

Han har förlorat honom helt och fullt, som om han aldrig 

existerat. 
Han ville – sade denne – rädda sig 
från brännmärkt, osund kärleksnjutning,  
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från brännmärkt skamlig kärleksnjutning. 

Än fanns det tid att rädda sig – det påstod han. 
Han har förlorat honom helt och fullt, som om han aldrig 
existerat. 

Med hjälp av fantasin, med hjälp av hallucinationer 
han söker finna dennes läppar hos de andra unga männens 
läppar, 
han längtar efter att få känna dennes kärlek en gång till. 
 

Njutningen och skammen. Både Kavafis och Alaa Al-

Aswany i Yacoubians hus skildrar homosexualiteten 

som underförstått accepterad. Skandal om den offent-

ligt saluförs men alla tycks ändå veta var de unga 

männen finns och vilka de gamla männen är. Den 

öppna homosexualiteten i Kavafis dikter är än idag 

ovanlig och ett välgörande inslag mot homofobi. 

I ett annat rum står ett mörkbetsat skrivbord på 

vilket man får anta att Kavafis 

skrev sina verk. Bakom står 

en tron. Högst upp på rygg-

stödet lyfter två lejon upp en 

vapensköld. Det är inte en 

långsökt association att tänka 

sig Kavafis som diktarfurste, 

frågan är om han såg sig 

själv på det viset.  

Otaliga är portätten av 

diktaren, till och med ett par 

masker och skulpturer finns, 

varav en ser ut att vara en 

dödsmask. Och medan vi går 

runt börjar den engelska 

rösten mässa:  

 

When suddenly, at midnight, you hear  

an invisible procession going by  

with exquisite music, voices,  

don’t mourn your luck that’s failing now,  

work gone wrong, your plans  

all proving deceptive – don’t mourn them uselessly.  

As one long prepared, and graced with courage,  

say goodbye to her, the Alexandria that is leaving.  

Above all, don’t fool yourself, don’t say  

it was a dream, your ears deceived you:  

don’t degrade yourself with empty hopes like these.  

Konstantin Kavafis 
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As one long prepared, and graced with courage,  

as is right for you who were given this kind of city,  

go firmly to the window  

and listen with deep emotion, but not  

with the whining, the pleas of a coward;  

listen – your final delectation – to the voices,  

to the exquisite music of that strange procession,  

and say goodbye to her, to the Alexandria you are losing.  

 

– Formuleringar i den engelska versionen är verkli-

gen snarlika Cohens text, säger Leif.  

Steget mot att göra staden till kvinna, vilket är Co-

hens konstnärliga grepp, är onekligen mindre i den 

engelska översättning-

en. Kavafis språk var 

grekiska, men jag vet 

inte om femininum 

förkvinnligar en stad 

som i den engelska 

översättningen eller om 

det ens var hans syfte, 

med tanke på diktarens 

sexuella läggning.  

Vid utgången menar 

Adam att det är under-

ligt att vi tycks vara 

mer intresserade av 

den grekisk-egyptiska 

kulturen än de flesta av 

hans landsmän är. Man 

kan känna igen symptomen. Det invanda förlorar sin 

spänning, medan det som ännu är oupptäckt, det 

exotiska lockar.  

Vi köper en uppsättning souvenirer och lämnar Ka-

vafis lägenhet. Utanför tar vi bilder på lägenheten, på 

vår räddare och på Leif som läser ”Antonius övergiven 

av sin Gud”. Det börjar bli sent på dagen och vi säger 

adjö till Adam och återvänder till hotellet genom det 

kosmopolitiska Alexandria som en gång var Kavafis 

hemstad. 

 

Text och bild: Peter Nyberg 
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En urvuxen sjömanskostym 

via E4:an in i Håkan Hellströms höstpoesi 

 

 

 

Många förstod aldrig riktigt grejen med den där göte-

borgaren, som sprattlade runt på scenen med sin 

falsksång och sjömanskostym. Det klassiska debutal-

bumet, Känn ingen sorg för mig Göteborg, blev en 

kritikerrosad succé. Men trots att somliga låtar kunde 

rendera i hysterisk partystämning, medan andra släpp-

te lös all den desperation som ryms i brustna tonårs-

hjärtan, var det inte alla som lät sig övertygas ‒ där-

ibland jag. Även om sjömanskostymen kastades kom 

fenomenet Håkan Hellström att bestå. Och tur var väl 

det, för idag, efter att han sprängt generationsgränser 

och på album efter album bevisat sitt värde, är det väl 

knappast någon som betvivlar hans kapacitet, inte 

minst som poet. Till sist kunde inte ens en skeptiker 

som jag stå emot, utan fann också vägen fram till de 

göteborgska visorna. Navigeringen dit var inte så svår 

som man skulle kunna tro. I själva verket var det bara 

att följa E4:an. 

 

Jag har gått på knä så många år i den här staden 

men jag svär att jag hörde Frälsningsarmén sjunga om att 

lämna allt 

bakom sig, första gången jag såg dig 

Och jag svär att jag hörde lastbilar från E4:an dundra förbi där 

utanför 

natten vi kysste all skit vi gått igenom här adjö 
 

Raderna är hämtade från "Tro och tvivel", på albumet 

För sent för edelweiss från 2008. I dessa uppvisar 

Hellström något som kännetecknar många stora poe-

ter: förmågan att tangera personligt sprängstoff hos 

läsaren/lyssnaren. Jag, liksom så många andra svens-

kar, har spenderat otaliga timmar på eller alltid levt i 

närheten av E4:an, vilken pulserat likt en blodådra 

genom mitt liv. Det kanske låter märkligt, men tack 

vare blotta omnämnandet friläggs en gemensam 

associationsgrund hos mig och poeten, vilket gör 

bilden så mycket starkare och emotionell. Precis som 

Hellström kan också jag se och höra hur lastbilarna 

dundrar förbi ‒ men framför allt känna hur de gör det. 

 

Kanske syns det trivialt att stanna upp vid ett enstaka 

omnämnande av en Europaväg, men det går inte att 
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förbise vilken sprängkraft enskilda substantiv kan ha 

inom poesin. Om de placerats ut på rätt sätt finner 

man sig plötsligt vandra över ett poetiskt minfält. 

Därför får även omnämnandet av Frälsningsarmén 

något att explodera inom mig när jag lyssnar på "Tro 

och tvivel". Det återuppväcker viktiga delar av min 

egen barndom, ungefär som Prousts Madeleinekaka. 

Som barn var jag nämligen mäkta imponerad av en nu 

bortgången släkting till mig, som spelade trumpet 

varje söndag när frälsningsarmén tågade fram över 

min hemstads paradgata. Fascinationen satte sig till 

och med så djupt att min mamma en dag fick till 

svars, då hon frågade mig om jag tyckte det skulle bli 

kul att börja på dagis, att: "Nej, mamma det tycker jag 

inte. Men jag tycker det ska bli kul när jag ska börja i 

'Älsemelen' [läs Frälsningsarmén]". 

Foto: Per Hillerborg 
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Men nog om min egen barndom, och över till Hell-

ströms ‒ eller åtminstone hans ungdom, vilken kom-

mer att stå i fokus i det följande. Det framstår inte 

som någon slump att ordet "adjö" nämns åtskilliga 

gånger i "Tro och tvivel". I själva verket kan låten 

betraktas som en början på en större process: en 

vuxen poets farväl till den ungdom som flytt. Temat 

står i fokus på det senaste i raden av Hellströms hylla-

de album, 2 steg från paradise (2010) ‒ ett album där 

han bevisar att han är så mycket mer än falsksång och 

sjömanskostym. Det är här Hellström visar varför hans 

storhet kommer att bestå under decennier framöver. 

Andres Lokko har kallat albumet för "bilden av en 

artist som tar det där slutgiltiga steget från en ut-

sträckt ungdom till en komplex vuxen berättare". Till 

stor del består detta steg i en självrannsakan, vilken 

inte minst blir synlig i "River en vacker dröm", där han 

sjunger om hur "Alla vill se dig dala nu Håkan Hell-

ström/Jag trodde aldrig jag skulle stanna så länge". 

Albumet släpptes på dagen, den 13 oktober, exakt tio 

år efter Känn ingen sorg för mig Göteborg. Det var en 

tydlig markering att Hellström hade nått fram till det 

personliga bokslut de flesta av oss kommer till en dag, 

när vi insett hur annorlunda 

vuxenlivets kompromisser 

ter sig mot den livfulla 

ungdomens glädjeämnen 

och sorger. Som 38-årig 

småbarnsförälder ramlar 

Hellström inte längre in på 

diskoteken i Göteborgs 

klubblandskap. Vuxenlivets 

episoder är inte lika färgsprakande, utan grå ‒ precis 

som albumomslaget. De gör fortfarande ont, men med 

en mer utdragen smärta. Om man år 2000 fann låtar 

som "Atombomb" på Hellströms album finner man nu 

titlar som "Vid protesfabrikens stängsel". Det är vid 

sådana stängsel euforin dukar under, och drunknar i 

nostalgins grå hav. 
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Med 2 steg från paradise fann sig nog Hell-

ström ha nått fram till ett artistiskt stängsel. 

För att kunna passera, och på allvar ta steget 

in i den mogna vuxenvärlden, krävdes en 

självrannsakan. Så vad kommer han fram till? 

 

En av slutsatserna är att man aldrig kan slita 

sig loss från sin egen bakgrund. I "Dom där jag 

kommer från" ges en finkänslig beskrivning av 

alla de subtila beståndsdelar som bygger upp 

scenen Göteborg. I samma låt sjunger han 

också om hur han "jobba mig med veteranen, 

Totta svara över axeln/du vet inget om bluesen 

förrän du ätit'sten/Totta nu vet jag vad du menade". 

Ätit sten går säkert att tolka på olika sätt, men det för 

oss åtminstone in på nästa viktiga slutsats: man måste 

gå igenom en hel del för att verkligen kunna leva, och 

kanske också skapa, musikaliskt och poetiskt. "Man 

måste dö några gånger innan man kan leva", som en 

annan av låtarna heter. I denna blir det alldeles up-

penbart att albumet är uppgörelse med Hellströms 

egen ungdom: 

 

och jag såg min ungdom 

trampa gasen i botten 

och sen köra rakt in i en bergvägg 
man måste dö några gånger innan man kan leva 

 

Men hur ska man då uthärda detta faktum, att ung-

domen kraschat in i vuxenlivets bergvägg? Jag är 

knappast rätt person att svara, då jag nätt och jämnt 

hade börjat dagis när Hellström tog studenten. Låt oss 

därför se efter hur han själv utvecklar temat på 2 steg 

från paradise. Med tanke på albumets titel kan man 

anta att bilden av ett paradis hägrar, eller åtminstone 

bör hägra, som en magnetisk pol för vår levnads 

kompass. Men Hellström finner sig inte bara ett steg 

därifrån, utan två. Kanske lever vissa med en chimär 

om att ungdomen ska följas av just en slags paradisisk 

tillvaro, där man kan slå sig till ro efter att ha ramlat 

runt i några år? 

 

Men vi vet att allt byts ut 

Vad som betytt något 

Foto: Per Hillerborg 
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Blir ingenting på en minut 
Och att alla paradis ljuger till slut 

 

I albumets titellåt visar Hellström således att vi får 

finna oss i att vara steglängder från paradiset. Det är 

vad vuxenlivets kompromisser stipulerar. Men icke 

desto mindre måste vi åtminstone ta steget till vuxen-

livet när tiden är mogen, vilket kan vara nog så svårt. 

"Och jag verkar ha frusit fast i/En spottloska från 

ungdomen", som Hellström sjunger. Men det här är 

som sagt uppgörelsen, där han sliter sig loss från 

spottloskan. På albumets stora final, "Du är snart där", 

får vi veta mer om hur man kan uthärda tillvaron på 

avsatsens andra trappsteg. 

 

Blitt sparkad runt några gånger 

Som en del måste bli 

För att fatta vad som betyder nåt 

Och vem som går att lita på 

Men när du var med mig 

Musiken slutade aldrig 

Du bara får mig att hänga, hänga kvar 

För jag tror 

När vi går genom tiden 

Att allt det bästa 
Inte hänt än 

 

Kanske är det först när ungdomen lämnar oss omtum-

lade, två steg från paradiset, som vi verkligen förstår 

vad som betyder något. Våra nära och kära är de som  

  

Foto: Per Hillerborg 
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får oss att hänga kvar. Men för att vi inte ska tappa 

greppet måste vi tvinga oss att tro att det bästa ännu 

ligger framför oss. Det må vara en lögn, men kanske 

är det precis vad som behövs. "Ljug för mig, ljug för 

mig", sjunger Hellström i samma låt. "Fortsätt ljug, 

precis så, för mig". Med hjälp av föreställningarna om 

en bättre morgondag orkar vi hanka oss fram, för det 

är vad det handlar om, att "Fortsätt[a] när mörkret  

kommer och allt gör ont/Fortsätt som ett höstlöv i 

vårens första flod/Som ett hjärta som vägrar sluta slå". 

Kontrasten i en av raderna ovan, där ett höstlöv ställs 

emot vårens första flod, är intressant. I en bild fångar 

den hela kärnan i Hellströms självrannsakan. För 

allmänheten framstår han onekligen ännu som en vild 

vårflod. Det är bara att gå på någon av hans livespel-

ningar, vilka ‒ trots sjömanskostymens frånvaro ‒ är 

minst lika energiska som förr.1  Men för sig själv kan 

Hellström inte förneka att höstlövens tid är inne. 

 

I skrivandets stund har träden utanför mitt fönster 

också börjat klä sig i färggranna höstskruder. Det är 

längesedan jag drömde om en karriär i "Älsemelen", 

men E4:an ligger fortfarande kvar, med lastbilarna 

dundrandes förbi. Tack vare dem har jag kunnat ta del 

av det, såväl poetiska som musikaliska, mästerverk 2 

steg från paradise utgör. Även om Hellström själv 

börjat utforska höstens nyanser kan man bara konsta-

tera att hans konstnärskap sjuder av högsommarvär-

me.  

 

Hampus Östh Gustafsson 

 
 

                                                           
1
 Under en jubileumsspelning på Way Out West 2010 

hade Hellström faktiskt tagit på sig sjömanskostymen 

igen. "Min matroskostym, som faktiskt kändes mycket 

bredare då" refererade han till under ett mellansnack, 

där han berättade om en spelning tio år tidigare. 

Foto: Per Hillerborg 

Foto: Per Hillerborg 
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Sökaren Bob Dylan 

Tankar efter 2012 års Tempest 

 

 

The more I die 

The more I live 

– “Pay In Blood”, Tempest (2012). 

 

Livet är oss givet, varför vet vi inte. Vad vi dock vet är 

att vi en dag kommer vara borta och att livet är en 

resa mot denna okända destination, utan återvändo. 

Under tiden ställs vi inför situationer, beslutsfattande. 

Vi uppehåller oss på olika sätt med olika saker, och 

någonstans på vägen, trängs döden undan, glöms 

bort. 

 

För människan som har svårt att finna någonting som 

är tillräckligt intressant för att distraheras, blir döden 

oundviklig – överallt dyker den upp med sin tyngd!  

 

Så föds sökaren. Det eftersökta är någonting starkare 

än döden. Det är genom ett sådant sökande jag vill 

hävda att Bob Dylan kom till. Robert Zimmerman 

uppfann honom och började om. 

 

På sätt och vis är Bob Dylan Robert Zimmermans 

spöke – en inkarnation av dennes samlade erfarenhet 

– någon som tycks leva utanför de andra 

människorna, som om han gått ur tiden, men dröjt sig 

kvar.  

 

* * * 

 

Det har alltid funnits något platonskt över Bob Dylan, 

även om han från början behandlade ämnen knutna 

till en ”objektiv verklighet” – jag tillåter mig uttrycka 

mig så då många av de tidiga sångerna som ”A Hard 

Rain´s a-Gonna Fall”, ”Masters of War”, ”Blowin´ in 

The Wind” och ”The Times They Are A Changin´” blev 

kampsånger för de amerikanska frihetsrörelserna i 

början av 1960-talet – så är texterna från och med 

1964 års Another Side of Bob Dylan mer inåtvända, 

skildrande ett spirituellt sökande. Bob Dylan tycks ha 

funnit en verklighet bortom den vi kan se med våra 

ögon.  
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* * * 

 

Bob Dylans rötter leder till antiken. Han har aldrig varit 

rädd att använda sig av mytologiska inslag. I 

självbiografin Cronichles Volume 1 berättar han att 

han inspirerats av diktare som Homeros, Dante, 

Shakespeare, Lord Byron, Balzac, de franska 

surrealisterna, James Joyce och T.S Eliot, för att 

nämna några. Han har alltså en tydlig anknytning till 

den västerländska litteraturtraditionen. Det råder dock 

brist på officiellt uttalade kvinnliga inspirationskällor, 

men det råder ingen brist på dem i sångerna.  

