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 Bortom den uppodlade marken, bortom leksakstaken bredde långsamt en nyttolös 
ljuvlighet ut sig, en lågt stående sol i ett platinadis med en varm färgton av skalad 
persika som genomträngde den övre kanten av ett tvådimensionellt duvgrått moln 
vilket förlorade sig i ett fjärran romantiskt töcken. Silhuetten av en rad med träd 
kunde synas mot horisonten, heta stillastående eftermiddagar hänga över en 
vildvuxen klöveräng och Claude Lorrain-moln avteckna sig i fjärran, i ett dimmigt 
blått skimmer där endast Cumulusdelen syntes mot den neutrala och bortdöende 
bakgrunden. Eller så var det en sträng El Greco-horisont, dräktig med bläckaktigt 
regn, och en flyktig glimt av en bonde med svedd nacke, och stråk av kvicksilvrigt 
vatten som alternerade med strävt gröna majsfält, och hela arrangemanget bredde ut 
sig likt en solfjäder någonstans i Kansas. 

 
Vladimir Nabokov: Lolita1

   

   

 

 

1. Inledning 
I dessa rader av Nabokov får vi ta del av världen så som den ser ut betraktad genom 

antihjälten Humbert Humberts ögon. Humbert Humbert, vars liv karakteriseras av ett estetiskt 

distanserat förhållningssätt till omvärlden, betraktar inte konsten som en avbild av 

verkligheten, utan han ser på verkligheten som om den vore konst. Hans sätt att se på världen 

är piktorialt. I hans fall är ett sådant synsätt snarast ett symptom på en försvagad 

verklighetskontakt som i sin tur leder till förakt gentemot människor i allmänhet och i 

synnerhet för den enda människa han egentligen älskar (eller tror han älskar) – Lolita. Men en 

piktorial syn på omvärlden behöver inte ha sådana negativa orsaker eller konsekvenser. I viss 

mån har vi den allihop, vi kan uppleva att något är som på film, att ett landskap är vackert 

som en tavla eller att en människa står stel som en staty. Det har ofta påpekats att vi av våra 

konstnärer lär oss att se, och ju fler bilder av olika slag som omger oss, desto fler referenser 

till dem skaffar vi oss. I litterära texter finns naturligtvis ett sådant synsätt representerat, i hur 

stor utsträckning beror på vem som har skrivit dem och när. I det följande ska vi undersöka 

piktorialismen teoretiskt, som litterärt fenomen, och praktiskt, genom att analysera och tolka 

dikter av två svenska efterkrigstidspoeter, Ella Hillbäck och Tomas Tranströmer. För att få 

något begrepp om piktorialism som litterär och litteraturteoretisk term inleder vi med en 

historisk tillbakablick. 
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1.1 En kortfattad historik 
Diskussionen om konstarternas relationer har sina rötter i antiken, men den fick nytt liv och 

moderniserades under 1700-talet, då filosofer som John Locke, Moses Mendelsohn, G E 

Lessing och J J Winckelmann var verksamma. John Locke ansåg att synen var det främsta 

sinnet, vilket ledde till att bildkonsten fick en ökad status. Det ledde i sin tur till att de 

engelska 1700-talspoeterna försökte efterlikna bildkonsten i sina dikter, vilka svämmade över 

av långa beskrivningar och uppräkningar av allt som poeten exempelvis kunde se i en 

trädgård. Det var framförallt denna typ av poesi som Lessing vände sig mot i sin bok Laokoon 

oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766), som skrevs som ett svar på 

Winckelmanns betraktelse över Laokoon-gruppens estetiska form. Poesin skulle syssla med 

handlingar i tiden, menade han, och överlåta gestaltandet av former i rummet till bildkonsten. 

De två konstarterna borde hålla sig på var sin kant och inte lägga sig i varandras 

angelägenheter.2 Lessings uppfattning har sedan dess legat till grund för ett otal akademiska 

diskussioner angående konstarternas likheter och skillnader, diskussioner som är aktuella än 

idag. 

    Det ökande intresset för bildkonst under 1700-talet ledde till att man började betrakta 

natursköna omgivningar som potentiella objekt för en landskapsmålning. Det vackraste 

landskapet var det som liknade en målning av Salvator Rosa eller Claude Lorrain, och den 

unga aristokratin började ge sig ut för att leta upp måleriska landskap. För att vara tillräckligt 

måleriskt måste ljuset falla på ett visst sätt, grönska vara arrangerad på ett tilltalande vis och 

helst skulle det finnas något som fångade blicken, en ruin eller en bro, mitt i. Man krävde av 

naturen att den skulle vara lika vacker och välordnad som samtidens landskapsmålningar. 

Sökandet efter det perfekta sceneriet kallades ”picture hunting” och man använde sig ofta av 

så kallade Claude-glas och Claude-speglar. De var beskaffade så att när man betraktade ett 

landskap genom dem så liknade det en målning av Claude Lorrain. Hans Lund kallar detta sätt 

att betrakta naturen för ikonisk projicering, vilket innebär att en bildstruktur projiceras på en 

vy ur ett visst perspektiv.3 Det innebar ett nytt sätt att se på världen, som kom att få stora 

konsekvenser för studiet och utövandet av både bildkonst, litteratur och arkitektur. 

Exempelvis, påpekar Hans Lund, planerade den engelska aristokratin sina parker utifrån detta 

ideal. Om det fanns ett träd eller något annat som störde den perfekta kompositionen, så tog 

                                                                                                                                                         
1 Vladimir Nabokov: Lolita, (Stockholm: Bonniers, 2007) (1955) s 205. 
2 Se Inge Jonsson: Idéer och teorier om ordens konst. Från Platon till strukturalismen, (Lund: LiberLäromedel, 
1971), s 80, Hans Lund, Texten som tavla, (Lund: Studentlitteratur, 1982), s 65, samt Christopher Collins: The 
Poetics of the Mind’s Eye. Literature and the Psychology of Imagination, (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1991), s 100. 
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man bort det. Målet var att utsikten från de olika fönstren skulle uppfattas som tavlor på ett 

galleri.4  

    När det kommer till litteraturen, så fick Horatius sentens ut pictura poesis ny relevans.5 

Poeten och essäisten Joseph Addison menade att eftersom bildkonsten ligger närmare 

verkligheten än poesin, så bör poeterna försöka efterlikna bildkonstnärerna vad gäller 

åskådlighet och detaljrikedom.6 Denna uppfattning blev vägledande för många av tidens 

författare. Man brukar anse att musiken efter 1770 tog över bildkonstens roll som 

systerkonstart till poesin, exempelvis skriver Inge Jonsson i samband med Schlegel att ”[i] 

den ständiga strävan efter övergripande mönster förekommer också täta jämförelser mellan 

konstarterna, och därvid ställs musiken på ett helt annat sätt i förgrunden än tidigare, nästan så 

att det horatianska programmet ut pictu’ra poe’sis ersätts av ut mu’sica poesis”7 Som Hans 

Lund påpekar så fortsatte dock bildkonsten att vara betydelsefull och en av orsakerna till det 

finner han i allkonstverket: ”Att musiken får ett ökat inflytande på den litterära texten betyder 

knappast att bildkonstens betydelse reduceras i motsvarande grad. Alla konstarter ansågs som 

viktiga, vilket dokumenteras i tidens strävanden mot allkonstverket.”8  

    Att konstarterna är lika viktiga och att de påverkar varandra utan inbördes rangordning, 

tycks vara den rådande hållningen under modernismen och fram till idag. Man finner 

referenser både till musik och bildkonst i modern litteratur, och till det kommer att allt fler 

mediala uttryck som film, television, reklam, fotografi och digital konst har sett dagens ljus 

och lagts till våra kulturella referenser, så att det som tidigare rörde konstarternas relationer 

allt mer har kommit att handla om relationer mellan och inom medier. 

 

2. Syfte och metodologiska förutsättningar 

                                                                                                                                                         
3 Lund 1982, s 65–67. 
4 Lund 1982, s 67. 
5 Att Horatius ord är tagna ur sin kontext och från början inte alls var tänkta som en uppmaning till en särskild 
sorts bildrik poesi är mindre relevant här, eftersom det sätt som orden tolkades på, nämligen som en uppmaning 
till poeten att poesin ska vara som en tavla: ”som bilden, så ock poesin”, har fått sådana stora konsekvenser. 
6 Lund 1982, s 70. 
7 Jonsson, s 110. 
8 Lund 1982, s 79. Idén om allkonstverket kan kopplas till Schelling: ”I Schellings oavlåtliga strävan att 
sammanföra det splittrade till enhet ingick också försök att förena ordens konst med andra konstarter: lyriken 
som den mest subjektiva korresponderar med musiken, epiken med måleriet och dramat med skulpturen. Det är 
en romantisk utveckling av 1700-talets konstsystem vars djupaste förutsättning är identitetsfilosofin. I andra 
varianter återkommer denna ’syntetiska’ konstuppfattning i symbolismen vid 1800-talets slut, och i form av en 
dröm om allkonstverket har den visat sig litterärt fruktbar långt in i vår tid.” (Jonsson, s 112)  
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I föreliggande undersökning har jag två primära mål: Dels att med hjälp av de teoretiska 

resonemang samt de definitioner och exempel som följer nedan ringa in och avgränsa 

begreppet piktorialism, dels att undersöka dess betydelsebärande funktioner.  

    Vad jag hoppas tillföra forskningen är en ökad förståelse för piktorialismen som litterärt 

fenomen. Genom att introducera och specificera några termer som kan användas för att skilja 

olika sorters piktorialism från varandra är min förhoppning att det ska bli enklare att göra 

piktoriala diktanalyser i framtiden. Det i sin tur torde berika läsningen av och fördjupa 

förståelsen för den enskilda dikten, liksom för lyrikens relation till och interaktion med andra 

medier.  

    De dikter som analyseras ska alltså vara att betrakta som utbytbara, författarskapen är här 

inte i fokus. Tanken är att analysverktygen ska gå att applicera på olika typer av lyrik. Med 

detta sagt, så kommer tidigare forskning kring författarna ändå att inkluderas, och jämförelser 

med andra dikter ur författarskapen kommer att göras. Det förstnämnda beror naturligtvis på 

att jag inte gärna kan underlåta att nämna relevanta saker som skrivits av andra om de dikter 

jag själv analyserar, det skulle både vara dålig stil och ha en negativ påverkan på min egen 

text, som naturligtvis till stor del har tidigare forskning att tacka för sin existens. Det 

sistnämnda, jämförelser med andra dikter ur författarskapet, kommer att fungera som stöd för 

mina resonemang mer än som ett försök att kartlägga eller att belysa ett helt författarskap. Det 

är en viktig distinktion att göra, och jag vill citera en forskare som har samma syn som jag 

angående detta. Ann Lundvall skriver i sin nyutkomna avhandling Till det omöjligas konst 

bekänner jag mig. Gunnar Ekelöfs konstsyn följande: 

 
I mitt arbete är jag intresserad dels av Gunnar Ekelöfs litteratur- och konstkritiska texter samt övrigt 
kommenterande material, dels diktningen, vilket är viktigt att hålla isär. De kommenterande texterna är 
inte avsedda att användas som vägledning när det gäller analysen och tolkningen av dikterna; möjligen 
kan till exempel en kommentar av författaren eller en anteckning användas som stöd i en analys.9

 

På samma sätt kan andra dikter av författarna eller, i något enskilt fall, saker de sagt, fungera 

som stöd för min analys av en enskild dikt, utan att det innebär att jag försöker koppla ett 

grepp på hela författarskapet. De jämförelser som kommer att göras ska ses som en del av ett 

hermeneutiskt arbetssätt, där delar av en dikt kan fungera som nycklar till en ökad förståelse 

för hela dikten och tvärtom: helheten får förklara delen. I förlängningen fungerar ju då den 

enskilda dikten som en del av en större helhet. Denna cirkelrörelse kan alltså – men behöver 

inte – innefatta den enskilda dikten, jämförelser med andra dikter av samma författare samt 
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vad som framkommit i tidigare forskning om författaren, i mån det är relevant för min ingång. 

Vissa dikter har ett tydligare släktskap med eller beroende av andra dikter inom 

författarskapet. Hur omfattande den hermeneutiska cirkeln blir är beroende av varje enskilt 

fall. Eftersom det har skrivits mycket om Tomas Tranströmer och mycket lite om Ella 

Hillbäck, så kommer det dessutom att finnas en viss obalans när det gäller hänvisningar till 

tidigare forskning kring respektive författare. 

 

2.1 Författarna 
Det skulle vara svårt att leda i bevis att två poeter, Ella Hillbäck och Tomas Tranströmer, är 

representativa för den svenska lyriken från de senaste 60 åren. Därför tänker jag inte heller 

göra det. Valet att arbeta med texter av just dessa två handlar dels om avgränsning: 

licentiatavhandlingens omfång medger inte ytterligare poeter såvida man inte arbetar med 

färre dikter per poet. Då skulle å andra sidan flera intressanta dikter av Hillbäck och 

Tranströmer behöva uteslutas. Därför har jag valt att koncentrera mig på två författare som, 

visserligen utifrån olika positioner, skriver i samma lyrisk-symbolistiska tradition. Nästa fas i 

mitt forskningsarbete kan vara att utöka undersökningen till andra sorters lyrik, till exempel 

språkmaterialistisk diktning. Det är ju heller knappast så att området ”piktorialism hos 

svenska lyriker från förra seklet” är uttömt i och med denna avhandling. Flera poeter är av 

intresse ur den aspekten, exempelvis Gunnar Ekelöf, vars relation till bildkonsten det redan 

skrivits mycket om, bland de många forskarna kan nämnas Bengt Landgren, Reidar Ekner, 

Brita Wigforss, Anette Fryd och nu senast Ann Lundvall, Lasse Söderberg, vars monografi 

väl väntar på att bli skriven, Birgitta Trotzig, vars relation till bilden Mattias Pirholt har utrett, 

samt Erik Lindegren, vars ekfraser om Halmstadsgruppens måleri är föremål för Kristina 

Hallinds avhandling, för att bara nämna ett litet fåtal.  

    Dels handlar valet av författare om subjektivt tycke och smak, och slutligen om att texterna 

erbjuder intressanta ingångar till det intermediala fältet. De valda dikterna är inte så enkla och 

oproblematiska så att de inte kan ge upphov till diskussion, inte heller känns det som alltför 

långsökt att anlägga ett piktorialt perspektiv på dem. W J T Mithell har påpekat att 

intermediala spår återfinns i varje enskilt medium: 
 
But in another sense it should be obvious that the subject of the image/text is just as unavoidable and 
necessary with these ”unmixed” media as it is with mixed, composite forms. Interartistic comparison has 
always had an intuition of this fact, without really grasping its implications. The image/text problem is 

                                                                                                                                                         
9 Ann Lundvall: Till det omöjligas konst bekänner jag mig. Gunnar Ekelöfs konstsyn, (Lund: Ellerströms, 2009), 
s 22. 
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not just something constructed ”between” the arts, the media, or different forms of representation, but an 
unavoidable issue within the individual arts and media. 10

 

Genom att utgå från Mitchells och andras tankar om att ”all media are mixed media” vill jag 

undersöka intermediala spår i till synes ”rena” dikter. Ella Hillbäck och Tomas Tranströmer 

skriver som sagt i samma lyriska tradition med rötter i symbolism och modernism, deras 

dikter är konventionella i bemärkelsen icke-experimentella och därmed sekventiellt avkodade. 

Det handlar alltså inte om dikter som vid en första anblick uppfattas som intermediala, utan 

man måste gå förbi det typografiska, det omedelbart visuella, alltså trycksvärta på vitt papper, 

och börja sekventiellt avkoda dem för att finna det piktoriala. När man väl har börjat läsa dem 

upptäcker man dock att de innehåller spår av andra medier. I flera dikter av Tomas 

Tranströmer och Ella Hillbäck kan man spåra ett intresse för visuell konst. Detta märks främst 

i deras ekfraser, både av verkliga och fiktiva konstverk, och att de inkluderar konstnärsnamn 

och konsttermer i dikterna. I Hillbäcks ekfraser finns tydligt religiösa motiv. De kan till 

exempel handla om Isenheimaltaret, en etsning av Roualt och en ikon. Även om det finns en 

underliggande religiös tematik hos Tranströmer, något som bland andra Kjell Espmark visat i 

sin bok Resans formler,11 så utgår Tranströmers ekfraser antingen från konstverk eller från 

okända fotografier och porträtt. Jag kommer inte i denna undersökning att arbeta med 

ekfraserna, men att de finns där kan sägas vara en tematisk indikation för de båda poeternas 

gemensamma intresse för bilden och bildkonsten. 

     

2.1.1 Tidigare forskning om författarna 

Flera forskare har uppmärksammat detta intresse hos Tomas Tranströmer. Torsten 

Rönnerstrand kopplar i sin bok Varje problem ropar på sitt eget språk. Om Tomas 

Tranströmer och språkdebatten Tranströmers fokusering på bilden till Wittgensteins tidiga 

språkuppfattning, som går ut på att förståelsen av en sats kan jämföras med att se vad 

exempelvis en målning föreställer.12 Rönnerstrand ser dikten ”En man från Benin” som ett 

exempel på detta. Dikten, som är en ekfras utifrån ett fotografi av en bronsrelief från 1500-

talet, handlar alltså om ”bilden av en bild”: ”När slagen började dö bort / såg jag bilden av en 

                                                 
10 W J T Mitchell: ”Beyond Comparison: Picture, Text, and Method” i Picture Theory, (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1994) s 94. Jørgen Bruhn utvecklar detta resonemang i TFL 2:2008. Han benämner varje 
mediums inneboende intermedialitet heteromedialitet. 
11 Kjell Espmark: Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi, (Stockholm: Norstedts, 1983). Se t ex 
kapitlet ”Guds energi/hoprullad I mörkret”. 
12 Torsten Rönnerstrand: Varje problem ropar på sitt eget språk. Om Tomas Tranströmer och språkdebatten. 
(Karlstad: Karlstad University Press, 2003), s 55–60. 
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bild / av en man som trädde fram / på den sida av det tomma / som låg uppslagen.”13 

Rönnerstrand menar att dikten inte bara handlar om fotografiets och reliefens motiv, en 

portugisisk jude, utan om ”villkoren för en språklig avbildning av denna jude. Med yttrycket 

’bilden av en bild’ tycks han alltså vilja kommentera sitt eget skrivande.”14 Den metapoetiska 

aspekten av piktorialism är betydelsefull, framförallt när det gäller det som jag benämner den 

metaforiska piktorialismen, som vi kommer att se.  

    Niklas Schiöler diskuterar i sin avhandling Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers 

senare poesi vissa intermediala inslag hos Tranströmer, exempelvis i avsnittet om dikten 

”Kvinnoporträtt – 1800-tal” och i analysen av dikten ”Isländsk orkan”.15 Kjell Espmarks bok 

om Tranströmer, Resans formler, handlar mycket om hur det abstrakta och själsliga hos 

Tranströmer förvandlas till konkreta bilder. Med bilder avser Espmark dock inte visuella 

artefakter, utan han syftar på Tranströmers bildspråk, vilket inte är samma sak. 

    1981 hade Lyrikvännen ett temanummer om Tranströmer, där förutom poeten själv bland 

andra Tommy Olofsson, Agneta Pleijel, Göran Palm, Kjell Espmark, Åke Hodell, Robert Bly 

och Göran Printz-Påhlsson medverkande. Andra verk som kan nämnas är Staffan Bergstens 

Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, från 1989, där det bland annat 

finns en essä om Tranströmers ekfras ”Vermeer”, Tomas Tranströmer: en bibliografi, 

sammanställd av Lennart Karlström 1990-2001, Magnus Ringrens essäböcker Stjärnhimlen 

genom avloppsgallret (2001) och Det är inte som det var att gå längs stranden: en guide till 

Tomas Tranströmers Östersjöar (2007), Niklas Schiölers bok Konstellation: Beethoven, 

Tranströmer, Waldner, (2001), Schiölers artikel ”Tomas Tranströmers ’still point of the 

turning world’” i English and Nordic Modernisms (2002), avhandlingen Den grå stemme: 

stemmen i Tomas Tranströmers poesi av Birgitte Steffen Nielsen med förord av Horace 

Engdahl, (2002) samt Ett drömseminarium, (2002) med artiklar om Tranströmer och 

översättningar av hans dikter.16     

    Om Hillbäck har det skrivits mycket lite. Jenny Björklunds avhandling Hoppets lyrik; tre 

diktare och en ny bild av fyrtiotalismen från 2004 behandlar Ella Hillbäcks fyrtiotalslyrik 

tillsammans med lyrik av Rut Hillarp och Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, och är den 

hittills enda vetenskapliga studien av Hillbäcks verk. 

                                                 
13 Tomas Tranströmer: Samlade dikter, (Stockholm: Bonniers 2001) s 54. 
14 Rönnerstrand s 58. 
15 Niklas Schiöler: Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi, (Stockholm: Bonniers, 1999), s 
36–39, 145–147. 
16 Detta är bara ett urval av texter om Tranströmer och hans diktning. Jag har dock inte haft som mål att 
inkludera all tidigare forskning kring författarna, eftersom fokus, som tidigare nämnts, inte ligger på 
författarskapen. 
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2.2 Avgränsningar 
Att välja något innebär att man måste välja bort något annat. Så är det i alla undersökningar 

och det är ett nödvändigt ont. Två val vill jag ändå motivera. Det första är mitt val att arbeta 

enbart med lyrik, och det andra är valet att inte skriva om ekfrasen. 

    Förutom de mer allmänna motiven, som plats- och tidsbrist, så handlar det också om 

tidigare forskning. Det har med litteraturvetenskapliga mått mätt inte skrivits särskilt mycket 

om lyrisk piktorialism. Det som har skrivits har till största delen kretsat kring epiken, alltså 

romaner, noveller samt berättande långdikter från 16- och 1700-talet. Jag tyckte att det vore 

intressant att se om termen piktorialism är applicerbar och meningsfull även när det gäller 

modernare lyrik.  

    Valet att inte skriva om ekfrasen mer än när den är direkt kopplad till piktorialismens 

problematik handlar dels om fokus, och dels om tidigare forskning. Jag ville fokusera på 

piktorialismen som ett fenomen i egen rätt utan att glida in på den mer omskrivna ekfrasen. 

Ekfrasforskningen är omfattande och ökar hela tiden. Just nu känner jag inte att jag har så 

mycket att tillägga på det området, men följer med intresse det arbete som forskare som Claus 

Clüver, Valerie Robbillard, W J T Mitchell, Tamar Yacobi och många, många andra utför. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Skillnader mellan text och bild 
När vi tänker på bildkonst och litteratur, eller i ännu allmännare termer, bild och text, så gör 

vi automatiskt skillnad mellan dem. Ett fotografi eller en målning av en solnedgång är inte 

identisk med en dikt om en solnedgång. Även om vi alltså intuitivt känner att det finns en 

skillnad, så är det svårt att verkligen ringa in vad den egentligen består av. Så länge vi inte 

kan slå fast vari den faktiska skillnaden ligger, så finns risken att vi överdriver den.  

 

3.1.1 Ikoniska och symboliska tecken 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) delade in de semiotiska tecknen i tre kategorier, ikon, 

index och symbol, och den indelningen ligger till grund för många intermediala 

undersökningar av likheter och skillnader mellan medierna. Insikten om att tecken skiljer sig 

åt har dock funnits betydligt längre än så. Under medeltiden gjorde de språkfilosofiska 

skolastikerna skillnad mellan naturliga och arbiträra tecken. På 1700-talet kopplade abbé 
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Dubos denna indelning till resonemanget kring konstarternas inbördes relationer, en koppling 

som senare Moses Mendelsohn och G E Lessing återkom till.17 En avbildande målning eller 

ett fotografi av en solnedgång skiljer sig från dikten genom att de liknar en solnedgång. Ett 

ikoniskt tecken liknar det som det refererar till, medan ett symboliskt tecken har en 

konventionell relation med det som det refererar till. Det indexikala tecknet pekar på något 

som är frånvarande eller som inte syns. Exempelvis kan fotspår i snön fungera som ett index 

på att någon har varit där. Den traditionella uppfattningen har varit att bildkonst utgörs av 

ikoniska tecken och litteratur av symboliska. På senare tid har denna syn ifrågasatts. Flera 

forskare, bland andra Umberto Eco och E H Gombrich, har argumenterat för att även bilden är 

konventionell, att bildläsning är något som man måste lära sig, precis som textläsning.18 I viss 

mån måste man ge dem rätt, det finns ett stort mått konventionalitet i bildmediet. Göran 

Sonesson talar om ett ”stelnat visuellt tänkande”, som ger upphov till konventioner och 

stereotyper. Bilder är också, påpekar han, ”bärare av den konventionalitet som är ett drag i 

den kultur i vilka de skapas”. En bild är, oavsett om den är stereotypisk eller extremt 

stiliserad, dock alltid ikoniskt grundad, vilket skiljer den från det verbala språket. Det har 

gjorts studier som visat att barn som har vuxit upp utan bilder ändå ”vid den första 

konfrontationen med streckbilder och fotografier utan vidare kan identifiera de föremål som 

de har tidigare erfarenhet av.”19 Werner Wolf skriver: 

 
”Rather than merely imagining” to perceive something, as when reading verbal descriptions with their 
symbolic signs, in looking at pictures, as Kendall L.Walton pertinently remarks (1990: 301), ”one 
imagines one’s seeing the canvas to be a seeing of the [object described]” [---] As a consequence, one is 
tempted to claim that this medium requires only a relatively low degree of recipient’s share in the 
concretization of depicted objects, since it permits the beholder to experience these objects in a way that 
is much closer to real-life perception than is the case, e. g., in written literature.20

 

Wolf tillägger att detta inte ska ses som en kritik mot Gombrichs uppfattning i Art and 

Illusion om att bildbetraktande är en inlärd konvention, liksom textläsning. Han syftar enbart 

på den första läsningens konkretisering, inte på den djupare tolkning som sedan följer. Vid en 

första läsning eller avkodning av ett representerande konstverk så ser man vad det föreställer 

på ett ytligt plan, man får en överblick över formernas relation till varandra på duken. Detta är 

                                                 
17 Jonsson s 81. 
18 Umberto Eco diskuterar detta exempelvis i boken Den frånvarande strukturen. Introduktion till den semiotiska 
forskningen, (Lund: Bo Cavefors Förlag, 1971) och E H Gombrich i Art and Illusion: a Study in the Psychology 
of Pictorial Representation, (London: Phaidon, 1977). 
19 Göran Sonesson: Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, (Lund: Studentlitteratur, 1992), s 
135. 
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tecknets ikoniska funktion. I en litterär beskrivning måste man i högre grad ta till sin egen 

fantasi för att kunna ”se” vad som framställs i texten. Ernest Gilman förklarar det så här: en 

målning måste först ses och sedan kan den läsas, medan en text först måste läsas och sedan 

ses i sin helhet (ses i bemärkelsen få en helhetsbild av).21   

    Inget tecken är renodlat konventionellt eller ikoniskt, men vissa tecken är övervägande 

ikoniska och andra övervägande konventionella. Ett ikoniskt tecken har en likhetsrelation till 

grund, men kan stelna och bli konventionellt. Ett konventionellt tecken som är ljudhärmande 

är ikoniskt, liksom metaforen, eftersom den bygger på en likhetsrelation. Teckenrelationerna 

har också kognitiva aspekter. Vad händer egentligen i läsarens huvud när hon läser ett 

beskrivande textparti? Christopher Collins diskuterar skillnaden mellan ikoniska och 

symboliska tecken i sin bok Reading the Written Image:  
 
A picture is worth a thousand words because it is semiotically overdetermined: every place on the 
pictorial plane that we fix our gaze upon is potentially an iconic sign and may also serve the function of 
an indexical sign. By contrast, a verbal description of a sloping field, a line of trees, and a chain of hills 
beyond seems to vanish at once into the scene it evokes and then, like Prospero’s masque, quickly 
dissolves, leaving not a rack behind.22

 

De konventionella tecknens genomskinlighet, deras förmåga att bli det som de beskriver, ger 

dem möjlighet att fungera ikoniskt: 
 
However, while the words instantly vanish into thin air, the representations they may evoke in the minds 
of listeners or readers dissolve more slowly. It is in its power to assimilate icons and indices into its 
baseless fabric that symbol abjures part of its magical power, for it induces us to evoke imagery that is not 
wholly abstract, not wholly conventional, not wholly disentangled from what to the imager seems 
incidental sensory experience. With its protean ability to represent whatever it can name, symbol can 
simulate, that is, ‘play’, the two other types of sign and absorb, but not wholly assimilate, their essentially 
non-symbolic functions. These residual functions of icon and index within the play of symbolic 
signification allow language to simulate the same universe of objects that, without verbal mediation, the 
body knows and the senses engage.23

 

Liksom de symboliska tecknen på detta sätt kan assimileras med det som de beskriver, så kan 

de ikoniska tecknen, genom stiliseringar och schabloner, få en konventionell, symbolisk 

funktion. 

 

3.1.2 Lessings distinktion  

                                                                                                                                                         
20 Werner Wolf: ”Description as a Transmedial Mode of Representation: General Features and Possibilities of 
Realization in Painting, Fiction and Music i  red: Werner Wolf & Walter Bernhart: Description in Literature and 
Other Media, (Amsterdam: Rodopi, 2007), s 39. 
21 Marianna Torgovnick: The Visual Arts, Pictorialism, and the Novel. James, Lawrence, and Woolf, (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 1985), s 34f. 
22 Christopher Collins: Reading the Written Image. Verbal Play, Interpretation, and the Roots of Iconophobia, 
(Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1991), s 4.  
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G E Lessings utläggning om konstarternas relationer har som vi sett haft en enorm betydelse 

för den intermediala forskningen. Lessing betonade starkt skillnaden mellan konstarternas 

teckensystem. I sin bok Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie, som kom 

1766, pläderar han för att det finns avgörande skillnader mellan litteratur och bildkonst. Detta 

är hans argument, och jag citerar ett långt stycke här eftersom denna distinktion har haft en så 

stor påverkan på vår syn på konstarterna:  
 
Wenn es wahr ist, daß die Malerei zu ihren Nachahmungen ganz andere Mittel oder Zeichen gebrauchet 
als die Poesie, jene nämlich Figuren und Farben in dem Raume, diese aber artikulierte Töne in der Zeit, 
wenn unstreitig die Zeichen ein bequemes Verhältnis zu dem Bezeichneten haben müssen, so können 
nebeneinander geordnete Zeichen auch nur Gegenstände, die nebeneinander existieren, aufeinander 
folgende Zeichen aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die aufeinander oder deren Teile aufeinander 
folgen. 
    Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander existieren, heißen Körper. Folglich 
sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften die eigentlichen Gegenstände der Malerei.  
    Gegenstände, die aufeinander oder deren Teile aufeinander folgen, heißen überhaupt Handlungen. 
Folglich sind Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie.24  

 

Lessing medger visserligen att måleri kan gestalta rörelse, men bara antydd genom form. På 

samma sätt kan litteraturen gestalta former eller kroppar, men bara genom deras handlingar. 

Bildkonstnären måste välja att gestalta det ögonblick som representerar både händelserna som 

föregick det och de som följer på det, det pregnanta ögonblicket. Genom att avbilda det kan 

hon indirekt gestalta händelseförlopp och rörelse. 25  

    Det tycks finnas en glidning här mellan vad Lessing verkligen anser vara filosofiskt riktigt, 

och vad han anser är estetiskt tilltalande. Exempelvis är det svårt att förena hans uttalande om 

att poesi enbart kan representera kroppar genom deras handlingar med hans motstånd mot 

poetiska beskrivningar av stillastående kroppar och former. Just dessa beskrivningar bevisar 

väl att poesin kan representera stillastående kroppar, kroppar som inte agerar? Lessing 

diskuterar Homeros ”deskriptiva talang” men menar att hans genialitet ligger i att hans 

beskrivningar alltid kretsar kring händelseförlopp. Till och med när han beskriver ett statiskt 

objekt, som till exempel Achilles sköld, så gör han det genom att gestalta dess tillblivelse. När 

han beskriver hans klädesplagg, så gör han det genom att låta Achilles ta dem på sig. I varje 

                                                                                                                                                         
23 Collins: Reading the Written Image…, s 4. 
24 Om det vore sant att måleri använder helt skilda medel eller tecken jämfört med poesi, där den förra använder 
former och färger i rummet och den senare artikulerade ljud i tiden, och om tecken tveklöst bör stå i ett bekvämt 
förhållande till det som de betecknar, då kan tecken som står sida vid sida bara representera objekt eller delar av 
objekt som existerar sida vid sida, medan tecken som följer på varandra enbart kan representera objekt eller delar 
av objekt som följer på varandra i tiden. Objekt eller delar av objekt som existerar sida vid sida kallas kroppar. 
Därför är kroppar, med sina visuella egenskaper, måleriets egentliga objekt. Objekt eller delar av objekt som 
följer på varandra i tiden, är handling. Därför är handlingen poesins egentliga objekt. (Min översättning) G E 
Lessing: Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie, (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1962) s 
68f. 
25 Lessing, s 69. 
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deskription finns handling och framåtskridande inlagt. Däri, menar Lessing, ligger Homeros 

genialitet och goda smak: han följer de naturliga ”lagarna” för poesi och måleri: ”Es bleibt 

dabei: die Zeitfolge ist das Gebiet des Dichters, so wie der Raum das Gebiet des Malers.”26 

Lessing ger dock själv flera exempel på att dessa lagar knappast är naturlagar. Han bygger 

alltså sin estetiskt normativa uppfattning om konstarternas domäner på filosofiska premisser, 

och även om han inte menar att det är omöjligt för poesi att beskriva kroppar på annat sätt än 

genom deras handlingar, så är det inte god smak. Även om Lessings estetiska uppfattning har 

kritiserats på många håll, så har hans beskrivning av bildkonstens respektive litteraturens 

domäner ofta fått stå oemotsagd. Under andra hälften av 1900-talet, alltså när interartialitet, 

och senare intermedialitet, började bli föremål för ett större akademiskt intresse, började man 

ifrågasätta Lessings premisser och många av Lessings ståndpunkter har idag reviderats.  

 

3.1.3 Medier, deras modaliteter och hur vi avkodar dem   

E H Gombrich har framgångsrikt drivit tesen att även konst består av konventionella tecken 

som måste läras in27. Kognitionsforskning har visat att man inte avkodar en bild på ett enda 

ögonblick, utan att ögat rör sig fram och tillbaka över bilden för att ta in helheten. Skillnaden 

mellan visuell och verbal avkodning, skriver Christopher Collins, är att visuell avkodning är 

konsekutiv, medan verbal avkodning är både konsekutiv och sekventiell.28 Det innebär att 

både text och bild avkodas temporalt, men att textens ordning är styrd på ett annat sätt än 

bildens, där det i de flesta fall främst är det individuella intresset som styr läsningen: ”how 

often we repeatedly fixate on the salient features of objects is determined only by the degree 

of interest they arouse in us”.29 Det finns naturligtvis undantag: sekventiella bilder eller andra 

visuella objekt, som till exempel seriestrippar, kräver att vi läser dem i en viss ordning för att 

vi ska förstå dem.30  

    Roland Barthes begreppspar studium och punctum, som han förklarar i boken Det ljusa 

rummet, handlar också om den ordning i vilken man tar in en bild. Studium är den allmänna 

intresserade och akademiska läsningen, under vilken betraktaren tar in allt utan att fästa sig 

                                                 
26 Lessing, s 79. 
27 Se Gombrich, 1977. 
28 Christopher Collins: The Poetics of the Mind’s Eye…, s 98. 
29 Collins: The Poetics of the Mind’s Eye…, s 98. Kenneth Holmqvist, operativ chef på Humanistlaboratoriet vid 
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, skriver följande som svar på en mejlfråga: ”det man tittar på 
FÖRST är styrt av processer som är snabbare än intresset. Dit hör sådant som bildens egenskaper (kontrast, 
t.ex.), men också dess semantiska innehåll. Intresset styr på lite längre sikt, någon sekund och mer. Man har 
också undersökt om ’informativitet’ i betydelsen ’oväntad i sammanhanget’ leder till snabbare blickar mot det, 
och det finns många om studier om det.” (12 mars 2009) 
30 Detta resonemang gäller statiska bilder. Rörliga bilder som film eller videokonst har andra premisser. 
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vid något särskilt, och punctum är den högst personliga och privata fokuseringen på en detalj 

som talar till en på ett särskilt sätt.31 Det innebär inte att flera inte kan vara överens om 

bildens motiv. Vår ingång till en bild bestämmer inte vår förståelse av den i samma 

utsträckning som vår ingång till en text. Om du till exempel börjar halvvägs in i Brott och 

straff, så lär du bli betydligt mer förvirrad när boken slutar än du skulle vara om du hade 

börjat från början.  

    I sin artikel ”The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations” 

påpekar Lars Elleström att det är alltför onyanserat att tala om ”bildkonst” och ”litteratur” 

som två skilda medier med olika funktioner. Om vi verkligen ska kunna närma oss en 

förståelse av de olika konstarternas och mediernas spatiotemporala egenskaper, så måste vi 

beakta deras modaliteter: The material modality, the sensorial modality, the spatiotemporal 

modality och the semiotic modality.32 Denna uppdelning gör det möjligt att till exempel skilja 

mellan ett mediums materialitet och perceptionen av det: ”the perceptual spatiotemporal unity 

can be said to consist of four dimensions: width, height, depth, and time.”33 Ett fotografi har 

två dimensioner: bredd och höjd, medan dans har alla fyra: ”If one closes one’s eyes in the 

middle of a dance performance something is missed and the spatiotemporal form cannot be 

grasped in its entirety. If one closes one’s eyes while watching a photograph nothing is missed 

and the spatiotemporal form remains intact.” Detta, menar Elleström, innebär att dansens 

materiella modalitet (”the material modality considered through the spatiotemporal 

modality”) är temporal medan fotografiets materiella modalitet är statisk. Perceptionen av de 

båda medierna är däremot alltid både temporal och spatial. Skillnaden ligger alltså i mediets 

”sense-data”, inte i de ”sensations” som dessa framkallar hos mottagaren. Elleström använder 

begreppen ”virtual space” och ”virtual time” för att beskriva dessa ”sensations”. ”Virtual 

space” kan vara upplevelsen av djup i exempelvis en tvådimensionell målning eller de världar 

som öppnar sig för en läsare av en litterär text. ”Virtual time” kan till exempel vara den 

illusion av rörelse och pågående händelseförlopp som karakteriserar en målning eller ett 

fotografi, samt de tidsförlopp som representeras i litterär text (alltså inte tiden det tar att läsa 

Woolfs Mot Fyren, utan alla dessa år som förflyter i den). 34

    Vissa medier, poängterar Elleström, har en fixerad sekventialitet. Detta gäller exempelvis 

dans, inspelad musik eller uppläsning av litteratur. Mottagaren tar del av dessa medier genom 

                                                 
31 Roland Barthes: Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet. (Stockholm: Alfabeta Bokförlag 1986), s 42–45. 
32 Lars Elleström: ”The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations,” (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2010), s 1. 
33 Elleström 2010, s 10. 
34 Elleström, s 12. 
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att sekvens följer på sekvens i en bestämd ordning och om man blundar under 

dansföreställningen eller håller för öronen vid radion så går man miste om sammanhanget. En 

tryckt dikt däremot är materiellt sett spatial, men ”as soon as the conventional semiotic aspect 

of language is considered the perception also incorporates fixed sequentiality (for most 

standard poems) or at least partly fixed sequentiality (for poems lacking clearly 

distinguishable lines).35   

    Avkodningen av text är dock inte enbart en aktivitet som sker i tiden. Elleström konstaterar 

att spatialitet är ”a fundamental aspect of all cognition”36. Vi tänker i bilder, och texten bildar 

en helhet i vårt medvetande, i viss mån under tiden vi läser, men kanske framför allt när vi 

läst klart. Wendy Steiner exemplifierar läsningens inneboende simultanitet med ett citat från 

Augustinus, där han berättar att han, när han ska läsa en psalm som han är bekant med, både 

håller i minnet det han har läst och kunskapen om det han kommer att läsa. Tillsammans 

bildar det en simultan helhet.37  

    En målning och en skriven text är båda spatiala objekt, och avkodningen av dem är 

spatiotemporal. Skillnaden ligger i att skriven, traditionell text avkodas i en viss förutbestämd 

ordning, vilket inte traditionell bildkonst behöver göra. Det finns inget medium som är enbart 

spatialt eller enbart temporalt, enbart statiskt eller enbart dynamiskt.  

 

3.1.4 Kommunikation 

I sin artikel ”The Images of Pictures and Words” skriver Rudolf Arnheim följande: 
 
The statement of the painter, however, is limited to the behaviour of visual forces, which it applies to the 
appearance and action of physical things. Forces symbolize only forces, such as the human passions and 
strivings, and the significant actions and positions of things in physical and mental space. They do not 
offer explicit formulations of intellectual concepts, which are the prerogative of language.38  
 

En bild kan inte argumentera eller tala om i vilket sammanhang den förekommer. Arnheim är 

noggrann med att betona att denna utsaga inte är värderande: ”This lack does not diminish the 

eloquence of painting and sculpture, but it does create problems for pictures intended to 

convey information, such as the photographs in newspapers or the short film-clips on 

                                                 
35 Elleström, s 11. 
36 Elleström, s 12. 
37 Wendy Steiner: The Colors of Rethoric. Problems in the Relation between Modern Literature and Painting, 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991), s 36. Detta förutsätter naturligtvis att man vet vad som 
kommer att komma. Första gången man läser en text kan man kanske ana det, eller fundera över det, men någon 
överblick över verket som helhet kan man knappast sägas ha.  
38 Rudolf Arnheim: ”The Images of Pictures and Words” i Word & Image, vol. 2, 4:1986, s 308.  
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television.”39  Språket kan lägga till ”logical connections” som ”therefore”, ”such as”, eller 

”however” och är ”in its priviliged domain when it supports reasoning.”40 Hans Lund 

uttrycker det så här: ”Det verbala språket kan negera. Bilden kan det inte.”41 Bilden, å andra 

sidan, har en direkthet som språket inte äger, samt en förmåga att samla grundläggande 

mänskliga teman till en enda visuell symbol, menar Arnheim. Jag tycker att Arnheims 

uppfattning verkar rimlig. En bild kan vara retorisk och på det viset fungera som ett argument, 

men den kan inte i sig själv föra ett resonemang. En text kan aldrig ha samma direkta 

genomslagskraft som en bild, eftersom bildens ikonicitet gör den unik i den bemärkelsen.  

    Tillbaka till solnedgången således. Både bilden och dikten är materiellt sett spatiala objekt, 

och avkodningen av dem sker både i tiden och i rummet. Bilden av solnedgången är 

(vanligtvis) lik en riktig solnedgång42, i alla fall jämfört med dikten. Liksom med en verklig 

solnedgång kan bilden av den avkodas i vilken ordning som helst, nerifrån och upp eller 

uppifrån och ner, medan dikten (vanligtvis) har en hårt styrd sekventialitet som tvingar (den 

västerländska) läsaren att börja längst upp åt vänster och sluta längst ner åt höger. Dikten kan 

inkludera utsagor som ”Den här solnedgången är finare än den igår”, vilket bilden inte kan. Å 

andra sidan gör bilden ett omedelbart intryck, den har en direkthet och en exakthet som 

språket inte har. Bilden kan inte gestalta solens rörelse från solsken till skymning, så som 

texten kan, men solnedgången är ett index på att en sådan rörelse ägt rum. Alltså kan bilden 

indirekt indikera rörelse.43  

    I kapitlet ovan har jag försökt visa hur text och bild förhåller sig olika, både till varandra 

och till den värld de representerar. Vi känner intuitivt att det finns skillnader mellan medier 

som använder övervägande symboliska tecken och medier som använder övervägande 

ikoniska tecken. Just på grund av att vi gör den distinktionen, kan det vara intressant att 

undersöka hur den kan överbryggas av det enskilda mediet. Intermedialitetsforskning bygger 

på att det finns naturliga likheter mellan olika medier, men också gränser och skillnader, och 

att dessa hela tiden utmanas. 

 

                                                 
39 Arnheim s 308. 
40 Arnheim s 310. 
41 Hans Lund: ”Den ekfrastiska texten” i red: Lageroth, Lund et al: I musernas tjänst, (Stockholm/Stehag: 
Symposion, 1993), s 207. 
42 Sonesson skriver att det kan ”vara lämpligt att utgå från att den typiska bilden är en av-bild”. Detta har att 
göra med att det traditionella måleriets centralperspektiv, efter att ha mellanlandat i kubismen och andra ismer, 
har övertagits av fotografiet som dominerande form (s 79). 
43 Man kan naturligtvis tänka sig en målning där solen är avbildad på nytt för varje förflyttning över himlavalvet, 
men då skulle det finnas en mängd solar på himlen samtidigt. Detta grepp kallas simultansuccession och är en 
konvention som används i tecknade serier och i bilderböcker för att indirekt gestalta rörelse och temporalitet. Se 
Maria Nikolajeva: Bilderbokens pusselbitar, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s 201–203. 
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3.2 Intermedialitet 
Ända sedan mitten av förra seklet, när den interartiella forskningen kom igång på allvar, har 

försök gjorts för att nedmontera den mur mellan visuell konst och litteratur, som man menade 

sig ha funnit hos Lessing. Från att ha talat om interartialitet och interartiella studier, har man 

de två senaste decennierna alltmer övergått till att tala om intermedialitet. Denna förändring 

har öppnat för nya sätt att se på verbala och visuella mediers relationer. Claus Clüver har 

sammanfattat det intermediala områdets utveckling och bredd i festskriften till Hans Lund, 

Changing Borders: 
Once ”medium” instead of ”art” has become accepted as the basic category for the interdisciplinary 
discourse, the interrelationship of the various media is concieved of as ”intermediality”. This is how this 
research area now understands the object of its investigations, rather than as ”the interrelations of the 
arts.”44  

 

Numera inkluderas alla sorters konst, men även exempelvis reklam och massmedia i 

disciplinen. Ämnet intermedialitet omfattar alltså betydligt fler områden än relationen mellan 

litteratur och föreställande konst, som vid en första anblick snarare verkar tillhöra det äldre, 

interartiella fältet. Det kan dock vara av intresse att undersöka denna relation med nya, 

intermediala ögon. Just piktorialism passar bra för en sådan undersökning, eftersom det gäller 

intermedialitet inom ett och samma medium, till skillnad från den interartiella forskningens 

fokus på jämförande studier, till exempel inom ekfrasforskningen.45 Clüver påpekar också 

piktorialismens möjligheter med avseende på det nya intresset för intermedialitet i så kallade 

”rena” medier, alltså sådana som vid en första anblick inte verkar vara intermediala, till 

exempel en dikt: ”The concept therefore extends to the literary pictorialism explored by 

Hagstrum (The Sister Arts) and Hans Lund (Text as Picture)”.46 I sin egenskap av till synes 

”ren” diktform utan nödvändigtvis vare sig grafiska visuella markeringar, så som 

okonventionell typografi och sättning, eller hänvisningar till existerande konstverk, är den 

piktoriala dikten ett adekvat men ändå utmanande objekt för intermediala studier. Dessutom 

blir den intermediala infallsvinkeln med Mitchells synsätt relevant för alla sorters medier, 

både för de till synes rena och för de uppenbart blandade som till exempel filmmediet, vilket 

                                                 
44 Claus Clüver: ”Intermediality and Interart Studies” i Changing Borders. Contemporary Positions in 
Intermediality, ed: Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer, (Lund: Intermedia Studies 
Press, 2007), s 30. 
45 Även James A W Heffernan menar att den komparativa metoden snart har spelat ur sin roll inom forskningen 
kring konstarternas relationer: ”But I suspect we are nearing the end of what we can learn about the sister arts by 
simply comparing them, by observing similarities that help us to read – more accurately to construct – the 
signature of a ‘period’ or to formulate a master theory of signification.” James A W Heffernan: Museum of 
Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. (Chicago/London: The University of Chicago Press, 
1993), s 3. 
46 Clüver, s 32f. 
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ger den en större allmängiltighet. Intermedialitet är inte bara en angelägenhet för ett litet antal 

texter, utan kan fungera som utgångspunkt för studier av alla sorters medier. 

 

3.3 Bildtransformation 
Till grund för mina vidare diskussioner om intermedialitet ligger Hans Lunds indelning av 

olika mediers relationer i kombination, integration och transformation. Denna indelning är 

relevant för musik, film, hypertexter, litteratur, konst, teater, reklam och så vidare, med andra 

ord för alla konstarter och medier som människor skapar och tar del av. Eftersom vårt intresse 

här ligger i relationen mellan text och bild47, så kommer denna tredelning att diskuteras 

utifrån dessa två medier. Kombination innebär således en samverkan mellan ord och bild, där 

de båda står ”i ett adderande och kommenterande förhållande till varandra”48, och kan i sin tur 

delas in i två underkategorier, interreferens och samexistens. I den förra återfinns konstarter 

som illustration och fotojournalistik och i den senare till exempel reklambilder och tecknade 

serier. I den andra huvudkategorin, integration, finner man texter som är grafiskt utformade på 

ett bildmässigt sätt, som till exempel figurdikter. I kombinationer mellan text och bild kan de 

båda skiljas åt, utan att vare sig ordet eller bilden förlorar sin struktur, medan det i integrerade 

relationer är omöjligt att skilja på dem, de utgörs så att säga av varandra. Den tredje kategorin 

är transformation, den i det här sammanhanget mest intressanta. Lund definierar den så här:  

 
I den tredje sektorn – som jag kallar transformation – finner man däremot inget bildelement kombinerat 
med eller integrerat i den verbala texten. Texten refererar till element eller elementkombinationer i bilder, 
som inte befinner sig framför läsarens ögon. Den information läsaren får om bilden går via det verbala 
språket. Här är det sålunda inte fråga om en bimedial, utan om en unimedial kommunikation.49

 

I kategorin bildtransformerande text finner vi bland andra den ekfrastiska och den piktoriala 

texten. Dessa två kan ses som två sidor av samma mynt. Ekfrasen representerar i text en 

verklig eller fiktiv bild, medan den piktoriala texten använder sig av bildens egenskaper för att 

representera den gestaltade världen. Ekfrasen transformerar alltså bild till text, medan 

piktorialismen transformerar en bildstruktur eller en bildmässighet till text, varpå texten i sin 

tur transformeras till bild hos läsaren. 

    Ordet ekfras har funnits sedan antiken och betecknade då en retorisk trop. Vi har tidigare 

diskuterat det i samband med enargeia. Avsikten var alltså att så tydligt som möjligt 

                                                 
47 ”Bild” är ett brett begrepp som kan betyda i stort sett vadsomhelst. Den definition som jag utgår från om inget 
annat nämns kan formuleras så här: en bild är en två- eller tredimensionell visuell ikonisk framställning. 
48 Lund 1982, s 13. 
49 Lund 1982, s 13f. 
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levandegöra händelser eller ting för åhörarna. ”Under senantiken”, skriver Lund, ”utvecklades 

en självständig bildbeskrivande litterär genre som också den betecknades med termen 

ekfras.”50 Ekfrasens återkomst i litteraturvetenskapen, skriver Lund, skedde i och med Leo 

Spitzers definition 1955: ”the description of an objet d’art by medium of the word.” och 1993 

definierade Heffernan den som ”the verbal representation of visual representation.”51 Fler 

definitioner har tillkommit, en av de senaste är Claus Clüvers vida definition: ”Ekphrasis is 

the verbal representation of a real or fictitious text composed in a non-verbal sign system.”52             

    För att åskådliggöra piktorialismen innan vi går in på teorin kring den citerar jag nedan ett 

stycke ut Tomas Tranströmers diktverk Östersjöar. En dikt (1974). I dikten finns flera 

piktoriala element, och med hjälp av det exemplet kan vi sedan gå vidare till att mer konkret 

försöka definiera och ringa in den piktoriala texten. 
  
 Vinden som blåst så noga hela dagen 

- på de yttersta kobbarna är stråna allesammans räknade - 
har lagt sig ner stilla inne på ön. Tändstickslågan står rak. 
Marinmålningen och skogsmålningen mörknar tillsammans. 
Också femvåningsträdens grönska blir svart. 
”Varje sommar är den sista.” Det är tomma ord 
för varelserna i sensommarmidnatten 
där syrsorna syr på maskin som besatta 
och Östersjön är nära 
och den ensamma vattenkranen reser sig bland törnrosbuskarna 
som en ryttarstaty. Vattnet smakar järn.53

 

I dessa rader ser vi hur element ur diktjagets värld, alltså den inomdiegetiska tillvaron, 

beskrivs som om de vore visuella konstverk; målning, fotografi, skulptur och så vidare. I 

raden ”Marinmålningen och skogsmålningen mörknar tillsammans” är det uppenbarligen inte 

två konstverk som åsyftas, utan två vyer; den över havet och den över skogen. Genom att med 

metaforens hjälp göra dessa två delar av diktjagets värld till målningar så sätts en mängd 

associationer och inre bilder igång hos läsaren. Längre ner i citatet finns ännu ett piktorialt 

element, här i form av en liknelse: ”och den ensamma vattenkranen reser sig bland 

törnrosbuskarna/som en ryttarstaty.” Jag kommer inte att närmare gå in på hur dessa element 

bör tolkas, och vilken funktion de har i förhållande till den övriga texten, utan avsikten var att 

ge ett exempel att koppla den teoretiska termen till. Det är alltså dags att lite närmare 

undersöka hur piktorialismen har definierats och beskrivits av forskarna. 

                                                 
50 Lund i red: Lagerroth et al, 1993, s 208.  
51 Heffernan, s 3. 
52 Claus Clüver: ”Ekphrasis Reconsidered; On Verbal Representations of Non-Verbal Texts” i Ulla-Britta 
Lagerroth, Hans Lund, Erik Hedling (red): Interart poetics: essays on the interrelations of the arts and media. 
(Amsterdam: Rodopi, 1997), s 26. 
53 Tranströmer,s 184. 
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3.4 Piktorialism: Tidigare forskning och ett försök till definition 
I följande avsnitt tar jag upp några inflytelserika forskares definitioner av piktorialism och 

försöker sedan ge min syn på saken, varpå en användbar definition kanske kan utmejslas. De 

forskare som här tas upp är Jean Hagstrum, James Heffernan, Marianna Torgovnick, John B 

Bender och Hans Lund. Därefter undersöks konsekvenserna av dessa definitioner när de 

tillämpas i tolkningen av litterär text. 

    Ett av de mest inflytelserika namnen inom den moderna forskningen om 

bildtransformerande texter är Jean H. Hagstrum, vars bok The Sister Arts. The Tradition of 

Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray kom 1958 och fick stort 

genomslag. Hans definition av litterär piktorialism är lång men bör, på grund av sitt stora 

inflytande, citeras i sin helhet:  

 
(1) In order to be called ’pictorial’ a description or an image must be, in its essentials, capable of 
translation into painting or some other visual art. It need not resemble a particular painting or even a 
school of painting. But its leading details and their manner and order of presentation must be imaginable 
as a painting or sculpture. (2) Visual detail constitutes the pictorial but is not, per se, the pictorial. Such 
detail must be ordered in a picturable way. It is therefore not fully legitimate to call what is merely visual 
in a poem pictorial. (3) The pictorial is, of course, not limited to one particular school or method of 
painting. Depending on what the poet knew or liked in visual art, it may bear relations with art that is 
imitative or abstract, representational or symbolic. (4) The pictorial in a verbal medium necessarily 
involves the reduction of motion or stasis or something suggesting such a reduction. It need not eliminate 
motion entirely, but the motion allowed to remain must be viewed against the basic motionlessness of the 
arrangement (5) The pictorial implies some limitation of meaning. It does not, of course, involve the 
elimination of concept. Were that true, there would have been no pictorialism until the recent imagistic 
movement. But it does imply that meaning must seem to arise from the visibilia present. General didactic 
statement may appear, but in a pictorial context it must seem, like an inscription on a statue, to be 
subordinate to the visual presentation.54

 

Den första punkten kan direkt härledas till Lessings resonemang kring Homeros: ”Was 

wunder also, daß der Maler da, wo Homer malet, wenig oder nichts für sich zu tun sieht”.55 

Men är den applicerbar på all piktorial poesi? Kan man inte tänka sig en piktorial posi där 

bildkonsttermer eller statiska gestaltningar får andra funktioner än de direkt 

översättningsbara? Vi återkommer till den frågan i analysen. Hagstrums fjärde paragraf berör 

den viktiga frågan om stasis kontra rörelse. En piktorial text bör enligt Hagstrum inte vara 

uppbyggd på samma sätt som Homeros epik, utan den ska istället gestalta reducerad rörelse. 

Jag menar att det finns många skäl till att beakta denna paragraf. Dels för att det ligger en hel 

del i Lessings resonemang, oavsett om man lägger någon värdering i det eller ej, och dels 

                                                 
54 Jean Hagstrum: The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to 
Gray, (Chicago: University of Chicago Press, 1958), s xxi–xxii. 
55 Lessing s 70. 
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eftersom rörelse i bild måste åstadkommas på andra sätt än genom direkt rörelse. Annars 

handlar det om ett annat medium, nämligen filmmediet. En stillbild kan gestalta rörelse 

genom indexikala tecken, tecken som indikerar rörelse. Exempelvis kan ett vindpinat träd 

fungera som index på blåst. Hagstrum poängterar också att dikten eller partiet ska innehålla få 

didaktiska, resonerande partier, samt gå att föreställa sig som bild och vara arrangerad på ett 

sådant vis. Vad detta innebär i praktiken är inte helt enkelt att förklara. Längre fram kommer 

vi att undersöka dikter som kan sägas fungeras på ett sådant sätt. Då går vi också närmare in 

på vad det innebär.   

    I sin bok Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery urskiljer 

James A W Heffernan tre sätt ”of mingling literature and the visual arts”. Dessa tre är 

”ekphrasis”, ”pictorialism” och ”iconicity”. Ekphrasis definierar han som ”the verbal 

representation of visual representation” och iconicity som den relation mellan ord och bild 

som finns i figurdikter, vilket alltså placerar den under Lunds rubrik ”integration.”56 Om 

piktorialism skriver Heffernan följande:  

 
Pictorialism generates in language effects similar to those created by pictures, so that in Spenser’s Faerie 
Queene, for instance, John M (sic!) Bender has found instances of focusing, framing, and scanning. But in 
such cases Spenser is representing the world with the aid of pictorial techniques; he is not representing 
pictures themselves. The distinction holds even when a pictorial poem can be linked to the style of 
particular painter.57  

 

Jag är inte av den uppfattningen att piktorialism enbart fungerar genom att textvärlden 

representeras med hjälp av ”pictorial techniques”. Det är också långt ifrån en självklarhet vad 

”pictorial techniques” är för något när det kommer till litterär text. Termerna ekfras och 

piktorialism tenderar att glida över i varandra, och ingen tjänar väl på att fixera dem en gång 

för alla. Det är dock i viss mån en fråga om representation. Kan man säga att en dikt 

representerar ett konstverk för att den nämner en titel eller ett konstnärsnamn? I 

analysavsnittet kommer denna fråga att diskuteras mer utförligt. 

    Heffernans distinktion är viktig, och kanske är det skillnaden mellan ekfras och 

piktorialism som orsakar mest förvirring när det kommer till att förstå piktorial text. Den 

viktiga skillnaden är alltså att ekfrasen är en representation av en verklig eller fiktiv artefakt, 

                                                 
56 Även Hagstrum delar in de bildtransformerade texterna i tre delar: ”pictorialism”, ”iconic” och ”ekphrasis”. 
Med iconic menar Hagstrum ”literary descriptions of works of graphic art”, alltså vad som vanligtvis avses med 
Ekfras. Termen ekfras, i sin tur, reserverar han för ”that special quality of giving voice and language to the 
otherwise mute art object” (s 18 not 34). 
57 Heffernan, s 3. 
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piktorialismen är en representation av ”världen”.58  En dikt kan vara piktorial genom att den 

”uses the verbal equivalent of pictorial precision in order to represent a set of objects.”59  

Heffernan skriver inte mycket om piktorialism, eftersom det är ekfrasen som är hans objekt, 

men med den tydliga och klargörande formuleringen ovan har han på ett utmärkt sätt gjort en 

distinktion mellan ekfras och piktorialism.   