 

Han tar avstamp i grekisk mytologi, där de heliga 

kvinnliga muserna var de som inspirerade människor 

att skapa. Traditionen att åberopa musan eskalerade 

under romantiken där det ”manliga poetiska geniet” 

inte bara lät sig inspireras av musan, utan också ofta 

var hopplöst förälskad i henne och därför ofta 

melankolisk då hon ju tillhörde en annan verklighet. 

Lord Byron, som tidigare nämnts som en av Bob 

Dylans inspirationskällor, var en av de så kallade 

romantikerna som excellerade i detta. En annan 

mytologisk symbol som ofta förekommer i hans ouvre 

är trädet. Trädet som ”Världsträdet”, ”Livets träd” och 

”Kunskapens träd”. 

 

Tre dominerande komponenter i Bob Dylans lyrik är: 

kvinnan – som mystiskt väsen gestaltande olika  
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känslolägen, eller som representant för 

hinsidestillvaron. Ibland besjungs ”verkliga” kvinnor 

som ex-frun Sara Jane, ”Sara” på 1975 års Desire. Den 

andra komponenten är den platonska inriktningen – 

att det finns en verklighet bortom den sinnliga 

upplevelsen av världen 

och livet (detta är 

mycket vanligt i den 

romantiska tradition 

vilken Bob Dylan bör 

räknas som en av de 

stora poeterna inom). 

Den tredje komponenten 

är egentligen två – 

mytologi och 

intertextualitet – 

albumen är fullsmockade 

med rader hämtade ur 

andra litterära verk, 

hänsyftningar till andra 

konstverk, konstnärer 

och historiska händelser 

som de flesta kan 

relatera till. Ty även om texterna ofta är inåtvända, 

gör Bob Dylan sitt bästa för att göra dem lika 

allmängiltiga som de tidigare, mer politiska sångerna.  

 

Metaforen och allegorin är två hjälpmedel han alltid 

använt sig av för att skapa det språk som gjort 

texterna så flertydiga och mångbottnade, och som 

även gjort att de berört så många människor, flera 

generationer i rad. Tidlöshet är ett nyckelord då vi 

talar om Bob Dylans lyrik. Det handlar om livet och 

döden, två för mänskligheten outplånliga faktorer. Låt 

oss nu gå vidare och 

titta på några 

textutdrag ur 

Tempest (och andra 

album av Bob Dylan) 

med ovanstående 

tankar i bakhuvudet. 

 

* * * 

 

Tittar vi på den 

tredje och den femte 

strofen ur öppnings-

spåret ”Duquesne 

Whistle” hittar vi 

direkt exempel: 

 

(3) 

Can't you hear that Duquesne whistle blowing? 

Blowing like the sky is gonna blow apart 

You're the only thing alive that keeps me going 

You're like a time bomb in my heart 

I can hear a sweet voice gently calling 

Must be the mother of our Lord 

Listen to that Duquesne whistle blowing 
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Blowing like my woman's on board 

 

(5) 

Can't you hear that Duquesne whistle blowing? 

Blowing through another no good town 

The lights of my native land are glowing 

I wonder if they'll know me next time around 

I wondered if that old oak tree's still standing? 

That old oak tree, the one we used to climb 

Listen to that Duquesne whistle blowing 

Blowing like she's blowing right on time 

 

Texten skildrar en tågresa från staden Carbondale till 

Duquesne. Det är tacksamt att läsa tågvisslan – 

huvudrollsinnehavaren i denna text – som en bild för 

den ”andra verkligheten” som Bob Dylan dras och 

längtar så till. Den hörs tydligt för den som lyssnar, 

och då han säger att den ”visslar som om hans kvinna 

var ombord” är det enkelt att tolka det som om musan 

är närvarande under tågresan, en tågresa som i sig är 

frestande att läsa in som livet självt.  

 

I den femte strofen frågar han sig om den gamla eken 

fortfarande står kvar, den gamla eken som ”de 

brukade klättra uppför”. Ordet ”brukade” är viktigt här, 

det indikerar att det inte längre klättras uppför trädet, 

i alla fall inte av Bob Dylan. Ändå frågar sig 2012 års 

Bob Dylan om det fortfarande står kvar? Är detta 

månne ett tecken att han faktiskt har lämnat världen 

och befinner sig permanent i en ”annan” verklighet? 

Eller är det kanske så att han förlorat kontakten med 

en värld som har funnits för honom, men som inte gör 

det längre? Om vi tar en titt på det fjärde spårets – 

”Long and Wasted Years” – nionde strof, finner vi 

kanske en ledtråd:  

 

I think that when my back was turned  

The whole world behind me burned 

It's been a while  

Since we walked down that long  

Long aisle 

 

Någon sorts värld har brunnit och en viss allé har 

vandrats. Detta kan läsas som att då han beslutade sig 

för att gå sin egen väg ledde det honom till att ta 

avsked av en tidigare världsbild, en världsbild han 

troligtvis delade med många andra. Det är den tidigare 

världsbilden jag tänker mig som ”världen” som brann 

upp bakom honom – den ”objektiva verkligheten”. 

 

* * * 

 

Det att inte se sig om, och det att tiden är en 

förändring, har varit grundbultar i den livsfilosofi som 

går att se i Bob Dylans texter genom åren. Vi har den 

första strofen i låten ”She Belongs to Me” från 1964 

års Bringing It All Back Home: 

 

She´s got everything she need 

She´s an artist 

She dont look back 
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En möjlig musa besjungs som vore hon ett 

gudomligt väsen upptaget av nuets magiska 

dragningskraft.  

 

Vi har även 1967 års film Dont Look Back, av 

D.A. Pennebaker – en dokumentär om Bob 

Dylans turné i England 1965 – vars titel är 

ett tydligt budskap och vars handling är 

strängt koncentrerat till det nakna nuet; 

detta eviga nu Bob Dylan propagerar för 

inrymmer nämligen möjligheten att ständigt 

befinna sig mitt i den flod Herakleitos – den 

klassiska filosofen – liknar världen vid: en 

flod i ständig förändring där allting både 

finns och inte finns på samma gång. Då 

världen ligger i tiden måste tiden på sätt och vis vara 

en produkt av denna förändring. Detta sjunger Bob 

Dylan om på ”The Times They Are a-Changing” på 

albumet med samma namn från 1964.  

 

Den eviga förändringen i världen behöver dock inte 

betyda att allting förändras. Förändringen i sig själv 

upphör ju inte att vara en förändring, liksom tanken i 

sig själv inte upphör att tänka, för att tala med Descar-

tes. Det ”jag” som funnits med hos Bob Dylan sedan 

begynnelsen, är fortfarande det samma i sin form av 

medvetande,däremot har ju materian detta ”jag” 

vistas i, genomgått åtskilliga förändringar. Bob Dylan 

lever i dag i en gammal mans kropp. Det han prokla-

merar är att vi inte skall rädas förändringen, att den är 

en naturlig del av livet, men, att det alltid finns en 

helig punkt inuti nuet, och att vi kan söka oss mot den 

punkten.  

* * * 

 

Lyssnar du på låten ”Like a Rolling Stone” hör du hur 

1965 års Bob Dylan gastar: 

 

How does it feel to be on your own 

With no direction home? 

 

Foto: bobdylan.com 
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Ja, hur känns det egentligen? Känns det inte som att 

leva i jakt på den eftertraktade heliga punkten i nuet? 

Du har ingen vägledning mer än din erfarenhet och 

magkänsla, men någonting styr dig mot en plats där 

du kan slå dig till ro, vila ut efter jakten. Denna plats 

skulle vara som ett hem – att slutligen finna sig själv.  

 

Men att hitta ett ”själv” i en evigt föränderlig värld 

verkar omöjligt. Robert Zimmerman skapade Bob 

Dylan och dikterade på så sätt villkoren över sin egen 

skapelse, men han själv var uppenbarligen inte färdig. 

Trots ENORMA succéer både som folksångare, och 

rockikon höll han inte fast vid någon av dem. Törsten 

var omöjlig att släcka, och under många år känns Bob 

Dylan som en på sätt och vis förlorad man. Detta tills 

den stora frälsningen som resulterade i de tre ”kristna 

albumen” Slow Train Coming (1979), Saved (1980) 

och Shot of Love (1981) ägde rum.  

 

Bob Dylan finner Gud, men aldrig ro. Texterna på 

albumen har en övertydlig desperation över sig, och är 

ofta rena predikningar; det är ingen paradisisk 

frälsning som gestaltas, snarare kommer en fanatiker 

till liv – andra levnadssätt än det kristna förkastas. 

Detta är långt från den Bob Dylan som gjorde satir på 

Guds möte med Abraham på 1965 års Highway 61 

Revisited – låten med samma titel, första strofen: 

 

God said to Abraham 

Kill me a son 

Abe says, man you must be putting me on? 

God said, no 
Abe said, what? 

God said, you can do what you want Abe, but 

The next time you see me coming 

You´d better run 

Abe says, where do you want this killing done? 

God says, out on highway 61 

 

Det är samma typ av säkerhet och bestämdhet i den 

frälste Bob Dylan, som hos rebellen 1965, men den 

förre skulle aldrig framställa en bibelskrift på detta 

sätt. På ”Like A Rolling Stone” heter det: 

 

When you got nothin 

You got nothing to lose 

 

Hemlösheten hyllades som den rena friheten. Men det 

hem som åsyftas är troligtvis ett materiellt hem. Då 

Bob Dylan senare hamnade i en spirituell kris var han 

på sätt och vis utan själsligt hem, detta hyllade han 

inte. 

 

* * * 

 

Efter 1997 års Time Out of Mind hände något med Bob 

Dylan. Det verkar som om albumet blev en sorts 

utrensning. Att lyssna på det känns som att resa 

genom en spökstad. Bob Dylan gömmer ingenting. 
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Men, det är först efter det jag hävdar att vändpunkten 

kommer, med Love and Theft från 2001. Albumet är 

en fågel Fenix. 

 

Även de kommande albumen fortsatte i samma stil, 

Modern Times (2006) och Together Through Life 

(2009) är fortsättningen på en ny era. Det är som om 

han besegrat sig själv. På Tempest – ”Long and 

Wasted Years” – heter det: 

 

My enemy crashed into the dust 

Stopped dead in his tracks and he lost his lust 

He was run down hard and he broke apart 

He died in shame, he had an iron heart 

 

Denna fiende kan gissningsvis vara tvivlaren inom 

honom.  

 

Han har genom åren varit extremt duktig på att dölja 

denna tvivlare. Men tvivlet har funnits där i texterna 

för den som lyssnar. Bob Dylan har haft en hård 

skeptiker inom sig, men efter Time Out of Mind tror 

han igen, och han tror på sig själv genom Gud, inte 

enbart på Gud, som det verkade under tidigt 80-tal. 

Bob Dylan tycks ha hittat hem, och för andra 

människor blir hans tidigare tvivel en garanti på att 

han faktiskt tagit sig ur det. Det går inte att lura sig 

själv ut ur ett starkt tvivel, tron som övervinner det 

måste vara äkta, och då den är äkta räddar den liv. 

Bob Dylan vet detta. Därför kan han på Tempest 

sjunde spår ”Early Roman Kings” sjunga: 

 

I can strip you of life 
Strip you of breath 

Ship you down 

To the house of death 

One day you will ask for me 

There will be no one else 

That you´ll wanna see 

 

Bob Dylan är expert på att skapa en mystik som drar 

lyssnaren till sig. Det verkar alltid finnas något bortom 

och han får det alltid att låta som om lyssnaren skulle 

kunna ta sig dit om denne lyckas tolka texterna på rätt 

sätt. Det finns en spänning i att man eventuellt skall få 

reda på hur han bar sig åt för att bli den han är, finna 

det han funnit, söka det han sökt, men han lämnar det 

öppet. Bob Dylan är hemma. Men, som han säger på 

femte spåret, ”Pay In Blood”: 

 

How I made it back home 

Nobody knows 

 

Även om mysteriet mirakulöst verkar uppklarat, ger 

han inga svar, inga lösningar. Vi hänvisas, liksom för 

femtio år sedan, till vinden. 

 Johan Öster 



47 
 

 

En helt ny värld av bilder och känslor 

Daniel Stagnos tonsättningar av poesi 

 

 

Tonsättningar av dikter är ett sätt att göra poe-

sin mer tillgänglig. Populär Poesi uppmärksam-

mar fenomenet i samtal med den talangfulla 

pianisten Daniel Stagno, som på senare år ton-

satt såväl Gustaf Fröding som Tomas Tranströ-

mer. 

I våras uppmärksammade Populär Poesi den lycka-

de fusionen av W. B. Yeats och The Waterboys, där 

sångaren, Mike Scott, tolkade den irländske poeten på 

ett nytt album. Liknande trender står att finna även i 

Sverige. Bland annat har det populära Borlängebandet 

Mando Diao tonsatt Gustaf Fröding, efter att från 

början ha fått i uppdrag av Uppsala universitetsbiblio-

tek, Carolina Rediviva, att tonsätta en dikt i samband 

med hundraårsminnet av poetens död 1911. Den 31 

oktober släpps ett helt album, Infruset, med tio ton-

satta dikter. Mando Diao är emellertid långt ifrån först 

med att tonsätta Fröding: såväl Sven-Ingvars som 

Cornelis Vreeswijk har bidragit med egna tolkningar. 

Frödings popularitet bland tonsättare blir naturlig när 

man betänker den musikalitet som återfinns i hans 

dikter. Tänk bara hur attraherande första strofen i "En 

kärleksvisa" torde vara för musikaliskt intresserade: 

 

Jag köpte min kärlek för pengar, 

för mig var ej annan att få, 

sjung vackert i skorrande strängar, 

sjung vackert om kärlek ändå. 

 

Det är därför föga förvånande att man finner "En 

kärleksvisa" bland de utvalda Frödingdikterna på en av 

de senaste årens tonsättningar, Frödingsånger (2011). 

Bakom albumet står den unge pianisten Daniel Stagno, 

tillsammans med barytonen Petteri Lehikoinen. Stagno 

säger sig ha tjusats av Frödings skildringar av värm-

ländsk natur och den "sympati för de svaga och en-

samma" som träder fram i dikterna. För Populär Poesi 

beskriver han Fröding som "en av de mest musikaliska 

poeterna i svensk litteraturhistoria och dessutom 

ytterst tacksam att tonsätta. Hans vers är oerhört 

rytmisk och hans dikter ger väldigt klara bilder." 
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Men faktum är att en musikaliskt driven poesi också 

kan bädda för stora utmaningar, när dikterna ska 

tonsättas.  

 

Bra dikter bör inte tonsättas 

‒ Många berömda dikter har ju tonsatts i flera 

hundra år och man kan såklart bli påverkad av hur 

andra tonsättare tolkat dikterna, berättar Stagno. 

Därför har han undvikit att lyssna på andra tonsätt-

ningar av de dikter han själv bearbetat, för att frigöra 

sig från äldre tolkningar. Dessutom menar han att 

vissa anser att bra dikter inte bör tonsättas, då ton-

sättningar bara kan förstöra dem. Stagno betonar 

därför att man bör känna till en dikt innan man lyssnar 

på tonsättningen av den. 

‒ Då tror jag inte den kan förstöras på något sätt, 

man får helt enkelt bara höra en tonsättares intryck av 

dikten. Om man inte tycker om det kan man fortfaran-

de läsa dikten precis som den är. 

För Stagnos del väcktes intresset för poesi relativt 

sent, men han började komponera musik redan som 

barn. 

‒ Det var först när jag lärde känna Tomas Tran-

strömer 2004 som jag började läsa poesi. Dessförin-

nan hade jag bara läst romaner och essäer, men 

Tranströmers författarskap öppnade mina ögon för 

poesin. Jag började med att tonsätta tre av Tranströ-

mers dikter: Hemligheter på vägen, Spår och Kyrie, för 

piano vänster hand. Dessa stycken är alltså direkt 

inspirerade av dikterna, men innehåller ingen sång 

eller recitation. Det skulle sen dröja ända till 2009 

innan jag började tonsätta poesi i form av sånger. 

Det var då Stagno började tonsätta Fröding. Idag 

har han producerat 40 sånger, vilka utgår från olika 

poeter. Bland annat tonsatte Stagno dikter av Edith 

Södergran, efter en beställning från en väninna. Hans 

senaste verk är dock 17 sånger (2012), vilket såklart 

anspelar på Tranströmers egen debutsamling, 17 

dikter. Stagnos tolkning, vilken varit planerad i många 

år, består dock av dikter hämtade från hela nobelpris-

tagarens produktion. Den nära, personliga vänskapen 

med Tranströmer innebar således startskottet för de 

finstämda synteser mellan poesi och musik, som hittills 

har letat sig fram via Stagnos klaviatur. 
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Vad är det då som är så givande med dessa kors-

befruktningar? Troligtvis ligger svaret i hur de båda 

konstarterna berikar varandra, inte minst eftersom de i 

grund och botten har mycket gemensamt.  