    En annan forskare som studerat både piktorialism och ekfras är Marianna Torgovnick. I sin 

bok The Visual Arts, Pictorialism, and the Novel. James, Lawrence, and Woolf från 1985 går 

hon igenom båda fenomenen men använder sig inte av termen ekfras. Istället talar hon om 

”use of the visual arts”. För Torgovnick verkar det inte finnas någon skillnad mellan det och 

piktorialism vad gäller funktion och betydelse i texten. Vad menar då Marianna Torgovnick är 

utmärkande för en piktorial text? Hon skriver i stort sett under på Hagstrums definition, och 

hennes kritik gentemot honom grundar sig i att hon tycker att han inte själv alltid följer den i 

sina analyser. ”I hope to do better”, skriver Torgovnick, ”in part by making sure that each unit 

of the novel deemed pictorial is either directly based on the historical visual arts or capable of 

being imagined as a painting or sculpture like those in movementes known to the author.”60 

Torgovnick menar att termen piktorialism kan appliceras på en text om den innehåller 

referenser till ett existerande konstverk eller en historisk konströrelse eller till ett i texten 

skapat konstverk, som till exempel Lilys målning i Mot fyren61. Även när det gäller en scen 

eller ett objekt som beskrivs ”as being vividly ’seen’ or ’framed’ (…) or as ’like a work of art’ 

(…) or when words within a description or scene allude to the visual arts and hint that the 

scene or object is to be experienced pictorially” kan termen piktorialism användas. Slutligen 

gäller enligt Torgovnick följande:  
 
When (…) a passage strongly suggests a narrator’s arranging objects for the reader’s visual imagination 
as the artist arranges them in a painting, or when a character’s eye controls the perspective and presents 
objects or actions for the reader’s visual apprehension (…) this book will apply the term ’pictorialism’.62

 

Torgovnick är alltså överens med Hagstrum och Heffernan om att en piktorial text kan 

gestalta eller efterlikna en särskild riktning inom konsten, men att det inte ligger i själva 

                                                 
58 Tamar Yacobi har dock en något annorlunda syn på det hela. I sin artikel ”Pictorial Models and Narrative 
Ekphrasis” (Poetics Today. Vol.16, 4:1995, s 599–649) pläderar hon för att vad hon kallar ”visual models” bör 
innefattas i ekfrasbegreppet. Visual models skulle alltså, menar Yacobi, vara när en författare utgår från en känd 
visuell modell, som till exempel Madonnan med barnet. Då är förlagan legio och representationen unik. Visual 
models räknar jag med Heffernan till piktorialismen, i alla fall i de exempel hon tar upp, som när Nabokov liknar 
en scen på en restaurant vid Den sista måltiden. Då är det ju den gestaltade världen som liknas vid en bild.  
59 Heffernan, s 3. 
60 Marianna Torgovnick, The Visual Arts, Pictorialism, and the Novel. James, Lawrence, and Woolf, (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 1985), s 28. 
61 Många ekfras-forskare skulle betrakta Lilys målning i Woolfs roman som en så kallad fiktiv ekfras. 
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definitionen av piktorialism. Förutom definitionsfrågan introducerar Marianna Torgovnick en 

funktionsskala, längs vilken olika piktoriala inslag i romanerna placeras utifrån deras 

betydelse för och funktion i texten: ”decorative use” kommer först på skalan och innefattar 

”small and isolatable units of the novel – like allusion, descriptions, or metaphor”. Nästa 

punkt kallas ”biographically motivated uses” och utgår från hur författarens egna preferenser 

eller kunskaper om bildkonst influerar det litterära verket. Därefter kommer ”ideological use”:  

 
An ideological use of the visual arts embodies major themes of the fiction – especially its views of 
politics, history, society or, more generally, of ‘reality’ – in descriptions, objects, metaphors, artist 
figures, or scenes based upon the historical visual arts or in the same aspects of fiction conceived and 
experienced pictorially.63

 

En aspekt av den ideologiska funktionen kallar Torgovnick ”iconographical” och den innebär 

att vanliga bildmotiv är återkommande i romanerna och får en symbolisk funktion. Ett 

exempel är Woolfs användning av fönstret, ett motiv som hennes syster Vanessa Bell gärna 

målade. Den sista punkten på funktionsskalan är  
interpretive uses, a segment I will subdivide into two. The first division is perceptual or psychological 
uses and refers to the ways in which characters experience art objects or pictorial objects and scenes in a 
way that provokes their conscious or unconscious minds. [---] The second subdivision of the interpretive 
segment is hermeneutic uses, referring to the ways in which references to the visual arts or objects and 
scenes experienced pictorially stimulate the interpretive processes of the reader’s mind and cause him to 
arrive at an understanding of the novel’s methods and meanings.64

 

Torgovnicks funktionsskala är avsedd för prosa och det går inte att applicera den fullt ut på 

lyrik. Vissa delar av den bör dock vara användbara, som exempelvis det hon benämner 

hermeneutisk funktion i citatet ovan.  

    John B Bender inleder kapitlet ”Toward a Theory of Pictorialism” i sin bok Spenser and 

Literary Pictorialism från 1972 med att tillkännage att han inte delar Lessings uppfattning om 

konstarternas olika domäner. Troligast, menar han, är både de ikoniska och de symboliska 

tecknen konventionella. ”But the fact remains”, skriver Bender, ”that those signs which 

represents the visual world are visually perceived, as is the world they attempt to represent, 

whereas the relationship between language and visible object in poetry is more distant.”65  

Därför, menar Bender, blir det viktiga inte att hitta formella likheter mellan konstverk och 

litteratur, utan att fråga oss ”how words can be selected and organized to imitate the process 

of visual perception, not how paintings as such can be made of words.”66 Bender är alltså ute 

                                                                                                                                                         
62 Torgovnick s 29. 
63 Torgovnick s 19. 
64 Torgovnick s 22f. 
65 John B Bender: Spenser and Literary Pictorialism, ( New Jersey: Princeton University Press, 1972), s 23. 
66 Bender, s 23f. 
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efter analogier mellan vad vi upplever när vi ser på konst och vad vi upplever när vi läser en 

piktorial dikt. Den fascinerande frågan är hur en litterär text som ger en sådan effekt fungerar. 

Bender hänvisar till E H Gombrichs tankar om hur vi uppfattar konst, och sammanfattar: 

”Visual perception of the world that surrounds us is a process of mediation between familiar 

schemata and confusing sensory data, a continuous synthesis of provisional interpretation, 

revision, and reinterpretation of ambiguous signals.”67 Poesi är piktorial ”when it embodies 

such processes of mediation as Gombrich discusses, and the poet engages his reader’s 

imagination through artful, inevitably contrived, analogues of vision.”68 En deskriptiv dikt är 

inte automatiskt piktorial, vilket även Hagstrum påpekade:  
 
In pictorial writing, information about the visual world is not transmitted by simple descriptive listing of 
names or terms for familiar concepts and relationships, but the author’s active encounter with visual 
phenomena as they are puzzled out, interpreted, and ordered by the mind.69

  

Bender är också enig med Hagstrum om att hejdad rörelse och hejdad narrativitet är 

nödvändiga för att en dikt ska vara piktorial, men att det inte är det enda som krävs: ”Some 

kind of narrative suspension is essential not only to small-scale pictorial effects (…) In itself, 

however, obvious interruption of narrative is only a precondition; it alone cannot produce 

these effects.”70

    Hans Lund redogör i Texten som tavla från 1982 för vad han menar med sin term 

”ikonisk projicering”. Det är inte bara ett annat namn på litterär piktorialism, utan ett snävare 

begrepp. Ikonisk projicering inbegriper bara en del av fältet, nämligen det som Viola Hopkins 

Winner kallar ”framing”. Anledningen till att Lund föredrar termen ikonisk projicering är, 

skriver han, att den ”i högre grad än ’framing’ poängterar betraktarens aktiva roll.”71 Det är 

dock viktigt att en uttalad eller implicit ram finns mellan betraktaren och det betraktade i 

fiktionen: ”Med hjälp av den reella eller fiktiva ramen etableras den estetiska distanseringen 

och mobiliseras den kod som får betraktaren att uppleva former, linjer och färger i sin optiska 

omgivning som element i en målning, en teckning, ett foto osv.”72 Betoningen på ramen och 

distanseringen skiljer Lund från de övriga som citerats. Lunds term ikonisk projicering 

omfattar ju inte heller ett lika stort område som litterär piktorialism. Intressant är dock att 

                                                 
67 Bender, s 28. 
68 Bender, s 29. 
69 Bender. s 29. 
70 Bender, s 41. 
71 Lund 1982, s 63. 
72 Lund 1982, s 119. 
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Lund, trots det återkommande betonandet av estetisk distansering, även inkluderar texter 

under rubriken ”Betraktaren integrerad i den egna ikoniska projiceringen”. Han skriver:  

 
En viktig förutsättning för att betraktaren skall kunna uppleva den yttre objektsvärlden som en bildstruktur är 
att han etablerar en estetisk distansering till det utsnitt av verkligheten han iakttar. [---] Men liksom man i 
verklighetens värld kan känna sig som en aktör på en scen eller en filmduk och på samma gång uppleva sig 
som betraktare av denna scen eller filmduk, händer det i vissa litterära texter att betraktaren integreras i sin 
egen ikoniska projicering. 73

 

Det kan diskuteras om den typen av texter faller under rubriken ikonisk projicering, som så 

starkt förankrats i distansering och avgränsning mellan den seende och den sedda. Jag ser 

dock inga problem att inkludera dem i begreppet piktorialism, eftersom distansering här inte 

är en förutsättning.  

    En fråga som måste behandlas innan vi kan gå vidare är frågan om vad det är som gestaltas 

med hjälp av piktorialismen. Är dikten piktorial om den beskriver den fiktiva verkligheten 

som om den vore en bild, eller är den piktorial om den beskriver den fiktiva verkligheten på 

samma sätt som en bild skulle göra? Det finns naturligtvis inga helt tydliga skiljelinjer mellan 

dessa båda, men exempel på det förstnämnda finner vi i exemplet från Tranströmer ovan eller 

som i Göran Palms berömda dikt: 

 
Jag står framför havet. 

  Där är det. 
  Där är havet. 
  Jag tittar på det. 
  Havet. Jaha. 
  Det är som på Louvren.74

 

Hos Tranströmer utgörs piktorialismen av en metafor, hos Palm av en liknelse. Båda anknyter 

uttalat till bildkonst. I det sistnämnda fallet ligger det piktoriala i kompositionen och i 

deskriptionen, som när en dikt genom omtagningar och upprepningar eller med hjälp av 

målande beskrivningar stimulerar den inre blicken att simulera visuell perception. Wendy 

Steiner för i sin bok The Colors of Rhetoric ett intressant resonemang kring mimesis och dess 

historiska roll i de olika mediernas samspel: 
 
Literature is so often compared to painting, I believe, because painting has stood as the paradigmatic 
’mirror of reality’: the ‘sister arts’ analogy thus permits literature as well to be considered an icon of 
reality rather than a mere conventional means of referring to it. The need to discover the mimetic 
potential in literature has been the underlying motivation for the long history of critical comparisons of 
the two arts. When the motivation disappears, as it did largely during the romantic period, so does the 

                                                 
73 Lund 1982, s 115. 
74 Göran Palm: Världen ser dig. (Stockholm: Norstedts, 1964), s11. 
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comparison. It is the resurfacing of this motivation in the modern period that has made the relation 
between the two arts of such consuming interest to twentieth-century critics and artists alike.75

  

Vad Steiner hävdar verkar alltså vara att den visuella konstens närvaro i litteraturen handlar 

om litteraturens, eller rättare sagt dess företrädares, strävan efter att få läsaren att se, att skapa 

en så stark visualisering att effekten närmar sig den som åstadkoms när man till exempel 

betraktar ett konstverk. Äldre tiders uppfattning om att en målning var en avbildning av 

verkligheten skulle alltså, med hjälp systerkonst-analogin, kunna gälla även litteraturen.76.  

Som vi vet menade ju Bender att piktorialism handlar om ”how words can be selected and 

organized to imitate the process of visual perception” och vi minns Heffernans ord: 

”[p]ictorialism generates in language effects similar to those created by pictures”.77 Med hjälp 

av piktorialism kan alltså den poetiska världen gestaltas som ett konstverk, med inramning, 

benämning av konstnärlig teknik, genre osv, eller på samma sätt som ett konstverk, genom att 

dikten, utan att det sägs rakt ut, i någon mån representerar eller imiterar kompositionen och 

perspektivet i en bild. Här kan vi påminna oss Torgovnicks term ”hermeneutical use”. Collins 

menar att flera av William Carlos Williams dikter fungerar på det senare sättet:  

 
Texts like ”The Red Wheelbarrow” and ”Nantucket” exemplify William’s urge to rival in words the 
painter’s and photographer’s art of selecting and minutely fixating percepts on a two-dimensional 
pictorial plane. Three other fine examples are ”To a Solitary Disciple”, ”Young Sycamore”, and ”Young 
Woman at a Window” (...) These all have about them a quality of intense stillness, not only because the 
objects and persons portrayed  are motionless but also because the imaginary viewer is scripted in a fixed 
position with a stabilized visual field.78

 

Dessa grepp förekommer ofta tillsammans och det finns inga vattentäta skott mellan dem. 

     Det finns en annan form av piktorialism som är viktig att ta upp, nämligen vad jag här 

benämner den metaforiska piktorialismen, i vilken bildtermer används för att metaforiskt 

gestalta ett inre själstillstånd snarare än att beskriva en gestaltad yttre verklighet alternativt en 

dubbelprojicering av landskap och själstillstånd. Det är alltså inte här frågan om att diktens 

beståndsdelar ska förhålla sig till varandra på samma sätt som exempelvis beståndsdelarna i 

en målning, eller att det ska vara möjligt att återskapa en bild av den inomdiegetiska tillvaron 

för sitt inre öga. Snarare handlar det om att likna en metafysisk erfarenhet vid en fysisk bild. I 

den mån den metaforiska piktorialismen har diskuterats, så betraktas den som ”dekorativ” 

                                                 
75 Steiner, s 2. 
76 Steiner hävdar att denna önskan inom det litterära fältet avtog under romantiken men återkom under 
modernismen. Det finns som vi vet forskare som anser att konst och litteratur i högsta grad kopplades ihop under 
romantiken, exempelvis i drömmen om allkonstverket. (Se den historiska genomgången i början) 
77 Heffernan, s 3. 
78 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 102. 
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med Torgovnicks ord, alltså utan större betydelse. Jag menar dock att den kan vara av 

tematisk betydelse.  

    Avslutningsvis skulle jag vilja beskriva, sammanfatta och definiera litterär piktorialism i 

följande punkter: 

 

1. En piktorial text skiljer sig från en ekfrastisk genom att medan den senare representerar en 

representation, så representerar den förra en gestaltad objektsvärld. 

2. En piktorial text fungerar antingen på det sättet att den hos sin läsare frammanar en statisk 

inre bild, som snarare liknar en målning, ett fotografi eller en skulptur än den omgivande 

verkligheten, 

3. eller att den är komponerad så att den imiterar den process med vilken vi läser en bild. 

4. Eftersom inre bilder är subjektiva, måste en text för att kunna kallas piktorial styra läsaren 

i vissa riktningar. 

4.a Detta kan ske med hjälp av ord som signalerar bildmässighet, som ”penseldrag”, 

”tecknad”, ”skiss”, ”fond”, ”kuliss” osv eller hänvisa till konstnärer, konstverk eller 

konsthistoriska rörelser. 

4.b Det kan också göras med hjälp av färgord, nyanseringar och fokus på visuella detaljer i en 

beskrivning, 

4.c eller på att objekten som förekommer i dikten beskrivs som om de vore utplacerade som i 

en tavelkomposition, i förgrund, bakgrund, fond osv. 

4.d Det kan också ske med hjälp av ikonisk projicering, alltså att något beskrivs med estetisk 

distansering som om det vore inramat, avgränsat, till exempel med hjälp av fönsterkarmar, 

dörrposter, balkonger, kupade händer osv. 

  

En definition som någorlunda sammanfattar dessa punkter lyder som följer: Piktorialism är 

ett fenomen som uppkommer när den gestaltade verkligheten, vare sig den är själslig eller 

fysisk, i en text representeras som bild. 

 

4 Två sorters piktorialism och dess funktioner i dikten  
 

4.1 Metaforisk piktorialism 
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Det som jag benämner metaforisk piktorialism fungerar som metafor eller liknelse för eller 

som allegori över något. Det är inte den visuella upplevelsen i sig som är det primära, utan det 

handlar om ett inre, själsligt tillstånd som konkretiseras med hjälp av piktorialism.  

    Kjell Espmark visar i flera böcker på hur de svenska modernisterna arbetar med ett 

försinnligande av abstrakta tankar och känslor: ”Det är fråga om själstillståndets konkreta 

uttryck överhuvud.”79 Espmark undersöker alltså hur abstraktioner konkretiseras, hur 

själstillstånd projiceras på landskapet och på vilket sätt ett verkligt, existerande landskap får 

illustrera diktjagets själsliv. Andra sätt att åskådliggöra abstrakta ting menar Espmark är 

”genom personifikation, bestifiering eller förtingligande, genom parallellisering av abstrakt 

och konkret (som i Verlaines rad ’elle et moi, les cheveux et la pensée au vent’).”80 Espmark 

berör relationerna mellan visuell och verbal konst när han undersöker Pär Lagerkvists relation 

till kubismen, van Goghs betydelse för Diktonius och så vidare. Espmark tycks dock anse att 

relationerna mellan konstarterna ligger mer på motivisk än på metodisk nivå. I avsnittet om 

Lagerkvist kan man läsa följande: ”Man har i sitt sökande efter Lagerkvists litterära ’kubism’ 

kanske alltför mycket satsat på motsvarigheter till det kubistiska måleriets brutna plan och 

försummat en väsentligare likhet – den syntetiska verklighetsbilden, den som konstnären-

diktaren konstruerat.”81 I Att översätta själen, som kom några år tidigare och som behandlar 

internationell poesi, skriver Kjell Espmark följande angående överföring från visuell konst till 

litteratur:  

 
Medan en överföring lätt sker på det motiviska planet, möter på det metodiska de hinder som ligger i 
konstarternas skilda förutsättningar. I väsentlig utsträckning rör det sig i våra lyriska sammanhang om 
fenomen som svårligen kan tänkas i en tavla – så det sätt att hantera abstrakterna som kan följas från 
Shakespeare (och de metafysiska poeterna) över Laforgue och Eliot in i sena tider. I Mystique målar 
Rimbaud uttryckligen en ’tableau’ men han lägger som vi sett in i den abstrakta element som inte kan 
tänkas i en duk; hans sidoordning av konkret och abstrakt är poeten förbehållen. 82

  

Man kan alltså tro att Espmark förkastar möjligheten för de olika konstarternas företrädare att 

använda varandras metoder. Denna slutsats motsägs dock av formuleringar som denna: ”Båda 

författarna övertar på samma gång van Goghs sätt att förnimma” samt ”Den sannolika 

stimulansen från van Gogh ligger emellertid ännu på ett ganska metodiskt plan.”83 I det längre 

citatet ovan talades det om sidoordning av abstrakta och konkreta element i dikten ”Mystique” 

                                                 
79 Kjell Espmark: Själen i bild, (Stockholm, Norstedts, 1977), s 6. 
80 Espmark 1977, s 6. 
81 Espmark 1977, s 60. 
82 Espmark: Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen. (Stockholm: 
Norstedts, 1975) s 213. 
83 Espmark 1977, s 94 och s 62. 
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av Rimbaud. En sådan sidoordning skulle alltså vara förbehållen enbart diktaren. Det är en 

märklig tanke. Ord är symboliska tecken som står för olika fenomen. En diktare kan skriva 

ordet rättvisa och ordet bil i samma dikt. Dessa ord refererar till ett abstrakt begrepp och ett 

konkret ting. En konstnär kan måla Fru Justitia och en bil på samma duk. Dessa blir då 

ikoniska tecken som genom konventioner refererar till samma begrepp och ting som dikten 

med sina symboliska tecken gör. 

    Efter denna lilla utvikning rörande Espmarks syn på konstarternas relationer ämnar jag nu 

återgå till det som faktiskt är hans huvudtes och som kort kan beskrivas med hans boktitlar: 

Att översätta själen samt Själen i bild. Bild här bör inte läsas enbart som något visuellt: 

”Materialiseringen av det psykiska livet sker framförallt i visuella termer men hjärtats skri och 

känsloexplosionens nästan taktila ’järnsplint’ kommer också att återfinnas i 

sammanhanget.”84 Den metaforiska piktorialismens poesi översätter dock själen just med den 

visuella bilden såsom en två- eller tredimensionell visuell ikonisk framställning. Hans Lund 

påpekar att den litterära bildtransformationens funktioner har det gemensamt att ”de 

konkretiserar en abstraktion”.85

    Skillnaden mellan den deskriptiva piktorialismen och den metaforiska piktorialismen är 

alltså, att medan den inomdiegetiska omvärlden i den förra beskrivs i termer av visuell konst, 

så är det i den senare diktjagets inre liv alternativt osynliga ting som lukt, smak, ljud, tid och 

så vidare som konkretiseras med hjälp av artefaktiska bilder. Metaforisk piktorialism kan 

också ha den funktionen att den konkretiserar och visualiserar abstraktioner. Ett exempel på 

den metaforiska funktionen finner vi i Ella Hillbäcks dikt ”Låt oss byta fobier” 86: 
 

Som barn byter glansbilder med varandra 
låt oss byta fobier. Låt oss utväxla  
våra hemliga skräckbilder, ännu aldrig 
utställda i madame Tussauds kabinett. 
Du får av mig det trånga rummet  
och jag ett hot från de öppna platserna. 
Utsattheten, din ångest i alla väderstreck, 
för ljuset med sin obarmhärtighet 
och ingen vägg att luta sig mot. 
Hur lätt skulle jag inte lyfta din börda! 
Gå över torget, knappt större än en fluga 
från flygmaskinen och för Guds öga 
ännu mindre. Ett stoftgrand, ett barn av vindarna- - 
 
Hur lätt kunde du inte hålla i din hand  
min kvävningsskräck, min klaustrofobi. 
Förklara vår tillit ur en modersgrotta. 

                                                 
84 Espmark 1977, s 6. 
85 Lund 1982, s 39. 
86 Ella Hillbäck: Vägar, rastställen, (Stockholm: Bonniers, 1960), s 55f. 
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Havet vi bär inom oss i blodets väggar. 
En rumskänsla vara vår frihet eller frid -. 
 
Låt oss därför göra en byteslek! 
Som barn byter glansbilder. 
(En tomtesäck mot ett par änglavingar.) 
 

Här ser vi hur olika skräckfyllda upplevelser liknas vid visuella, konkreta ting. Dessa 

”skräckbilder” går från känsla till ting, vilket gör dem mer hanterliga och ofarliga. Känslorna 

är visserligen så obehagliga att de skulle kunna vara ”utställda i madame Tussauds kabinett”, 

men om man byter dem med varandra, ”som barn byter glansbilder”, så blir de mindre otäcka. 

Jagets klaustrofobi kan förklaras och hanteras av duet, som i sin tur kan byta bort sin 

torgskräck.  

    Detta betyder naturligtvis inte att den deskriptiva piktorialismen inte skulle spela någon 

tematisk roll i dikten. En naturbeskrivning kan vara laddad med symboliska betydelser och 

diktjagets själstillstånd kan projiceras på det yttre landskap som beskrivs, vilket gör det till en 

metafor för ett inre, icke-synligt, tillstånd. Den viktiga skillnaden är att det finns en 

igenkännbar relation mellan objektsvärld och bild, precis som den dubbelprojicerade poesin 

kräver en likhet mellan det landskap som beskrivs i dikten och en topografisk, igenkännbar 

verklighet. I anslutning till Espmarks diskussion skriver Hans Lund: 
 
Utöver de två former som Espmark nämner kan man – speciellt när det gäller litteratur efter mitten av 
1800-talet – se den ikoniska projiceringen som ytterligare en metod för ’att översätta själen’. Medan 
Espmark talar om dubbelexponering av topografi och själstillstånd, kan man här i fråga om vissa texter 
tala om en tredubbel exponering: topografi – bildstruktur – människosinne. Diktjaget eller den fiktive 
betraktaren iakttar ett landskapsparti. Han projicerar bildkonstens normer på synfältet och upplever dess 
former och färger som element i en bild, vilken i sin tur blir ett uttryck för betraktarens själstillstånd och 
existentiella situation.87

 

Den metaforiska piktorialismen gestaltar inte landskapet piktorialt. Det är helt och hållet det 

inre eller det abstrakta som liknas vid en bild. Ledet ”topografi” i Lunds tredubbla exponering 

saknas därmed i metaforisk piktorialism. 

 

4.2 Deskriptiv piktorialism 
Det finns olika sätt på vilka en text kan fungera piktorialt deskriptivt, och ofta förekommer de 

tillsammans. Även den deskriptiva piktorialismen kan utgöras av en metafor, men syftet är då 

att beskriva en påtaglig verklighet, som i raderna ur Tranströmers Östersjöar ovan, och inte 

ett själstillstånd, som i ”Låt oss byta fobier”. Den deskriptiva piktorialismen kan innehålla 

eller bestå av en piktorial beskrivning, den kan alludera på konsttermer, konstnärer eller 

                                                 
87 Lund 1982, s 107. 
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tekniker eller vara komponerad så att läsordningen blir mindre styrd, eller styrd på ett sätt som 

påminner om hur vi betraktar en bild. Det sistnämnda kan kopplas till Benders formulering 

ovan: ”how words can be selected and organized to imitate the process of visual perception, 

not how paintings as such can be made of words.”88 Heffernan hänvisar till Benders termer 

”focusing, framing, and scanning” när han skriver att ”[p]ictorialism generates in language 

effects similar to those created by pictures”.89 Han exemplifierar med William Carlos 

Williams dikt ”The Red Wheelbarrow”: ”The Red Wheelbarrow uses the verbal equivalent of 

pictorial precision in order to represent a set of objects.”90 Walter Bernhart tar också upp 

Williams dikt i sin artikel om deskriptionens funktion i poesin genom tiderna:  

 
William’s popular poem ”The Red Wheelbarrow” is clearly in the tradition of the Dinggedicht and has 
puzzled many readers by its obvious ’meaninglessness’, in Pound’s term. The point that has frequently 
been made about this poem is that the typical line-breaking serves the purpose of drawing attention to the 
semantic components of words and phrases like ”wheelbarrow”, ”rainwater” or ”white chickens”. This 
de-automatisation of word usage (in the Russian Formalists’ sense) reactivates genuine perception and 
imaginatively evokes in the reader actual sense experiences such as ”wheel”, ”barrow”, ”rain”, ”water” 
etc., thus stimulating a distinctly descriptive approach with the purpose of grasping and invoking the Ding 
an sich.91  

 

Här kan det vara på sin plats att äntligen citera Williams dikt. 

 
 so much depends 
 upon 
 
 a red wheel 
 barrow 
 
 glazed with rain 
 water 
 
 beside the white  

chickens.92

  
Bernhart diskuterar den första strofen, som inte är deskriptiv, men som han skriver, ”raises the 

finger and eyebrow in portentous significance.”93  Ellen J Esrock diskuterar i sin bok The 

Reader’s eye  läsarens förmåga att skapa inre bilder. Hon skriver:  

 
To suggest that texts can encourage visualization is not to imply that the mere description 
of landscapes and persons will promote imaging. The sheer presence of such ‘verbal 
images’ does not suffice. Although a detailed study of how texts elicit imaging responses 

                                                 
88 Bender, s 23f. 
89 Heffernan, s 3. 
90 Heffernan, s 3. 
91 Walter Bernhart: ”Functions of Description in Poetry” i red: Wolf & Bernhart, 2007, s 147. 
92  Citatet är hämtat ur Bernharts artikel. 
93 Bernhart, s 147. 
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has yet to be done, there are certain stylistic devices, well-known to writers and 
rhetoricians, that have long been used for such purposes. [---] Verbs like saw, gazed, and 
looked all suggest there is something to see. A verb like behold practically commands the 
reader to take a look. 94   

 

Ord som ”se”, ”seende”, ”blick”, ”öga” osv styr läsaren att visualisera det lästa, och i dikten 

ovan så får läsaren i början information om vad som är viktigt, vad som fokuseras. Det är inte 

en lika tydlig uppmaning som Esrocks exempel är, men med tanke på hur resten av dikten är 

strukturerad så finns det ändå belägg för att göra en sådan tolkning. 

    Christopher Collins exemplifierar med ”The Red Wheelbarrow” när han diskuterar hur en 

läsare ”ser” det hon läser framför sig. Människans öga har enbart ett litet fält där fokus är helt 

klart. Detta fält är mycket litet, ”about the size of our thumbnail held at arm’s length.” Det 

övriga synfältet är det perifera fältet, där saker och ting framstår som mer suddiga och 

färglösa. För att kunna se allting omkring oss klart och tydligt skiftar vi fokus hela tiden, i en 

process som är otroligt snabb. Dessa kast kallas ”saccadic”95 Det som händer när vi verkligen 

ser något, är att dessa snabba kast tillfälligtvis avstannar ”to rest in an optical fixation”. Vad 

som däremot sker när vi läser en verbal bild är att vårt normala seende, som arbetar med en 

mängd små skiftningar av fokus, måste underkasta sig en sekventiell text, som talar om för 

oss vad vi ska se och i vilken ordning. Bilden som gestaltas i ”The Red Wheelbarrow” skulle, 

om den vore verklig, kräva flera fixeringar och en mängd ”saccades” för att vi skulle kunna 

uppfatta den, men texten erbjuder, skriver Collins, enbart tre fixeringar som är kopplade till 

två ”saccades”. Det är dock viktigt att påpeka, att ögonen vid läsningen av en beskrivande text 

inte sysselsätter sig med ”saccadic shifts”. De är nämligen fullt upptagna med att läsa den 

sekventiellt styrda texten. Justeringarna och ändringarna av fokus är därför simulerade och 

dessa simuleringar styrs av texten. Ordet ”beside” i dikten indikerar en ”saccadic shift”, 

eftersom den talar om för oss att vi måste flytta blicken. Även förtonande punkter, 

prepositioner och konjunktioner har den funktionen: ”Conjuctions and prepositions also serve 

to mark suggest ocular shifts within a single imaginary space.”96 Texten får oss att simulera 

fokusskiftningar och genom dessa kan vi bygga en inre bild. Även i de mest statiska bilder 

som porträtt eller stilleben finns rörelse, skriver Collins, fast rörelsen finns i betraktarens 

blick: ”When we view the painted surface, these saccades are overt muscular responses; when 

                                                 
94 Ellen J Esrock: The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response. (Baltimore: John Hopkins University 
Press, 1994), s 183. 
95 För att ansluta till citatet av Arnheim som tog del av tidigare, så slår Collins fast att ”our individual saccades 
are random, in the sense of ’not rule-governed’. Collins, The Poetics of the Minds Eye…, s 98. Här kan man åter 
påminna sig om Barthes begreppspar studium och punctum. 
96 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 102.  
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we visualize from a written text, they are simulated by the imagination. Accordingly, saccadic 

movement is the compositional key to William’s even more obvious experiments in 

ekphrasis”.97

    ”The Red Wheelbarrow” har en typ av bildmässig komposition som innebär att den är 

koncentrerad kring ett par komponenter, saker, djur eller människor, och dessa är utplacerade 

i dikten med hjälp av rumsadverbial som ”där”, ”här” eller ”lite längre bort”, ”ovan”, 

”mellan”, ”i förgrunden” osv. Dessa adverbial markerar fokala skiftningar, vilka påverkar 

kompositionen. Komponenterna kan också vara subjekt i ofullständiga satser som till 

exempel: ”Ett hus. En himmel.” Få eller inga didaktiska, kommenterande eller narrativa 

moment gör att läsaren fokuserar de subjekt som dikten visar fram. I en skala mellan 

”showing” och ”telling” ligger dessa dikter nära det förstnämnda. Denna typ av dikt är 

bildmässig eftersom den inte kommenterar det den visar och eftersom dess struktur lockar det 

inre ögat till olika delar på samma sätt som en målning kan styra blicken mot sina olika 

komponenter, till exempel genom starka färger. Det förflyter heller ingen tid i en sådan dikt; 

den inomdiegetiska världen är fångad i ett stillastående ögonblick, som genom nedskrivandet 

blir evigt. Haikudikten fungerar ofta så, liksom många imagistiska dikter.98  Här har alltså den 

bildmässigt komponerade dikten också en hejdad temporalitet, vilket leder till ökad 

bildmässighet. Det finns få texter där det inte sker någon form av narration, som driver 

handling och karaktärer, och därmed också tiden, framåt. Även om det bara anges med ett 

enda verb, till exempel gå, springa, hända, röra, eller något annat som betecknar rörelse 

och/eller skeende, så innebär just detta verb att någonting händer, tid förflyter. Därmed är det 

logiskt att ju fler sådana aktiva verb som en text innehåller, desto mer indikerar den rörelse 

och handling, och omvänt, avsaknaden av aktiva verb i en text signalerar hejdad temporalitet, 

statiskhet och stillastående.99 Hans Lund uttrycker det så här i anslutning till en analys av 

Sten Haglidens dikt ”Goya”: ”Bildens statiska karaktär visas genom frånvaron av aktiva verb, 

genom användningen av presens particip (det ständigt pågående i tavlan), samt 

substantiveringen av verb (glid och gnid). Genom det demonstrativa pronomenet ’denna’ 

framträder tavlan som ett förevisat objekt:”100

                                                 
97 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 102. 
98 Walter Bernhart skriver att Ezra Pounds ”point of argument” rörande dikten ”In a Station of the Metro” (1913) 
”seems to be that he wanted to find a verbal expression that represented as closely as possible a strong visual 
impression without any other mental interference.” (S 146) 
99 Handlingar, som ju beskrivs med hjälp av verb, kan ha olika aktionsarter, till exempel statiska, som sitta eller 
ligga, dynamiska, som springa eller snurra. Se Grammatik från grunden, (Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1996), s 
152. 
100 Hans Lund: ”Litterär ekfras” i Lund (red): Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, (Lund: 
Studentlitteratur, 2002), s 188. 
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4.2.1. Den deskriptiva piktorialismens relation till den virtuella icke-tiden  

”The literary topos of the still moment” 101 är utan tvekan relevant för alla typer av text i 

vilken den visuella perceptionen av en bild imiteras, och därmed grundläggande för 

föreliggande studie. I anslutning till Lars Elleströms ovan nämnda begrepp ”virtual space” 

och ”virtual time” (s 11) kan man tala om ”virtuell icke-tid” (”virtual timelessness”). Precis 

som en roman kan skapa ett virtuellt tidsspann på flera år, eller en dag, så måste en dikt kunna 

skapa en virtuell tidlöshet, en illusion av att ingen tid alls förflyter. I paragraf 4 av sin 

definition betonade Hagstrum tidlöshetens betydelse: ”The pictorial in a verbal medium 

necessarily involves the reduction of motion or stasis or something suggesting such a 

reduction. It need not eliminate motion entirely, but the motion allowed to remain must be 

viewed against the basic motionlessness of the arrangement.” Wellek och Warren vill varna 

för metaforiska jämförelser mellan konstarterna, men menar ändå att det finns dikter som 

förmedlar både stillhet, kyla och klarhet, och i den bemärkelsen kan påminna om en grekisk 

skulptur. 102 Murray Krieger är inne på samma linje: I sin artikel ”Ekphrasis and the Still 

Movement of Poetry” skriver han att ekfrasens syfte är ”to use a plastic object as a symbol of 

the frozen, stilled world of plastic relationships which must be superimposed upon literature´s 

turning world to ’still’ it.”103 Kriegers främsta exempel är Keats ”Ode to a Grecian Urn” men 

Steiner exemplifierar istället diktens hejdade tidslinje med en ekfras av E. E. Cummmings, i 

vilken hon menar att han ”provides a more literal realization of the still-movement topos than 

Keats or the elegantly discursive Eliot ever attempted.”104  Dikten är inte särskilt visuell, vare 

sig semantiskt eller typografiskt. Snarare är det frågan om en sorts imitation av visuell 

perception: 
 

Cummings has marshalled a number of techniques to disrupt the units that demarcate temporal flow, the 
inevitable ending of things in time. Stanzas run into each other, lines are enjambed, and the poem as a 
whole need not end with the last line but could be read as a circle poem, a possibility symbolized by the 
flowering wreath carved around the stone children. 105

 

Ekfrasens bildmässiga effekter ligger här alltså i det hejdade tidsflödet, som åstadkoms med 

hjälp av omtagningar, sångbarhet, omkastningar och så vidare. Dikten blir en sorts 

                                                 
101 Termen är hämtad ur Wendy Steiners The Colors of Rhetoric. 
102 R Wellek & A Warren: Litteraturteori, (Stockholm: Aldus/Bonniers, 1967), s 116. 
103 Murray Krieger: ”Ekphrasis and the Still Movement of Poetry” (1967) i Ekphrasis. The Illusion of the 
Natural Sign, (Baltimore: John Hopkins University Press, 1992), s 266. Heffernan är på intet sätt enig med 
Krieger här. Hans inställning är att ekfrasen alltid kretsat kring narration. Eftersom jag inte sysslar med ekfras i 
denna studie, lämnar jag dock denna oenighet här. 
104 Steiner, s 42. 
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evighetsmaskin som just i denna egenskap snarare symboliserar, eller kanske ännu hellre 

realiserar, tidlösheten hos sitt objekt än ger en konventionell beskrivning av det. Christopher 

Collins diskuterar också den litterära textens möjligheter att kringgå den temporalitet som är 

inbyggd i den:  

  
Language is a temporal medium, as Lessing said, but there are certain aspects of literature that seem to 
struggle against the unidirectionality of discursive time and to emulate the recurrent patterns of saccadic 
vision. First of all, the literary texts constitutes a whole, completed, stored order of words, a repeatable 
verbal ritual of interreferential events, often underscored by recurrent themes, motifs, formulae, and such 
devices as foreshadowing and flashback. Second, literary texts normally rely on description to create 
setting and convey character, which elements, when they recur and evoke imagery, demonstrate a 
saccade-like redundancy.106

 

Collins menar alltså att det inte bara är upprepningar, tillbakablickar och så vidare som gör att 

avkodandet av en litterär text följer liknande mönster som avkodandet av en bild, utan att 

även beskrivningar, som får läsaren att se platser och personer för sin inre blick, kan ha den 

effekten.107 En piktorial text som är övervägande deskriptiv innehåller ofta många adjektiv 

som beskriver objektets form och färg. Eftersom den ofta gestaltar ”the still moment” är 

antalet aktiva verb begränsat.108 I den typen av piktorialism är det inte främst i kompositionen 

som de visuella kvaliteterna finns, utan i dess enargeia, dess åskådlighet.109       

    I Hans Söderströms bok Bilden som byggsten diskuteras Lars Gustafssons relation till 

”deskriptionen kontra metaforen”. I ett föredragsmanuskript från sextiotalets slut skriver 

Gustafsson att han vill bort från användandet av metaforen i dikten och snarare använda sig av 

en visuellt åskådlig och konkret deskription. En sådan, menar han, kräver ett begränsat antal 

bilder, eftersom läsarens förmåga att inom sig återskapa bilden minskar om hon överflödas av 

visuella intryck. Här är, enligt Gustafsson, metaforen ett problem. Söderström sammanfattar: 

”Metaforflödets problem är just flödet. Bilderna tar ut varandra. Ingen enskild bild blir kvar 

länge nog i läsarens medvetande för att hon ska kunna respondera på just den, och risken är 

                                                                                                                                                         
105 Steiner, s 43f. 
106 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, 98f. 
107 Det är naturligtvis inte så att ögat hoppar från ord till ord på ett icke-sekventiellt sätt, utan det är det inre ögat 
som gör det, alltså den simulerade perceptionen. Se Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 93. 
108 I sin bok The Poetics of the Mind’s Eye… påpekar Christopher Collins att ”the early grammarians were quick 
to point out how verbs were temporally inflected.” (s 80) 
109 Collins påtalar att definitionerna av de retoriska termerna energeia och enargeia har förändrats sedan de gått 
från att användas i samband med muntliga framföranden till skriven text: ”What they have left behind as a 
destinction still valid in writing is the destinction between kinetic and static imagery. Kinetic imagery, the 
imagery associated with narrative action, appears to be the literate descendant of energeia, specifically of the 
‘diegetic mimesis’ of oral reciters. Static imagery, associated with the inscription of iconic signs and with 
ekphrasis, appears to be derived from enargeia.” Collins: Reading the Written Image…, s 126. 
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därför stor att läsaren för att kunna visualisera sitt intryck ’tänker bort’ några av bilderna.”110 

Det betyder inte att den metaforiska dimensionen saknas i Gustafssons poesi, utan metaforen, 

menar han, omfattar istället hela dikten; den är i sig själv en metafor, men innehåller inga 

själv. För min del har jag svårt att se varför metaforer skulle göra en deskriptiv dikt mindre 

åskådlig. Som Olaf Homén skriver i sin användbara och omfattande Poetik: 
 
I stället för det nära liggande uttrycket A uppenbarar sig således i metaforens fall ett oväntat O. Det 
överraskar läsaren, likvisst utan att försänka honom i något gåtotydande. Han tillägnar sig det utan vidare, 
ty det äger den pregnans, meningsfullhet, åskådlighet, som omedelbart övertygar och betingar en 
omedelbar anammelse. 111

 

Han beskriver också metaforens funktion i den litterära texten: företeelsen ”har antagit ett nytt 

utseende eller fått en viss, ur den poetiska avsiktens synpunkt betydelsefull sida eller 

egenskap särskilt framhävd.”112 Däremot är jag enig med Gustafsson om att bildflödet kan 

motverka det inre bildskapandet hos läsaren. Det går dock att göra en distinktion mellan en 

dikt som utförligt beskriver en enda scen, och en dikt som gestaltar flera olika bilder som inte 

nödvändigtvis måste hänga ihop med varandra (ett vanligt grepp i modernistisk och nutida 

poesi). I det första fallet måste läsaren bygga upp en enda bild med en mängd detaljer som 

hon måste hålla reda på. Detta är svårt, vilket redan Lessing påpekade. Collins skriver:  
 
The verbal medium is best at reproducing swift glimpses of things. Lessing understood this well. The 
labored description of large, complex units – the horrendous example he cites is of a flower garden – 
presents the reader with the tedious task of remembering details ABC while now considering details 
XYZ. 113

 

Om det däremot är frågan om ett verbalt fotoalbum, med olika, så att säga avslutade bilder 

efter varandra, så att läsaren för sin förståelse inte behöver hålla alla i huvudet samtidigt, så 

blir situationen en annan. 

    En åskådlig piktorial dikt kan innehålla flera retoriska grepp. Deskriptionen, som den 

främst utgörs av, kan bestå av metaforer och liknelser likväl som av bokstavliga 

beskrivningar. Det kan också förekomma apostrofer och uppmaningar att ”se!” eller ”skåda!” 

Lättast att urskilja blir den piktoriala beskrivningen förstås om den innehåller ord som tydligt 

styr läsaren mot en sådan läsning: ”Fond”, ”förgrund” och ”ram” är exempel på sådana ord, 

liksom liknelser i stil med: ”Som en tavla”, ”likt ett fotografi” osv eller metaforer som den vi 

har i Tranströmers dikt ovan: ”Marinmålningen och skogsmålningen mörknar tillsammans.” 

                                                 
110 Hans Söderström: Bilden som byggsten. Om Lars Gustafssons poetik och lyriska praktik, (Stockholm/Stehag: 
Symposium, 2003), s 23. 
111 Olaf Homén: Poetik, (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1954), s 208. 
112 Homén, s 208. 
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Andra piktoriala deskriptioner kan innehålla anspelningar på konstnärer eller olika bildtyper, 

genrer eller konstriktningar. Piktorialismens olika vägar kan mötas i en och samma dikt, 

eftersom en övervägande deskriptiv dikt av naturliga skäl blir mindre narrativ. En deskription 

behöver däremot inte vara passivt registrerande, något som Gerard Genette påpekar i samband 

med de många beskrivningarna i Prousts romaner.114 Detsamma gäller den piktoriala 

deskriptionen. Betraktandet är som vi vet alltid en aktiv handling, som sker i tiden. En 

tvådimensionell, ikonisk bild kan gestalta rörelse men det måste ske indirekt, så som vi 

tidigare har konstaterat. En piktorial text måste, om den ska gestalta rörelse, imitera konstens 

sätt att göra det. Det kan ske med hjälp av enargeia, vars funktion var att åskådliggöra det 

som ännu inte skett, ”the not yet enacted”, som Collins skriver: ”the subjective act of imaging, 

the receptive state of potency that precedes the active (energic) response.”115 Detta tillstånd 

kan också kallas ”the pregnant moment”, med andra ord, det ögonblick i ett händelseförlopp 

som får representera hela händelseförloppet i exempelvis en målning. Den hejdade tiden är 

alltså en viktig del av den deskriptiva piktorialismen. 

 

5 Bilder av ord – några diktanalyser 
I följande avsnitt ska vi titta närmare på några dikter av våra två författare. Förhoppningen är 

att vi genom piktorialt inriktade närläsningar ska kunna närma oss en ökad förståelse för vad 

piktorialism är och kan vara samt vilken funktion den kan ha i dikterna. Den intermediala 

ingången är bara en av många till dessa dikter, och som vi vet kan två tolkningar stå i kontrast 

till varandra, utan att någon av dem behöver vara felaktig.116 En piktorial tolkning kan tillföra 

något till förståelsen av en dikt, utan att den nödvändigtvis behöver motsäga tidigare 

läsningar, vilket vi också kommer att märka.  

    De dikter som jag ska analysera är inte de enda i författarskapen som kan kallas piktoriala, 

men de är de mest representativa. Om de piktoriala inslagen är få och korta i en lång dikt, 

lämnar jag dem därhän. Det gör jag eftersom min ambition är att analysera diktens piktoriala 

egenskaper, och om större delen av dikten har helt andra motiv, eller om den piktoriala delen 

inte är dominerande så kan det blir aningen tillkämpat att förstå den utifrån några få rader. Jag 

tänker exempelvis på långdikten Östersjöar, där det egentligen bara är det tidigare citerade 

                                                                                                                                                         
113 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 100. 
114 Gérard Genette: Narrative Discourse. An Essay in Method, översättning: Jane E Lewin, (New York: Cornell 
University Press, 1980), s 105. 
115 Collins, Reading the Written Image…, s 124. 
116 Se Torsten Pettersson: Literary Interpretation: Current Models and a new Departure, (Åbo: Åbo Academy 
Press, 1988), s 83: ”Two irreconcilable interpretations may both be accepted”. 
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stycket som är just piktorialt – även om dikten som helhet är mycket visuell med flera 

ekfraser. Ett annat exempel är dikten ”Epilog” ur 17 dikter. Hos Hillbäck kan exempelvis 

nämnas ”Anrop från Neapel” ur Det älskansvärda, som är över 70 rader lång, indelad i 8 

strofer och vars specifikt piktoriala anslag (det är annars en mycket visuellt beskrivande dikt) 

dyker upp först mot slutet. Den sista strofen är en ikonisk projicering vars objekt blir en 

symbol för hela diktens motiv, fattigdomen och glädje hos Neapelborna: ”Bland gatans 

tvättkläder på en lina / mellan husväggar som gått in i natten / blir en tröja en patetisk bild. / 

En vädjande stumhet, upphängd i luften / med armarna utsträckta. Den liknar ditt Neapel / 

som i ditt namn, under gnistrande stjärnor / också i den stjärna vars namn är Malört / alltjämt 

anropar din barmhärtighet.” Här utgör visserligen den piktoriala strofen en sorts 

sammanfattning eller ett koncentrat av dikten som helhet, men på grund av sin längd får 

dikten ändå stryka på foten. Ett annat exempel är ”Ett möte mellan toner i renässansporten 

(Luther och Münzer)” som egentligen är en narrativ ekfras men som har en piktorial 

formulering mot slutet: ”Luther drar bort på landsvägen: / han liknar en Bruegel-bonde”.117  

    Vid ett tillfälle har jag också avstått från att inkludera en dikt därför att den redan har blivit 

så noggrant läst och analyserad. Det gäller Tranströmers prosadikt ”Det blå huset” ur Det 

vilda torget. Niklas Schiöler ägnar den flera sidor både i sin avhandling Koncentrationens 

konst och i sin senaste bok, Begränsningens möjligheter. Dikten nämns dock i noter och 

inlägg i ett par av de övriga diktanalyserna. 

    Analyserna delas in i fem avsnitt: ”Landskapet som konstverk”, ”Människan som 

konstverk”, ”Att visualisera det osynliga”, ”Konsten som tematik” samt ”Piktoriala 

gränstakter”. Det sistnämnda avsnittet behandlar dikter som på olika sätt utmanar 

piktorialismens gränser. Avslutningsvis kommer jag att diskutera vad som framkommit under 

analyserna. 

 

5.1 Landskapet som konstverk 
De två dikter som nu ska undersökas liknar varandra i motiv och tematik, men de skiljer sig åt 

vad gäller jagets position och relationen till andra delar av det imaginära universum som de 

behandlar. Eftersom de ändå är så lika som de är, väljer jag att göra en jämförande, parallell 

analys av dessa två. Den första dikten har titeln ”I sommarens blå minut”. 
 
En segelbåt. Ett hav 
och över mig ett hav 
med måsars vita segel. 

                                                 
117 Hillbäck: En mörk blå redovisning, (Stockholm: Bonniers, 1969), s 78. 
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Soldruckna klippor 
sovande. 
Längst in i viken 
simmararmars brons i vattenbrynet. 

 
En lekfull bris, 
som lockar vågorna till skratt i fören. 
 
En ångbåtsröks diffusa gång 
längs horisontens stora-världsinhägnad. 
Och jag – ett stoft i rymden – 
seglande 
i sommarens intensiva blå minut. 

 

Dikten är hämtad ur Ella Hillbäcks debutdiktsamling från 1939, Hos en poet i kjol.118 Ur 

piktorialt perspektiv är den intressant på många sätt. Ännu intressantare blir det om vi 

analyserar den tillsammans med en annan av Hillbäcks dikter, publicerad exakt 30 år senare, 

1969119. Dikten saknar titel. 

 
Det finns en skog på ön. Gräsbete och många enbuskar. 
Ett vitt fyrtorn. En begravningsplats för drunknade 
ilandflutna. 

 
Jag har kvar mellan skulderbladen människors börda 
av ensamhet från betongkuberna i den stora staden 

 
I flygsanden rinner den av mig… Det här är en 
ö-dag, kringfluten som jorden i klotets båge. 

 
Detta strandfynd blev liggande: En knytnäve 
av flinta, stor som min egen… Denna ö 

 
är fridlyst i himmel-havet. Denna värld är en ö. 

 
Betrakta med ömhet bakom solglasögonen 
de söndagsfirande: de sitter alla på stranden 

 
som indianer, blickstilla väntande någonting 

 från Stora Vatten.  
 
   Snart ska de dra bort i sina båtar… 
   Solen i sin båge har sagt oss det och soluret  
     i oss själva. 
 
   När den vita ångbåten kommer har enbusken 
   Kastat sin skugga framför oss som Ängelns svärd. 
 
 
”I sommarens blå minut” är övervägande deskriptiv på det sätt som ovan diskuterades i 

samband med William Carlos Williams ”The Red Wheelbarrow”, det finns alltså en sorts 

                                                 
118 Hillbäck: Hos en poet i kjol. (Stockholm: Bonniers, 1939), s 28. 
119 Hillbäck 1969, s 49. 
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komposition och utplacering av diktens objekt som tillsammans bildar en visuell helhet, vilket 

blir tydligt redan i första raden: ”En segelbåt. Ett hav.” Avsaknaden av kommenterande 

utvikningar gör att läsaren visualiserar dessa båda objekt vilka så att säga utgör två 

komponenter i den verbala målningen. Den första raden innehåller inga metaforer eller 

liknelser, utan är bokstavliga utsagor om den inomdiegetiska omvärlden.  Lars Gustafsson har 

i en diskussion om bildens plats i sina dikter slagit fast att ”den poetiska bilden måste 

inskränkas till sådana funktioner i dikten där den inte längre går att tänka bort”.120 Denna 

strävan efter funktionalitet gör, som vi vet, att Gustafsson undviker metaforer i själva 

deskriptionen, däremot blir dikterna i sig metaforer. I Hillbäcks dikt har den första raden den 

funktionen att den bild som den styr läsaren till att återskapa är enkel och påtaglig och därmed 

svårare att tänka bort eller undvika. Metaforer finns i både andra och tredje raden: himlen är 

också ett hav och på detta hav seglar fiskmåsarna, vars ”vita segel” är en metafor för vingar, 

men också en synekdoke, eftersom måsens vingar är delen som står för måsen som helhet. Det 

är dock inga långsökta eller oväntade metaforer, utan de fungerar främst som förstärkare av 

intrycket av det landskap som jaget befinner sig i. I Hillbäcks dikter är landskapet ofta 

besjälat, ett subjekt som tilltalas och apostroferas, snarare än ett objekt som passivt låter sig 

betraktas. De soldruckna klipporna sover, brisen är lekfull och ”lockar vågorna till skratt i 

fören”, vilket ger en antydan om att jaget befinner sig i den båt som inkluderas i bilden. Det 

skapar en problematik vad gäller perspektivet. Vem är det egentligen som betraktar bilden och 

vilken bild är det som betraktas?  Jag skulle säga att diktjagets och läsarens perspektiv 

sammanfaller om vi tänker oss att diktjaget ser sig själv ur ett fågelperspektiv, kanske som en 

minnesbild av den upplevda känsla av sammanhang och enhet med universum, som 

genomströmmar dikten. Om vi följer Torgovnicks funktionsskala så är perspektivet därmed 

både perceptuellt och hermeneutiskt, det är minnets och fågelns: Vi har segelbåten i mitten, 

horisontlinjen som kröker sig i ena halvan av sfären, stranden i den andra, havet nedåt och 

himlen uppåt. Snarare än en tvådimensionell bild kan man säga att det rör sig om en snökula, i 

vilken en miniatyrvärld finns innesluten och möjlig att betrakta från alla håll.  

    Meningen ”[s]oldruckna klippor/sovande.” förstärker det intryck av stillhet och 

stillastående, som genomsyrar dikten i sin helhet. Den näst sista raden i första strofen bygger 

upp kompositionen i bilden och ger den ett djup genom platsbestämningen: ”längst in i 

viken”, vilken också markerar en ”saccadic shift”. Den sista raden kan antingen läsas som en 

synekdoke eller som en markör för seendet: ”simmararmars brons i vattenbrynet” kan vara allt 

                                                 
120 Söderström, s 19. 
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jaget ser av de badande, de brunbrända armarna i vattnet, men det kan också utgöra pars pro 

toto, alltså en del som får stå för helheten. Detta grepp menar Peter Hallberg är utmärkande 

för litterär impressionism: ”Med den fenomenologiska apperceptionen följer bland annat en 

böjelse att låta något iögonfallande drag hos ett föremål eller en person stå för helheten.” 121 

Då används synekdoke för att i text representera de snabba och varierande synintryck som 

måleriets impressionister försökte fånga på sin duk. Det finns dock ingen anledning att tro att 

synekdoken skulle vara begränsad till litterär impressionism, eftersom den fungerar som 

framhävande av kännetecken och detaljer, vilket torde vara relevant även för andra sorters 

piktorial text.  

    Karen Klitgaard Povlsen refererar till den slovenske sociologen och kulturkritikern Slavoj 

Zizeks tankar i sin artikel om tablå och attitude: ”der er ett negativt forhold mellem synlighed 

og bevægelse. Bevægelsen slører konturerne af det, vi ser. Objektet skal ’fryses’, gøres 

immobilt, for at vi virkelig kan se det.”122 Det är en intressant tanke – att vi bara tydligt kan se 

det som inte rör sig. Det är väl svårt att entydigt skriva under på en sådan utsaga; det måste 

naturligtvis bero på vad man menar med att ”verkligen se” något. Men det är ju så – vilket just 

impressionisterna tydligt visade under sista delen av 1800-talet – att det är svårare att urskilja 

detaljerna på något som är i rörelse. Det finns också en gammal tradition vad gäller att se det 

stillastående som vackert. Exempelvis menade J J Winckelmann (1717-1768) att den 

stillastående kroppen bättre gav uttryck för det själsliga tillståndet.123  

    1800-talets attitude utfördes på en scen, med en dansande kvinna som stannade upp i en 

särskilt uttrycksfull pose, vanligen hämtad ut bildkonsten. Klitgaard Povlsen menar att detta 

uppstannande också kan ske i en text: ”Jeg vil sammenligne attitudekunsten med det, der 

foregår i en tekst, når den ’standser’ i et intensiveret tableau for derefter at fortsætte sit 

’normale’ narrative forløb.”124  Om man tog bort det narrativa händelseförloppet och bara 

behöll tablån, så skulle texten bestå av ett enda, förtätat ögonblick, en virtuell icke-tid. Det 

kanske är så vi ska se spatiotemporala aspekten av ”I sommarens blå minut”. Dikten saknar 

händelseförlopp och rörelse, den har en bildmässig komposition med fond och mellangrund, 

med synekdoker som signalerar iögonfallande detaljer och med nyanserade färgbeskrivningar 

och åskådliga metaforer. Dikten innehåller endast ett verb, och det är ”lockar”. 

                                                 
121 Peter Hallberg: Litterär teori och stilistik, (Stockholm: Akademiförlaget, 1983), s 156. 
122 Karen Klitgaard Povlsen: ”Standsningens attitude i krop og tekst. Lady Hamilton, Ida Brun & Friedrike Brun” 
i Tableau. Det sublime øjeblik, red: Elin Andersen & Karen Klitgaard Povlsen, (Århus: Klim, 2001), s 100. En 
tablå är en grupp av människor som arrangerar sig för att representera en scen ur bildkonst eller litteratur. 
Attitude är samma sak, fast med bara en person. 
123 Klitgaard Povlsen, s 100. Povlsen sammanfattar: ”Så standsningen af krop – eller tekst – i en attitude eller et 
tableau giver mulighed for att udtrykke en indre skønhed, en moralsk skønhed.” 
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Participformerna ”sovande” och ”seglande” är visserligen aktiva i den meningen att det finns 

ett subjekt som utför dem, men de beskriver, i det första fallet, en helt passiv handling, i det 

andra fallet, något som rör sig långsamt. Istället för att simmarna simmar, så beskrivs 

synekdokiskt deras armars solbrända färg. Måsarna seglar inte, de har segel, ångbåten går 

inte, den har en gång, och så vidare. Det finns inte heller några resonerande eller 

psykologiserande partier, utan enbart ett iakttagande jag i denna tysta och stillastående värld.  

    I sin bok Begränsningens möjligheter skriver Niklas Schiöler om ett antal kända svenska 

poeters behandling av kortdikten som metod. Vad många av dessa dikter har gemensamt, 

menar Schiöler, är att de  

 
med få ord och utan berättande eller resonerande drag behandlar, gestaltar eller framskriver avgörande 
mänskliga erfarenheter och känslor. Texterna ger oss inga tydliga förlopp, inte en räcka händelser, inte heller 
någon vedertagen argumentation; de tar inte ett steg tillbaka från sitt objekt, sitt omskrivna, för att på distans 
analysera eller kommentera det direkt. De uttrycker sitt ärende. Det är mer koncentrerat än linjärt, mer 
spatialt än ensidigt temporalt. Fraserna kopplas inte ihop som vagnarna i ett långt tåg, utan läggs snarare 
ovanpå varandra som våningarna i ett höghus, och inom ett litet textutrymme framträder genom dessa, 
bokstavligt eller via omvägar, en scen, en stark upplevelse eller något genomlevt. Utsagorna underordnas 
detta arrangemang. 125

 
Denna beskrivning skulle kunna appliceras även på ”I sommarens blå minut”. Som vi tidigare 

sett påpekar Arnheim att resonemanget är textens domän. Genom avsaknaden av resonerande 

eller didaktiska inslag närmar sig upplevelsen av dikten en bildupplevelse. Schiölers 

beskrivning av kortdikten påminner om hur man brukar beskriva imagistiska dikter. 