 

Uppläsning och tonsättning 

‒ Riktigt bra poesi kan precis som musik skapa bil-

der man annars inte skulle ha fått, förklarar Stagno.  

‒ Som tonsättare ger en dikt ofta den nödvändiga 

inspiration som behövs för att få ett tomt notblad att 

bli till ett musikverk. Det är nog ingen tillfällighet att 

de flesta stora tonsättare genom tiderna skrivit hund-

ratals sånger. 

Stagno menar att han alltid skriver textnära musik, 

på så vis att han låter de musikaliska fraserna ligga 

nära diktens naturliga rytm.  

‒ Däremot kan jag ju beroende på hur jag lägger 

ut melodin understryka eller betona något ord. Här 

kommer min tolkning av dikten in. Om jag skriver för 

piano och sång har alltid pianisten en roll i att skapa 

stämningen ur vilken dikten sjungs. Här finns det 

naturligtvis oändliga variationsmöjligheter och det är 

till största del min subjektiva tolkning av dikten som 

återges. På samma sätt blir det om någon läser en 

dikt; diktuppläsaren väljer ju också till stor del vilka 

ord som ska betonas och även tempot. 

Därmed kan en ursprunglig dikt uppväcka helt an-

norlunda reaktioner med hjälp av en tonsättning. 

Stagno betonar särskilt vilken fördel det kan innebära 

att på förhand vara förtrogen med den dikt man lyss-

nar till: 

‒ Då kan man låta sig ledas in i en helt ny värld a 

bilder och känslor. 

Men även lyssnare, som på förhand inte varit större 

poesiälskare, kan genom tonsättningarna ges nycklar 

in i poesins bild- och känslofyllda värld. Stagno berät-

tar att flera åhörare blivit inspirerade att börja läsa till 

exempel Fröding och Tranströmer tack vare hans 

konserter, vilket alltid gör honom glad. På så vis kan 

tonsättningar av poesi vara en väl vald strategi för att 

poesin ska nå ut till fler. Stagno försäkrar också att 

han med all sannolikhet kommer att tonsätta fler 

poeter i framtiden ‒ och inte bara genrens giganter, 

utan eventuellt också mindre kända. 

Kanske ligger poesins styrka i att den, oftast i hög-

re grad än exempelvis romanen, är så tolkningsbar. 

Eftersom vi tolkar dikter olika är det bra att vi kan gå 

dem till mötes på olika sätt. Vissa är helt enkelt mer 

mottagliga för poesin när den framförs med hjälp av 

skorrande strängar. Daniel Stagno är en av dem, som 

under de senaste åren, hjälpt till att vidga gränserna 

för poesins besjungna landskap. Sådana erövringståg 

är alltid välkomna. 

Hampus Östh Gustafsson 
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Skrymmande känslor  

Ulf Lundell boxas Rent förbannat 

 

 

"Är vi lyckliga nu?" Så lyder den retoriska frågan, 

tillika titeln, på första singeln från Ulf Lundells nya 

dubbel-album, Rent förbannat. Den senaste tiden har 

det varit relativt tyst från den ikon som skrivit Sveriges 

inofficiella nationalsång. 

 

Jag tog en lång semester 

men nu hänger jag på mig oket igen 

Långa farväl är inte bra för hälsan 

Man kan få bestående men 

 

I "Gordon Gecko" beskriver Lundell hur han återvänt 

från semestern ‒ och han tumlar tillbaka in på scenen 

med buller och brak. Den ilska och frustration som 

väckt honom till liv går inte att ta miste på. Inte heller 

vad som är måltavla för hans känslor: "Kapitalister, 

nyliberaler/vår tids obotliga romantiker". Scenen ramas 

omedelbart in i första låten, "Redan där". Han stänker 

sedan på färg med häftiga penseldrag: 

 

Bara marknaden får sköta sig själv 

och allt det där 

Det har den gjort nu ett bra tag 

och hela världen är i gungning nu 

Som en boxare 

som går på smäll efter smäll 
 

Det Lundell ser när han lutar sig ut genom fönstret och 

betraktar samtiden är hur "Dom fyras gäng" (det är 

inte så svårt att gissa vilka) leder Sverige i fördärv. 

"Historien är slut/Slut på jämlikhet och broderskap". I 

"Rent förbannat" ser han sig leva "I en rå och gi-

rig/kvartalsbaserad värld". 

 

Lundells strategi för att tackla situationen löper längs 

ilskans väg, och den för åt vänster. Men inte heller den 

är oskyldig, utan har tappat sina grundvärderingar ur 

sikte ("Sikten är starkt nedsatt/i dessa grumliga vat-

ten", som han sjunger i "Nattvakten stjäl"). Det blir 

tydligt att Lundell finner sig inklämd mellan en blek 

vänster och en kapitalism som löpt amok. I klaustrofo-

biska rader sjunger han om hur han inte längre kan 
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andas. Han ber om hjälp, och skräder inte orden: "Håll 

om mig älskling/så håller jag om dig/Låt oss gå raka i 

ryggarna/i denna jävliga tid". 

 

Tilltalet är direkt, extremt direkt. Lundell slår med 

allt han kommer över, mot allt han kommer åt ‒ som 

en boxare, som delar ut smäll efter smäll, för att 

parafrasera "Redan där". De arga raderna får effekt 

just genom att svämma över 

alla bräddar. Men det gör 

också att lyriken känns platt, 

åtminstone under albumets 

rivstart till första hälft. Flera 

recensenter har reagerat på 

överflödet, även om hel-

hetsomdömena varit goda 

över lag. Det kan vara en 

svår balansgång mellan att, i 

diktens form, själv uttrycka 

känslor och samtidigt väcka 

dem hos läsaren/lyssnaren. 

Ibland suger poeten upp alla 

känslor själv så att ingenting blir över åt publiken, 

vilket måste betraktas som ironiskt med tanke på 

Lundells kritik mot samtidens girighet! Det finns inte 

mycket plats över för tolkningsutrymme och poetisk 

finurlighet, även om han lyckas ibland: "Man kan inte 

slockna om man/inte har brunnit/Man fortsätter bara 

som molnen/som drivs fram av vind". Fast även här 

känns orden något stapplande, vilket är en generell 

trend på albumet. 

 

Vi vet också att det går att behandla vårt finanskris-

präglade samhällsklimat på mer suggestiva vis. Lundell 

är långt ifrån först ut i raden att tematisera denna 

samtidsaspekt. I våras tog en av Lundells stora inspi-

ratörer, Bruce Springsteen, sig an krisen. Han var 

förvisso arg han med, men 

gav ett hoppfullt alternativ 

genom ett inkluderande 

tilltal i låtar som den gos-

pelrockiga "Land of Hope 

and Dreams", vars tåg 

låter alla följa med på 

färden. Något sådant 

känns avlägset på Rent 

förbannat. Om Springsteen 

klättrar upp på barrikaden 

och börjar predika, lägger 

sig Lundell bakom och 

skjuter. 

 

En annan intressant parallell som låter sig göras 

leder oss faktiskt till Bertolt Brecht och Tolvskillings-

operan. I senaste numret av Populär Poesi skrev David 

Prieth om "Brecht's disgust for the damage caused by 

'invisible' capitalist methods". Det tog sig inte minst 
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uttryck i låten om Sjörövar-Jenny. Nu har hon även 

funnit sin väg in i Lundells samhällskritik. 

 

Faktum är att Brechts konstruktion hjälper Lundell på 

traven ‒ inte bara tematiskt, utan framför allt poetiskt. 

"Sjörövar-Jennys sång" öppnar för ett mer metaforiskt 

berättande, som genast gör Lundells kritik mer indirekt 

och intressantare. Dittills har knytnävsslagen inte bara 

träffat kapitalister, utan även tenderat att mota bort 

åhörarna. Nu blir narrationen mer inbjudande. Sjörö-

var-Jenny öppnar nya, bildrika skikt. Innan vi vet ordet 

av har vi slungats ut i rymden:  

 

Landskapet som på Mars 

det är vad dom säjer 

Man har kört små testfarkoster här 

under högsta bergets topp 

Med atomraketer kanske vi kan 

ta oss dit på ett par veckor 

När vi förbrukat vår egen  

behöver vi en ny himlakropp 

 

Rent förbannat avslutas med ovanstående, när-

mast apokalyptiska tankegångar i låten "Exil". Fast 

exilen är dubbelbottnad: "Exil ut i rymden, exil i det 

inre". Hos Lundell är detta inte en eventuell, framtida 

flyktväg. Han har redan blivit utkastad ‒ och inkastad 

‒ i exil. Nu gäller det att hitta hem igen och återupp-

rätta de grumlade värdena, nu när vänstern blivit ett 

konservativt alternativ. För Lundell vill tillbaka ‒ väns-

terut. Och på albumets sista hälft hittar han också 

tillbaka till den djupare och mer finstämda poetiska 

sida som vi en gång lärt känna hos honom: 

 

Kärlekar, uppdragen, hornstötar,  

trummornas virvlar  

Urblåsta fönster, stormarna  

och vågornas skum  

Låt det lugnas, låt det åldras  

låt det äntligen stillas  

Dämpa oron som slår ner väggarna  

i själens rum  

 

Exil ut i rymden  

Exil i det inre  

Exil från det alltför välkända 

som tränger sig på 

 

När ilskan så äntligen stillas i albumets avslutande låt 

finner jag, som lyssnare, själv tid för reflektion. Är jag 

lycklig nu, efter att ha lyssnat på Rent förbannat? Nej. 

Är jag olycklig? Nja, knappast det heller. Lundells egna 

känslor tar upp väl mycket plats, som skulle ha kunnat 

lämnas åt lyssnaren. Men musiken, den är genomgå-

ende bra. Den är vacker, mörk och stark. Den rockar. 

Och den väller inte över på samma sätt som orden. 

Bara han kanaliserar ilskan bättre och putsar poesin 

har Ulf Lundell en uppåtgående konjunktur framför 

sig. 

Hampus Östh Gustafsson 
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Henry Bronett 

f 1961 i Stockholm 

 

orden har varit där sedan alltid 

som cirkusen elefanter och tält 

men inte visat mig så här innan 

letar ögonblick sårbarhet 

så nära ett nu det bara går 

 

Diktsamling: "Närmare Nu" (Almlöfs förlag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaffeln sjönk i biff med lök 

helst ville han sätta den 

i hennes hand 

och de åt under tystnad 
Foto: Anna Rex 
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Envist tränger ljuset  

bort natt 

som maskros genom asfalt 
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Kvart över sex redan 

går upp och gör frukost åt min son 

är lite sen det är mörkt ute nu 

solen är inte uppe inte än 

tar en apelsin en kniv och delar 

pressar halvor häller saft i glaset 

kommer på mig själv 

gör kaffe istället 

sätter mig och tittar ut i mörkret 

det är lördag ingen skola 

och alla sover 
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tändsticka retsticka swastika 

ord bara 

vad vi gör ger dem mening 

Felix ritar hakkors i skolan pappa 

vi talar om förintelsen holocaust 

ord bara 

mord på sex miljoner judar 

talar vi om vid frukost 

vid flingor rostat bröd 

och nypressad apelsin 

fler ord 

vi ger dem mening 

nazist jude hakkors zyklon b 

ord 

demokrati civilkurage överleva 

ord bara ord 

vad vi gör läggs på dem 

som kullerstenar för vägen 
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oftare med i 

mer sällan med om 

väljer oftare i och 

väjer för om 

oftare med åren 
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Ikapp efter måsar 

Såg en drake idag 

som flög ikapp efter måsar 

i rött och gult och blått flög den 

med rosa flugor i snöret 

flykten var tydligen lustfylld 

färgerna sprakade hit och dit i vinden 

vibrerade brrrade hela vägen längs snöret 

ända ända ända ner till marken 

och där var glada händer 

med svartbruna ögon som lyste 

aldrig att han släppte draken med blicken 

inte för ett endaste ögonblick 

och den flög högt i alla sina färger 

i vinden majestätiskt 

i solen flög den 

flög för pojken ikapp efter måsar 
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Galet 

Sanningen är det språk 

som öppnar världar 

lögnen en parfymerad tupp 

i kråmande staffage i botoxkam 

som skymmer sikten 
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ännu är tid 

går genom allt 

vart ärr var bokstav 

ännu är tid 

ord blir jord 
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Höstskog 

nu sprättas tidens kanter åter 

löven funderar en sista gång 

vinden bär en svag doft av blodriska 
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Haikunisering 

Vi håller inte för långa meningar 

tiden kräver haikunisering 

för att alls hinnas med 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgonmöte  

Grynings första andetag 

balkongdörr glömd öppen 

skatan stirrar orörlig 
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Bokstävrar 

Jag har inget annat än det här de har bokstäverna 

så jag gör med dem så här 

att jag staplar dem på varandra 

för att få kontakt med något 

ber att ljuset vill studsa på dem 

falla ner i någons öga kanske ditt också 

tentakler som sträcker sig ut i världen 

blint trevande och ibland rör något 

men det är rena tillfälligheter 
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Här satt vi sen 

vi såg på varandra 

gav kontur åt våra liv 

visste om  

också det som gjort ont 

vi var varandras vittnen 

höll varandras händer 

varandras tårar 

vi satt här 
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Morgonpsalm 

förälskad tidig morgon 

då hjärtat slår helt lugnt och  

längtan blandas med regnet 
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Dröjer i kvällen 

lapsangen doftar  

idag var bra tänker jag 

och rör ner honung 

i suset från sovande 
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På väg upp  

Det var över mitt i trappan 

inte närmare upp än ner 

fingrarna hårt i ledstången 

skorna putsade 

knäppt rock så genomkorrekt 

stjärnorna ropade genom trapphuset 

han släppte greppet om ledstången 

äntligen 
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flygande tefat 

Finner något verkligt rörande i diskus för män...  

Dessa resar, väldiga mastodonter i shorts 

som piruettar trippar hoppar lite på ett ben och sen 

vrålar ut glädjen över att ha fått iväg sin tallrik - sann poesi! 
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Därför 

jag vet vad hur det är 

att borra näsan i doften av din kropp 

gå i kamp med dina lår 

ha dina fingrar med plåstren där du skar dig  

på min rygg 

jag vet hur det är 

att klia myggbett i för tidig morgon med dig 

därför stannar jag 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 juli 2012 

De föstes ombord 

packades ihop 

som boskap 

tåget lämnade station 

med vår mänsklighet 

vissa avsked får inte ske  

igen 

Treblinka 22 juli 1942 
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Jane Morén 

Jane Morén, Stockholm har tidigare utgivit Kaneltimmen (prosa 2007 Migra för-

lag), Ansiktet i händerna (poesi 2010 Migra förlag) och är med i flera antologier. 

Hon är också fotograf och illustratör. 