Skillnaden mellan dessa båda och den piktoriala dikten är att de förra kan kretsa kring en 

smak, ett ljud eller en metafysisk erfarenhet utan att detta tar sig uttryck i artefaktiska 

bilder.126 Kortdikten, så som Schiöler beskriver den, och den piktoriala dikten saknar 

narrativa förlopp. I dessa dikter verkar ingen tid förflyta. Det har i de första två fallen 

antagligen med dess koncentrerade form att göra, medan det i den piktoriala dikten är en del 

av dess innehållsliga förutsättningar. I Hillbäcks första dikt finns index på rörelse i och med 

att måsarna befinner sig i luften och människor i vattnet, men i det ögonblick som dikten 

gestaltar sker de facto ingen rörelse. Måsarna är orörliga som segel på ett stilla hav, brunbränd 

hud kan anas i vattenbrynet, men rörelserna, simtagen eller vingars flaxande, får läsaren själv 

lägga till, liksom betraktaren av en målning själv får lägga till eller föreställa sig den rörelse 

som indikeras i bilden. Som vi vet betonar Hagstrum i den fjärde punkten av sin definition av 

piktorialism att: ”[t]he pictorial in a verbal medium necessarily involves the reduction of 

                                                                                                                                                         
124 Klitgaard Povlsen, s 93. 
125 Niklas Schiöler: Begränsningens möjligheter, (Stockholm: Carlssons, 2008), s 25. 
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motion or stasis or something suggesting such a reduction. It need not eliminate motion 

entirely, but the motion allowed to remain must be viewed against the basic motionlessness of 

the arrangement.”127  Jag vill hävda att det definitivt finns en ”basic motionlessness of the 

arrangement” i ”I sommarens blå minut”. Upplevelsen av att läsa dikten påminner om 

upplevelsen av att betrakta ett vykort eller en målning med havsmotiv. Det universum som 

möter i dikten tycks liksom vara slutet, det är som om allt som finns, finns här, innanför 

världsinhägnaden. Just slutenheten leder tankarna till traditionell bildkonst.128   

    Den andra dikten börjar också med att platsen bestäms och beskrivs: ”Det finns en skog på 

ön. Gräsbete och många enbuskar./Ett vitt fyrtorn. En begravningsplats för 

drunknade/ilandflutna.” Återigen ges vi alltså en mycket bokstavlig beskrivning. Medan det i 

den förra dikten inte verkade existera något utanför diktens inhägnade universum, så bär 

diktjaget här med sig tyngden av andra människors börda in i den fiktiva ö-tillvaron. Det finns 

en stor stad med betongkuber, men den finns inte här. Dikten pekar på något utanför sig själv 

och kontrasten blir tydlig: betongkuber möter flygsand och tanken på människornas ensamhet 

som tynger jaget försvinner. Diktjaget är nu helt närvarande i ö-världen: ”Detta är en ö-dag, 

kringfluten som jorden i klotets båge.” Ön befinner sig i ”himmel-havet”, ett uttryck som 

påminner om beskrivningen i den förra dikten av himlen som ett hav. Diktens objekt 

korresponderar på olika plan med varandra: liksom ön befinner sig i ett himmel-hav, befinner 

sig jorden i klotets båge. Världen är en ö, och ön blir samtidigt hela världen. Stenen som 

diktjaget finner är stor som hennes egen knytnäve, och är dessutom själv en ”knytnäve av 

flinta”. Och, slutligen, den stora inramningen som utgörs av himlen och havet korresponderar 

med den lilla, som utgörs av diktjagets solglasögon. Diktjaget uppmanar oss att betrakta de 

söndagsfirande, ”de sitter alla på stranden/som indianer, blickstilla väntande någonting från 

Stora Vatten”. Vi uppmanas alltså att se i den här dikten, och människorna som vi ska 

betrakta sitter blickstilla, som om de vore målade eller fotograferade. Distanseringen ligger i 

det faktum att betraktandet sker ”bakom solglasögonen”, med dess inbyggda distanserande 

och avskärmande effekt. Det sker med andra ord en ikonisk projicering, eller med Povlsen 

och Sanders, en tablå. 

    I jämförelse med ”I sommarens blå minut” är den här dikten mer narrativ och temporal, 

därför att det har skett en rörelse från stranden till havet, för det första, och från betryckthet 

                                                                                                                                                         
126 Ezra Pound betonade dessutom att imagismen inte bara kretsade kring statiska bilder. Se Collins, The Poetics 
of the Mind’s Eye…, s 106. 
127 Hagstrum, s xxi–xxii. 
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till sorglöshet, för det andra. Senare antyds rörelsen tillbaka till staden: ”Snart ska de dra bort 

i sina båtar…” Vi får veta att diktjaget plockat en sten, men vi får däremot inte följa med 

henne när hon gör det, utan när vi får ta del av det är fyndet redan gjort, och omtalas i passiv 

form: ”Detta strandfynd blev liggande”. Samma sak är det med skuggan i den sista strofen: 

”När den vita ångbåten kommer har enbusken kastat sin skugga”.   

    Rörelsen i dikten går alltså från staden till ön, från betong till sand, från ensamhet till en 

känsla av att vara ett med universum och med andra människor. Dessa betraktas visserligen på 

avstånd, men med ömhet. Genom dessa rörelser blir det tydligare att tiden förflyter, om det 

finns ett före så måste det finnas ett efter. Det bekräftas också av att turisterna åker tillbaka 

och att skuggorna breder ut sig. Men tiden på ön är avgränsad; det rör sig om en dag, en ö-

dag, som är ”kringfluten”. Med Espmark skulle man kunna säga att det sker en ”översättning 

av tiden till rumsliga kategorier”129. Den tid som finns är alltså i någon mån fångad och 

kontrollerad, och blir därmed en ö i tiden, parallell med den beskrivna ön i rummet. Rörelsen 

stannar helt upp i och med den ikoniska projiceringen via solglasögonen. Det avgränsade 

synfältet fryses tillfälligt.  

 

5.1.1 Idylldiktning 

En genre som kännetecknas både av det slutna rummet och av den hejdade tiden är 

idylldiktningen. Kan man beteckna Hillbäcks båda dikter som idylldikter? I sin artikel om 

idylldiktningen påpekar Louise Vinge att genren ”har särskilda egenskaper som gör att 

framställningen lätt formas till bildbeskrivning” och att många diktare frammanar ”det 

idylliska genom att visa det som tavla, fotografi eller annan bild.” 130 Idylldiktningen, skriver 

Vinge, ”uppmärksammar rummet och tillståndet, inte handlingen. Det avgränsade, gärna 

dolda rummet är idyllens rum.” 131 Idylldiktningen har traditionellt skildrat relationen mellan 

människor, gärna med en religiös underton, påpekar Vinge. Ensamma naturupplevelser verkar 

alltså inte höra till idyllens sfär, även om Michail Bachtin menar att idyllen gestaltar 

föreningen mellan människoliv och natur.132  Det finns några skäl att karakterisera ”I 

sommarens blå minut” som en idylldikt, till exempel att det som skildras är ett avgränsat rum 

där ingen tid förflyter och att det görs medelst grepp som sätter igång det inre bildskapandet, 

                                                                                                                                                         
128Goethe uppfattade den till exempel som en av konstverkets viktigaste egenskaper: ”Es ist ein grosser Vorteil 
für ein Kunstwerk, wenn es selbstständig, wenn es geschlossen ist” Citerat ur Marianne Raakilde Jespersen: ”En 
skøn sjæls krop” i Elin Andersen & Karen Klitgaard Povlsen, s 86. 
129 Espmark, Resans formler, (Stockholm: Norstedts, 1983), s 43. 
130 Louise Vinge: ”När tiden står stilla. Idyllens bilder” i red: Bernt Olsson, Jan Olsson & Hans Lund: I musernas 
sällskap, (Höganäs: Wiken, 1992), s 52. 
131 Vinge, s 52. 
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som synekdoker, metaforer och färgord. Dikten har också två andra saker gemensamma med 

de klassiska idylldikterna så som de beskrivs i Vinges artikel: dels skildrar den vila och inte 

arbete, dels uttrycker den harmoni och avsaknad av konflikter. Bachtin betonar idyllens nära 

koppling till rummet, till den plats där man levat i generationer.133 Även tiden i ”I sommarens 

blå minut” liknar idyllens tid, som i och med att den binder samman generationers liv på en 

och samma plats och kretsar kring livets skeden; födsel, ålderdom, död och så vidare framstår 

som organisk och cyklisk. Människans livsrytm är nära förbunden med naturens. Idyllen 

skapas i motsättningen mellan land och stad samt mellan organisk och splittrad 

tidsupplevelse.134 I Hillbäcks senare dikt kan vi se just en sådan motsättning: Staden inger oro 

och ångest på grund av den upplevelse av isolering som diktjaget behäftar den med, medan ön 

erbjuder den avgränsade tidens stillhet och frid, som ger diktjaget glädjen och kanske tron på 

människans lycka tillbaka. (Tänk på hur bördan i diktens början byts mot ömhet i slutet.) När 

rörelsen är avstannad och diktjaget är framme, kan också den ikoniska projiceringen komma 

till stånd.  

    Vinges tes är att modern idylldikt behåller två av sina traditionella egenskaper, det förtätade 

ögonblicket och ”ekfrasiselementet”:  
att det förtätade ögonblicket av mänsklig samhörighet inom idyllens ram blir skildrat som en tavla eller 
annan bild – till exempel ett fotografi, eller en minnesbild som kan jämföras med ett fotografi – eller på 
något sätt symboliseras av en sådan bild. Idyllens statiska sida lockar fram greppet – eller greppet 
framhäver idyllens statiska sida.135

 

Den mänskliga samhörigheten saknas i ”I sommarens blå minut”, men är mer påtaglig i den 

senare dikten, först på ett negativt sätt, sedan med positiva förtecken. Det är dock en 

gemenskap på avstånd, snarare en existentiell reflektion än en konkret samhörighet. 

Avsaknaden av realiserad mänsklig gemenskap är ett argument mot att räkna in dessa dikter i 

idylldiktningen. Det som talar för är dikternas visuella prägel, stämningen av frid, lugn och ett 

uppgående i världen, i ett helt och harmoniskt universum, samt den upplevda tidlösheten; i 

våra dikter gestaltas den genom stundens och nuets dominans. 

    ”I sommarens blå minut” gestaltar en sluten, stillastående värld, en ljus motsvarighet till 

Pär Lagerkvists expressionistiska landskap i dikten ”Ångest”. Om Lagerkvists landskap är ett 

”dunkelt rum”, med frusna molntrasor och styvnad sky, så består Hillbäcks universum av 

enbart hav, men båda världarna är slutna, det finns en gräns, hos Hillbäck en 

”världsinhägnad”, hos Lagerkvist ”himmelens/förkrympta valv”. Den metaforiska skillnaden 

                                                                                                                                                         
132 Michail Bachtin: Det dialogiska ordet, (Gråbo: Anthropos, 1988), s 137. 
133 Bachtin, s 137. 
134 Bachtin, s 139f. 
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är att Hillbäcks avgränsade universum utgör en tillflykt, en skyddad och trygg tillvaro, medan 

Lagerkvists universum är klaustrofobiskt och kvävande. Titeln och den sista raden pekar på 

att det är en begränsad tidsrymd det är frågan om – en minut, vilket säkert inte ska tolkas 

bokstavligt, men som ändå visar hur kort sommaren är, och i dess förlängning, livet och 

lyckan. Diktjaget seglar i ”sommarens intensiva blå minut”, och i den formuleringen kopplas 

tid och rum samman. Den korta tidsrymden i kombination med det slutna och stillastående 

gör att det är rimligt att se dikten som ett slags ögonblick fångat i flykten: ögonblicket 

expanderar och världen stannar upp, liksom tablåerna stannade upp skådespelet för att 

förstärka en scen eller en pose. Just nu blir allt som finns. ”I sommarens blå minut” beskriver 

ett tillstånd av euforisk livsglädje, av närvaro och känslan av att vara en del av något större, 

ett tillstånd som är övergående, men just av den anledningen värt att bevara och hålla kvar. 

Detta kvarhållande gestaltas piktorialt. 

    Samhörighetens motiv finns också i den senare dikten. Diktjagets band med 

medmänniskorna är på gott och ont: i diktens början tynger henne deras ensamhet, men hon 

befrias när hon kommer till ön. Mot slutet är hon befriad från bördorna och kan betrakta 

badgästerna med ömhet. Hon är sammankopplad med dem men ändå distanserad, och detta tar 

sig uttryck i slutradernas ikoniska projektion. Även i denna dikt är det frågan om ett slutet 

universum; det ligger så att säga i öns natur att den är avgränsad. Även tiden, ”ö-dagen”, är 

avgränsad, ”kringfluten”. Både tiden och rummet är alltså begränsat, och ögonblicket blir mer 

än en tidsmarkör, det markerar även rummets gräns. I dessa dikter finns ett bejakande av nuet, 

där rummet och tiden är intimt sammankopplade och denna korta intensiva fokusering på ett 

enda ögonblick drar ut det till en evighet av bara nu.  

    I Tranströmers prosadikt ”Till Mats och Laila” från diktsamlingen Sanningsbarriären från 

1978136 är det piktoriala inslaget mycket tydligt, och det tar sig uttryck i två tydliga bilder. 
 

Datumlinjen ligger stilla mellan Samoa och Tonga men Midnattslinjen glider fram över oceanen och 
öarna och hyddornas tak. De sover där, på andra sidan. Här i Värmland är det mitt på dagen, en 
solbrinnande försommardag – jag har slängt ifrån mig bagaget. En simtur i himlen, vad luften är blå… Då 
ser jag plötsligt åsarna på andra sidan sjön: de är kalhuggna. Liknar de rakade partierna av hjässan på en 
patient som ska hjärnopereras. Det har funnits där hela tiden, jag såg det inte förrän nu. Skygglappar och 
nackspärr… Resan fortsätter. Nu är landskapet fullt av streck och linjer, som på de gamla gravyrerna där 
människor rörde sig små mellan kullar och berg som liknade myrstackar och byar som också var tusentals 
streck. Och varje människomyra drog sitt streck till den stora gravyren, det fanns inget riktigt centrum 
men allt levde. En annan sak: figurerna är små men de har alla ett eget ansikte, gravören har unnat dem 
det, nej de är inga myror. De flesta är enkla människor men de kan skriva sitt namn. Proteus däremot är 
en modern människa och uttrycker sig flytande i alla stilar, kommer med ”raka budskap” eller krusiduller, 
beroende på vilket gäng han tillhör just nu. Men han kan inte skriva sitt namn. Han ryggar tillbaka för det 
som varulven för silverkulan. Det kräver de inte heller, inte bolagshydran, inte Staten… Resan fortsätter. I 

                                                                                                                                                         
135 Vinge, s 55f. 
136 Tranströmer, s 195. 
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det här huset bor en man som blev desperat en kväll och sköt skarpt mot den tomma hängmattan som 
svävade över gräset. Och midnattslinjen närmar sig, den har snart gått halva varvet runt. (Kom inte och 
påstå att jag vill vrida klockan tillbaka!) Tröttheten ska strömma in genom hålet som blev efter solen… 
Aldrig var jag med om att ett visst ögonblicks diamant drog en outplånlig repa tvärs över världsbilden. 
Nej det var nötningen, den ständiga nötningen som suddade ut det ljusa främmande leendet. Men något 
håller på att bli synligt igen, det håller på att nötas fram, börjar likna ett leende, man vet inte vad det kan 
vara värt. Ouppklarat. Det är någon som hugger tag i min arm varje gång jag försöker skriva. 

 
Dikten börjar med konstaterandet att ”[d]atumlinjen ligger stilla mellan Samoa och Tonga”, 

ögrupper Stilla Havet, nära vilka datumgränsen går. Midnattslinjen rör sig däremot, och det 

blir natt över Stilla Havet. Dikten utspelar sig i Värmland en sommardag. Diktjaget tar sig en 

”simtur i himlen”137 och denna metafor för betraktande styr läsaren att simulera skiftningarna 

i fokus som äger rum när blicken glider över det visuella rummet. Collins skriver: ”In familiar 

settings, again thanks to our retinal periphery, we can sit back satisfied that floor, ceiling, 

walls, and furniture are all there, arrayed before us in a near-hemispheric diorama and can be 

instantaneously glimpsed in a single Augenblick.”138  Visserligen är diktens landskap bekant 

för diktjaget, men nu ser han det på ett helt nytt sätt. Om vi tänker oss att hans seende därför 

arbetar så som det skulle ha gjort om det verkligen var första gången han såg detta landskap, 

så skulle det fungera så här: 
 
But when this periphery presents to us objects that require inspection, this wide-angled simultaneity must 
yield to a narrow consecutiveness. Complex motor processes, that is, shifts of focus, must then be 
performed and separate fixations produced. The fact that the visual centers of the brain quickly integrate 
these shifted fixations into a fluent, seamless display does not contradict the fact that this ’picture’ of 
space is temporally produced.139  

 

Om man alltså betraktar en främmande omgivning så sker avkodningen i högre grad 

sekventiellt. I dikten ”Till Mats och Laila” är diktjaget både främmande inför och bekant med 

omgivningen. Meningen som börjar med ”Då…” markerar den temporala skiftningen av 

fokus när det perifera fixeras. Under simturen i himlen skärps alltså diktjagets blick och han 

ser saker han tidigare inte lagt märke till, som de kalhuggna åsarna. Denna tidigare brist på 

uppmärksamhet förklaras med ”skygglappar och nackspärr”, två fysiska situationer som här 

metaforiseras och görs till bild över det vardagliga slentrianseendet, som i sin tur både handlar 

om det optiska seendet och en syn på världen i överförd bemärkelse.140 Båda situationerna 

hindrar en från att se det perifera, det som pågår i ögonvrån. Denna sommardag ser diktjaget 

dock omgivningarna som för första gången, utan hinder, och det ger upphov till ett piktorialt 

                                                 
137 Lägg märke till att orden påminner om ett par rader ur ”I sommarens blå minut”: ”och över mig ett hav/med 
måsars vita segel”.  
138 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 99. 
139 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 99. 
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seende. I Nature från 1836 beskrev R W Emerson hur omgivningarna tycks förändras om man 

till exempel ser dem från ett fartyg i rörelse: ”The least change in our point of view gives the 

world a pictorial air.”141 Vad är det då diktjaget ser, och hur? Jo han ser landskapet som om 

det vore en gammal gravyr, där allt, både natur och människor, bestod av eller utgjordes av 

små streck. I dessa gravyrer såg byarna ut som myrstackar och människorna var små som 

myror. I denna värld av ”streck och linjer” var alla lika viktiga, alla ”drog sitt streck till 

stacken”, det fanns inget centrum, ”men allt levde”. När man kastar en hastig blick på en 

gravyr så är det inte alltid man ser att bilden är uppbyggd av små små streck och linjer, utan 

man ser bilden som en helhet, på samma sätt som man inte omedelbart ser pixlarna i en digital 

bild om man inte tittar noga, eller, om upplösningstätheten är hög, förstorar upp den. Vad 

diktjaget tycker sig se när han ser sig omkring är landskapets beståndsdelar, och i vidare 

bemärkelse tillvarons beståndsdelar. Alla människor är lika viktiga, alla bidrar med ett streck 

till den stora bilden. Denna kollektivistiska tankegång motsägs dock av att alla människorna i 

gravyren har ett eget ansikte, alla är individer. Man kan anta att det är just deras individualitet, 

det att de ”kan skriva sitt namn”, som gör dem till en del av gemenskapen. Nu talas det också 

om gravören, skaparen av bilden. Han har givit människorna ett eget ansikte och därmed skiljt 

dem från myrorna, från djuren. Oavsett om det finns en religiös underton här eller inte, så kan 

man konstatera att Gud som konstnär och världen som konstverk är en klassisk bild. Hans 

Lund skriver:  
 
Liksom när det gäller ekphrasis tycks även texter som gestaltar ikonprojicering ha en lång 
litteraturhistorisk funktion. Ett tidigt och markant inslag i denna tradition är topos-formen deus artifex, 
som har haft en kontinuerlig betydelse för den ikoniska projiceringen i litterär text fram till våra dagar. 
Vår Herre framställs som en bildkonstnär och den visuella topografiska verkligheten som hans 
bildkonstverk.142

 

I det följande partiet beskrivs den som inte ingår, som ställer sig, eller ställs, utanför. Proteus 

är en gestalt ur den grekiska mytologin som enligt NE ”undflydde utfrågare genom att anta de 

mest växlande gestalter, varav uttrycket ’Proteusnatur’ om någon som lätt ändrar skepnad 

eller åsikt.”143 I dikten får Proteus stå för någon som   
 
är en modern människa och uttrycker sig flytande i alla stilar, kommer med ”raka budskap” eller 
krusiduller, beroende på vilket gäng han tillhör just nu. Men han kan inte skriva sitt namn. Han ryggar 
tillbaka för det som varulven för silverkulan. Det kräver de inte heller, inte bolagshydran, inte Staten… 

 

                                                                                                                                                         
140 Jfr med Sklovskijs begrepp verfremdung. 
141 R W Emerson citerad i Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 109. 
142 Lund 1982, s 63f. 
143http://www.ne.se/artikel/287798 
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En sådan människa kan inte vara en del av bilden, för han kan inte skriva sitt namn, han står 

inte för vem han är. Det är ett lite märkligt parti, det här Proteus-partiet. Det bryter sig loss 

från resten av dikten, bland annat eftersom tonen är hårdare, nästan bitter. Kontrasten mellan 

den enkla strävsamma människan och den hale karriäristen är kanske inte så nyanserad, men 

så är den väl också gjord i polemiskt syfte. Ur ett piktorialt perspektiv kan man konstatera att 

på samma sätt som Proteus-stycket bryter sig loss från resten av dikten så bryter sig Proteus-

människan loss från ”the big picture”. Han är inte tillräckligt stabil eller solid för att kunna 

ingå i en gravyr, där varje öde är inetsat i tillvaron. Gravyrens statiska egenskap blir en bild av 

människans tillvaro, som är konstant och förenar (nästan) alla, i tid och i rum. Att raderna om 

Proteus-människan är en utvikning markeras med att den därpå följande meningen är ”Resan 

fortsätter”. Ögat gör en ”saccadic shift” och fixerar igen, nu på ett hus, där en desperat man 

bor. Vem det är lämnas osagt. Kvällen nalkas, men det är inget som diktjaget har något emot. 

Sedan kommer en reflektion som är metaforiskt piktorial: 

  
Aldrig var jag med om att ett visst ögonblicks diamant drog en outplånlig repa tvärs över världsbilden. 
Nej det var nötningen, den ständiga nötningen som suddade ut det ljusa främmande leendet. Men något 
håller på att bli synligt igen, det håller på att nötas fram, börjar likna ett leende, man vet inte vad det kan 
vara värt. Ouppklarat. Det är någon som hugger tag i min arm varje gång jag försöker skriva. 

 

Världsbilden förändras inte på ett ögonblick. Här får ögonblicket diamantens egenskaper - 

materiell, hård, komprimerad, klar och skarp. Diamant används ju till exempel till att skära 

glas. Men ett ögonblick, oavsett hur omvälvande, kan inte outplånligt förändra eller förstöra 

diktjagets världsbild, en abstraktion som här konkretiseras genom sin förmåga att bli både 

repad och nött. Diktjaget konstaterar att det är nötningen som förstör bilden, inga stora 

katastrofer men kanske den vardagliga ledsamheten eller besvikelsen som suddar ut bildens 

leende, den positiva världssynen. Nötningen fungerar även omvänt: ett nytt leende håller på 

att framträda. Det är dock fortfarande i vardande, diktjaget kan inte se det tydligt och han kan 

inte heller skriva fram det, någon – han själv? – eller något hindrar honom. 

    Piktorialismen har i ”Till Mats och Laila” den funktionen att den gestaltar diktjagets sätt att 

förhålla sig till världen. När han betraktar världen utan vare sig ”skygglappar” eller 

”nackspärr” ser han den som för första gången, och det förändrade perspektivet ger tillvaron 

en bildmässighet som den inte tidigare haft. Denna bildmässighet ger i sin tur diktjaget nya 

perspektiv på livets och mänsklighetens förutsättningar. En skapad bild kräver dessutom en 

skapare, och här kommer den religiösa aspekten in, men utvecklas inte närmare. Det andra 

piktoriala avsnittet är snarare metaforiskt eftersom det används för att konkretisera 

abstraktioner såsom ögonblick och världsbild. Kjell Espmark betonar denna aspekt av 
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Tranströmers poesi: ”Tomas Tranströmer talar inte om den själsliga hållningen, han gestaltar 

den i sinnlig skepnad, i fräscha sinnesintryck och på en gång förbluffande och exakta 

bilder.”144 Espmarks beskrivning av den svenska – och europeiska – symbolistiska traditionen 

kretsar kring just försinnligande och konkretiserande av abstrakta begrepp och av känslor. Ett 

typiskt exempel är hur det yttre landskapet blir en bild av diktjagets inre, utan att det för den 

skull upphör att vara ”verkligt”, poeten söker istället upp den sortens natur som harmonierar 

med hans känsloliv. Parallellt med denna dubbelexponering finns det helt igenom själsliga 

landskapet, som inte går att återfinna i den yttre verkligheten utan enbart inom diktjaget.145 

Hans Lund har, som vi läste tidigare, visat på hur bildtransformation kan lägga ytterligare en 

dimension till denna dubbelexponering av exempelvis landskap. I fallet med ”Till Mats och 

Laila” skulle en sådan tredubbel exponering vara landskap – gravyr – själstillstånd. Det är i 

betraktandet av landskapet som gravyr som diktjaget utvecklar sina tankar om människans 

roll i världen, som han reagerar mot dem som byter form, som han antyder existensen av en 

skapare.     

    Den sista dikten som analyseras i detta avsnitt är Tranströmers ”Vädertavla” ur 

diktsamlingen Hemligheter på vägen från 1958.146  

 
  Oktoberhavet blänker kallt 
  med sin ryggfena av hägringar. 
 
  Ingenting är kvar som minns 
  kappseglingarnas vita yrsel. 
 
  En bärnstensdager över byn. 
  Och alla ljud i långsam flykt. 
 
  Ett hundskalls hieroglyf står målad 
  i luften över trädgården 
 
  där den gula frukten överlistar  

trädet och låter sig falla. 
 

Själva titeln, ”Vädertavla”, ger en antydan om vilken ingång som kan vara fruktbar. Dikten är 

indelad i fem tvåradingar, av vilka de två första handlar om havet, den tredje om byn och de 

två sista om trädgården. Vi kan konstatera att den uppfyller Hagstrums/Torgovnicks villkor 

om att dikten ska kunna gå att tänkas som bild. De fem stroferna skulle kunna delas in i fond, 

förgrund och mellangrund. Beskrivningarna av dessa plan är i stort sett konkreta, med ett par 

viktiga undantag. Synestesin (sinnesanalogin) i raden ”Oktoberhavet blänker kallt” känns 

                                                 
144 Espmark 1977, s 202. 
145 Espmark 1977, s 6. 
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naturlig. Vi vet att havet är kallt i oktober och att det blänker kallt kan antingen innebära att 

det är upplyst av en klar höstsol och att det har en isblå färg, eller att det är grått under en 

mulen himmel. Nästa rad, ”med sin ryggfena av hägringar” kan syfta på optiska fenomen som 

exempelvis horisonten som möter havet eller gässen som bildas på vågkammarna. Vågorna 

har dessutom en form som påminner om fenor. Hägringarna kan också vara icke-visuella, 

exempelvis minnen eller drömmar som diktjaget projicerar på havet när han betraktar det. 

Nästa strof stöder en sådan läsning: ”Ingenting är kvar som minns/kappseglingarnas vita 

yrsel.” Trots utsagan att ”ingenting är kvar som minns” så kommer uppenbarligen diktjaget 

ihåg hur det var, och minnet av sommarens segelbåtar svävar likt en hägring över havet. 

Minnesbilden ligger ovanpå den bild som diktjaget ser i diktens nu, det sker en 

dubbelexponering. Därigenom samlas tiden upp i ett enda nu. Med piktorialismens hjälp kan 

två tidpunkter, två visuella upplevelser, sammanföras. 

    ”Kappseglingarnas vita yrsel” är en formulering med tydlig enargeia. Seglartävlingar torde 

ju vara en orgie i vitt: vita båtar, vita segel, vitt skum i farvattnet. Yrseln kan syfta på vattnet 

som yr, båtarnas fart och vinden som fladdrar i seglen. Framförallt, eller utöver allt detta så är 

det en känslostämning, en rusig glädje och en känsla av frihet, som fångas i raden. I tredje 

strofens första rad beskrivs ljuset, ”en bärnstensdager” som ligger över byn. Andra raden i 

strofen är märklig: ”Och alla ljud i långsam flykt.” Denna rad är direkt kopplad till fjärde 

strofen. Hunden skäller, och skallet stannar kvar som en hieroglyf i luften. En annan av 

Tranströmers dikter, som kommer att analyseras senare, heter ”Morgon och infart”. I den 

liknas dagarna vid ”aztekernas skrivtecken”. Schiöler diskuterar både aztekernas skrivtecken 

och hundskallets hieroglyf som exempel på Tranströmers symbolism: ”Överallt i 

Tranströmers produktion lierar sig och kommunicerar världarna med varandra. [---] Bortom 

den empiriska kausaliteten upprättas meningsfulla kontakter som gör världen avläsbar”.147 

Frågan är dock om denna kommunikationsform gör världen avläsbar i bemärkelsen förståelig; 

i båda dikterna är kommunikationen kodad. Aztekernas skrivtecken är inte något som var och 

en kan avkoda i en handvändning, vilket väl är varför de får liknas vid de outtydda dagarna. 

På samma sätt är hundens skall ett annat språk än vårt, det är inte grammatiskt, och därför 

liknas det vid en hieroglyf, som inte heller har den typen av konstruktion. Snarare är det 

mysteriet som understryks i valet av piktorial gestaltning, den outtydbara framtiden och 

                                                                                                                                                         
146 Tranströmer, s 45. 
147 Schiöler 1999, s 200. Även Hillbäck anknyter till denna symbolistiska tradition i exempelvis dikten 
”Vinterorgel”: ”En rök är andedräkten/mot trädens stränga tecken.” 
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djurens hemliga språk, som för oss bara är ljud: Det är just det att vi inte vet eller förstår, det 

att det finns en mening utanför oss själva, som är det fantastiska.  