 

 

Ur det ännu outgivna manuset ” I himmelen och på jorden” 

Här 

lägg två fingrar på mitt bröst 

ett korstecken 

nåd 

 

vi tänder ljus 

och låter dem brinna i våra munnar 

skuggor av våra svettrinnande kroppar på de nerrasade klippväggarna 

Nätterna är vidöppna ögon över nedskjutna landskap 

hjärtan i utsträckta händer 

sprängningarna bryter loss oss  

bit för bit 

flagor 

galla 

ljudet av vinglas som faller ut över bordskanter 

golv som ger efter 

dörrar som slår och lyfter 

som måsar 
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Det regnade hela natten  

i gryningen stapplade du upp 

hostan 

den låg mellan oss på nätterna  

svett 

jag kunde höra hur det sprack 

det jag drömt om 

det bara låg där en dag 

som någon trampat sönder det med flit 

någon av oss grät 

 

is på lyktstolparna i gryningen 

avtrycket av din kropp i sängen 

 

på natten började det snöa 

det var vackert 

ögon sprack 

näsblod 
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Det enda jag har kvar av dig här är dina läsglasögon,  

de guldförgyllda 

och en badmintonracket  

vad finns kvar av mig hos dig? 

våra kärleksbrev 

hatbrev  

tusentals  

oräkneliga 

och i din lägenhet mina kyssmärken med siennarött läppstift på dörrlisten till ditt sovrum 

som också var mitt 

en gång  
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Jag var alltid klädd i vitt 

du i svart 

vi var det eviga bröllopsparet 

du friade 

jag sa ja 

sedan skiljde vi oss 

så friade du igen 

jag sa ja 

och så fortsatte det 

från och till 

du sög in mig i ditt ljus 

gnistregn över städer 

upplöstes vi 

ett vitt streck på himlen vi låg under och bad 

nakna i regn 

tillbad varandra 

mässade att vi älskade  

det ordet hade en kropp 

utbredd över natthimlen såg jag mig själv i korta ögonblick när jag försökte fästa mig 

vid dig 

landa 

hitta hem 

stanna kvar 

hos dig 
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Vissa dagar dör folk som vi borde tända ett ljus för 

tillsammans 

sitta på en nedsutten bortglömd krog 

långt ut i förorten 

hålla varandra i handen 

inte räkna dagarna 

bara hålla dem som duvor i våra famnar 

 

jag är din fågel 

du är min 

 

 

 

 



77 
 

 

Man säger att du cyklar förbi här fortfarande 

man har sett dig 

flera gånger 

du kör vårdslöst 

svänger ut framför bilarna 

cykellyktan som flämtar ljusgul 

rasslet av kedjeskyddet 

 

jag har sett dig 

skrek något som tågräls 

som en olycka 

och sedan blev allt stilla 

såg dig tona ut 

den svaga baklyktan 

lyste röd 

jag såg på mina händer 

tänkte på dina 

 

asfalten var svartblöt 

det blöta när bilarna 

det rytmiska ljudet från trafikljusen 
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Så dog din mamma 

hon hade sagt hon tyckte det var roligt att vi brukade cykla tillsammans 

bara det 

 

köksklockan hade tickat 

bruset från Hornsgatan 

snart skulle hon sticka åt dig en peng 

som du var liten pojke fortfarande 

ni drack kaffe nu 

snart skulle du gå 

 

trevligt att ni cyklar tillsammans! 

bara det 

sedan dog hon  

du hade inte berättat mer om oss 

hon kunde säga sorgliga saker som gjorde ont 

riva glansen av något vackert 

vi hade precis träffats 

du behöll det för dig själv 
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Du kom med famnen full av skymningsfuktiga pioner till mig 

jag glömmer det aldrig 

fukten, doften 

deras kupade munnar 

skymning Stockholm vår födelsestad 

så mycket vi delade 

det var det vi alltid bar med oss mellan oss 

underläget 

bristen 

hungern 

viljan att kunna överösa 

när det fanns 

komma hem i skymningen med famnen full 

mat 

kärlek 

blommor 

hur du kom svettig med andan i halsen 

skjortbröstet öppet och stjälkarna och de kupade blomkuporna 

ibland hade de slagit ut 

som tungor hängde de ut från din famn 

bedövade med sin doft 

och du med din doft på det 

de fuktiga bladen  

från ditt bröst mot mitt bröst 

nakna bland alla våta blombladen 
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Du var tunga pioner 

regnvåt jord 

kaprifolen som slingrade 

 

ljuslågan i lyktan på det vingliga träbordet 

nätter vi såg stjärnorna 

 

du var 

den solblekta rullgardinen som andades i nattvinden från det öppna fönstret 

gryningsljuset som trängde sig in 

 

högst uppe på rullstensåsen 

var du hela himlavalvet 
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Jag minns alla nätter 

nej jag minns inte alla nätter 

jag minns en del av dem 

mest minns jag känslan av att inte kunna omfamna nätternas dofter 

det fulla bröstet som tryckte mot den ljumma luften 

som varma andetag 

dina 

mot mitt ansikte 

 

och så pulserandet 

den stora ensamheten på de trötta krogarna i gryningen 

alla de som måste gå hem med sprucken längtan som ett kors runt halsen 

alla de som sitter i ensamma kök och dricker mjölk efter att nattbussen kört dem hem 

kanske en katt som också dricker lite 

annars bara 

en köksklocka 

och grannar som är uppe tidigt 

ska på landet 

ska på tur 

ska putsa bilen 

de går med raska steg 

 

jag minns inte alla nätterna 

men jag minns nätterna vi cyklade genom hela stan 

 

som fåglar 

klippte vi gator med vingspetsarna 

i Haga blev det tyst 
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endast gruset under däcken 

larmet 

som borttorkat med en trasa 

det var så tyst att vi kunde höra hur det växte 

 

mellan oss 
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Timmarna av väntan 

de blå rosa grå 

till du skulle komma uppför backen 

slängigt 

det var något med rytmen när du gick i svart 

så knastret av gruset 

tyngden av dig när du stiger upp på terrassen 

ställer ifrån dig saxen och spaden 

sköljer ansiktet i vatten ur kupade händer 

 

motorvägen bortom fågelkvittret 

och åsen som rullar upp mot de vita drivorna av moln 
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Vi gifte oss när morgonen var blekrosa 

du plockade min brudbukett där i sluttningen 

gula och röda blommor 

på blomsterspråk det som fyllde våra liv sedan 

passionen 

sveken 

 

vi stod på yttersta klippspetsen  

som en enda sammansmält galjonsfigur  

när vi trädde ringarna 

 

getterna på sluttningen 

blå sköldpaddor låg i gräset  

det var så allvarligt i just den stunden 

 

det var en het dag  

dalen böljade blekt mot havet som var nästan vitt 
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Per Blomqvist 

 

 

 

Konstnärskollektivet "Biohazard gorillas" 

manifesterades tvåtusenelva på initiativ av Per 

Blomqvist tillsammans med Patrik Blomqvist.  

 

Så här långt har de släppt två diktbilderböcker 

och en app. Appen är musiksatt av Fantomen K. 

Sök på "Dagen efter" i AppStore. 

 

Kollektivets symbol [den giftiga apan] 

materialiserades i samband med den andra 

diktboken "Dagen efter orden" och symboliserar 

"Biohazard gorillas" kärnvärden; Mutation, 

humor och oberäknelighet.  

 

Bibliografi: 

2011-09-22 "Livet på 60 grader" (King ink) 

2011-05-20 "Dagen efter orden" (BoD) 

 

Per Blomqvist dikter kan du läsa på www.poeter.se/perblomqvist Han är även publicerad i diverse antologier. Exempel 

på detta är 181 Dikter till Tranströmer och Svensk Poet 2011. 

http://www.poeter.se/perblomqvist
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Ett färglöst bollhav - kärlek är allt du behöver. 

 

Äter på kinabuffén igen.  

Du fattar aldrig riktigt varför.  

Inte jag heller om jag ska vara ärlig.  

Är bara sugen på att snacka.  

Ingetdera funkar särskilt bra.  

Vi pratar likt inredningen,  

daterat slitet och uppgivet tröttsamt.  

Ölen gör din röst klen och fånig.  

Du skojar om att vaska en kines.  

Jag drömmer att hela 80-tals lokalen fylls till bredden med färgglada plastbollar. Ett bollhav så jag slipper skämmas för 

kärleken.  

 

Ute regnar det katter och hundar. Ett bra väder att dricka öl i.  

Du är rödare än vanligt  

Pratar om gym  

som vanligt gör du motsatsen.  

 

De intränade dropparna kommer dock inifrån. En smal tråd trillar ut ur ditt öga. Vänskapen försvann när du sa att allt 

du behöver är kärlek. 
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/Korrekturläs livet/ 

 

Döden rör mig  

tillbaka  

 

letandes i skir molnficka  

du gav  

mjuka orädda minnen  

Men nej  

mors mor kommer aldrig åter  

du får aldrig läsa mina ord  

 

idag  

din kärlek, min styrka. 
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/förlåtelsens dans/ 

 

var det något mer 

jag går ut genom dörren 

in i ljuset 

pussar himlen blå 

herren rodnar  

ser min ängel 

du vilar i min famn 

vi gungar tryggt  

sida till sida 

livet vårt lexikon 

rytmen vår värld 

orden drunknar 

du försvinner in i mitt bröst. 

under ytan hör ingen gråten. 
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/Här upphör allmän väg/ 

 

Jag skriver till dig från ett avlägset hav. Kom inte in med din närhet och skirt böljande hår. Tystnadens handling öppnar 

till tårar. Vågen kryper tätt intill, ljusare, nu nästan helt färglös. Kärleken kommer att förgöra oss.  

 

Vi behåller allt som det är och missar det vackra bruset. 
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/paskill/ 

 

landet utom sig 

landet inom dig 

varje år ska du få en ny sked 

grattis  

det är bara att le och ta emot  

älska bort  

ja ja ja 

ge bort en vänskap  

och värva en vinter 

ett verk utan topp och bh  

du byxlöse eldstartare  

varningsklockor som fingrar 

ett ensamt pling 

färdigrätt till ensamrätt. 
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/Mörkrets hjärta/ 

 

en längtan i varje våg 

en tår från varje moln 

visade skuggan 

fallet 

aldrig lyste igenom  

 

vi möts 

bland gravstenar  

jorden lika liten som en gråsten 

inrutat dammfri 

utanför och innan 

sviker 

jag har känt det länge nu. 
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/bottenlöst/ 

 

Gräset drömmer så kliv på. Roten tar oss till ett oavsiktligt djup där leken har upphört. Orden drunknar på land. Fjärran 

vilar på dimmans axlar. Allvaret nära. /Som en blixt från en oklar himmel/ Dina tankar seglar ända hit. De borde sedan 

länge brinna på museum. Vi rensade luften. Avslöjandets segel kvarstår uppfällt. Kommer inte tillräckligt nära slutet för 

att börja om kära vän. Kom ihåg vår tid. Glöm aldrig att du är värdefull. Jag minns kyssen. Det vackraste är lånat. 
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Mathias Jansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Jansson (f. 1972) är idag verksam som konstkritiker och webredaktör. Han har sedan ungdomen skrivit poesi 

och dramatik i olika former. Hans dramatik och poesi handlar främst om språkets begränsningar och möjligheter. Meta-

texter och intertextualitet är några nyckelord i Mathias författarskap. Intresset för skrivprocessen och ifrågasättande och 

undersökande av författaren och karaktärens roll är något som ständigt återkommer. Det är inte ovanligt att karaktä-

rerna eller berättarjaget tar över texten och skriver sin egen berättelse eller kliver ut ur fiktionens ramar. I texterna 

pågår en ständig dialog med andra författares verk genom referenser, anspelningar och citat. 
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Flätor 

 

det är historien som gör oss stora 

 

en broderad bonad över sängen 

 

kaffet bränner ännu på tungan 

 

kokkaffe 

kaffepannans 

svarta botten 

sotad 

av vitskinnad björkved 

 

i luften 

en dömd fluga 

kedjad vid glaset 

ett ilsket surrande 

som mäter sig med klockans 

tunga andetag 

 

sakta rinner tidens 

våta timmar 

längs med fönsterrutan 

 

patientens patiens vill inte gå ut 

 

kaffet har torkat 



95 
 

längs bottens spruckna rand 

 

det är historien som gör oss stora 

 

och mörkret som omsluter oss 

 

--- 

 

värmeelementet glöder 

vidgar den dallrande drömmen 

 

kylan kryper in 

genom fodrets bristningar 

 

längs den yttre träpanelen 

klöser klorna 

det är ekorren 

som jagar sin svans 

runt huset 

täckt med stjärnor 

 

mitt i natten 

knäcks en grangren 

av kylan 

av tyngden 

lämnar efter sig 

ett avtryck i historien 

en reva i tystnaden 
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på morgon 

ser jag att 

en älg 

stått och glott in i väggen 

och vid fågelbordet 

ligger ekorren 

stel och död 

 

i söndagstidningens korsord 

är det tre rutor 

för liv 

 

---- 

 

vågen har torkat 

skeppet har gått på grund 

i tiden 

den har alltid hängt 

där på väggen 

 

jag vrider radion 

fångar några dragspelstoner 

ett svagt knastrande 

månsken över ångemanälven 

 

isen ligger ännu metertjock 

lång därnere 

vilar kanske våren 
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jag tar ett glas 

klart 

starkt 

som en soltråle 

lutad mot väggen 

när snön smälter 

 

långt nere under täckena 

och filtarna 

känner jag livet 

som en svag doft 

av svett 
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Marja-Liisa Koski 

Varför skriver jag? 

 

Fantasin har alltid varit min största tillgång. En aldrig 

sinande brunn. En vän i alla livsituationer. Skriva bort 

tunga tankar. Trösta mig själv. Ett seende inåt. Komma 

till det djupet där mitt inre barn är lycklig. Där jag lugnt 

kan betrakta livets olika skeenden. Är bara en trygg 

åskådare av saker som händer. Där befinner jag mig 

nu! 

 

I mina minnen blommar tussilagon och maskrosor som 

vårens första tecken. Vita moln seglar på den klarblåa 

himlen. Djuren betar på ängarna. Jag ser öar, steniga 

stränder, granitklippor.Rosa moln vid solnedgångar. 

Bålens gnistor i sommarnätter. Milda regndroppar. 

Gubben i månen är så tydlig. Där finns smaken av 

abborrar lagade i våta tidningspapper över öppen eld. 

Doften av kaffet innan fiskefärdet i gryningen. Min fars varma leende. Hans hand i min. Jag hör lätet av den gamla 

träbåten med mittenmotorn och känner bensinlukten. Tittar på min lilla jolle som gungar på östersjöns vågor. Min fars 

varma leende. 

 

Det är gott att vandra på minnenas spår. 
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Skymmingens kammare 

 

 

Gatulampans vita ljus 

lyser på 

nedkanande regnpärlor  

i små fönsterrutor. 

Tindrar såsom späda silverstjärnor 

 

Lamporna på gatan släcks. 

Eldtungor leker i kakelugnen. 

Spännande skuggor i mörka rummet 

jagar varandra 

i en ständigt föränderlig lek. 

 

I en medfaren gungstol 

sitter en gammal man. 

Röker pipa. 

Blåser stora rökringar. 

 

Håller ögonen på händelser i rummet. 
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Fågelskrämman 

 

Strax lämnar svalorna den kalla Norden 

flyttar söderut till den varma solen 

med vida gröna stränder 

i fjärran länder. 

 

- Flyg små fåglar, flyg - nu är det åter höst 

ekar vindens grova röst.  

-Redan lyser träden i brons och lila 

snart träder Nordens jord i vintervila. 

 

På den tomma åkern härhemma 

bor endast en ensam fågelskrämma. 

Vad tänker den i sin ensamhet 

svårt att svara - ingen vet. 
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Gömda tårar 

 

Gråt döljer jag 

tills daggens skimmer syns 

på den höga strandens gräs 

runt vattendragens mynning 

tidigt, i solens svaga sken 

under en gryende morgon. 

Tårarna, såsom glänsande pärlor 

skänker jag då 

i älvens vård 

 

att med strömmens kraft 

stillsamt föras 

mot oceanens kärleksfulla famn. 
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Ensamhetens ö 

 

Ovan ensamhetens ö 

speglar månen sig 

mot en mörk, djup sjö. 

Vattnet döljer en hemlighet 

står stilla 

gömmer gåtor milt, diskret. 

 

En man rundar stranden 

sitter ner 

minns kärleksbanden. 

 

Det träder fram ljuva bilder 

en far förbi 

hon med röda äppelkinder. 

Vinden viskar – glöm allt från förr  

nu stänger vi 

det förflutnas dörr.  
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Skymningens kammare 

 

Gatulampans vita ljus 

lyser på 

nedkanande regnpärlor 

i små fönsterrutor 

Tindrande såsom späda silverstjärnor.  

Lamporna på gatan släcks. 

Eldtungor leker i kakelugnen. 

Spännande skuggor i mörka rummet 

jagar varandra 

i en ständigt föränderlig lek. 

I en medfaren gungstol 

sitter en gammal man. 

Röker pipa. 

Blåser stora rökringar. 

Håller ögonen på händelser i rummet. 
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Farväl 

 

körbärsträden 

har tappat sina rosa klasar 

sista tåget har passerat 

ljusen är släckta på en tystlåten station 

det har varit dags för avsked 

endast jag står kvar i mörkret 

 

med en stilla undran 

 

lyckades jag säga farväl med värdighet? 

 



105 
 

 

Cirkuselefanten 

 

 

Cirkus elefanten hade fått nog 

en sommardag, tog han och drog. 

Han fick inte vara med i cirkuskören 

och var sur på den tjocka direktören. 

Han skulle minsann, inga konster göra. 

Nu fick de andra hans nummer föra. 

– Må det vara katten eller lilla hästen 

i värsta fall får de fråga prästen, 

sa elefanten när han gick 

och slängde fram en ilsken blick. 

På vägen mötte han en prydlig tant. 

Det jag berättar är verkligen sant! 

Tanten hon sa, – Sluta vara sur! 

Att du träffat mig ger dig tur! 

Tanten råka vara, en gammal ballerina. 

Snart kunde elefanten dansa på lina. 

Trots att direktören hade ont i tanden 

sprang han ut med sin hatt i handen 

för att hämta elefanten 

hos den fina tanten. 

– Kära elefanten, om vi slutar fred 

lovar jag att du får vara med, 

sa cirkusdirektören 

nickande mot kören. 
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– Men om någon skulle flina 

börja inte grina! 

Elefanten fick sjunga en liten trudelutt. 

Dansa på linan och göra snygga skutt. 