    Torsten Rönnerstrand diskuterar Tranströmers språkuppfattning i sin bok ”Varje problem 

ropar på sitt eget språk”. Om Tomas Tranströmer och språkdebatten och skriver att ”världen 

skildras med sådana företeelser från den språkliga sfären som associeras med svårtydbarhet, 

till exempel hieroglyfer, chiffer eller texter på okända språk.”148 Rönnerstrand anser att denna 

syn på språket är fundamental hos Tranströmer och återkommer bland annat i dikten 

”Vädertavla”. En annan aspekt, menar jag, av Tranströmers bruk av bildskrift är metaforiskt 

piktorial: Både hieroglyfer och det aztekiska skriftspråket består av ursprungligen ikoniska 

tecken, tecken som bär en likhet med vad de refererar till. Dessa tecken är således både 

symboliska och ikoniska. De bildar en spatiotemporal enhet och det är den egenskapen som 

gör att ljud eller tidsenheter liknas vid dem. 

    Ljuden försvinner inte, eller de försvinner långsamt, i det landskap som ”Vädertavla” 

representerar. Dikten skildrar en värld av stillhet där inget rör sig och där ljudet konkretiseras 

och blir synligt, skallet ”står målat” i luften. Man kommer att tänka på de tecknade seriernas 

estetik, där utsagorna är synliga som pratbubblor i luften över den som uttalar dem, och där 

exempelvis svordomar representeras i bildform, som dödskallar eller blixtar. Eftersom ljuden 

beskrivs som långsamma, målade och kvardröjande kan ordet ”bärnstensdager” läsas som 

ytterligare en markör för det stillastående; bärnsten är ju stelnad kåda. Hundens skall beskrivs 

med metaforisk piktorialism, vilket understryks av att ljuden är i ”långsam flykt”, de 

konkretiseras och får visuella egenskaper.  

    Dikten som helhet är mycket deskriptiv. Den realistiska deskriptionen upphör dock där den 

metaforiska piktorialismen tar vid; segel är vita, himlen kan vara bärnstensfärgad men ett 

hundskall är aldrig synligt. Det är det som utmärker den metaforiska piktorialismen, att i den 

visuella artefaktens form frammana det osynliga.149 ”Vädertavla” kan tänkas som bild eller 

som en serie bilder. Kanske kan man här tala om så kallad filmisk projicering, alltså när den 

gestaltade verkligheten beskrivs som en film.150 Men jag tror ändå inte det. Dikten framstår 

som en sammanhållen komposition, som jag beskrev innan, med olika fält, havet, byn och 

trädgården, eller, som ett alternativ, som två bilder, hav och land.  

                                                 
148 Rönnerstrand, s 43. 
149 På Torgovnicks funktionsskala kan hieroglyfen kanske sägas ha en ikonografisk funktion, det är en i 
författarskapet återkommande bildtyp, som har en specifik funktion i dikterna Eftersom jag inte har som mål att 
undersöka författarskapen så blir det emellanåt ett problem att använda Torgovnicks skala. Den är främst avsedd 
för hela författarskap och för prosa. 
150 Anders Ohlsson utreder detta fenomen i sin bok Läst genom kameralinsen. Studier i filmiserad svensk roman, 
(Nora: Nya Doxa, 1998). 
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5.2 Människan som konstverk 
 

5.2.1 Jaget som bild – två dikter av Tomas Tranströmer 

Ella Hillbäcks två stranddikter innehåller inga tydliga referenser till bildkonst. Det piktoriala i 

dikterna är ett resultat av tids- och rumsgestaltningen samt synekdoker, färgord och ikonisk 

projicering. De dikter av Tranströmer som vi nu kommer att titta närmare på innehåller, 

liksom ”Till Mats och Laila”, tydligare referenser till visuell konst samt kontraster mellan 

rörelse och stasis liknande den vi såg i Hillbäcks ö-dikt ovan. ”Morgon och infart” är en dikt 

ur Tranströmers debutsamling 17 dikter som kom 1954151 och prosadikten ”Isländsk orkan” 

ingår i diktsamlingen Det vilda torget från 1983.152 Även här är det alltså närmare trettio år 

mellan dikterna.     

 
 ”Morgon och infart” 
  Havstruten, solskepparen, styr sin väg. 

Under honom är vattnet. 
Nu slumrar ännu världen som en 
mångfärgad sten i vattnet. 
Outtydda dag! Dagar –  
som aztekernas skrivtecken! 
 
Musiken. Och jag står fångad 
i dess gobeläng, med  
höjda armar – lik en figur 
ur allmogekonsten. 

 

I denna dikt gestaltas, precis som i Hillbäcks dikter ovan, ett ögonblick av förhöjd livskänsla 

och harmoni. Världen, som hos Hillbäck avgränsades och förtätades med hjälp av ord och 

formuleringar som ”världsinhägnaden” och den ”kringflutna ö-dagen”, blir även i 

Tranströmers dikt koncentrerad, liksom fokuserad, som ”en mångfärgad sten i vattnet”. 

Dagarna, som ju är temporala enheter, beskrivs som outtydda skrivtecken i en bildskrift, 

vilket gör dem till spatiala bilder. Även här finns alltså en strävan mot att avgränsa, att samla 

både tiden och rummet till en enhet, ett ögonblick av samtidighet.  

    Den historiska betydelsen av enargeia, är, enligt Collins, ”the vivid envisioning of the not-

yet-enacted.”153 I ”Morgon och infart” kan tillvaron beskrivas så exakt för att den står stilla 

(vi minns Slavoj Zizeks ord om att det stillastående är det som verkligen går att se) och den 

                                                 
151 Tranströmer, s 20. 
152 Tranströmer, s 227. 
153 Collins: Reading the Written Image…, s 123f. 
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står stilla för att den ännu inte riktigt satt igång: ”[n]u slumrar ännu världen”. Dagen är 

”outtydd” eftersom den är ny, den framstår för diktjaget ännu som ett tecken på ett okänt 

språk, men dess betydelse kommer att vara uppenbarad vid solnedgången. Häri ligger 

mysteriet: dagen, som vid sitt slut kommer att framstå som förståelig och självklar, är i 

gryningen lika okänd för oss som ett tecken från ett okänt skriftspråk.   

    Nästa strof kretsar kring ännu ett förtätat ögonblick, det som skapas när diktjaget lyssnar på 

musik. Här sker ett intressant samspel mellan ord, ton och bild. Diktjaget är fångat av 

musikens ”gobeläng”, där han avbildas ”lik en figur/ur allmogekonsten”. Jaget ser sig själv 

utifrån, som på en gobeläng med folkkonst, där han står med lyfta armar, gripen av, fångad av 

musiken. Betyder metaforerna ”fångad av musiken” och ”fångad på bild” samma sak? Här 

sidoställs dessa båda varianter och diktjaget fångar sålunda sig själv i tre medier! Subjektet 

blir objekt, avbildat i the pregnant moment, med hjälp av enargeia. Diktjaget betraktar sig 

själv i ett ögonblick av förhöjd livskänsla precis innan armarna sänks. Posen skapar en 

illusion av tid, som egentligen inte finns i ett tvådimensionellt konstverk. Lars Elleström 

benämner, som vi vet, detta ”virtual time” och skriver: ”Interpretations of still images of what 

we, on iconic grounds, take to be moving objects or creatures always include an interpretation 

of where the object or creature was ’before’ and ’after’ the frozen time in the image.”154 Den 

stasis som frammanas i dikten med hjälp av piktorialism utmanas samtidigt av den virtuella 

temporalitet som bilden i dikten representerar. Denna spänning mellan virtuell temporalitet 

och bildens materiella stasis, uttryckt i den sekventiellt styrda poesin, skapar något som 

Espmark i samband med dikten ”Epilog” benämner ”den fångna energin”: ”Dikten är 

inskriven i den stora figuren orörlighet och bunden energi versus uppbrott och färd”.155 Den 

beskrivningen stämmer in även på vår dikt. 

    Torsten Rönnerstrand påtalar också upplevelsen av upphävd tid i ”Morgon och infart”:  

 
Det egendomliga med dikten är att den associerar till förlopp i tiden genom att tala om dagar och lästa 
skrivtecken, samtidigt som den uttrycker en stark stämning av tidlöshet. Detta intryck skapas dels av den 
intensiva ögonblicksbilden av havstruten som seglar över havsytan, dels av den märkliga metaforen för 
diktarens upplevelse av musiken i ett visst ögonblick: denne ’står fångad i dess gobeläng, med / höjda 
armar – lik en figur / ur allmogekonsten’. I båda fallen tycks tidens gång upplevas som tillfälligt 
upphävd.156

 

  

                                                 
154 Elleström, s 12. 
155 Espmark 1983, s 41f. 
156 Rönnerstrand, s 43. 
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Jag är helt enig med Rönnerstrand vad gäller känslan av tidlöshet i dikten, dock tycker jag inte 

att det är så märkligt: den aztekiska skriften avkodas inte på samma sätt som andra skrifter, 

eftersom det var ett bildspråk.  

    Båda stroferna utgör koncentrerade ögonblick, tematiskt synbarligen skiljda från varandra 

men känslomässigt på samma nivå. Niklas Schiölers avhandling om Tranströmer heter som 

tidigare nämnts Koncentrationens konst och fokuserar just på denna egenskap hos 

Tranströmers poesi: ”Denna stränga form är en disciplin som frigör, det är en skulpterad 

sammanhållenhet som rymmer en inneboende dynamik.”157 Det är denna form som hos 

Tranströmer kan ta sig piktoriala uttryck. I ”Morgon och infart” finns de piktoriala 

markörerna dels i liknandet av dagarna med ”aztekernas skrivtecken”, vilka alltså utgjordes av 

detaljerade bilder, dels i den andra strofens allmogekonst. Är då dessa piktoriala inslag, vilket 

Hagstrum och Torgovnick hade som förutsättning i sin lista på definitioner, ”capable of 

translation into painting or some other visual art”? Vad gäller den sista strofen kan vi väl utan 

större tvekan säga ja. Men i den första strofen är det mer tveksamt. Här har piktorialismen en 

annan funktion, möjligen mer metaforisk än deskriptiv, eftersom den snarare ger uttryck för 

en världssyn och en livsinställning än för en konkret observerbar omgivning: det är svårt att 

för sitt inre öga se tidsenheter (”dagar”) som bilder (”aztekernas skrivtecken”). Det är alltså 

inte frågan om en dubbelprojicering såsom Espmark beskriver den, utan om en piktorial 

metafor utan förankring i ett konkret observerbart landskap. 

    I ”Morgon och infart” konkretiseras abstraktioner med hjälp av piktorialism. I första strofen 

konkretiseras dagen, en temporal enhet görs spatial, något osynligt görs synligt. I den andra 

strofen blir den abstrakta musiken till en gobeläng, som i sin tur utgör en bild ur 

allmogekonsten – där diktjaget själv dyker upp, fångad i ögonblicket. Skillnaden mellan dem 

båda är att i den senare liknar diktjaget sig själv med en ”figur ur allmogekonsten”, en logisk 

bild som läsaren kan se framför sig. Musikens gobeläng måste däremot karakteriseras som 

metaforisk piktorialism. Staffan Bergsten skriver i sin bok Den trösterika gåtan. Tio essäer 

om Tomas Tranströmers lyrik att jaget i ”Morgon och infart” ”smygs in som något sekundärt i 

förhållande till en bild av något annat.”158 I viss mån kan det stämma, eftersom jaget dyker 

upp först mot slutet, inuti en bild av vilken han endast är en del. Å andra sidan har denna sista 

bild i enlighet med hermeneutisk tolkningstradition stor betydelse för dikten som helhet. 

Bergsten skriver också att ”jaget i denna text är givetvis diktaren själv men inte som 

                                                 
157 Schiöler 1999, s 241. 
158 Staffan Bergsten: Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, (Stockholm: FIB:s 
Lyrikklubb, 1989), s 13. 
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huvudpersonen i ett privat livsöde utan som den upplevande och iakttagande i en viss bestämd 

situation.”159 Detta uttalande tycks dock vara en aning motsägelsefullt. För om diktjaget är 

diktaren själv, då måste väl den bestämda situation i vilken han är den iakttagande och 

upplevande vara en del av ett privat livsöde? Det intressanta med dessa rader tycker jag 

snarare är att diktjaget både upplever något och iakttar sig själv samtidigt. Upplevelsen skiljer 

sig inte från det iakttagna, utan de går in i varandra och blir en del av samma ögonblick.  

    En liknande tematik finns i dikten ”Isländsk orkan”, som Niklas Schiöler har gjort en 

insiktsfull och övertygande läsning av i sin avhandling Koncentrationens konst och kortfattat i 

en TFL-artikel med titeln ”Transcendensens tåg. Tranströmer tolkar Turner”.160 I ”Isländsk 

orkan” finns flera piktoriala inslag, av vilka ett par inkluderar diktjaget. I dikten finns också 

en spänning mellan temporalitet och stasis, och dessa två poler beskrivs i bildkonsttermer. 
 

”Isländsk orkan” 

Inget jordskalv men himlabävning. Turner kunde ha målat det, fastsurrad. En ensam vante virvlade förbi nyss, 
flera kilometer från sin hand. Jag ska ta mig fram i motvind till det där huset på andra sidan fältet. Jag fladdrar i 
orkanen. Jag är röntgad, skelettet lämnar in sin avskedsansökan. Paniken växer medan jag kryssar, jag går i kvav, 
jag går i kvav och drunknar på torra land! Vad det är tungt, allt jag plötsligt har att släpa på, vad det är tungt för 
fjärilen att bogsera en pråm! Äntligen framme. En sista brottning med dörren. Och nu inne. Och nu inne. Bakom 
den stora glasrutan. Vilken egendomlig och storslagen uppfinning är inte glaset – att vara nära utan att drabbas… 
Ute rusar en hord av genomskinliga sprinters i jätteformat över lavaslätten. Men jag fladdrar inte längre. Jag 
sitter bakom glaset, stilla, mitt eget porträtt. 
 

Att ”Isländsk orkan” är piktorial är uppenbart. Diktjaget upplever sig vara ”röntgad” och 

stormen beskrivs som något som Turner kunde ha målat, vilket hos en läsare förtrogen med 

Turners målningar skapar vissa specifika inre bilder och associationer. Samma sak gäller 

diktens sista ord, porträtt. Dessa två rader, med Turner och porträttet, är diktens piktoriala 

koncentrationspunkter. Vilken funktion kan de sägas ha i dikten som helhet? 

    Stormen kan läsas som en tredubbel projicering som ovan beskrivits av Hans Lund: inre 

själstillstånd - verkligt landskap – landskapsmålning.161 Diktjagets svåra vandring genom 

stormen för att nå hemmets trygghet symboliserar den själsliga prövning han måste genomgå 

för att kunna komma ut på andra sidan, nå själsfrid. Krisen är omtumlande, diktjaget förlorar 

kontrollen och känner sig avklädd och skyddslös. Han får panik och håller på att gå i kvav. 

Samtidigt finns det en känsla av munterhet i beskrivningen av stormen. Formuleringar som 

”Turner kunde ha målat det, fastsurrad” och ”skelettet lämnar in sin avskedsansökan” ger 

                                                 
159 Bergsten, s 13. 
160 Schiöler: ”Transcendensens tåg. Tranströmer tolkar Turner” i Tidskrift för litteraturvetenskap 1997 (26:1), s 
59-69. 
161 Jag tackar Ulf Pettersson för att han påpekade det för mig. Utan hans insikt hade denna tolkning blivit 
betydligt fattigare. 
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intryck av en sorts galghumor, en dyster munterhet som man kan känna när man befinner sig 

på botten. Men humorn lyckas inte dölja det svåra: ”Vad det är tungt, allt jag plötsligt har att 

släpa på, vad det är tungt för fjärilen att bogsera en pråm!” Fjärilen är en vanlig symbol för 

själen162 och pråmen skulle då kunna symbolisera kroppen, alternativt så står fjärilen för 

diktjaget självt och pråmen för det tungsinne eller den sorg som han kämpar med. När 

diktjaget efter en sista kamp, ”en sista brottning med dörren”, kommer in, så uppstår ett lugn. 

En formulering som ”jag fladdrar inte längre” anknyter till fjärilsbilden. Nu är diktjaget stilla, 

och han ser ut genom fönstret på stormen som rasar. Fönstret, en ”egendomlig och storslagen 

uppfinning” som gör att man kan ”vara nära utan att drabbas” kan också ses som en symbol 

för minnet. Diktjaget ser tillbaka på en svår tid, och han kan minnas den ”utan att drabbas”.   

    Niklas Schiöler anger på ett likartat sätt tre nivåer eller plan i dikten: den bokstavliga, 

vandringen i stormen, den psykologiska, diktjagets känslotillstånd samt den, som jag tolkar 

det, skapande eller metafiktiva nivån, som Schiöler finner i ordet porträtt: ”Porträttet är själva 

dikten och implicerar därför en skapelseakt (såsom Turner kunde ha målat textens landskap).” 

Schiöler avslutar detta resonemang så som följer: ”När vi kommer till diktens sista ord, 

porträtt, har vi också läst detsamma, ungefär som Proust låter oss förstå att den bok som hans 

jagberättare ämnar skriva är den vi just då läser.”163 Schiölers resonemang kan stämma om 

man ser stormen och stillheten som delar av diktjagets karaktär. Den tredje nivån, bildnivån 

eller såsom Schiöler resonerar, metanivån, kräver dock en utförligare diskussion.  

    Schiölers tes är att dikten tematiserar kontrasten mellan världens kaotiska tumult och 

konstens oberörda lugn: ”Så utmejslas hela prosadiktens övergripande antites: världens hot 

gentemot konstens skydd.” En liknande tematik finner han i Tranströmers ekfras ”Vermeer”, 

om vilken Sverker Göransson och Erik Mesterton skriver: ”Diktens matris är ’gränsen mellan 

konst och liv’. [---] Modellen struktureras av tre paradigm: stillhet, larm och väggen mellan 

dessa båda – de första varianterna av matrisens ’konst’, ’liv’ och ’gräns’.”164 Den 

beskrivningen passar delvis in även på ”Isländsk orkan”. Gränsen i dikten utgörs av fönstret. 

Bara ett tunt skikt finns mellan stormen och lugnet, mellan ute och inne, mellan prövning och 

frid, mellan konst och… vad? Vad är konst och vad är liv i ”Isländsk orkan”?  

    Schiöler menar alltså att diktens budskap är att man i konsten kan gestalta det kaotiska och 

okontrollerbara – Turners storm – utan att själv drabbas. Partiet med Turner implicerar också 

                                                 
162 ”Som antyds av dess grekiska namn psyché är fjärilen, liksom fåglarna, ett djur som själar kan ta sin boning i. 
[---] På bilder av paradiset avbildas ibland den själ som Skaparen ingjuter i Adams kropp med sådana vingar.” 
Hans Biedermann: Symbollexikonet, (Stockholm: Forum, 1991), s 124. 
163 Schiöler 1999, s 147. 
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att dikten är en skapelseakt som är färdig i och med att ordet porträtt är nedskrivet. Men det är 

något som inte riktigt stämmer. Diktjaget har kämpat med den storm som i Schiölers tolkning 

står för konstens skyddade värld. Först därefter blir han en betraktare, som utan att drabbas 

kan betrakta ovädret. Eller ligger diktens båda partier på olika fiktiva plan? Är upplevelsen av 

att befinna sig i ovädret mindre sann än upplevelsen av att betrakta det? Diktjaget har varit 

drabbat, i diktens sista rad är han inte längre drabbad.   

    Piktorialt har diktjaget gått från en konstgenre till en annan; från impressionistiskt 

landskapsmåleri, i vilket han var en del bland flera andra delar i en komposition, utan kontroll 

och med skräck för att gå under, till porträttkonst, till ett porträtt i vilket han själv är det enda 

motivet, där han är stilla och har kontroll. Diktjaget hamnar bakom glas (fönstret) och ram 

(fönsterkarmen). I sin bok Texten som tavla diskuterar Hans Lund fönsterkarmens betydelse i 

litteratur och bildkonst. Fönsterkarmen har symboliserat avstånd mellan individ och omvärld, 

en barriär och en möjlig öppning mellan olika världar. Lund skriver: ”Även den litterära 

texten har i stor utsträckning använt sig av fönstret som symbol för öppning och barriär 

mellan två sfärer.”165 Flera författare har, liksom vårt diktjag, förundrats över fönsterglasets 

egenskaper. Lund nämner bland andra Almqvists Det går an. En tafla ur livet och Baudelaires 

prosadikt ”Les fenètres”. Almqvist skriver: ”’Vad är här i världen en glasruta? Den är ett 

mellanting, den också, ett mellanting emellan inne och ute: underbar nog, ty själv synes rutan 

icke, och skiljer likväl så bestämt emellan den lilla människovärlden Inne och det omätliga 

stora Ute?’”166 Jämför det med dessa rader ur ”Isländsk orkan”: ”Vilken egendomlig och 

storslagen uppfinning är inte glaset – att vara nära utan att drabbas…” Glaset fungerar i dikten 

bokstavligt som fönster, symboliskt som minne eller gräns mellan individ och omvärld samt 

piktorialt som glaset framför målningen. 

    I ”Isländsk orkan” finns en dikotomi mellan rörelse och stillastående och mellan kaos och 

kontroll. Båda dessa poler gestaltas med hjälp av visuell konst. Men att tydligt visa var 

gränsen mellan liv och konst går är svårt. Kanske gestaltar dikten en gräns mellan liv 

representerat av en sorts konst och liv representerat av en annan sorts konst, livet som kamp 

och livet som vila. 

 

5.2.3 Den betraktade människan – två dikter av Ella Hillbäck 

                                                                                                                                                         
164 Sverker Göransson och Erik Mesterton: Den orörliga lågan. Analyser av femton 1900-talsdikter, (Göteborg: 
Daidalos, 1991), s 104. 
165 Lund 1982, s 54-57, citat på s 57. 
166 Citerat i Lund 1982, s 58. 
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Den första dikten i detta avsnitt heter ”Vattenhämterska” och är hämtad från Hillbäcks 

diktsamling Det älskansvärda.167 Den är påtagligt visuell, och innehåller ett flertal liknelser 

parade med en känsla av stillastående och slutenhet.  

 
Daggen är tung i gräset 
Den släpar som sorg i stegen 
Den tänjer på svarta sniglar 
Den gränslösa våren är sval. 

 
Kvinnan som går efter vatten 
vaggar på blekgröna dimmor 

 
Var skall hon lägga sitt mörker? 
Hon liknar ett fjolårslöv 
Hon liknar ett mörknat ler 
som vilset och trött vill stranda 
i fruktträdgårdarnas hägring 
och vagga sitt bruna skal. 

 
En purpurvåg av syrener 
väller förbi hennes tinning 
Och brunnens öga har svindel. 

 
Av dagg står livet stilla 
Och gränslöst är våren stum. 

 
Där vattnet skvalpar på stigen 
ror hennes stretande arm. 
Den liknar en åra från hjärtat. 
Den doftande jorden är tung.  

 
Vattenhämterskan eller vattenbärerskan är ett vanligt motiv inom bildkonsten, men jag har 

inte funnit någon specifik förlaga till denna dikt, så min utgångspunkt är att dikten är piktorial 

snarare än ekfrastisk. Ytterligare skäl till det är att en annan dikt i samma diktsamling, 

”Smärtan”, liknar ”Vattenhämterska” både vad gäller bildspråk och tematik: ”Håret hängde 

omkring henne som brunt/förtorkat gräs. Hennes mörka jordhänder/låg hjälplöst sysslolösa i 

skötet. [---] Ögonen blev två bittra/brunnar som hon inte kunde tömma…”168 Det utesluter 

naturligtvis inte att ”Vattenhämterska” är en ekfras, men det kan vara ett tecken på att det är 

en särskild tematik som ligger till grund för dikterna snarare än en målning eller skulptur. 

    Scenen i ”Vattenhämterska” är ett landskap, stillastående och stumt, liksom fruset i tiden. 

Kvinnan rör sig; men hennes rörelser är långsamma, motvilliga och tunga, liksom tröga. De 

visuella markörerna är flera: dimmorna är ”blekgröna”, kvinnan vill ”vagga sitt bruna skal”, 

syrenerna beskrivs impressionistiskt som en framvällande ”purpurvåg” som kvinnan uppfattar 

i ögonvrån. Förutom dessa färgord finns ett antal liknelser. Kvinnan liknas vid ett ”fjolårslöv” 

                                                 
167 Hillbäck: Det älskansvärda, (Stockholm: Bonniers, 1956), s 21f. 
168 Hillbäck 1956, s 25. 
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och ett ”mörknat ler” och hennes arm liknas vid en ”åra från hjärtat”. Man kan notera att detta 

är en dikt som har våren som bakgrund och sceneri, men utan den tillförsikt och livsglädje 

som vårdikter ofta har, inte minst hos Hillbäck. Även en smärtsam dikt som Boyes ”Visst gör 

det ont” har ändå en ton av förväntan och framtidstro, medan stämningen i ”Vattenhämterska” 

är motsatt den som våren brukar representera. Här finns ingen fart eller utveckling, inga 

sjungande fåglar och ingen värme. Vårens flyktighet brukar besjungas, men här är våren 

gränslös, och det är inte en positiv gränslöshet. Daggen, som ofta har positiva konnotationer, 

är här ”tung”, den ”släpar som sorg i stegen” och av den ”står livet stilla”.  

    Det är alltså ett klaustrofobiskt landskap som beskrivs. Det är visserligen gränslöst, men det 

förändras inte. Den verbala bilden går i grönt och brunt, där det gröna bildar fond, och det 

bruna, som utgörs av kvinnan, är centralt, bildens blickpunkt. Den simulerade perceptionen 

arbetar med ett flertal ”saccadic shifts”, vilka skapas dels av upprepningarna och dels av de 

olika sätten att beskriva och närma sig kvinnan. Som Collins förklarar, så återvänder blicken 

om och om igen till det objekt som intresserar oss: ”It has been well documented since the 

1930s that our eyes dart restlessly about our visual field in search of objects of interest, which, 

once we locate them, we target again and again for focal inspection.”169 Den första strofen är 

till största delen en anafor, där varje ny rad börjar med ”Den...” Den första strofen är fyrradig, 

den andra, där kvinnan introduceras, består av två rader. Den tredje strofen har sex rader och 

inleds med en fråga: ”Var skall hon lägga sitt mörker?” Kvinnans svårmod speglas i 

landskapet, och en dubbelexponering i Espmarks mening inträder. Espmark talar ju om ”två 

olika typer av känsloprojektion”, nämligen ”där landskapet i ena fallet utgör en 

dubbelexponering av verklig geografi och själstillstånd, i andra fallet framträder som en ren 

sinnebild för det inre, utan anspråk på att kännas igen som en topografisk verklighet”.170 Om 

Pär Lagerkvists dikt ”Ångest” är det klassiska svenska exemplet på det senare, så är det 

däremot uppenbart att landskapet i ”Vattenhämterska” inte bör tolkas som enbart själsligt. Det 

verkar dock inte heller handla om att ett dystert landskap väljs för att illustrera och 

harmonisera med diktjagets sinnesstämning, eller att ett landskap förvandlas från vackert och 

bejakande till förstört och ogästvänligt när diktjaget går från glädje till sorg, tillvägagångssätt 

som Espmark ger flera exempel på. Snarare är det så att ett landskap, som för många skulle 

vara rena paradiset, för diktjaget och för betraktaren snarare framstår som tröstlöst och 

dystert. Det står ju faktiskt att det vårliga landskapet innehåller dagg och fruktträdgårdar, 

syrener och doftande jord, positivt laddade ord och begrepp. Objektivt förstår man att det 

                                                 
169 Collins: The Poetics of the Minds Eye…, s 98. 
170 Espmark 1977, s 6. 
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beskrivna landskapet är vackert, men att dess skönhet snarare blir till ett hån mot den 

sörjande, och att det är det som gör det motbjudande.  

    Kvinnan däremot liknas anaforiskt vid ”ett fjolårslöv” och ”ett mörknat ler”. Vidare talas 

om hennes ”bruna skal”. Det ger en bild av en gammal kvinna, klädd i mörka kläder, vissnad 

och tom inombords. Det finns inget lätt hos henne: hon är vilsen och trött, hon vaggar och 

stretar. Hennes inre börda symboliseras av vattnet hon har hämtat, liksom hinken 

symboliserar henne själv, också ett kärl, ett skal. I ett depressivt tillstånd kan även skönhet 

vara ett hån, och alla positiva konnotationer som våren har byts mot sina motsatser. 

    Seendet tematiseras i dikten. Vi läsare ser genom berättarens ögon på kvinnan, som är 

diktens objekt. Hon i sin tur ser fruktträdgårdarna som framstår som hägringar och i ögonvrån 

överflödet av syrener. Vi ser alltså henne se. Den märkliga raden ”Och brunnens öga har 

svindel” befäster diktens visuella prägel.  

    ”Vattenhämterska” är en dikt som med Hagstrums definition är möjlig att översätta till bild. 

Det finns en tydlig komposition, inte en mängd detaljer att hålla reda på, de dominerande 

färgerna är brunt och grönt. Känslan av slutenhet, tystnad och stillastående parad med läsarens 

betraktande roll (vi har hela tiden samma perspektiv och vi uppmanas att se, utifrån vår 

position och med hjälp av de olika liknelserna och färgorden) gör att dikten i många 

avseenden kan sägas vara piktorial. Den andra aspekten är den temporala. Genom 

upprepningar och anaforer samt genom betoningen av det stillastående skapas en virtuell 

tidlöshet som, liksom Steiner och Collins har beskrivit det, motarbetar det tidsförlopp som det 

fixerade sekventiella avkodandet har som förutsättning.  

    Människan sedd som skulptur är temat för en av Hillbäcks tidigaste dikter, ”Olympisk gest” 

ur debutsamlingen Hos en poet i kjol från 1939. Den framstår vid första läsningen som en 

erotisk bagatell, men har fler nivåer än så. Om man utgår från Torgovnicks funktionsskala så 

kan piktorialismen i denna dikt sägas ha en ideologisk funktion: 

 
- Jag säger dig flicka, 
glädjen att känna, att man kan, 
det är livet för en man! 
 
Jag läser i din blick 
av gäcksamt blått och havsskumsvitt, 
hur livet gavs dig stolt och fritt. 
 