I cirkustältet rådde, stor glädjeyra 

inga miner syntes, tvära eller sura. 

Oj, oj, oj! 

Det var riktigt skoj! 
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Kofröken 

 

En tidig morgon, i en grönskande dal 

vaknade tuppen, gäspade och gal. 

Hönsen sprang och gömde alla äggen. 

Tjuren spanade vid syrenhäggen. 

Kofröken reste sig upp ur sängen 

trampade iväg och betade på ängen. 

Landskapet andades frid och fröjd 

men kofröken, hon var inte nöjd. 

– Flugorna på landet är inte schysta. 

De kunde surra lite mera tysta. 

Varför ska jag här trampa och beta? 

Här finns ju inget värt att leta! 

Jag vill hålla i någons hand 

hitta en kärlek och ha livslångt band. 

Muttrade kon 

med syrlig ton. 

Tjuren kom springande med blommor mellan tänder. 

– Tyvärr, sa den, jag har inga händer. 

Blommorna la den vid kofrökens nos, 

prästkragar och en vacker röd ros. 

 

– Om du så skulle önska, kan vi bli två 

och tillsammans genom livet gå, 

framförde tjuren och såg stilig ut 

och kofröken svarade – Jo, absolut. 
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Lena Keijser 

 

mitt namn är 

Lena Keijser 

 

jag skriver under eller med namnet själsöga 

ett namn jag upplever mig starkt hemma i 

 

vem är jag 

 

vi kan säga så här 

min saga är att 

jag befinner mig i ständiga strömmar 

av bilder i skrift samt måleri 

 

det är min glädje i de stunder bilderna rör vid ögon 
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 (och jag vet) 

 

snövandrare 

skrider 

 

böljande mantlar 

 

skogen är 

bädden jag vilar 

i 

 

trädfolken vakar i eldblad 

 

vinden sluter mina ögon 

 

dina ögon 

kysser mina händer 

 

du lutar dig ömt fram 

stryker lätt undan mitt hår 

kysser mig i nacken 

 

och jag vet 

 

att du finns i intet 

 

du vilken aldrig ens snuddat vid mig 



110 
 

 

 

 

 

 (skall) 

 

skall du orka 

 

resa  

dig 

 

 

ur den dova 

molnklon 

 

se 

 

jag lägger sammetsmantel 

runt dina frusna axlar 

 

 

skall du  

resa 

 

 

jag dyker  

in i stammens ådror 
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däri andas 

ljus samt värme 

 

 

kom 

 

följ mig 

 

till landet  

 

är 
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(skuldermoln) 

 

molnet på 

min vänstra skuldra 

 

 

är en droppe 

 

 

älskade 

se  

 

dess 

öppnande 

 

 

det flyger  

en fjärilsdroppe lätt 

 

in i 

vinden 

 

 

kyss  

mina klara 

ögon 
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(det vita trädet) 

 

det växer ett träd  

med vita blad 

 

dina ögon 

är 

 

 

källan 

 

vilken vattnar 

 

trädets 

 

rötter 

 

 

 

(ofta) 

 

ofta 

sitter 

hon 

 

numer 
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studerandes 

fötternas 

händernas 

ansiktets 

 

linjer 

 

 

djupa 

snuddande 

 

 

hon följer 

linjernas 

vägar 

 

det är ej så 

att hon sörjer dem 

 

hon har  

sörjt 

för 

dem 

 

 

hon sörjer för 

de ofödda 
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(skalbagge) 

 

skalbagge 

i min hand 

 

 

hör sången i 

vinden 

 

 

lyft dina vingar 

vackra 

 

in 

i 

 

rosendalens rena 

 

stämma 

 

 

så fjärran från 

ostämda 
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(höstglödsasken) 

 

 

hon vänder ansiktet in i höstglödsasken 

 

 

 

 

 

du skimrande stråke 

denna höst rör du vid ett hjärta 

bortom skymningssolen 

skymningen fäller blad ned över henne 

en ogenomtränglig ogenomskinlig mantel 

 

 

 

 

 

du skimrande stråke 

denna höst rör du vid ett hjärta 

bortom skymningssolen 

 

 

 

 

hon vänder ansiktet in i höstglödsasken 
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Jessica Huss 

I min presentation är kanske inte det allra mest intressanta 

att få veta om mig att jag heter Jessica, 33 år och är 

studerande, för det är inte den informationen som utgör 

kärnan i mitt skrivande men uppgiften är trots allt relevant 

att dela med sig av till min omvärld. Varför skriver jag? 

Och vad är det som jag skriver om? Är något som jag 

skulle gissa på är mer lockande att få veta. Skrivandet har 

i väldigt många år varit ett slags uttrycksmedel- ett behov 

som är starkare än någon annat i bland och att genom att 

sätta ord på något gör man den eller det synligt genom att 

man inför sig själv erkänner dens existens: en blomma och 

dess alla kronblad kan bli en metafor för livets alla olika val 

vi tvingas ta. Jag skriver oftast om det som finns mellan 

himmel och jord, det existentiella: de stora frågorna, oftast 

i en andlig variant eller i en psykoanalytisk anda med det 

händer också att jag ibland bryter av med en avstickare 

bara för att piffa upp och ta det stora med en klackspark: 

om ens bara för en dag. 



118 
 

 

 

 

 

 

Fjärilslängtan. 

 

Du kristallklara längtan, du bitterljuva månstråle. 

Din fjärils vingars helighet. 

Jag ska ej fördöma din hunger och nyfikenhet. 

Livets frukter måste upptäckas för att ätas. 

De förgås av dem som nekar och deras tro måste då rätas. 

 

Du frostbitna människoros, du gudomliga människomö. 

Ditt arma hjärta klappar vilt. 

Din vilja är stark, ditt blod är varmt. 

Jag ska ej förhindra dig att känna. 

Det stora som det är- 

En rädsla att våga lämna! 
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Drick mitt moln. 

 

Drick mitt moln, av himlen klart. 

Se det späda och ljusa- 

växa fort, av en förunderlig fart. 

 

Ge inte upp. 

Gå inte mig snabbt förbi. 

Skynda mot målet mitt långsamt. 

Smidigt, drömskt och fortsatt, hederligt fri. 
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Nyckel till frihet. 

 

I hela mitt liv har jag sökt efter den nyckeln till det hänglås som jag föddes med. 

Förlorad för alltid trodde jag. 

Förgäves letade jag ändå. 

Att jag bar den kring min egen hals, vill jag inte förstå. 

Förblindad av rädsla kunde jag den inte se. 

 

I spegelbilden möttes jag varje dag av svaret. 

Den viskade en sanning som jag inte ville höra: 

”Bryt dig fri, ta dig loss, du måste våga ta mig i din hand 

jag hänger kring din hals”! 

 

Gör det nu och jag ska berätta för dig vad jag kan: 

Trotsa din rädsla, jag ger dig min kraft. 

Jag är den du föddes med, den bästa vän du någonsin haft. 

Jag kan öppna dörrar och krossa feghet. 

Jag är en bro till mycket. 

Jag är din lycka - jag är din nyckel till frihet! 
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De goda mödrarna. 

 

De goda mödrarna tar emot oavsett vem, 

som faller eller står. 

De breder ut sina armars långa skugga. 

Beskyddande dem vaktar det lilla och vägleder de små. 

Tro sig höras det som sägs med stängda munnar. 

Tyder tecken gott i blickar och i det stumma. 

 

De goda mödrarna beklagar sig aldrig över din skuld och skam. 

De lyfter i stället upp dig, torkar bort din tår och tar dig i sin famn. 

Inför dem är du lika som alla och ska behandlas likadant så. 

 

De goda mödrarna tänker på oss, dag som natt. 

Dem vaktar tryggheten i sina hem och även oss vart vi än går. 

Vi faller aldrig ur glömska, varken i själ eller i hjärta. 

I deras skuggor finns livserfarenheten. 

Livet, tron, kärleken och smärtan. 
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Gudapar. 

 

Han tröstar gott när alla andra går förbi. 

Hon vägleder starkt och klokt. 

Hennes önskan ska för evigt bli. 

 

Hans faders arm ska alltid råda. 

Hennes moders kärlek ska vi vackert vårda. 

Dem omhuldar det svåra och kalla. 

Dem tar oss i hand och älskar oss alla. 

 

Det vägleder oss förbi det svaga och mörka. 

Han skrattar gott när det svåra går förbi. 

Hennes moders öga ser rättvist allt- 

Säger sig veta vår sanning i gott och sant. 

 

De kramar det lilla och får det att svalla. 

Det kallas för hjärtat och det finns inom oss alla! 

 

Amen. 
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Älskad vare du. 

 

Det nya livet välkomnade mig med öppna armar och sa: 

– kom mitt barn! 

Hos oss kan du växa och gro och bli stark och frisk igen. 

Så som du, en gång i tiden var. 

Svälj din stolthet, torka bort dina tårar. 

Och kliv in i våran värld. 

Hos oss är du älskad och trygg. 

Känn din tillit barn! 

Ty livet, vill dig väl! 

 

Amen. 
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Tor-Björn Fjellner 

 

Jag arbetar med IT, mobiltelefoni och marketing och trivs i 

gränslandet mellan kreativitet och teknik. Har arbetat i många olika 

länder och bor nu i Barcelona. Skriver regelbundet på: 

www.poeter.se/tobi http://twitter.com/MikroPoeten, 

www.facebook.com/tobi.skriver och www.tobi3.se (På tobi3 finns 

även texter på ryska och engelska). 
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Ordhinnor 

 

Händelser, 

Tankar, 

Känslor: 

I mötet med mig, blir de 

ordhinnor. 

Jag ser ut som en lök 

under flera lager av  

ordhinnor. 

När jag klär av mig mina 

ordhinnor 

blir de dikter. 

För att hitta mig själv 

skriver jag av mig alla 

ordhinnor 

jag kan finna. 

Men precis som i löken 

blir det alldeles tomt 

när det sista lagret av 

ordhinnor 

skalats bort. 

Om tid finns 

låter jag det puttra, 

tills mina 

ordhinnor 

blir blankt genomskinliga, 
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sirligt vackra 

och goda. 

Men frågan kvarstår: 

Är jag något mer, än bara 

ordhinnor? 
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Orden är som dansande nattfjärilar 

 

Jag vaknar mitt i natten 

Orden kommer flygande, 

virvlar runt mig  

likt nattfjärilar 

runt en lykta  

i sensommarnatten. 

Oordnad dans, 

varken jenka eller disco. 

Möjligen Square Dance: 

Jag inser att jag i viss mån 

kan styra orden  

och deras ordning 

som en Caller: 

Allemande Left; 

Heads Promenade! 

Förvirrad, skriver jag  

ett par rader 

och somnar om. 

På morgonen upptäcker  

jag silverdamm  

på mina händer. 

De sköra orden 

har färgat av sig. 
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Poesi och stövlar 

 

- Poesi och stövlar hör inte ihop, sa hon. 

...Men poesi värmer själen, som ett par vinterstövlar värmer fötterna en blåsig söndag i januari. 

...Poesin skyddar tanken, som ett par vattentäta fiskarstövlar. 

...Poesin tar dig på resa till sagolika platser, som sjumilastövlarna. 

- Poesi och stövlar hör inte ihop, sa hon. 

Hon hade fel. 
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Fångar ett blad 

 

Ett gulbrunt lönnlöv singlar genom luften 

och landar i min utsträckta hand. 

Dess spretande fingrar mäter sig mot mina. 

Kan jag stoppa hösten 

genom att måla bladen gröna 

och sätta tillbaka dem i deras träd? 

Kommer hösten senare 

om jag tänder starka lampor 

vid den alltför tidiga skymningen? 

Om jag vägrar plocka bär och svamp 

kan jag då ignorera hösten? 

Eller är hösten 

bara 

en del av naturens  

ständiga förnyelse? 
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Vill inte ha tid och lust för "lagom"! 

 

Livet är för kort för att man skall slösa tid på att vara som alla andra är. 

Livet är för kort för att man skall slösa tid på att vara som alla andra dagar. 

Våga sticka ut ur mängden; Lysa som en sol. 

Våga göra fel, om det är rätt för dig! 

Dröm! Hur skall du någonsin kunna nå dina drömmar om du inte har några! 

Gör något oväntat - idag. 

Lev! 
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Inspiration 

 

Inspiration är en lurig sak. 

Man kan leta överallt, utan att hitta den. 

Den blir ännu svårare att hitta om man tänder ficklampan. 

Det är nämligen tvärtom, att inspirationen behöver hitta dig. 

Så medan du väntar på inspirationen, gör något trevligt: Läs, sticka, samtala, promenera, sjung... 

Kanske sov en stund. 

Ja, nästan vad som helst, utom att titta på TV. 

När så inspirationen plötsligt dyker upp, då gäller det att vara beredd. 

Hälsa inspirationen välkommen, bjud på en kopp te, och sätt igång att arbeta. Det går ju bara såå 

mycket lättare att jobba när inspirationen har infunnit sig! 

När du blir lite vanare, så kommer du att ha lite bättre koll på var just inspirationen brukar hitta dig 

någonstans. 

Då finns det chans att inspirationen börjar spira, något som jag önskar alla goda människor. 

PS! Om du känner att du faktiskt får inspiration från TV, så kanske det inte heller är helt fel... 
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Cirkeln är en parabel 

 

Det monotona upprepandets 

cirkel 

har brutits upp 

till en vid parabel 

som leder 

framåt. 

Ta min hand 

så går vi gemensamt 

in i framtiden! 
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Läs för mig dina dikter 

 

Läs för mig dina dikter! 

som sätter ord på det obeskrivliga; 

som ger form åt det ogripbara; 

som förklarar det obegripliga; 

som gör att jag klarar livet! 

Läs för mig dina dikter! 

Din klara stämma  

adderar värme till kylan, 

kramar min ensamhet 

och vägleder i livets dimma,  

som en mistlur,  

(fast vackrare, och utan lur) 

Läs för mig dina dikter! 

De har mening. 

De ger mening. 

De är mening. 

Läs för mig dina dikter! 
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Lindar in i tidningspapper 

 

Hon tog ett äpple åt gången, 

Putsade en aning, 

Granskade det noga, 

Log åt den vackra sommarenergin 

som fanns fångad inuti, 

och lindade in i tidningspapper. 

Sedan gömde hon undan alltihop 

I ett kyligt och svalt rum. 

Flera månader senare, 

då det blivit riktigt kallt och frostigt, 

Tog hon fram dem 

smakade försiktigt, 

mindes 

och njöt. 

Va, skrev jag äpple. Skall ju vara ord: 

Hon tog ett ord åt gången, 

Putsade en aning... 
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Alkemi 

 

Modern alkemi: 

Ta ett vanligt liv 

ditt eget, till exempel 

Och gör guld av det! 
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Edgar Allan Poe  

Eureka 

Översättning: Erik Carlquist 

ellerströms, 174 sidor 

 

Eureka är Edgar Allan Poes 

sista bok. Det är en prosa-

dikt på 174 sidor och ges 

ut av Ellerströms förlag. 

Översättningen står Erik 

Carlquist för och förordet 

Gustav Holmberg.  

Edgar Allan Poe ser sin bok som en konstproduk, 

en dikt som en romantisk berättelse. Han skriver att 

”till de som sätter sin tro till drömmar som enda reali-

teterna överlämnar jag denna bok med sanningar och 

förmedlar den skönhet som i överflöd finns i dess 

sanningar”. 

Hans kunnande är inget att tvivla på han var väl in-

satt i naturvetenskapen och hyste ett stort intresse för 

universum. "Vad är det som inläggs i uttrycket univer-

sum", är en fråga han ställde sig själv och svarade då 

att det är ”stjärnornas universum”. 

Det är en lyrisk och rytmisk text. Han använder sig 

av en del djupa tänkare, sådana som Aries, Aristoteles 

och Kant nämns. Han tar också upp sin tids vetande 

om universum. På några sidor tar han upp texten i 

brevform det är delar som är skrivna av geografen 

Ptolemaios Hepahaistion som han emellanåt tvivlar på, 

det är ett brev där det bland annat skrivs om filoso-

fer och sanningen. Han avslutar brevet med styck-

et: 
Jag har råd att vänta ett århundrade på läsaren, när Gud 

själv har väntat i sextusen år på en observatör. Jag trium-

ferar. Jag har stulit egypternas gyllne hemlighet. Jag skall 

ge fritt utlopp åt min heliga vrede. 

 

Poe anser att det vore orealistiskt och dåraktigt att 

kommentera dessa, enligt honom revolutionära 

fantasier som brevskrivaren hänger sig åt.  

Även om det är fråga om evighet och oändlighet 

då det gäller kosmologin tror inte Poe det finns en 

början och ett slut. Det är genom en gudomlig viljeakt 

som skapelseögonblicket av universum uppstår, tror 

han.  

Han kommer in på det religiösa och att vi tror på 

en Gud. Han skriver att ”vi vet absolut ingenting om 

Guds natur och väsen och för att veta vad han är 

måste vi vara Gud själv”. Han ser Gud som något 

obegripligt, en ande, en ickemateria, ett centrum och 

något oerhört avlägset ut i rymden. Men han skriver 

att vi kanske tror eller inte tror på rymdens ändlighet 

eller oändlighet, det är den mentala uppfattningen om 

ändlighet respektive oändlighet. 

Han tror att allt hänger på Guds vilja och att det är 

hans tanke till upphovet av spridningen i rymden, det 

är den första elementära handling den akt som ut-

strålningen från enheten äger rum. Han har en idé om 
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att stjärnornas universum utgörs av en absolut oänd-

lighet.  

Det låter som ingen tvekan finns i hans tro. Det är 

fängslande tankar han kommer med. Poe hyser en 

stark tror på att hans resonemang inte kan rubbas i 

minsta avseende. Han skriver att ”den människliga 

hjärnan uppenbarligen har en böjelse för det oändli-

ga”.  

Rolf Zanden 

Lennart Hellsing  

Lunch på Klara kyrkogård 

Illustrationer: Fibben Hald 

Nisses böcker, 38 sidor 

 

Två av de mest avgöran-

de intrycken under 

grundkursen i litteraturve-

tenskap var TS Eliots Det 

öde landet och ett hop-

klistrat antal dikter av 

Lennart Hellsing. Man kan 

tycka att det är lite fånigt, 

att de två poeterna så att 

säga verkar i varsin ände 

av poesin, i det oerhört 

svårbegripliga och mång-

bottnade och i barnlittera-

turen. Då har man inte förstått hur komplex barnpoesi 

är. För inte länge sedan gav Peter Törnqvist ut en 

diktsamling som i vissa delar liknar Hellsings. Skillna-

den var bara att Törnqvist, som är en oerhört skicklig 

språklig skytt i sin övriga produktion, fullständigt 

missar tavlan. På samma sätt som Hellsing försöker 

Törnqvist tänja gränserna för barns förståelse men 

utan att lyckas göra det annat än plumpt. När sjörö-

varna halsar rom hos Hellsing görs det i en tokrolig 

scen.  
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Lunch på Klara kyrkogård är en rundvandring bland 

de historiska gravarna på kyrkogården. I slutet finns 

ett register över vilka personer som nämns, kanske 

främst för att de högläsande vuxna ska ha något att 

falla tillbaka på vid frågor. Redan inledningsvis grabbar 

Hellsings absurda humor tag i läsaren. I den första 

dikten målas en stressig stadsscen upp, vilken på 

nästa sida följs upp med: 

 

Här på Klarakyrkogården 
möter oss en annan scen.  
Hit drar folk för att luncha 
på de dödas bleka ben. 

 

Picknickgästerna åkallar de gamla andarna och genast 

dyker Bellman, fru Warg och fru Lenngren upp från 

sina gravar och ges en strof. Stroferna stärks av bo-

kens stora och mycket avlånga form (som en kista?) 

och Fibben Halds fina teckningskollage, vilka gör att 

man tillsammans med barnet efter läsningen enkelt 

kan glida över i att göra egna kollage utifrån bokens 

texter.  

En favorit är strofen om Nils Ferlin: 

 

Ja om halsen är han mager 
och för övrigt nog så smärt. 
lider lite av podager 
Men är annars helt alert.  
Han kom till tabledåten 
nyss med fimpens sista bloss.  

Spara en bit pizza åten 
och släpp en pilsner loss. 

 

Även om det finns en hel del ord som bör förklaras för 

barn fungerar boken till följd av rytmiken och de kluri-

ga rimmen. Dessutom blir den en allmänbildningsresa 

(kanske också för den vuxna) genom Klara kyrkogårds 

personligheter. Kollagebilderna ger ingång till egen lek 

efteråt. Boken är kort sagt både lekfull, intelligent och 

allmänbildade. Som Hellsings författarskap i stort. 

Mycket mer kan man inte begära.  

 

Peter Nyberg 
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Karin Boye  

Javisst gör det ont: Dikter i urval 

Bakhåll, 160 sidor 

 

Jag när en föreställning 

om att det finns fyra 

diktare som framför andra 

fyller människors bokhyl-

lor: Gustav Fröding, Nils 

Ferlin, Edith Södergran 

och Karin Boye. Vidare 

föreställer jag mig att 

orsaken är likartad: De 

skriver alla om männi-

skans skröplighet men lyckas gestalta sina karaktärers 

styrka. Till och med deras biografier tycks stämma 

överens. I livet framstår de som oerhört olyckliga av 

skilda skäl, men framför allt för att de inte fullt ut har 

kunnat hantera sina förutsättningar som människor, 

undantaget Edith Södergran som större delen av livet 

var döende och sängliggande men ändå fann glädje i 

korrespondenser och diktning. 

Pia-Kristina Garde har skrivit efterordet till Bakhålls 

nya samlade verk av Karin Boye. I essän läggs fokus 

på hur skör Boye var och på hur promiskuöst hennes 

liv tedde sig. Utan den drivkraft som blev hennes öde, 

bisexualiteten, skulle diktningen sannolikt ha blivit 

annorlunda. Genom att ägna sig åt psykoterapi och 

kristendom försökte hon ”bota” sin sexuella läggning. 

Föräldrarnas problem som gjorde att de inte ägnade 

dottern nog mycket uppmärksamhet, de ständiga 

förälskelserna, de korta förhållandena och ett liv som 

när det sammanfattas över ett fåtal sidor ter sig fyllt 

av desperation förklarar på ett bra sätt varför Boye 

gömde sig i en klippskreva med en burk sömnpiller.  

Av de fyra inledningsvis nämnda tror jag ingen poet 

har givits ut i så många samlade verk som Karin Boye. 

Att hon finns med i Bakhålls serie med stora författare 

ter sig naturligt. Boken är, som alla böcker i serien, 

fint formgiven. Urvalet av dikter är någorlunda tradi-

tionellt, visst går det att ta bort enstaka dikter eller 

placera enstaka dikter i samlingen, men som helhet 

har ett signifikativt urval skett.  

Vad som fascinerar när jag åter läser igenom dik-

terna är att flera av symbolerna som används blivit 

klichéer idag, inte minst till följd av Boyes diktning: 

Blomman, sköldmön, stjärnorna, trädet, keruben, 

kroppen-själen och så vidare. Orden och bilderna är 

omöjliga att använda som annat än allusioner för nya 

diktare eftersom de satt så starka avtryck inom männi-

skor. Så är det givetvis med de klassiska rader som 

bokens titel kommer ifrån och i ”I rörelse” och i ”Från 

en stygg flicka” och i ”Sköldmön” och i en mängd 

andra dikter. De har tillsammans med sin poet uppgått 

i en allmänmänskligt kanon och därmed odödliggjorts.  

Visserligen är Boye mästerlig rytmiker – det är inte 

underligt att just hon tillsammans med Erik Mesterton 
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fick översätta Eliots The Waste Land – och hennes rim 

är givetvis välfunna, men det är framför allt förhållan-

det mellan styrka och svaghet i dikterna som gör dem 

fascinerande. Hennes egen desperation efter den 

bekräftelse hon inte fick i barndomen har transforme-

rats till poesi och gör dikterna gripande till följd av att 

den gestaltas genom en så bred och vardaglig bild-

värld. Ytterst få dikter anspelar på företeelser som 

tycks oss främmande. Vi har sett stjärnorna, blom-

morna, träden. Vi har bara inte sett dem genom Boyes 

temperament innan vi läst hennes dikter. Och just det 

är signumet för en mästerlig diktare.  

 

Hur kan jag säga om din röst är vacker. 
Jag vet ju bara, att den genomtränger mig 
och kommer mig att darra som ett löv 
och trasar sönder mig och spränger mig. 
Vad vet jag om din hud och dina lemmar. 
Det bara skakar mig att de är dina,  
så att för mig finns ingen sömn och vila, 
tills de är mina. 

Peter Nyberg 

 

 

Nils Bolander  

i går i dag i morgon 

Votum, 144 sidor 

 

Vissa poeter ingår i 

kretslopp som befin-

ner sig utanför den 

gängse poesin. Det 

kristna kretsloppet 

tycks i mycket slutet 

men det finns några 

få gränsöverträdare: 

Jesper Svenbro i sina senare böcker eller Bo Setterlind 

till exempel. Orsaken är förstås att deras diktning 

delvis befann sig utanför det renodlade kristna eller 

det renodlade profana. Ofta tenderar poeterna i det 

kristna kretsloppet att producera böner eller lovsånger 

till Gud, vilket för en profan publik ter sig högspänt 

och ensidigt. 

Nils Bolander var till yrket präst och slutade sitt liv 

som biskop i Lunds stift 1959. Hyllningen till honom, i 

går i dag i morgon, är mycket vacker och påkostad. 

Dikter och bilder varvas, oftast på ett mycket fördelak-

tigt sätt. De färgrika närbilderna på ting fyller boken 

med atmosfär och det är en välgärning att förlaget 

inte har snålat med färgtrycket. Urvalet av dikter är 

gjort av Bolanders två släktingar och två beundrare. 

Boken består av delar där de får presentera sitt per-

spektiv på diktaren och därefter hans dikter. Framför 
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allt blir jag berörd av Bengt Bolanders text om fadern 

eftersom den visar hur det vardagliga ur ett annat 

perspektiv kan vara det extraordinära.  

På baksidan av boken står det att Bolander är en av 

Sveriges mest lästa kristna poeter. Av naturliga orsa-

ker är kristna ett viktigt ord. Boken består av lovsång-

er och reflektioner runt Guds funktion. Grundtonen i 

de flesta dikter är vemodet. Det är inte lätt att vara 

människa. Ljuset är Gud. Det är Gud som får vandra-

ren att fortsätta gå, Gud som tar emot oss efter dö-

den, Gud som är den trogna vännen.  

 

Han sade: Jag är för ung, 
För menlös i tanken och växten. 
Då föll Guds ande tvingande tung 
På hans själ och dikterade texten. 
 

Just kontrasten mellan människans otillräcklighet 

och Guds hjälp återkommer gång på gång i Bolanders 

dikter. Som synes är dikterna genomgående skickligt 

rytmiserade och rimmade. Ofta kommer jag att tänka 

på Nils Ferlin. Även han en kristen mystiker men det 

finns en uppenbar skillnad mellan de två: Ferlin förkla-

rade aldrig sin dikt. En svaghet hos Bolander är beho-

vet att förklara, att tydliggöra, något som leder till att 

läsaren får allt serverat och att dikten förlorar en hel 

del av sin spänning. Bolander hade kunnat vara en 

originell diktare, flera av bilderna som används fasci-

nerar, åtminstone tills de får sin entydiga förklaring. 

Bolander är predikande präst och vänder sig därför till 

sin församling med sin dikt, vilket är detsamma som 

att vända sig bort från en bredare läsgrupp utanför det 

kristna kretsloppet.  

I en text kommenterar Theodore Kallifatides den 

kritik han får för sina böcker. Han menar att kritiken 

han får i Sverige är vad som hyllas i Grekland och vice 

versa. Det gör att han måste ha vissa element som 

han på förhand vet kommer att kritiseras (och hyllas) i 

sina böcker. Samma problematik finns i Nils Bolanders 

bok. Den alltför myckna och uppenbara Gudshyllning-

en gör honom så nyanslös att han inte kommer in i 

den profana världen samtidigt som den gör att han 

hyllas i den kristna. I sina bästa stunder, när det 

kristna är nedtonat och det mänskliga träder fram är 

Bolander verkligen njutbar, oavsett vilket kretslopp 

man befinner sig i:  
 

Vi gingo båda i fällan 
och tappade sans och takt.  
Nu står där ett ord oss emellan, 
ett ord som aldrig blev sagt. 
Det vackraste ord vi äga 
skiljer oss ännu åt. 
Vem av oss två skall säga 
först ett blygt: Förlåt? 

 

Peter Nyberg 
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Kiin Ekelin, Stina Larsson & Erik Malmberg  

Livstecken: Dikter att drömma till 

Boklarssons, 174 sidor 

 

Livstecken är en dikt-

antologi med tre poeter 

Kiin Ekelin Wick, Stina 

Larsson och Erik Malm-

berg. Illustrationerna 

står Joakim Larsson för 

och utgivningen Bok-

larssons förlag. Varje 

poet gör en inledning 

av sin del av boken 

med en beskrivning av sin känsla för livet. 

Livstecken är en bra titel för boken. Temat är livet 

och kärleken. Det är poeter med lättbegripliga texter 

om livet. 

Den som inleder boken är Kiin Ekelin Wick med ett 

stycke där hon skriver sina känslor för livet. Hon skri-

ver att hon är en mor som ibland känner sig stor och 

ibland liten och hon finns för sina vänner. Hon känner 

för naturen solen, skuggan, doften av träd och regnets 

friskhet. Det är kärleken och värmen som dominerar i 

hennes dikter. För henne finns ofta ett lidande i kärle-

ken, den är önskan, minnen, mycket längta och det 

känns långt ifrån. Tur är väl kanske att en ängel dyker 

upp ibland. Vädret, landskapet, hav, dag och natt har 

också betydelse hennes dikter. Det har oftast varit 

eller blir men sällan ett nu i hennes texter. Det finns 

många variationer av kärlek enligt henne. Ja, det är 

inte bara kärlek mellan vuxna det finns även kärlek 

till barnet: 

 

Dagen du kom 

så liten 

så ljuv 

oskyldig och klar 

stormen blev en bris 

molnen lättade, lyfte min dis 

 

Stina Larsson inleder sin del med att skriva att hon 

tycker att livet är allvar men också en lek. Om man 

inte tror henne kan man fråga en 5-åring eller 

någon som älskar, säger hon. Hon älskar livet men 

även salt. Man skall ta livet med en nypa salt, tycker 

hon, men också på fullaste allvar, men kan man göra 

både och? För Stina Larsson gäller mycket tiden det är 

årstider, dag och natt och nuet gäller ofta, även tan-

ken har fått en stor plats. Det låter inget vidare då hon 

skriver om världen. Den är kallare än årstiden med snö 

och is då man skall lära sina barn att se på den tycker 

hon. Vart tar vindarna vägen då de vilar frågar hon 

sig. I dikten Återfödd skriver hon att hon skall bli en 

orkan: 

 

En orkan skall jag bli 

Jag är rädd för orkaner 

Tycker inte om när huset gungar 
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Och träden faller 

Till och med de starkaste faller 

Vill jag det 

 

 

Erik Malmberg inleder med att skriva om ett seniorliv 

där han sitter under eken och njuter blomdoften där 

frihet och möjlighet finns att skapa något utan att 

snegla på plånboken eller klockan. Även Erik Malmberg 

skriver mycket om tiden årstiden, dygnet och minnen. 

Även liemannen och såningsmannen har han givit 

plats i sin text. Det känns som tiden och livet rusar 

iväg hos Erik Malmberg att tiden gått oss förbi, livet är 

för kort men kan ändå vara lyckligt skriver han: 

 

Tidevarv komma – tidevarv gå 

lyckligast är den som leva får 

i frid och harmoni 

innan vår korta jordetid är förbi  
 

Livstecken är en diktsamling med en lättförståelig 

och öppen text om tid, liv och kärlek som man gärna 

läser om. 

Rolf Zandén 

 

 

Paul Muldoon  

En hare på Aldergrove 

Översättning: Lars-Håkan Svensson 

ellerströms, 104 sidor 

 

Paul Muldoon är full av 

infall och associatio-

ner, när han skriver, 

han blottlägger okän-

da samband, han 

arbetar med metaforer 

till bristningsgränsen, 

orden far inte sällan 

iväg i långa prosalyris-

ka sjok. Och hela tiden 

avviker han från sitt huvudspår, kommer så att tänka 

på något annat och så något annat igen, det fortsätter 

så hela tiden. Men han har en ordglädje och en energi 

i sitt skrivande, som smittar, bäst är han när han 

skriver om sin hemmiljö och sin lokalhistoria, då blir 

han som en god ordekvilibrist, de långa prosadikterna 

är för sega för mig, gärna med en intellektuell arro-

gans och stängdhet. Bäst tycker jag om de små och 

rappa ögonblicksbilderna. 

 

Strandpiparna landar tvärt, lyfter sen igen 
för de är inkarnationen av regn. 
eller om kustsnäpporna: 
Dagen när vår son ska födas är samma dag 
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som kustsnäpporna beräknas anlända 
från Chile till Polcirkeln 
där de ska bygga bo på tundran 
en knapp halvmeter 
från den plats där de en gång kläcktes. 