Din hud har gått i brons. – 
Jag vet hur Hellas värld såg ut 
den stund du står med lyftat spjut.171

                                                 
171 Hillbäck 1939, s 45. 
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Diktens två sista strofer är båda visuella, men det är i den sista som den piktoriala vändningen 

kommer. Den första raden i den sista strofen, ”Din hud har gått i brons” känns igen från 

dikten ”I sommarens blå minut” där orden ”simmararmars brons” återfinns. I båda fallen 

handlar det om solbränd hud, men brons är också det material som den grekiska antikens 

skulpturer tillverkades av.172 Huruvida det är relevant för ”I sommarens blå minut” är 

tveksamt – men inte omöjligt – men det är definitivt relevant i ”Olympisk gest”, vilket 

understryks av att beskrivningen finns precis innan slutraderna: ”Jag vet hur Hellas värld såg 

ut / den stund du står med lyftat spjut.” Dessa två rader tillsammans med ordet brons i raden 

ovan gör att man associerar till en grekisk staty stelnad i en pose. Detta understryks av att 

diktens verb är av statisk karaktär, som ”läser”, ”vet” ”står”. Övriga verb står i förfluten form, 

vilket innebär att det som skett redan har skett, och alltså inte förändras i dikten: ”har gått i 

brons” och ”livet gavs dig”. Det finns också en participform, där verbet fungerar mer som ett 

adjektiv än som ett verb, ”lyftat”. 

    Diktens första strof utgörs av en utsaga från det manliga duet. Han tilltalar diktjaget och 

utbrister, med mina kursiveringar: ”Jag säger dig flicka, / glädjen att känna, att man kan, / det 

är livet för en man!” Redan här etableras karaktärernas position gentemot varandra. Mannen 

är den som tilltalar, kvinnan är den som tilltalas, hon kallas för ”flicka” och hamnar således i 

ett diminutivt förhållande till mannen. Mannen är den som är stark och fri, den som handlar: 

”glädjen att känna att man kan”, och kvinnan är den som betraktar och beundrar. Relationerna 

mellan konstarterna har ofta beskrivits i termer av manligt och kvinnligt, där den verbala 

konsten är det manliga och aktiva subjektet och den visuella konsten är kvinnlig, passiv och 

objektifierad.173 I ”Olympisk gest” är mannen först subjekt, sedan objekt. Med en blandning 

av beundran och avund betraktar (det kvinnliga) diktjaget mannens skönhet och framförallt 

hans frihet: ”Jag läser i din blick / av gäcksamt blått och havsskumsvitt, / hur livet gavs dig 

stolt och fritt.” Under tiden hon betraktar honom övergår mannen från att vara individ till att 

bli en arketyp. Den sista raden är tvetydig: ”den stund du står med lyftat spjut.” Om man 

tolkar det som en erotisk utsaga, att diktjaget betraktar mannens erektion, så blir han i högre 

grad objektifierad och utlämnad åt diktjagets blick. Den tolkningen gör att mannens utsaga 

ändrar karaktär, vad det är som en man kan.  

                                                 
172 Det finns en berömd skulptur av Polykleitos som heter ”Spjutbäraren” vilken kanske åsyftas i dikten. Tack till 
Margareta Wallin Wictorin som påpekade detta för mig. 
173 Se till exempel W J T Mitchell: Iconology. Image, Text, Ideology, (Chicago/London: University of Chicago 
Press, 1986), s 110. 
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    Spänningen i dikten ligger mellan ordet ”fritt” på rad sex och de två sista raderna. I de sista 

raderna är mannen på något sätt fjättrad; i ett förflutet – ”jag vet hur Hellas värld såg ut” – 

eller i en pose – ”med lyftat spjut”, medan det på rad sex lyfts fram att han är fri att göra som 

han vill. Han är född fri men fjättras i kvinnans blick, medan hennes medfödda ofrihet i sin tur 

lyfts fram i mannens ord (”det är livet för en man”). Det finns alltså inga konstanta positioner 

mellan manligt och kvinnligt, subjekt och objekt, i dikten: mannen är både aktiv och passiv, 

kvinnan är visserligen den som tilltalas, men hon är också den som betraktar. I det piktoriala 

ögonblicket fryses dock könens motstridiga positioner i en skulptural form. 

 
5.3 Att visualisera det osynliga 
Vi ska nu titta lite närmare på den dikt, ”Låt oss byta fobier”, som fick exemplifiera 

metaforisk piktorialism i förra kapitlet. Dikten återges här i sin helhet för att förenkla 

läsningen.  

 
Som barn byter glansbilder med varandra 
låt oss byta fobier. Låt oss utväxla  
våra hemliga skräckbilder, ännu aldrig 
utställda i madame Tussauds kabinett. 
Du får av mig det trånga rummet  
och jag ett hot från de öppna platserna. 
Utsattheten, din ångest i alla väderstreck, 
för ljuset med sin obarmhärtighet 
och ingen vägg att luta sig mot. 
Hur lätt skulle jag inte lyfta din börda! 
Gå över torget, knappt större än en fluga 
från flygmaskinen och för Guds öga 
ännu mindre. Ett stoftgrand, ett barn av vindarna- - 
 
Hur lätt kunde du inte hålla i din hand  
min kvävningsskräck, min klaustrofobi. 
Förklara vår tillit ur en modersgrotta. 
Havet vi bär inom oss i blodets väggar. 
En rumskänsla vara vår frihet eller frid -. 
 
Låt oss därför göra en byteslek! 
Som barn byter glansbilder. 
(En tomtesäck mot ett par änglavingar.) 

 

Vi ser här två bildtyper som ställs mot varandra: skräckbilden och glansbilden. I båda fallen 

handlar det om att en abstrakt känsla materialiseras. Skräckbilden, som är en inre, mental bild 

eller upplevelse, antyds kunna få plastisk form och tredimensionalitet: de är ännu aldrig 

utställda i vaxkabinettet. Skräckbilderna kretsar kring två fobier, jagets klaustrofobi och duets 

agorafobi. Jaget skulle kunna ta på sig duets ångest och gå i hans ställe över torget, lika liten 
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och osynlig som en fluga.174 Duet skulle i sin tur bära jagets rädsla för att vara instängd, för 

att kvävas. Han skulle få henne att vända skräcken till tillit genom att påminna henne om 

livmoderns trygghet och den rymd vi själva bär med oss: ”Havet vi bär inom oss i blodets 

väggar.” Genom att ta på sig hennes ångest skulle duet förmedla en upplevelse av frid, en 

trygghet av att vara i rummet. Det tycks inte vara alltför långsökt att tolka in en implicit 

referens till en kristen tematik, det att bära någon annans börda. Man kommer att tänka på 

Simon av Kyrene som bar Jesu kors på Golgata175 och naturligtvis på Jesus som tog på sig 

människans synder, och därmed förlöste dem. Även i dikten sker en förlösning, åtminstone 

finns en sådan förhoppning. 

    Den sista strofen är en uppmaning till duet, som liksom titeln och andra raden i första 

strofen börjar med imperativet ”låt oss”: ”Låt oss därför göra en byteslek!” Ångesten och 

skräcken tonas ned i och med ordet lek. Uppmaningen både förutsätter och innebär en lättnad, 

en befrielse från rädsla. Skräckbilderna förvandlas till glansbilder. Den svåra klaustrofobin 

blir till den idylliska tomtesäcken och rädslan för öppna vidder förvandlas till ett par 

änglavingar. 

    Dikten är metaforiskt piktorial eftersom de bilder som den innehåller inte har någon 

förankring till en konkret och påtaglig tillvaro, ett landskap, en människa eller ett djur, som 

liknas vid ett konstverk eller någon annan form av visuell bild. Här är det istället fråga om att 

visualisera det osynliga och att konkretisera det abstrakta med hjälp av fysiska bilder.176 

Fobin, som är ett uttryck för skräcken över att förlora kontrollen, kan bekämpas genom leken, 

genom den ställföreträdande barnslighet ett par glansbilder kan erbjuda.  

    Dikten ”Paret” ur Tranströmers diktsamling Den halvfärdiga himlen177 från 1962 

innehåller också metaforisk piktorialism: 

 
 De släcker lampan och dess vita kupa skimrar 
 ett ögonblick innan den löses upp 
 som en tablett i ett glas mörker. Sedan lyftas. 
 Hotellets väggar skjuter upp i himmelsmörkret. 
 
 Kärlekens rörelser har mojnat och de sover 
 men deras hemligaste tankar möts 
 som när två färger möts och flyter in i varann 
 på det våta papperet i en skolpojksmålning. 

                                                 
174 Det tycks råda en viss förvirring om vad agorafobi egentligen innebär. Vissa menar att det handlar om en 
rädsla för folksamlingar, andra för öppna platser i största allmänhet. Oavsett vilket som stämmer, är det 
uppenbart att poeten här avser en rädsla för öppna platser. 
175 Visserligen tvingades han till det, men han framstår ändå som en medkännande person, exempelvis i Dorés 
målning på detta tema. Se Christer och Marie Topelius: Bibelns värld, (Stockholm: Rabén Prisma, 1995), s 166. 
176 Jämför till exempel med Tranströmers dikt ”Morgon och infart”: ”Dagar – /som aztekernas skrivtecken!” 
177 Tranströmer, s 67. 
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 Det är mörkt och tyst. Men staden har ryckt närmare 
 i natt. Med släckta fönster. Husen kom. 
 De står i hopträngd väntan mycket nära, 
 En folkmassa med uttryckslösa ansikten.  
 

De tre stroferna representerar tre olika stämningslägen. Den första strofen skildrar en 

sängkammarscen innan kärleksakten har ägt rum. Förväntningarna ligger i luften liksom ljuset 

stannar kvar ett kort ögonblick efter att det släcks. Detta kvardröjande är ett bekant optiskt 

fenomen, som väl alla har upplevt, exempelvis så att om man tittar rakt på solen och sedan 

vänder bort blicken så finns solens konturer kvar på näthinnan och hindrar oss från att se klart. 

Denna vardagliga företeelse får här en ny, närmast symbolisk innebörd. Det inre och det yttre 

blandas och löses upp, ljuset löses upp i mörkret, tankarna blandas och gränserna mellan 

människa och byggnad luckras upp. Det sistnämnda finner Espmark flera exempel på hos 

Tranströmer, vid ett tillfälle benämns det ”en kontakt på naturens initiativ men i mänskliga 

termer.”178 I den andra strofen återfinns den metaforiska piktorialismen när parets ”hemligaste 

tankar möts”: ”som när två färger möts och flyter in i varann / på det våta papperet i en 

skolpojksmålning”. Återigen ser vi det abstrakta konkretiseras och visualiseras. Liksom i 

Hillbäcks dikt ovan där rädslorna dras ned till glansbildernas oskyldiga och ofarliga nivå, 

kontrasteras de älskandes djupt kända själsliga kontakt med något så prosaiskt som ”en 

skolpojksmålning”. Liknelsen är välfunnen; det är svårt att måla med vattenfärger utan att de 

glider samman. Ordet ”skolpojksmålning” ger liksom ”glansbilder” associationer till 

barndomen, och det förstärker det intuitiva och ursprungliga i den ordlösa kommunikation 

som försiggår mellan paret i sängen. 

    Den sista strofen är märklig. De tidigare stroferna förmedlade dels förväntan, dels harmoni, 

men i den sista förs ett hot in, en känsla av instängdhet och klaustrofobi. Staden som tränger 

sig på beskrivs som ”en folkmassa med uttryckslösa ansikten”. Bilden påminner om Magrittes 

målning Le mois des vendanges  från 1959. I Magrittes målning står en grupp män tätt tryckta 

mot ett fönster. De är alla klädda i hatt och kostym och de tittar oavvänt in i rummet. Jag vill 

inte här argumentera för att det är denna bild som Tranströmer hade i åtanke när dikten 

skrevs, men tankarna går till Magritte även när det gäller en annan dikt av Tranströmer, 

nämligen ”Det blå huset” ur diktsamlingen Det vilda torget från 1983. Den börjar med orden 

”Det är en natt med strålande sol”.179 Magritte undersökte i flera målningar relationen mellan 

                                                 
178 Espmark 1983, s 98. 
179 Tranströmer, s 229. I ”Det blå huset” finns en variant på skolpojksmålningen, när huset, objektet i dikten, 
liknas vid en barnteckning. Niklas Schiöler har gjort flera noggranna läsningar av denna dikt, så jag går inte 
närmare in på den.  
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natt och dag, exempelvis i L’empire des lumières från 1954 eller Le salon de Dieu från 1948. 

Kjell Espmark har påpekat Tranströmers kopplingar till eftersurrealismen. Han citerar Urban 

Torhamn som skriver om Tranströmers eftersurrealistiskt inspirerade metod att gestalta 

overkligheten som realitet, och Espmark lägger till: ”Till den observationen måste man då 

genast foga att denna precisa ’overklighet’ gärna är en materialisering – särskilt en 

visualisering – av en osinnlig verklighet av transcendent eller psykisk art.”180 Om det är 

relevant för en jämförelse med Magritte vill jag inte gå in på här, men den tradition av 

själsöversättning som Espmark följer finns ju även i modernistiskt måleri.181  

     

5.4 Konsten som tematik 
I det förra avsnittet undersökte vi hur abstrakta eller osynliga ting som känslor, tankar och 

ljud kunde visualiseras och konkretiseras med hjälp av plastiska bilder. I detta kapitel ska vi 

titta närmare på hur den visuella konsten kan användas som motiv för poetiska resonemang 

om konstens relation till livet, livets relation till konsten och konsternas relationer till 

varandra. Vi börjar med en prosadikt ur Ella Hillbäcks diktsamling Förgäves men ej förgäves 

från 1966.182

 
    I parken står snömannen. Någon har modellerat fram hans huvud och skuldror ur den gamle 
snögubbens enkla klot. En snöskulptur så fast i sin vithet, att man kunde tro att det var en marmorbild 
som skymtar mellan träden. Jag undrar hur länge den står, hur många timmar i dagsmejan, innan profilen 
börjar spricka som lerskiffer. Kanske kommer den att sjunka ihop medan jag står vid fönstret. Innan 
kvällen är den utplånad, jämnad med marken av barnens gummistövlar, en pöl smältvatten. 
    Tibetmunkarna i Lhasa skulpterade i smör. I ett icke beständigt material sökte de ständigt på nytt 
framställa den gudomlige. I ett stycke ler, lika snabbt bortrinnande som snömannens. Man sökte sig till 
bilden inom sig… Det var själva sökandet de gestaltade. Varje färdig skulptur var i och med sin 
fullbordan redan dömd: bara en förgänglig avbild, färdig för solens väldiga smältugn. 
    Hur den glänsande smörbilden vacklade och började rinna! I vilka gula floder guden omkom och 
återigen! – Från detta ödmjuka skapande och gränslösa missbrukande av ett livsmedel har munkarna 
själva försvunnit från Tibet sedan solen smält ner den sista smörskulpturen. Den sista av deras ihärdiga, 
förgängliga försök att uttrycka den Gudomlige. 
 
    Jag vänder mig bort från de starka solstrålarna i fönstret och betraktar noga den som närmar sig ur 
rummets inre. Hur skuggorna skyndsamt viker tillbaka från hans axlar och överlämnar honom åt dagen. 
    ”Jag är en människa”, säger ansiktet som drag för drag utger sig. 

 

Dikten tematiserar konsten både som skapande kraft och som förgänglighetssymbol. I diktens 

början beskrivs snömannen, en skulptur som någon gjort av en snögubbe. Materialet är 

detsamma, men formen har blivit ädlare och renare, mer lik en staty av marmor: ”En 

                                                 
180 Espmark 1977, s 203f. 
181 En annan målning som man kommer att tänka på vid läsningen av dikten ”Paret” är Munchs Aften på Karl 
Johan från 1892. Den gestaltar en folkmassa som trängs på en trottoar och människornas blickar möter 
uttryckslöst betraktarens. 
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snöskulptur så fast i sin vithet, att man kunde tro att det var en marmorbild som skymtar 

mellan träden.” Men det är inte marmor, snö är ett obeständigt material och diktjaget 

föreställer sig att skulpturen kommer att upplösas framför hennes ögon. I nästa stycke 

sidoställs denna skapelse- och förintelseprocess med de tibetanska munkarnas smörskulpturer. 

Wangchuk Gyalpo på Individuell Människohjälp berättar om denna tibetanska nyårstradition:  
 
Man tillverkar också smörskulpturer – vackra skapelser som görs i smör just för att smör är ett förgängligt 
material. Smör smälter och att göra konst i smör är att symbolisera livets förgänglighet, ett ledande tema i 
buddhismen – inget varar för evigt (…) När firandet är slut lämnas smörskulpturerna att smälta i solen. 
Livet går vidare. 183  

 
I dikten sägs att skulpturerna skapas med munkarnas inre gudsbilder som förebilder, och när 

de är fullbordade lämnas de att smälta ”i solens väldiga smältugn”. Konstverkens fullbordan 

är oväsentlig; det är själva sökandet som är konstens objekt. Är detta också diktens villkor? 

Är dikten helt enkelt den fysiska manifestationen av ett andligt sökande, en stig genom 

oändligheten? Kanske kan man säga att dikten är ett index på människan; på hennes 

kreativitet, hennes sökande. Om detta index upphör att existera så glöms människan bakom 

bort. Denna tankegång kan kopplas till att diktjaget ser munkarnas skulpterande som ett 

”ödmjukt skapande”. De skapar inte för eftervärlden, för att bli uppburna eller ihågkomna. De 

skapar för att hedra den gudomlige. När den sista skulpturen har smält är munkarna 

försvunna: ”Från detta ödmjuka skapande och gränslösa missbrukande av ett livsmedel har 

munkarna själva försvunnit från Tibet sedan solen smält ner den sista smörskulpturen.” Det 

kan syfta på att Dalai Lama tvingades fly till Indien 1959, och att Tibet blev en autonom del 

av Kina 1965, ett år innan diktsamlingen kom ut.184 Dikten skulle alltså i så fall inkludera 

politiska händelser i omvärlden, vilket Hillbäcks dikter vanligtvis inte gör.  

    Skapelse och förgänglighet är inte förbehållna konsten. Även människan är skapad, även 

hon kommer att försvinna. De sista raderna i dikten tar oss tillbaka till fönstret där diktjaget 

står. Sökandet går inåt, hon vänder sig bort från fönstret och betraktar den som kommer emot 

henne: ”Jag vänder mig bort från de starka solstrålarna i fönstret och betraktar noga den som 

närmar sig ur rummets inre.” Han skapas inför hennes blick, han blir till i detta möte, en 

omvänd process jämfört med snöskulpturen utanför fönstret: ”Hur skuggorna skyndsamt viker 

tillbaka från hans axlar och överlämnar honom åt dagen. ’Jag är en människa’, säger ansiktet 

som drag för drag utger sig.”  

                                                                                                                                                         
182 Hillbäck: Förgäves men ej förgäves, (Stockholm: Bonniers, 1966), s 48f. 
183 Wangchuk Gyalpo och Erik Törner: ”Happy Losar!” från www2.manniskohjalp.se/asp/losar.asp. Hämtad  
2008-12-02. 
184 Bra Böckers lexikon 2000, band 23, uppslagsord Tibet, (Höganäs 1999), s 128. 
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    Jämförelsen mellan snömannen och marmorskulpturen är ett uttryck för deskriptiv 

piktorialism, men dikten är övervägande metaforiskt piktorial eftersom det i den sägs något 

om människans villkor med hjälp av den plastiska bilden. Den gestaltar tre sorters skapelser: 

snömannen i parken, munkarnas smörskulpturer och den andre i rummet. Deras respektive 

förutsättningar överlappar varandra: snömannen som skulpteras fram ur sin tidigare, mer 

primitiva form snögubben, men likt denne kommer att smälta bort innan dagen är slut, 

smörskulpturerna som gestaltar någons längtan efter Gud, men vars syfte är upplösning samt 

människan, som visserligen också är förgänglig men som intar en särställning. Hon är inte 

bara en projicering av någon annans drömmar utan hon kan säga: ”Jag är en människa.” 

Människor kan mötas på lika villkor, och de skapar varandra i den kommunikativa akten. 

Människan blir till i den andres blick. 

 

5.5 Piktoriala gränstrakter 
Det sista avsnittet i analyskapitlet har jag kallat ”piktoriala gränstrakter” eftersom jag i det vill 

undersöka var piktorialismen slutar och något annat tar vid, som till exempel ekfras, tingdikt 

eller beskrivning utan koppling till plastisk bild. Det finns inte några vattentäta skott mellan 

dem, och inte heller helt entydiga definitioner av vare sig ekfras, eller, som vi har sett, 

piktorialism.  

    Att ekfrasen med nödvändighet skulle vara deskriptiv är till exempel något som de flesta 

ekfrasforskare förnekar idag:  
 
We have proceeded from the classical notion of ekphrasis in its original form, which was centered on the 
descriptive skills of the student of rhetoric and his ability to produce the experience of enargeia in his 
audience, to modern texts based on artworks which seem to do everything except ”describe exhaustively” 
(which is one definition of the word).185

 

Hans Lund frågar sig: ”Är deskriptionen en absolut förutsättning?” och kommer fram till att 

det inte är det: ”Om vi fasthåller kravet att ekfrasen ska vara beskrivande blir vi stående med 

ett ytterst litet antal texter som vi kan ge beteckningen ekfras.”186 Den deskriptiva 

piktorialismen måste, som namnet antyder, vara beskrivande i någon form. Däremot behöver 

den metaforiska piktorialismen inte vara det. Vi har alltså två former av ekfras och två former 

av piktorialism: beskrivande och icke-beskrivande. Om ekfrasen inte uttalat, genom tillägnan, 

titel eller annat vänder sig till en bild, hur ska vi då någonsin kunna skilja mellan ekfras och 

piktorialism? Ska vi vara tvungna att leta upp en bild som kan ha varit förebild för dikten och 

                                                 
185 Valerie Robillard: ”Still Chasing Down the Greased Pig” i Arvidson et al, s 258. 
186 Lund 2002, s 189.  
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utgå från den? Eller ska vi helt enkelt erkänna att vi ibland inte kan definiera och kategorisera 

eftersom våra indelningar krockar med varandra? Dikten ”Bedjaren” som analyseras nedan är 

ett exempel på den svårigheten. Ett annat problem är gränsdragningar mellan representation 

och ”verklighet”. Det som särskiljer ekfrasen från andra bildrelaterade texter, hävdar 

Heffernan, är att den representerar en representation: ”[e]kphrasis differs from both iconicity 

and pictorialism because it explicitly represents representation itself.”187 Men är det så enkelt? 

Om ekfrasen inte innehåller några referenser till en representation så kan man inte gärna tala 

om explicitet. Då får man gå till upphovspersonens eventuella intentioner med texten, och den 

informationskällan är sällan tillgänglig.  

    Låt oss ta en titt på Hillbäcks dikt ”Bedjaren” som är hämtad ur diktsamlingen I denna 

skog.188 Dikten gestaltar eller iscensätter den spänning mellan hejdad tid och evig tid, som är 

en del av bildens komplexitet. Den är tvetydig och en första läsning väcker frågan om 

huruvida den är en ekfras eller en piktorial dikt.189 En del av analysen blir alltså att försöka 

närma sig ett svar på den frågan. 
 
Att överleva. Stå med halsen böjd 
i viskningarnas tempel. 
Armarna sänkta. En bedjare 
utan ansikte vänd mot sin bön. 
Andas ännu av frost: vitkalkad yta, 
sten mellan skuldrorna; 
andas till nästa sekund 
andas till tionde gången. 
Andas evigheten mellan timme och dag. 
 
Att överleva. Ta på sig verkligheten 
vid ordet. 
Leva marken, åren, millioner flyktförsök 
som blivit möda, 
arbete, handens timmar, 
födelsedag, 
 
eldens blå vingar i din grotta, 
morgon med sinnenas tillförselMera för luften  
av järnnätter, halsbrytande tak –  
tidens torso i ditt ansikte, 
och bedjaren som utan ögonblick 
är vänd mot sin dag. 
 

                                                 
187 Heffernan, s 4. 
188 Hillbäck: I denna skog, (Stockholm: Bonniers, 1953), s 25f. 
189 I sin avhandling om Birgitta Trotzigs författarskap tar Mattias Pirholt upp den problematiken i samband med 
prosadikten ”Skulptur”, ”vars föremål glider mellan det mänskliga och det artificiella”. I dikten ”skildras något 
som än är en människa, än en skulptur”, vilket gör att objektet ibland ses som passivt och ibland som aktivt. ( se 
Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, (Stockholm/Stehag: Symposion, 2005), s 235. 
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Dikten kretsar kring ett objekt. Mycket i texten pekar på att objektet är orörligt, exempelvis 

beskrivs dess pose: halsen är böjd, armarna sänkta, möjligen står det bortvänt (från 

betraktaren). Frågan blir alltså: Är detta en dikt som beskriver en skulptur eller är det en dikt 

som beskriver en människa som om det vore en skulptur? För att ytterligare komplicera saken 

finns också den intermediala möjligheten att dikten handlar om en bild av en människa eller 

en skulptur. Förhoppningsvis kommer vi att kunna reda ut dessa frågor så småningom. 

     Jag börjar med att undersöka vad det är i dikten som gör att jag associerar till något 

plastiskt överhuvudtaget. Här är den virtuella tidlösheten en viktig komponent. Varför skulle 

författare som i sin konstart har möjlighet att representera handlingar och rörelse vilja imitera 

den visuella konstens ofrivilliga begränsning till ett enda ögonblick, frågar sig Wendy Steiner 

och svarar med hänvisning till Keats: ”Keats famous ode, however, suggests a partial 

explanation: the translation of temporal flux into the stasis of the visual arts saves action from 

the impermanence and death that all time-objects suffer.”190 I sin artikel ”Ekphrasis and the 

Still Movement of Poetry” skriver Murray Krieger att ekfrasens syfte är ”to use a plastic 

object as a symbol of the frozen, stilled world of plastic relationships which must be 

superimposed upon literature’s turning world to ’still’ it.”191  I ”Bedjaren” sker ingen narrativ 

utveckling. Visserligen förflyter tid - ”andas till nästa sekund/andas till tionde gången/andas 

evigheten mellan timme och dag” - men det finns ingen som agerar, det finns ett varande men 

inget blivande, med Kriegers ord: ”a brief sense of being, borrowed from the plastic arts, in 

the midst of his shifting world of verbal becoming…”192 ”Tidens torso” syns i bedjarens 

ansikte, ett index på att tid förflyter, men samtidigt är han ”utan ögonblick”, fångad i tiden.193 

Traditionell visuell konst som måleri och skulptur194 är både tidlös och evig, dess motiv 

existerar i ett evigt nu, och här tycker jag att vi närmar oss tidsgestaltningen i dikten. Genom 

att fixera objektet i ett evigt nu räddas det från förintelse och kan därför bli en allmängiltig 

symbol för människan och hennes livsvillkor.  

    Objektet i en dikt kan framstå som statiskt genom vissa stilistiska och retoriska grepp, vilka 

alltså skapar en virtuell tidlöshet. Wendy Steiners ovan nämnda analys av en dikt av E E 

Cummings visar på ”its claim to atemporality”, bl a i ”the constant repetition of words, 

                                                 
190 Steiner, s 41. 
191 Murray Krieger: ”Ekphrasis and the Still Movement of Poetry” (1967) appendix till Krieger 1992, s 266. 
192 Krieger 1992, s 8.  
193 Jag kallar bedjaren för ”han”, eftersom könet med all sannolikhet annars skulle ha markerats på något sätt, 
exempel genom den feminina formen ”bedjerskan”. Den slutsatsen drar jag eftersom andra dikter av Hillbäck 
pekar åt det hållet. En dikt heter exempelvis ”Vattenhämterskan”, en annan ”Spinnerskan”. 
194 Jag skriver ”traditionell visuell konst”, eftersom jag skiljer den från konstinstallationer och andra former av 
konst som inte är avsedd att förbli intakt.  
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rhythmic units, and phrases in a pattern that strongly resembles permutational poetry.”195  I 

”Bedjaren” upprepas ”Att överleva” två gånger, vilket gör att den andra strofen knyts samman 

med den första och skapar en känsla av simultanitet. Vidare har vi anaforen: ”Andas ännu av 

frost (…)/andas till nästa sekund/andas till tionde gången./Andas evigheten”. Anaforer och 

andra upprepningar kan ge intryck av upphävd sekventialitet, eftersom texten så att säga 

”hakar upp sig”. Stilgrepp som allitterationer och assonanser skapar en rytmisk helhet som 

gör att dikten uppfattas som sluten. Samtidigt som läsningen går vidare hålls vi kvar i dikten 

av likheten mellan raderna. Det går också att i viss utsträckning kasta om raderna i dikten utan 

att sammanhanget går förlorat. Läsningen av en rytmisk, repetitiv dikt vars strofer i viss mån 

kan kastas om utan att innebörden förändras kan alltså sägas likna läsningen av en bild, 

eftersom den ordning i vilken vi avkodar en bild inte är sekventiellt tvingande i lika hög grad 

som läsningen av en text. Det repetitiva kan också sägas vara ett sätt att simulera 

perceptionen. Collins skriver:  
 
Our angle of vision normally ”drifts” and must be continually refreshed by saccadic and so-called 
”microsaccadic” corrections. One of Kosslyn’s discoveries was that when experimental subjects are constrained 
to image the same small sector of their visual perception, an imager must shift her inner ”gaze” and continually 
return to details in order to maintain the clarity of an image.196

 

Men det är inte bara en fråga om att fortsätta se ett verkligt eller tänkt objekt. Det handlar 

också om vårt intresse för detta objekt: ”Our individual saccades are random, in the sense of 

’not rule-governed’; how often we repeatedly fixate on the salient features of objects is 

determined only by the degree of interest they arouse in us.”197  

    För att en dikt ska kunna kallas piktorial måste det dock till mer än ett hejdande eller 

störande av det temporala förloppet, den måste också på något sätt frammana ett inre seende. 