 

Paul Muldoon skriver gärna om lantliga motiv, han 

fångar vardagliga, små händelser med stor skärpa och 

precision. Samtidigt växlar han i sin poesi mellan 

realism och en långt driven abstraktion, han verkar 

road av att skifta mellan dessa perspektiv, han odlar 

med lekfull förtjusning sina ordlekar, gärna i bunden 

form, i synnerhet i sonetter. 

Det är ändå detta med något annat, som kommer 

emellan, som består och fastnar efter läsningen. Han 

namnger även en dikt Något annat. 

 

När din hummer lyftes upp ur vattentanken 
för att bli vägd 
kom jag att tänka på vejde, 
på krapprot, på flyktigt indigo- 
bläck, på hur Nerval 
tyckte om att 
ta en hummer på promenad 
i en florstunn tråd… 

Bo Bjelvehammar 

 

 

Nina Södergren  

Högt ärade trana 

Brutus Östlings bokför-

lag Symposion, 238 

sidor 

 

Det finns två ord, som 

kommer farande här, 

platsens poesi. Nina 

Södergren har det 

öländska landskapet 

som klangbotten i 

många av sina dikter, 

det hindrar inte att hon 

i sin tidiga diktning gör nedslag i andra kulturer och 

länder. Ordet nedslag är inget dumt ord i detta sam-

manhang, det är vad Nina Södergren gör i sin vardag, 

hon lägger örat mot marken och vänder ögat mot 

himlen och uppmärksammar små förändringar och 

skiftningar. Hon har väl utvecklade antenner som 

sköter perceptionen och så lämnar hon till alla som vill 

läsa, underbara avtryck och expressiva impressioner. 

 

Mellan svärdsliljorna 

simmar en snok 

Högburet huvud 

Fläckar på kinderna 

Gula som liljornas kronblad 

Ögonen spejar försiktigt 
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över vattenytan 

när den lämnar strandkanten 

och blir ormlilja i sjödjupet 
 

Nina Södergren har skrivit poesi under lång tid, hon är 

en lyrisk traditionalist, ingen språkförnyare. Det bety-

der inte att det inte finns rörelse eller utveckling i 

hennes produktion. De nya dikterna visar på en större 

direkthet och skärpa i tilltalet och en påtaglig mognad i 

klangfärgen. Nina Södergren rör sig i en nära vardag-

lighet, som hon laddar med både en fördjupning och 

förtätning. 

Det är ett myller och ett liv bland framför allt djur, 

men även döden kommer på besök, som den våren 

när solen kom en dag för sent och gav en vår utan 

vipor. Och så en annan dödsbild. 

 

Sovande starflockar 

sprängs med dynamit i Belgien 

(som man gör med vävarfåglarna i Afrika) 

 

Klungor av fågelblommor 

faller och faller 

från körsbärsträden. 
 

Omslagets bild av Maria Södergren är vacker och 

Lennart Sjögrens förord är både initierat och informa-

tivt, det märks att de skriver en poesi, som har stort 

släktskap. 

Bo Bjelvehammar 

 

Camilla Kronholm  

En kärlek så stor 

King Ink, 59 sidor 

 

Att Camilla Kronholm 

vet vad kärlek är det 

intrycket får man då 

man läser hennes 

diktsamling ”En kärlek 

så stor” och bokens 

tema är förstås kärle-

ken. Det är Förlag King 

ink som står för utgivningen av hennes bok.  

Camilla Kronholm börjar sin diktsamling med dikten 

”Älskade” som ger en beskrivning av mycket som 

kärleken innehåller bland annat trygghet, famn, att 

glömma smärtan, kyssar och glädje. 

Andra dikten ”Mindre” är motsatsen den första den 

ger en beskrivning av innehåll att sakna kärleken som 

smärta, ångest, sakna ögonkontakt, tomhet, ensamhet 

och tystnad. Det är ett överflöd av kärlek i Camilla 

Kronholms bok men ibland känns det som en osäker-

het att den ska ta slut hon skriver om stulen tid och 

stulna känslor: 

 

Är så rädd att allt ska ta slut. 

Jag vet att du är inte min. 

Du är bara stulen tid. 
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Stulna känslor. 

En dröm som aldrig kan bli. 
 

Det växlar mellan värme och kyla i dikterna ”Där kylan 

marken kysst, låter du en bädd av kärlek värma mig”, 

men värmen har förstås övertaget. Även mellan ljuset 

och mörkret växlar det. Om man inte vet det så talar 

Camillas dikter om det att kärleken ger vila tack vare 

värmen, det lugna och trygga. Det är en säkerhet i 

Camilla Kronholms texter, det känns som en iver hos 

henne att lära ut vad kärlek är och visst har man lärt 

sig det då man läst hennes dikter, om man nu inte 

visste det innan. 

I hennes texter finns en täthet som inte ger någon 

plats för vila men kärleken som finns där ger kraft. 

Och tiden, hur är det med den i kärleken: 

 

När jag ser dig. 

När jag ser bara dig. 

Stannar all världens klockor. 

Du är min i den tidlösa stunden 
 

De 59 sidorna av kärlek i Camilla Kronholms diktsam-

ling hinner man känna mycket av kärlek och värme 

något som vi behöver i dag. Det är en diktsamling att 

rekommendera.  

Rolf Zandén 

Ann Hallström  

bror mor dotter rekviem 

W & W, 117 sidor 

 

Ann Hallström gav ut 

ett par diktsamlingar i 

början av 2000-talet 

och gjorde sedan ett 

uppehåll till 2010 års 

Saknaden, vari hon 

låtit sig inspireras av 

ett år i Sri Lanka. I Frankrike har poeten bott några år 

och hon översätter engelsk och fransk litteratur. Nu 

utbildar hon sig på Konsthögskolan och har kommit ut 

med decenniets andra bok bror mor dotter rekviem. 

Det globala kan i någon mån sägas vara kvarhållet 

från den föregående boken, liksom den egensinniga 

stilen. Men den här gången handlar dikten uteslutande 

om våld.  

 

blått neonljus 
avskurna bröstvårtor 
bålen uppfläkt  
upptryckta knäskålar armbågar  
urgröpta organ 
hjärnsubstans 
ingen kommer att sakna dig 
bensinångor 
ditt kremerade huvud 
i ugnen 
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Stycket är kännetecknande för Ann Hallströms sätt att 

skriva. Tingen staplas upp, även om de inte genomgå-

ende är lika brutala, och bryts av enstaka meningar 

som tycks komma från olika röster. Tekniken är myck-

et effektiv och skapar ett driv i texten. De konkreta 

substantiven gör dikten visuell, ändå är det svårt att 

vara helt säker på vilken miljö texten avspeglar. En 

stor del av texten tycks befinna sig i ett regelrätt 

helvete där människor plågas, men det är osäkert av 

vilka. Innehållet blir således rått. Här våldtas, lemläs-

tas och sönderslås i strof efter strof. Oftast är våldet 

riktat mot människor som tvingas ta emot det, männi-

skor som inte har någon motkraft. I min läsning är 

många av våldsoffren kvinnor och könet blir en form 

av bestraffningsmekanism. När människorna utsätts 

för sexuellt våld sker den slutgiltiga avhumaniseringen.  

Vissa av dikterna är riktade till ett du som tycks 

föränderligt och rösterna är uttalade av ett oftast dolt 

jag, vilket, som i stycket ovan, är kallt registrerande. 

Det är också en följd av tekniken, att kallt registrera 

besinningslöst våld gör att det oftast frånvarande jaget 

måste uppfattas som oerhört avtrubbat.  

 

minns hur du såg med förakt på min mors händer 
de spruckna naglarna färgerna syran  
äter sig ned i hudens fåror, biter sig kvar 

 

Parallellt med det kallt registrerande finns en drömlik-

het inbyggd i dikten. Allt förändras hela tiden, inget är 

konstant, inte heller dikternas former på sidan. Möjli-

gen kan man se det som förutsättningen för att göra 

den annars ganska monotona helvetesskildringen 

varierande och läsbar.  

Vissa poeter förstår man inte alls, andra tycks ge-

nast gripa tag och rycka in en i texten. Till viss del 

handlar det om smak men också om poetisk skicklig-

het. Ann Hallströms helvetiska text sliter in läsaren i 

fiktionen till följd av en briljant teknik. Läsaren ser de 

mardrömslika händelserna inifrån jaget och vad skulle 

kunna vara värre än att själv uppleva mardrömmen?  

 

bara tomrum 
inte tänka mera 
inga tankar 
du lever 
det är en gåva plåga 
liv är liv 

 

Peter Nyberg 
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Brian Turner  

Skuggornas ständiga larm 

Översättning: Roy Isaksson 

Oppenheim förlag, 87 sidor 

 

För ett par år sedan i 

Istanbul hörde jag 

islamologen Jan 

Hjärpe prata runt 

mytologin som är 

kopplad till profeten 

Mohammeds barn-

dom. Muhammed ska 

ha bott hos sin far-

bror som sålde bilder 

på gudar, något som 

Muhammed givetvis 

tyckte var hemskt. Så en kväll när farbrodern var borta 

slog Muhammed sönder alla bilder utom en; en bild på 

den stora guden. När farbrodern hittade Muhammed 

bland skärvorna klandrade han givetvis sin brorson å 

det strängaste men Muhammed var oberörd och sva-

rade: ”Du vet inte vad du säger”.  

Den korta sekvensen om Muhammeds förebådade 

profetskap återkommer när jag läser Brian Turners dikt 

”Abu Ali stoppar den amerikanska infanteripatrullen 

nära profeten Yanus moské i Mosul, och visa dem 

tyget i sin ficka” i diktboken I skuggornas ständiga 

larm. Tanken bakom mytologin om profeten tycks 

fungera som en klangbotten i Turners dikter och här 

uttalas en parafras i den sista raden: ”Ni förstår inte 

de ord ni uttalar”. Frågan i båda texterna är förstås om 

en människa kan straffas för något man inte har över-

sikt över, något man inte kan greppa med sitt intellekt 

när själva handlingen utförs. I Dantes helvetesvision 

finns Limbo för de som inte har haft möjlighet att höra 

talas om Gud. De straffas inte fysiskt men får heller 

inte uppleva gemenskapen med Gud, vilket leder till en 

inre ofullständighet, en avsaknad av något fundamen-

talt. Till detta Limbo tvingas även soldaterna i Turners 

bok instiga:  
 

Men kommer även Jax och Bosch och min löjtnant att klara 

sig?  

Om vi en dag träffas vid en pool i Kalifornien,  

en dag lika klar som den här, hur ska vi spola av oss 

för att bli kvitt stanken, där vi står runt grillen 

och pratar fotboll – hur? 
 

Dubbelexponeringen mellan krigets verklighet och den 

civila, eller snarare vardagliga, verkligheten efter kriget 

är ett återkommande grepp i och mellan dikterna. Det 

innebär en välkommen skillnad mot Turners debut 

Kulan som kommer där kriget och den mellanmanliga 

gemenskapen i kriget fokuserades. Ytterligare en nivå 

vinns genom referenserna till en rik och fascinerande 

arabisk kultursfär vars syfte just här är att ge stäm-

ningsparalleller till nutidens stridigheter:  
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Aska förmörkade himlen 1258, blod  

flöt i floderna Dajla och Farat,  

Vishetens hus brann ner till grunden  

och kalifen trampades till döds av hästar 

 

Detta var forntidens Bagdad. Juli, och hetta. 

Efter 50 dagars belägring och 40 dagars plundring 

låg 800 000 döda på gatorna, halshuggna 

av mongoler, många kroppar kastade till floden. 

 

Scenen beskrivs vidare tills Turner kommer fram till en 

frågeställning och en sentens:  

 

Vad skulle vi ha att säga om förlust? 

 

Kanske skulle vi börja med att ifrågasätta ordet 

skönhet, oavsett i vilken form den återges –  

kilskrift, papyrus, sten.  
 

Samtidigt som jag är oerhört fascinerad av Turners 

bildvärld, det är tydligt att poeten också är konstnär, 

och uppslukas av referenserna, exemplet med Mu-

hammed är bara ett av flera ställen där jag märker att 

kulturen flätas in i nuet, och skräms av krigsscenerna, 

märker jag att det finns språkliga problem i dikten, 

vilka antagligen är orsaken till att boken inte recense-

rats i någon av de större tidningarna eller tidskrifterna 

samtidigt som Turner internationellt har vunnit utmär-

kelser, till exempel har han nominerats till TS Eliots 

pris. Det är till exempel stor skillnad mellan den svens-

ka titeln och den engelska Phantom Noise, vilken är 

lätt att associera till fantomsmärtor, vilket är precis 

vad boken handlar om: psykiska fantomsmärtor. Poe-

sisverige är språkfascistiskt och det är synd. I ett 

sammanhang där formen antas vara viktigare än 

innehållet sorteras Turner bort på grund av prosaiska 

redogörelser som den ovan. Det förlorar poesin i stort 

på. I skuggornas ständiga larm är nämligen motsatsen 

till konstlös, det är en obehaglig och verklighetsnära 

dykning i den stridande människans psyke. Det är min 

övertygelse att det finns få bättre böcker att sätta i 

händerna på poesiläsare. 

Peter Nyberg 
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Krister Gidlund  

Jord som drömmer 

Heidruns, 91 sidor 

 

Bortom detta stora 

med galaxer, kos-

mos och historia, 

kan vi alla vara i 

vardagen med ord 

eller ordlöshet. Om 

det inte finns något 

att tala om, då kan 

vi tiga, göra ett medvetet val. Krister Gidlund har 

något att säga som angår oss alla, om det lilla i det 

stora, om en ren sommarkväll efter regn, då allt blir så 

tydligt och närgånget, en kväll med oändliga variatio-

ner, där varje människa är ett tecken på ändlighet, vi 

får nöja oss med det som en högtidsstund ger, ”och 

plocka ett par liter hallon” i slänten mot älven. Men det 

finns ingen anledning att trängas i ord; Krister Gidlund 

är sparsmakad med orden, lågmäld och välformulerad. 

Det är ingen poesi, som skriver om många olika sa-

ker, utan det är mycket av få ting, ur naturen och 

vardagen hämtas kraften och energin, några får går till 

vattnet för att dricka, blåmesen vill visa fram sin korta 

sång och en hackspett hamrar, som brukligt. I naturen 

finns ett ljus som är större än det mörker, som tränger 

sig på oss varje dag. Tid, närhet, rörelse och föränd-

ring arbetar tillsammans och så fångas det enkla och 

det kortfattade med utsökthet. 

Även i ett utsnitt ur en stamtavla med en arren-

dator, en småbonde, en socialdemokrat och några 

till märks poetens närvaro i ögonblicksbilder. Om 

socialdemokraten skriver Krister Gidlund; 

 

Han var en 

av dem alla, 

som byggde och ägde landet en tid. 
 

Det är få ord, men de är tillräckliga för att säga det 

som behövs sägas. 

Detta visade sig bli Krister Gidlunds sista dikt-

samling. Han dog 2010, en säregen, klar poetisk röst 

har tystnat, säkert saknade han inför sitt uppbrott 

flyttfåglarna, så skriver han om dem; 

 

Här har dom slukat löss och mygg, 

sjungit i träden och kläckt några ägg. 

I Afrika fångar dom mera löss och mygg 

och fortsätter sjunga i träden. 
Bo Bjelvehammar 
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Hanna Hallgren  

Roslära 

Pequod Press, 64 sidor 

 

Diktsamlingen 

Roslära är en 

damastväv där 

varpen, grunden, 

består av slitstar-

ka och samtidigt 

spänstiga ord-

kombinationer 

och meningsupp-

byggnader. Det 

är en kritisk väv, 

en skarpsynt och bildad, vars trådar nystar upp histo-

riefnurror såsom sterilisering, lobotomi, rasinstitutet 

och sockerförsöket. Men här finns också dagsfärska 

skrapor: ”Det är en värld med grodor istället för rosor, 

/ med 'kvack' istället för 'tack'”. På vävens ena sida 

framträder en ros, på andra sidan ett ansikte. Anlets-

dragen är ansträngda, sorgtyngda, straffade, glömda – 

jag söker efter detaljer för att förstå vem det är jag 

har framför mig, och inser till slut att det inte är en 

person. Det är många. 

Den första delen bär diktsamlingens namn: Roslära. 

Här spelar det mörka mot det ljusa. Skuggornas dal 

och allvaret i Sverige. ”Jag vet ingen bättre värld – 

rosors undfägnad och havets blåa peng […]” skriver 

diktjaget. Samma röst visar oss på sidan 18 en bild av 

det älskade hemmet, men vemodet (eller vedmordet?: 

”vedspisens ved som mor sköt in i våra ryggar”) 

tränger sig på, för syskonskaran lärde sig ”eldens 

släckta modus, torrdockans hjärta: björkens kött – i 

livremmen som håller landet […]”  

I denna första del breder rosorna ut sig i en syno-

nymsymfoni, men fastän det talas om rosenblad, är 

den starkaste känslan jag får att det finns ett under-

liggande ris. Ris mot västvärlden, ris mot burgna 

stater och deras orättvisa experiment och idéer som 

skadar och förödmjukar mindre bemedlade, eller – 

mindre vita? Det finns en moralisk aspekt som tycks 

vända sig direkt till läsaren, som här på sidan 17: 

”'[O]m ni skenbart lyckas undgå att smutsa ner er, 

beror det på att andra smutsat ner sig i ert ställe'”. 

Också Sverige, som enligt en röst i Berlin är det enda 

land där nationalsocialismen kunde genomföras, får 

fräsande kritik: ”I Sverige har ni en självbild av teflon, 

jag vet inget annat land som … inget annat är möjligt, 

där allt liksom … rinner av, och så blir ni sårade, djupt 

inne.” Detta går vidare in i en äcklad bild av de all-

varsamma violer som är vi: ”Den lilla skammen inuti 

njutningen; som blev ni slickade på rygg” (s. 19). Det 

osar koncentrationsläger-tvål och jag kväljs. 

Välfärdsstaten heter den andra delen, och där är 

sidorna täckta av text, till skillnad mot den mer luftiga 
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början. Budskapet blir mer spritt, bilderna fler och 

intensiteten slaknar, men det finns ändå partier som 

blänker till, exempelvis: ”I hagtornets offerträd – inte 

anklagad men skyldig / det är inte försoning, / det är 

endast blodets lek, där döden / står i blom / sköljer 

rosor nästan ända till sin mynning / spolar bilden 

tillbaka”. 

Del tre, Du har en skugga kring din mun, flödar på 

ett annat sätt. Här är bilderna mer konkreta, det är 

kroppsdelar, väder, djur och natur: ”Är det fåglarna 

som återvänder? Stavar de världen med sina vingar, 

ser dessa skrifter framträda / när tecken blir kropp / 

och störtar ut” (s. 47). Genomgående finns spännande 

ordbyggen på olika nivåer, och det känns som att 

Hallgren inte bara är vän med språket utan också går 

in i det, skriver med en bokstavlig märg: krasskammad 

längtan (s. 28), världen är ett vitt bageri (s. 30), ögon-

fällen (s. 47) och njurdörrar (s. 53) är några exempel. 

Minneshärbärget är namnet på den fjärde och sista 

delen. Den viktiga frågan ”Varför är det att leva som 

finns men inte att älska / att ingen kommer till skada 

[…]” sticker ut, och jag tycker att hela denna sista del 

fördjupar sympatierna i och med att orättvisorna 

synliggörs: ”För krig är krig och efterkrigsperioden är 

en annan sorts krig. Omen om krig. Som om de visste 

vad mer de hade att vänta också efter kriget / Att 

deras erfarenheter är ännu svårare än våra, handskal-

karna, / blickskalkarna.” Här blir Minneshärbärget 

befolkat av individer med erfarenheter och sår, och det 

gör att Roslära i sin helhet blir en kommentar. En 

kommentar gällande den ohyggliga synen på männi-

skor vilken jämförs med synen på rosor: skirheten, 

kärlekssymbolen, det naturliga. Definitionen är a och 

o: ras eller ros? Hallgren har med sin språkliga väv 

sått ett frö i en ständigt pågående debatt.  

Carola Mikaelsson 
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Iodine Jupiter   

Obscen sanning 

HFH, 175 sidor 

 

Obscensanningär en 

samling prosadikter 

på 175 sidor skrivna 

av Iodine Jupiter 

och de är utgiven 

av HFH. Han har 

även publicerat 

radiopjäser och musik. Det är en samling prosadikter 

som väcker reaktioner och som får en att tänka efter 

hur det egentligen är i världen, vad det är som händer. 

Det är en diktsamling som även de styrande bör läsa. 

Iodine Jupiter tror själv att de större förlagen inte 

sätter något på spel och de skulle knappast våga ge ut 

hans diktsamling. 

Iodine Jupiter har ett grovt språk, det är ofta en 

råhet som väcker läsarens känslor, där finns även satir 

med och humorn har heller inte glömts bort, den finns 

med och lättar upp och man får dra på mungiporna på 

ett och annat ställe. Men det är sanningen som gäller 

och det går ju inte att komma ifrån att den i dagens 

samhälle ofta är rå. Det är lättförståeligt och mycket 

man känner igen av det som skrivs här. Man förstår att 

Iodine Jupiter är ute efter att väcka tankar och känslor 

och reta upp läsaren.  

Texten är övervägande kort, som minst ett par ra-

der men det påverkar inte budskapet, Jupiter har ändå 

mycket att framföra och uttrycket är starkt. Man blir 

medveten då man läser Iodine Jupiters bok.  

Det är något monumentalt som Iodine Jupiter tar 

upp, det är det mesta som gäller samhällets medbor-

gare. Ingen tvekan eller lågmäldhet finns i hans bildri-

ka text, det känns att inget kan hota honom att skriva 

det han tror, eller kanske vet, är sanningen. Några 

gränser finns knappast i det han skriver och det be-

hövs någon som törs slopa dem emellanåt. 

I den korta stycket ”Narcissus” ger Iodine Jupiter 

läsaren anledning att dra på smilbanden och även att 

tänka efter hur han har det själv: 

 

Jag är så egoistisk att jag inte klarar mig utan mig själv. Jag – 

utan 
mig – herregud, nej! 
 

Iodine Jupiter texter väcker tankar och känslor det är 

texter som gör oss medvetna och som man minns. 

Han gör klyftorna som finns lite var stans synliga. Det 

känns som det är en dramatik han vill skapa och visst 

lyckas han.  

Rolf Zandén 
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Rolf Zandén  

Tänkt och skrivet: Aforismer 

Homeros förlag, 61 sidor 

 

Rolf Zandén har ägnat 

sig åt kultur sedan 

1970-talet förtäljer 

den inte oävna lista 

med meriter som 

följer med hans åt-

tonde diktbok Tänkt 

och skrivet. Han har 

varit med i en handfull 

antologier, men kan-

ske främst framträtt 

som konstnär och fått 

mängder av stipendier för vistelser runt om i världen. 

Det är imponerande.  

Tänkt och skrivet är utgiven på Homeros förlag. 

Men redan på andra sidan blir jag förbryllad över 

meningen: ”Att va ung var jobbigt”. Varför talspråk på 

”vara”, som i meningen bestämmer ett tempus, men 

som genom talspråket förlorar en stor del av sin inne-

börd. Samtidigt låter man ”var” som är ett mer natur-

ligt talspråklig ”va” (även om betydelsen givetvis är 

styrd av tempus även här) stå skriftspråkligt. Nå, jag 

accepterar. Men snart kommer ytterligare ett obegrip-

ligt ”va”. Samtidigt finns en mängd skriftspråkliga 

formuleringar i texten. På sidan 12 slår det mig att 

texten helt enkelt är dåligt redigerad: ”Det pratas om 

världens ende / men finns det någon världens / ende 

jorden är ju rund”. Är det en ordvits? Men så kommer 

”va” igen och jag går tillbaka och läser att dikterna är 

tryckta på Författares bokmaskin och således en 

egenutgivning.  

Aforismerna är uppställda på ett luftigt sätt på si-

dorna och de är vanligen bara några rader, ofta brutna 

som dikter. Genren kräver viss balans. Det är knepiga 

består i att inte bli för uppenbar men fortfarande vara 

begriplig. Den goda aforismen fungerar ungefär som 

en paradox, man måste fundera lite på den för att 

upptäcka djupdimensionerna, därefter ska den blom-

ma ut och te sig som en sanning om tillvaron. Det som 

tycks ganska enkelt, ett par rader, en formulering, är 

således den konstfärdiges form. Zandén har en del 

guldkorn i sin bok:  
 

Den största ensamheten  
är att minnas 
 

eller 
 

Bli aldrig som cikadorna 
de vet inte om att de är  
tjatiga 

 

Texterna blir då och då för uppenbara, även om jag 

kan imponeras av Zandéns livsvisdom, här är uppen-
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barligen en människa som har tänkt en hel del, fram-

för allt om tiden, livet och pengarna. Ett genomgående 

tema är förgänglighet, hur livet glider bort från männi-

skan utan att hon kan göra speciellt mycket åt det, 

förutom att ta vara på timmarna.  

Trots språket (nästa gång är det klokt att använda 

sig av en språklärare eller lektör) är texterna i Tänkt 

och skrivet kloka. Rolf Zandén lyckas formulera något 

betydelsefullt om tillvaron, ibland väl uppenbara vä-

sentligheter som ofta tidigare formulerats, men ibland 

något värdefullt och originellt. 

Åsa Berglund 

 

Lars Häger  

Världens kärlek 

Bokförlaget Edda, 90 sidor 

 

Världens kärlek är Lars 

Hägers fjärde diktbok. 

Den första kom 1999 

och heter När något 

lyckligt faller. Både 

stilmässigt och inne-

hållsmässigt har Häger 

sällat sig till kategorin av 

poeter som har Thomas 

Tidholm och Cidden 

Andersson som fixstjär-

nor, men utan att få ett lika brett genomslag, möjligen 

beroende på att dessa redan när Hägers första bok 

kom hade en produktion och den rådande normen 

inom poesin det senaste deceniet förändrats kraftigt 

till ett mer språkcentrerat läge. Lars Hägers dikter 

förtjänar dock en betydligt vidare läskrets.  

Dikterna är indelade i sju sviter vars form skiftar. I 

den första sviten, ”Tolv, roman” är dikterna prosalyris-

ka och uppställda med rak högermariginal medan den 

andra diktsviten ”Ö” har en traditionell uppställning. 

Oavsett hur raderna är uppställda på sidan finns en 

signifikativ röst genom alla dikter. Även diktarens 

metod är densamma genom hela boken, trots att 

ämnen och lay out är olika. Metoden är enkel men 
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effektiv, en utsaga bryts associativt mot en annan och 

på det sättet skapas kontraster, humor och insikter. 

”Det finns en fisk i Medelhavet som kallas Cara. Om 

det inte gör det har jag i alla fall en faster i livet”.  

Dikterna anslår en naiv ton. Den som talar försöker 

navigera i tillvaron utan att tycka att det är lätt. Per-

spektivet syftar till att ge läsaren insikter i livets kne-

pighet, i vad det är att åtminstone försöka vara ärlig 

mot sig själv. Det naiva är inte lättvunnet utan något 

som öppnar världen på ett nytt sätt, något som vidgar 

och ger nya perspektiv.  

 

Jodå, jag vet vad det vill säga att bli lurad. 
Det är inte första gången. Jag har blivit lu- 
rad att säga mitt namn medan någon stal  
min klocka. En annan gång blev jag av med 
min tjej till en kille som väste som en orm. 
[…] Jag är inte dum numera. Sopbilen 
kommer varje torsdag, sängarna bäddar 
jag på måndagar, tidningen kommer i brevlådan. 

 

Strukturen uttrycker en desperat strävan efter att få 

ordning på tillvaron. Sättet att skriva manar fram en 

dubbelhet; å ena sidan det charmerande humoristiska, 

å andra sidan det djupt existentiella. Till skillnad från 

många av de nutida poeterna styrs inte Häger av 

cynism och ironier, det finns ingen inbyggd säkerhets-

anordning i poetens humor, utan dikternas centrala 

inslag är medkänsla, något som bygger upp den ton 

av förtroende jag som läsare känner inför diktarens 

texter. Här finns ingen förställning, inga poser, bara en 

djuplodande strävan efter att förstå hur allt hänger 

samman. 
 

För oss – inte bara vi som vill förstå 
utan också mannnen med nerpissade byxor på Finlandsbåten  
 

är askan befrielse  
 

Avslutningsvis ska sägas att boken är en ytterst vacker 

produkt även på ytan. Pappret är påkostat och texten 

fint formgiven. Det borgar för kvalitet, precis som 

texterna i sig.  

 

Peter Nyberg 
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Poeter födda på 1920-talet 

 

Under 1920-talet föddes en 

mängd stora svenskspråkiga 

poeter. Två av de mest 

namnkunniga är Bo Carpe-

lan, den finlandsvenske 

mästaren, och Tage Daniels-

son, vars underfundiga ver-

ser och ramsor är poetiska 

höjdpunkter. Också jättar 

som Birgitta Trotzig, Bengt 

Anderberg, Sandro Key-

Åberg och Stig Dagerman 

såg dagens ljus.  

 

1920 

Bengt Anderberg (2008) 

Birger Andersson (2004) 

Stig Carlson (1971) 

Eva Dahlbeck [pseud. Lis Ed-

vardson] 

Allis Mar 

Ulla Olin (2009) 

Anna Greta Wide (1965) 

 

1921 

Bernt Erikson 

 

1922 

Lennart Dahl (1993) 

Jan Gehlin 

Gunde Johansson (1995) 

Sandro Key-Åberg (1991) 

Inga Lindsjö (1999) 

Bengt Nerman 

Povel Ramel (2007) 

Irvis J. Scheynius 

Carl Magnus von Seth 

Ingrid Sjöstrand 

Anna-Greta Sättare 

 

1923 

Stig Dagerman (1954) 

Jeanette von Heidenstam (2003) 

Christina Lilliestierna 

Ingmar Lindberg (1998) 

Sven Malvin 

Lars Nilson (1978) 

Bo Setterlind (1991) 

Fritz Sjöström (1996) 

Britta Stövling 

Per Erik Wahlund (2009) 

 

1924 

Helmer Lång 

Eva Magnusson 

Halvdan Renling (2001) 

Åke G. Selin 

Nina Södergren 

Bo Tyvik 

Alexander Weiss (1987) 

 

1925 

Lars Bäckström (2006) 

Bo Johansson 

Busk Rut Jonsson 

David Lenzflor 

Holger Lewin 

Arne Lundgren 

Mauritz Nylund 

Östen Sjöstrand (2006) 

Kerstin Thorvall 

Elsa Wahrby 

Daniel Wikström 
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1926 

Bo Carpelan 

Hans O. Granlid (1999) 

Lars Huldén 

Gunnel Högholm 

Rune Pär Olofsson 

Erik Ransemar (2000) 

Sonja Åkesson (1977) 

 

1927 

Elisabet Hermodsson 

Folke Isaksson 

Björn Julén 

Olavi Junus (2008) 

Staffan Larsson (1994) 

Georg Markstedt 

Kurt Sanmark (1990) 

John Wipp 

 

1928 

Tage Danielsson (1985) 

Kerstin Ericsson (1993) 

Lars Forssell (2007) 

Margaretha Hernlund 

Hanserik Hjertén 

Bengt Jahnsson (1991) 

Ingemar Leckius 

Bertil Lindström 

Lars Lundkvist 

Lennart Marklund 

Per-Hakon Påwals 

Anna Rydstedt (1994) 

Lars Thunberg 

Beppe Wolgers (1986) 

 

1929 

Ingrid Bergh (2002) 

Cordelia Edvardson 

Reidar Ekner 

Sebastian Lybeck 

Sven Sixten 

Wava Stürmer 

Birgitta Trotzig 

Ulla Wallerström 

 

Sammanställning:  

Peter Björkman 
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MEDARBETAR I POPULÄR POESI NR 15  

 

Åsa Berglund är kulturskribent och stickfantast. 

Per Blomqvist är poet och medlem i konstnärskollektivet Biohazard 

Gorillas. 

Henry Bronett är cirkusdirektör, poet och krönikör. Hans hemsida heter 

goldkette.se 

Bo Bjelvehammar är författare och kulturskribent.  

Tor-Björn Fjellner arbetar med IT, mobiltelefoni,  marketing och är 

poet. 

Johan Fritz är poet, kulturskribent ansvarig för poesibloggen Ichii-

fritzthekiller 

Per Hillerborg är fotograf och bloggare. 

Jessica Huss studerar litteraturvetenskap och är poet.  

Mathias Jansson är konstkritiker och webbredaktör. Han skriver poesi 

och dramatik.  

Koen Janssen is a master student at the graduate school of social 

sciences in Amsterdam. He specializes in network analyses and the 

influence of network structure on social action. 

Lena Keijser är poet och konstnär. 

Marja-Liisa Koski är poet. 

Carola Mikaelsson är författare och kulturskribent, medlem i skrivar-

kollektivet SkAlla 

Jane Morén är journalist och kulturskribent på Arbetaren. Hon är 

illustratör och fotograf, dessutom poet.  

Leif Risberg är gymnasielärare, bosatt i Linköping och fil. lic. i 

litteraturvetenskap 

Lo Söllgård är författare, kulturskribent, förlagsarbetare och medlem i 

skrivarkollektivet SkAlla. 

Rolf Zandén är en fri konstnär, poet och kulturskribent.  

Johan Öster är nyexaminerad från kandidatprogrammet  

i retorisk- och litterär kommunikation vid Uppsala  

universitet. Just nu skriver han sin första bok. 
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