Vilken sorts bild skapar vi som läsare för vårt inre när vi läser denna dikt? Diktens objekt 

beskrivs så här: ”En bedjare/utan ansikte vänd mot sin bön”, ”vitkalkad yta/sten mellan 

skuldrorna” Varför har bedjaren inget ansikte? Det finns två svar: antingen står han bortvänd, 

så att betraktaren inte ser det, han är ”vänd mot sin bön”, eller så är det frågan om en skulptur 

som antingen är bortvänd eller vars ansikte på något sätt har raderats ut, raden ”tidens torso i 

ditt ansikte” kan tyda på det. Man kan också tänka sig att det är en stiliserad skulptur utan 

detaljerade drag. Den vitkalkade ytan suggererar fram en bild av något skapat; ett konstverk 

eller ett arkitektoniskt verk, kanske ”viskningarnas tempel” som är den plats där bedjaren står, 

alternativt skulpturen är placerad. ”Viskningarnas tempel” för tankarna till en kyrka, ett 

                                                 
195 Steiner, s 44. 
196 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 91. 
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tempel eller ett museum och den tystnad som råder där. Människor som befinner sig i sådana 

byggnader talar sällan i normalt tonläge, utan de talar dämpat eller viskar. Placeringen i ett 

tredimensionellt rum ger en vink om att objektet är tredimensionellt. En text är visserligen 

reellt spatial bara på en nivå, påpekar Elleström: det konkreta tinget; boken, sidorna, 

trycksvärtan. Däremot kan texten på en virtuell nivå frammana spatialitet och 

tredimensionalitet, genom att läsaren i sitt inre återskapar de platser som beskrivs eller antyds 

i texten. En tvådimensionell bild kan få ett virtuellt djup exempelvis med hjälp av 

centralperspektivet.198  Vad vi funderar över är således om djupet är virtuellt-reellt, alltså om 

dikten beskriver en skulptur eller en människa i ett rum, eller om det är virtuellt-virtuellt, 

alltså om dikten beskriver en bild av en skulptur eller en människa i ett rum. Frågan är var 

betraktaren befinner sig; i samma rum som objektet, eller utanför, framför målningen eller 

fotografiet. Jag väljer, på grund av beskrivningen av rummets och/eller objektets textur 

(”vitkalkad”), temperatur (”frost”) samt benämningen av platsen (”viskningarnas tempel”), att 

utgå från att betraktaren befinner sig på samma diegetiska nivå som objektet, oavsett om det 

är ett museum eller en kyrka. Dikten beskriver alltså, sluter jag mig till, antingen en skulptur 

eller en människa. Orden ”sten mellan skuldrorna” implicerar att det handlar om en skulptur 

av sten, men kan också utgöra en metafor för ett hårt och tungt liv. Samma tvetydighet gäller 

orden ”andas ännu av frost” men här blir orden metaforiska i båda tolkningarna: om en 

människa andas av frost, så kan det vara en bild för att det kommer rök ur munnen när det är 

mycket kallt. En skulptur andas inte, men om den gjorde det så skulle andedräkten säkert vara 

frostig. Partiet med andningen skulle då kunna läsas som en metafor för skulpturens öde: att 

vara lik människan men att aldrig få leva.  

    Tolkar vi tematiken annorlunda, beroende på om vi läser dikten piktorialt eller om vi läser 

den ekfrastiskt? Det finns ingen uttalad förlaga till dikten, inget verk som den tillägnas. Det 

utesluter naturligtvis inte att en sådan kan finnas, men det kan vi inte veta. Det finns heller 

inget som utesluter att förlagan är fiktiv, och att dikten därför är en fiktiv ekfras. Om vi utgår 

från att det finns en förlaga så ser vi framför oss en skulptur av sten – ”sten mellan 

skuldrorna” - som står i ett museum eller en kyrka. Någonting, antingen skulpturen eller 

väggarna, har en ”vitkalkad yta”. Skulpturen har armarna sänkta, händerna eventuellt knäppta 

och huvudet nerböjt. Den andas inte, men om den skulle göra det, om diktjaget så att säga 

                                                                                                                                                         
197 Collins, The Poetics of the Mind’s Eye…, s 98. 
198 Lars Elleström: ”Iconicity as Meaning Miming Meaning, and Meaning Miming Form”, 2007, s 5. (Ej publ.) 
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ingjuter liv i den, vilket förekommer i många ekfraser, så skulle den andas av frost. 199 Tidens 

torso indikerar inte bara att objektet är gammalt och märkt av tiden, ordet torso för också 

tankarna till något skulpterat, eftersom det är en term som ofta används i samband med 

skulpturer. Diktjaget mediterar över skulpturen, ser i den en symbol för och en bild av den 

kämpande människan, av Envar, som i tusentals år har befolkat jorden och kämpat med 

vardagen. Bilder av grottmänniskans liv – ”eldens blå vingar i din grotta” - frammanas och 

sammanlänkas med vårt, genom ”evigheten mellan timme och dag” och genom ”handens 

timmar”. Bönen är den sammanhållande länken. Gemensamt för oss alla är livets möda, som 

vi överlever från sekund till sekund. Ett andetag till, och så ett till… tills ett helt liv har 

passerat. Livet består av sekunder, timmar, evigheter, år, födelsedagar, järnnätter och 

morgnar. Alla dessa temporala indikationer utgör sammantagna endast ett ögonblick, en 

samtidighet. Alla tider går samman i något som med Staffan Bergstens ord skulle kunna 

kallas för ”ett slags temporal kubism”.200 I den gemenskapen finns läsaren, diktjaget, 

författaren och skulptören alla manifesterade i den representerade artefakten, som finns kvar i 

evighet, långt efter att vi som individer är borta.  

    Om vi istället gör en piktorial tolkning, så utgår vi från att bedjaren är en människa, som av 

någon anledning får diktjaget att associera till en skulptur. Även här blir objektet beskrivet, 

men i termer av likhet. Bedjaren är ingen skulptur, men liknar en sådan. Då kan 

”viskningarnas tempel” läsas som en kyrkobyggnad av något slag. Det är kallt i rummet, 

bedjarens andedräkt står som en rök ur munnen. Diktjaget betraktar tyst den andre, föreställer 

sig hur hans liv ser ut – och konfronteras sig själv och sina egna livsvillkor. I en plötslig 

epifani ser diktjaget plötsligt den andre i ett nytt ljus, och ögonblicket etsar sig fast och fryses, 

varpå bedjaren, trots att han är en människa av kött och blod, i sin uthållighet, i sin vägran att 

låta sig krossas, samt i sin tidlösa pose och den sammantagna symbol för mänskligheten som 

han i just detta ögonblick tycks utgöra, i betraktarens ögon framstår som skulptural. ”Sten 

mellan skuldrorna” kan tolkas både som att han står stolt med rak och stel rygg eller att han 

verkar bära på en tung fysisk eller själslig börda, eller både och. Bedjaren är ”vänd mot sin 

bön”, samt ”vänd mot sin dag”. Trots möda, arbete och viljan att fly representerar han något 

envist bejakande, en ny bön, en ny dag.  

                                                 
199 Denna pygmaliontematik har Hillbäck berört tidigare. I den sista strofen i dikten ”Låt mig få minnas” ur 
Poesi från 1949 läser vi: ”Rösten sporde marmorn att få leva/bröstet sprängde stenen som var huggen/läpparna 
brast in i blodets armar – /o slumra, sagovärld, min död, min natt.” I dikten ”Kärlekens död” ur I denna skog 
finns raderna: ”Solen ville väcka marmorblommor/ge åt jasminen heliotropens önskan./Dödstyst, för att leva, 
väntade jag/med armarna sövda av år.” (Heliotrop är både en sten och en blomma. Troligtvis åsyftas här en sten). 
200 Bergsten, s 116. 
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    Det finns naturligtvis mycket mer att säga om denna dikt. Men om vi stannar här så kan vi 

diskutera de båda tolkningarna och deras likheter och skillnader. Först och främst handlar det 

om diktobjektets ontologiska status. Om det är så att objektet är en fiktiv eller verklig 

skulptur, så sker hela diktens diskurs på det representativa och fiktiva planet. Det är konst som 

representerar konst, och därmed är vi ett steg bort från ”den verkliga världen”. Å andra sidan 

är alla de saker som denna eventuella skulptur representerar i hög grad förbundna med denna 

värld. Så oavsett objektets ontologiska status så får vi väl sluta oss till att relationen till en 

värld i sinnevärlden är etablerad. En annan sak sker med relationen mellan människor. För om 

dikten är en ekfras ligger relationen och kommunikationen dels mellan författaren och 

skulptören, vilket vi aldrig kan veta något om, och dels mellan diktjaget och en artefakt. 

Diktjagets relation till artefakten är en tolkande sådan. Det gäller väl även om bedjaren är 

levande en människa, men då är direkt kommunikation i alla fall möjlig. Tiden som är evig 

och därför kan samlas i ett enda ögonblick blir något som diktjaget kan dela, de befinner sig 

på samma tidsmässiga plan. Om det är frågan om en artefakt så finns det ett tidsmässigt 

avstånd mellan objektet och subjektet, som enbart kan överbryggas i en tolkningsakt. Oavsett 

objektets ontologiska status så kan dikten beskrivas som diktjagets tolkning av diktens objekt. 

Både den piktoriala och den ekfrastiska tolkningen framstår som rimlig, trots att de i viss mån 

strider mot varandra. Diktens övergripande tematik förblir densamma oavsett vilken tolkning 

man väljer. Skillnaden ligger i diktobjektets ontologiska status och i avståndet till det 

betecknade.  

    En glidning eller osäkerhet vad gäller gränsen mellan ekfras och piktorial dikt finns även i 

Hillbäcks dikt ”Ljuset” ur den postumt utgivna samlingen Dikter i mitt ljus från 1980.201  

 
 Ljuset var inte skapat, det hade 
 aldrig skapelsens märke. 
 Det fanns alltid, oskapat. 
 Legenden om dag och natt 
 hade inte skapelsens ursprungsliv. 
 Visioner av ljus dröjde kvar 
 i åldriga mäns ansikte: 
 de återgick till sin födelse. 
 Så gjorde Fröding på slutet. 
 Så gjorde den mexikanske målaren Ribera 
 som målade genomträngande ljus. 
 Målade eterljus, skogar 
 som inte levde ur jorden  
 men växte av Gud –  
 och döden lämnade kvar 
 hans stora visioner  
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Här har vi alltså en dikt vars tema är det oskapade ljuset, alltså det ljus som enligt den 

ortodoxa kyrkan omger gudomligheten. Detta ljus tillhör inte skapelsen, på samma sätt som 

Gud inte själv är en del av sin skapelse. Det oskapade ljuset är inte ett optiskt fenomen, utan 

snarare något som bara få utvalda, som exempelvis lärjungarna på Förklaringsberget, får ta 

del av. Den ortodoxe teologen Vladimir Lossky förklarar det så här: 

 
I den mån Gud ger sig till känna, meddelar sig och gör sig känd är han ljus. Om Gud kallas ljus så är det 
inte bara i analogi med det materiella ljuset. Det gudomliga ljuset har inte en abstrakt och allegorisk 
innebörd utan är ett faktum i den mystiska erfarenheten. [---] Det fullkomliga betraktandet av gudomen, 
som då blir förnimmbar i sitt oskapade ljus, är ’den åttonde dagens mysterium’ och hör den kommande 
tidsåldern till. Men de som blivit värdiga kan få se ’Guds rike som kommer med makt’ (Mark 9:1) redan i 
detta livet, så som de tre apostlarna fick se det på berget Tabor.202

     

Det oskapade ljuset hade ”aldrig skapelsens märke”, det kan inte förklaras och det är inte ett 

index på mänsklig eller annan jordisk aktivitet: ”Det fanns alltid, oskapat.” De två följande 

raderna är en utveckling av detta tema; ljuset fanns innan världen skapades. De åldriga män i 

vars ansikten ”visioner av ljus” finns kvar måste vara heliga, utvalda. Man kommer att tänka 

på lärjungarna, på apostlarna, på de tre vise männen. De fick gåvan att se det gudomliga och 

när ”de återgick till sin födelse” alltså när de närmade sig döden, dröjde sig dessa visioner 

kvar, likt ett heligt skimmer över deras ansikten. Men det är inte bara Bibelns män som har 

denna gåva, även en modern diktare som Fröding eller en renässansmålare som Ribera203 

hade inblick i en annan värld. ”Så gjorde Fröding mot slutet” torde nämligen syfta dels på 

återgången till födelsen, dels på de heliga visionerna. I de klassiska bilderna på honom från 

sjukhussängen när han var inlagd på mentalsjukhus ser han också närmast helig ut, med sitt 

långa vita skägg och sina fjärrskådande vilda ögon. Staffan Bergsten citerar en målare, 

Richard Bergh, som fick i uppgift att måla av Fröding: ”Hans mäktiga huvud bar i högsta grad 

prägeln av ett djupt själslidande, ett grubbel utan botten. [---] Men samtidigt lyste hela hans 

gestalt av höghet. Han syntes mig leva bortom tid och rum, bortom allt smått, fragmentariskt 

och tillfälligt.”204  

                                                                                                                                                         
201 Hillbäck: Dikter i mitt ljus. (Stockholm: Bonniers, 1980), s 44. 
202 Vladimir Lossky, Östkyrkans mystiska teologi, översättning: Catharina Broomé, (Skellefteå: Artos, 1997), s 
196. 
203 Det finns en målare vid namn Jusepe de Ribera som levde åren 1591–1652. Hans målningar har nästan 
uteslutande religiösa motiv. Men han var inte från Mexiko, utan från Spanien, verksam i Italien. Däremot finns 
det en konstnär som heter Diego Rivera, gift med Frida Kahlo. Han var från Mexiko, men hans motiv var 
knappast religiösa, snarare revolutionära. Med all största sannolikhet är det alltså Jusepe de Ribera som åsyftas i 
dikten. 
204 Staffan Bergsten: Gustaf Fröding, (Stockholm: Natur och Kultur, 1999), s 217. 
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    Det var 1904, sju år före skaldens död. Cirka fem år tidigare hade hans diktning tagit en ny 

vändning och blev naivistiskt enkel, nästan som barnramsor. Ett exempel som Staffan 

Bergsten tar upp är ”Gråbenssång” och han citerar den i sin helhet:  
 Stå 
 grå, 
 stå 
 grå, 
 stå 
 grå, 
 stå 
 grå, 
 stå 
 grå-å-å-å. 
 Så är gråbergs gråa sång 
 lå-å-å-å-å-å-å-å-ång.205  
 

Denna och andra liknande dikter har med tiden kommit att betraktas som närmast 

förmodernistiska, och de var en källa till inspiration för exempelvis Gunnar Ekelöf, skriver 

Bergsten. Vi har alltså dels den naivistiske Fröding och dels den visionäre Fröding. I 

Hillbäcks dikt samsas dessa båda, de blir varandras orsak och verkan.  

    Hillbäck hade en väldigt nära relation till Fröding, hon tillägnade honom flera dikter och 

verkar ha sett honom som en själsfrände. Jusepe de Ribera förekommer däremot endast i 

denna dikt. Här får han å andra sida stort utrymme; sju av diktens sammanlagt 16 rader 

handlar om honom. Ribera ”målade genomträngande ljus. / Målade eterljus, skogar / som inte 

levde ur jorden/men växte av Gud.” Här beskrivs Riberas målningar utifrån teorin om det 

oskapade ljuset. Det ljus som Ribera målade kan inte enbart ses, utan det måste omfattas med 

hela ens väsen, därav ”genomträngande”. Ordet eterljus härrör troligtvis från den grekiska 

filosofin. Eter sågs som det främsta urämnet, en lysande materia och/eller en speciell form av 

särskilt ren luft. Senare sågs etern som ett medium mellan anden och kroppen. Newton 

menade att etern var den materia som fanns i rymden och som ljus färdades i.206 Eterljus kan i 

detta sammanhang tänkas avse ett andligt ljus, en länk mellan människa och Gud. ”Skogar / 

som inte levde ur jorden / men växte av Gud” kan antingen läsas bokstavligt, som vanliga 

skogar, som kanske strävar uppåt på ett sätt som gör att växtkraften verkar komma 

uppifrån,207 eller metaforiskt, som skogar av ljus. Oavsett vilket, är det länken mellan 

människa och Gud som fokuseras, vilket gäller dikten igenom. De sista raderna lyder: ”och 

                                                 
205 Bergsten 1999, s206f. 
206 Filosofilexikonet, red: Poul Lübecke, (Stockholm: Forum, 1988), s 143, uppslagsord: eter. 
207 Jag kommer att tänka på dikten ”The Starry Night”, Anne Sextons ekfras till van Goghs målning: ”The town 
does not exist/except where one black-haired tree slips/up like a drowned woman into the hot sky”.  
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döden lämnade kvar/hans stora visioner”. Målaren är död, men målningarna finns kvar, 

”bevis” för, eller index på, att en sådan länk existerar.   

    Man skulle kunna hävda att dikten ”Ljuset” är en ekfras. Trots allt beskrivs ju här en målare 

och hans gärning. Man skulle också kunna säga att dikten är intertextuell, eftersom den 

refererar till en älskad kollega. Men då glömmer man bort diktens objekt, vad det är som 

representeras. För att överhuvudtaget kunna laborera med termer som ekfras och piktorialism 

så måste man behålla detta fokus. Här är de flesta ekfrasforskare på min sida (eller, snarare, 

jag på deras) definitionsmässigt, men kanske är det, som vi redan sett, Heffernan som uttryckt 

det klarast: ”[i]n such cases Spenser is representing the world with the aid of pictorial 

techniques; he is not representing pictures themselves. The distinction holds even when a 

pictorial poem can be linked to the style of particular painter.” Objektet för Hilbäcks dikt är 

det oskapade ljuset, som kan sägas vara en bild för en relation mellan människa och Gud som 

övervinner döden, till exempel med hjälp av konsten. För att beskriva detta ljus tar diktjaget 

Riberas målningar som exempel. Men objektet – ljuset – är en percipierad verklighet för 

diktjaget. Alltså är dikten ingen ekfras. Därmed kan Tamar Yacobis ”visual models” som 

nämndes i teoriavsnittet inte vara ekfraser. Om en inomdiegetisk tillvaro, en gestaltad värld, 

beskrivs som ett konstverk, så är det piktorialism, inte ekfras. Däremot menar jag att det är en 

metaforiskt piktorial dikt. Den ger ingen beskrivning av en konkret verklighet, men den 

beskriver en andlig erfarenhet med hjälp av visuell konst.  

    Annorlunda står det till med dikten ”Sommaren på Tjörn” ur Hillbäcks diktsamling Vägar, 

rastställen från 1960.208

 
   I 
 En dryck vatten är sommaren. 
 Och brödet ur bondkvinnans händer. 
  
 Gråbergets jättar med pannan 
 vid molnet. 
 
 En häst framför ladan. 
 
 Rödhakens flöjt hitom solnedgången. 
  
 Två fiskar i botten på ekan. 
 
    II 
 Sommaren sjunker i ögat. 
 Öarna sjunker i kvällsbleket. 
 Stigen under alarna. 
 
 Borta är fågeln ur silverljuset. 

                                                 
208 Hillbäck 1960, s 49–50. 
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 Mariae nycklar på dikeskanten. 
 Ingen har sett dem sedan. 
 
Framförallt den första avdelningen i denna dikt bildar ett slags stilleben över sommaren. Inga 

onödiga ord finns med, ingen information ges om före eller efter, ingenting rör sig och 

narrativa inslag saknas helt. Den saknar helt aktiva verb och innehåller knappast några passiva 

verb heller. Den är helt och hållet deskriptiv, en bild som består av höga berg och en häst 

framför en lada i fonden och i förgrunden en eka med två fiskar i, närmast stiliserat 

utplacerade som i ett stilleben. Det finns dock inslag som stör denna läsning. De två inledande 

metaforerna uppfyller knappast Hagstrums och Torgovnicks piktoriala krav; de kan inte på ett 

konkret vis förvandlas till bild. Däremot kan man tänka sig att en bild med en kvinna med 

bröd och en vattenkaraff i händerna skulle kunna beskrivas så här. Metaforen befinner sig 

dock på en högre abstraktionsnivå än beskrivningen av hästen, ekan och fiskarna. Den sjätte 

raden spatialiserar tiden och ljudet; ”[r]ödhakens flöjt” är ”hitom solnedgången”. Denna 

spatialisering skapar en spänning mellan vad som kan visualiseras och placeras och vad som 

inte kan det. Ett ljud kan inte ses, men här har det blivit ett konkret ting; rödhakens flöjt. 

”Hitom solnedgången” är en tidsbestämning – innan solnedgången – men genom 

rumsadverbialet ”hitom” placeras solnedgången i rummet och rödhakens sång likaså. Man 

kan också tänka sig att ”rödhakens flöjt” synekdokiskt står för själva rödhaken. Då blir den 

visuella bilden mer enhetlig.  

    Den andra delen består av likadana korta, sammanfattande utsagor som i den första. I båda 

delarna saknas verbet ”vara” eller motsvarande på flera ställen. Fiskarna ligger inte i ekan, 

hästen står inte framför ladan, stigen går inte under alarna och Mariae nycklar växer inte på 

dikeskanten.209 Avsaknaden av dessa verb skapar en känsla oföränderlighet, av att dessa ting 

befinner sig där de befinner sig, därför att de alltid har gjort det och därför att det är den 

naturliga platsen för dem. I diktens andra del sker dock en nedåtgående rörelse. Den första 

strofen lyder: ”Sommaren sjunker i ögat. / Öarna sjunker i kvällsbleket.” Det är inte bara 

solen som sjunker, sommaren sjunker med den. När ljuset blir svagare, så blir det svårare att 

se öarna, som tycks sjunka i det vindstilla vattnet.210 Stillheten är alltså kvar, men saker 

försvinner eller är på väg att försvinna, vilket också understryks av den glidning som finns 

mellan de två raderna som båda innehåller ordet ”sjunker”; den övre slutar med ”ögat” och 

den nedre börjar med det ljudlika ”Öarna”. Fågeln har försvunnit ur ljuset och den sista raden 

                                                 
209 Mariae nycklar, som är en vild orkidé, blommar i juni och juli, ofta i närheten av 
kärr.http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactmac.html 
210 Bleke betyder närmast helt vindstilla vatten. 
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bekräftar att sommaren, eller i alla fall högsommaren, går mot sitt slut: ”Ingen har sett dem 

sedan.”  

    Kan man läsa denna dikt, eller i alla fall dess första del, som ett verbalt stilleben, alltså som 

en beskrivning av en gestaltad omvärld som om den vore en målning? Både ja och nej. 

Fiskarna i ekan är ett typiskt motiv inom den genren. Men det är det enda sådana motivet i 

dikten. Snarare är det behandlingen av tiden i diktens första del tillsammans med fiskmotivet 

som för tankarna till ett stilleben. Genom meningsbyggnad och komposition skapas en virtuell 

tidlöshet. Detta gäller även till viss del diktens andra del, även om en rörelse antyds här. 

    Den sista dikten som ska analyseras i detta avsnitt är Tomas Tranströmers ”I det fria” ur 

Klanger och spår från 1966.211

 
 
     
    1 
 Senhöstlabyrint. 
 Vid skogens ingång en bortkastad tomflaska, 
 Gå in. Skogen är tysta övergivna lokaler så här års. 
 Bara några få slags ljud: som om någon flyttade kvistar 
     försiktigt med en pincett 
 eller ett gångjärn som gnyr svagt inne i en tjock stam. 
 Frosten har andats på svamparna och de har skrumpnat. 
 De liknar föremål och plagg som hittas efter försvunna. 
 Nu kommer skymningen. Det gäller att hinna ut 
 och återse sina riktmärken: det rostiga redskapet ute  
     på åkern 
 och huset på andra sidan sjön, en rödbrun fyrkant stark som  
     en buljongtärning. 
 
     2 
 Ett brev från Amerika satte igång mig, drev ut mig 
 en ljus natt i juni på tomma gator i förstaden 
 bland nyfödda kvarter utan minne, svala som ritningar. 
 
 Brevet i fickan. Osaliga rasande vandring, den är ett 
     slags förbön. 
 Hos er har det goda och det onda verkliga ansikten. 
 Det som hos oss mest är en kamp mellan rötter, siffror, 
     dagrar. 
 
 De som går dödens ärenden skyr inte dagsljuset. 
 De styr från glasvåningar. De myllrar i solgasset. 
 De lutar sig fram över disken och vrider på huvudet. 
 
 Långt borta råkar jag stanna framför en av de nya fasaderna. 
 Många fönster som flyter ihop till ett enda fönster. 
 Natthimlens ljus fångas in där och trädkronornas vandring. 
 Det är en speglande sjö utan vågor, upprest i sommarnatten. 
 
 Våld känns overkligt 
 en kort stund. 

                                                 
211 Tranströmer, s 128–130. 
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      3 
 Solen bränner. Flygplanet går på låg höjd 
 och kastar en skugga i form av ett stort kors som rusar fram 
     på marken. 
 En människa sitter på fältet och rotar. 
 Skuggan kommer. 
 Under en bråkdels sekund är han mitt i korset. 
  
 Jag har sett korset som hänger i svala kyrkvalv. 
 Det liknar ibland en ögonblicksbild 
 av något i häftig rörelse.  
 

Denna långa dikt, indelad i tre avdelningar, innehåller två tydliga piktoriala formuleringar. 

Den första finner vi i den andra avdelningen, där de nybyggda kvarteren liknas vid ritningar. 

Den andra finns i den sista avdelningen, i de två sista raderna om korset som ögonblicksbild. 

Men det finns också andra saker i dikten som pekar mot en piktorial läsning.  

   I den första avdelningen står diktjaget vid skogsbrynet och konstaterar att ”[s]kogen är tysta 

övergivna lokaler så här års”. Redan här introduceras en värld som förefaller konstgjord och 

en natur som liknas vid något artefaktiskt. Skogen är ”lokaler” och därmed har den också en 

”ingång”. De skrumpnade svamparna liknas också vid lämningar efter människor, ”[f]öremål 

och plagg efter försvunna.”212 Riktmärkena är också skapade av människohand, ett rostigt 

redskap och ett hus. Det visuella anslaget förstärks genom beskrivningen av huset som syns 

på andra sidan sjön, ”en rödbrun fyrkant stark som en buljongtärning”.  

    Den andra avdelningen börjar med ett brev, ett vanligt motiv hos Tranströmer. Han går i 

förstadens natt, ”bland nyfödda kvarter utan minne, svala som ritningar”. Även dessa är 

”tysta, övergivna lokaler” således. Historielösheten och rotlösheten som man kan uppleva i en 

förort eller i nybyggda kvarter blir till visuell bild, husen och gatorna är ”nyfödda” och 

opersonliga som ritningar. Denna bild anknyter till den första avdelningens första rad: 

”Senhöstlabyrint.” Labyrinter och ritningar kan vara svåra att orientera sig i, och det ser 

likadant ut vart man än ser. Brevet skulle kunna vara från Robert Bly, Tranströmers vän och 

kollega i USA. De brevväxlade flitigt med varandra och diskuterade både poesi och politik. 

213 1966 rasade Vietnamkriget och Bly kunde till exempel skriva följande i ett brev till 

Tranströmer: ”Den vita rasen känner skuld och vill slösa bort alla de rikedomar den har stulit 

från orienten, och om de kan göra det och samtidigt döda så många gula människor som 

                                                 
212 En parallell kan dras till dikten ”De fyra temperamenten” ur Hemligheter på vägen från 1958: ”och utanför 
två snödrivor som vinterns kvarglömda handskar”. Tranströmer s 47. 
213 Se Tomas Tranströmer/Robert Bly: Airmail. Brev 1964–1990, sammanställda av Torbjörn Schmidt. 
(Stockholm: Bonniers, 2001). 
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möjligt, desto bättre.” 214 Kanske är det den sortens tankar som får diktjaget att tänka att 

godhet och ondska är tydligare definierade i USA än i Sverige. Hos oss i Sverige, menar 

diktjaget, är skillnaderna mellan gott och ont mer diffusa, makten är inte lika synlig.  

     De tre raderna som består av fyra satser vilka alla anaforiskt börjar på ”De” är 

svårbestämbara. Vilka är det som går dödens ärenden, vilka styr, myllrar och lutar sig fram? 

Är det svenska eller amerikanska makthavare eller är det makthavare överhuvudtaget? 

Snarare än makthavare är de kanske byråkrater, de ”går dödens ärenden” och de är många. De 

gömmer sig inte utan ”styr från glasvåningar”, de är hellre i ”solgasset” än i skugga. På sin 

vandring kommer diktjaget fram till en byggnad, som antagligen är lika nyfödd och sval som 

de övriga som liknas vid ritningar. Han stannar framför ”en av de nya fasaderna”, som till stor 

del verkar bestå av fönster. Kopplingen bakåt, till dem som ”styr från glasvåningar” är tydlig, 

troligtvis är det frågan om en kontorsbyggnad av något slag. I sin anonymitet kan den inte 

uttrycka något, däremot kan den spegla sin omgivning. I sin egenskap av projektionsduk blir 

den närmast föremål för en ikonisk projicering från diktjagets sida: ”Många fönster som flyter 

ihop till ett enda fönster./Natthimlens ljus fångas in där och trädkronornas vandring./Det är en 

speglande sjö utan vågor, upprest i sommarnatten”. Träden, som diktjaget inte nämnt under 

sin vandring i staden, blir plötsligt påtagliga, speglade i den moderna byggnaden och belysta 

av det infångade ljuset. Verkligheten upplevs såsom i en spegel, vilket gör att den kommer på 

avstånd; ikonisk projicering kräver ju också distans, enligt Hans Lund. En annan del av 

verkligheten känns också overklig i detta ögonblick: våldet. 

    Om den fösta delen av dikten utspelade sig i en skog i skymningen och den andra i en stad 

på natten, så utspelar sig den tredje på ett fält i gassande solsken. Ett flygplan kastar en 

skugga i form av ett kors på marken. Där sitter en människa och ”rotar”. Ett märkligt ordval, 

varför sitter man och rotar på ett fält? Att rota innebär ju att man gräver planlöst eller i alla 

fall utan att säkert veta om man kommer att finna vad man söker. Kanske kan rota här förstås 

som att betraktaren/diktjaget inte ser tydligt vad mannen gör, eftersom han betraktas ur ett 

fågelperspektiv. Magnus Ringgren driver tesen att mannen på fältet är hämtad ur den samtida 

Vietnamrapporteringen, vilket bekräftas av Tomas och Monica Tranströmer.215 Mannen på 

fältet sitter stilla, korset kommer till honom, och för en sekund ”är han mitt i korset”, liksom 

korsfäst. Sedan beskriver diktjaget korset i kyrkan: ”Det liknar ibland en ögonblicksbild/av 

något i häftig rörelse.”  

                                                 
214 Tranströmer/Bly, s 38f. 
215 Magnus Ringgren: ”En syn i templet” i Stjärnhimlen genom avloppsgallret. Fyra essäer om Tomas 
Tranströmer, (Uppsala: Edition Edda, 2001), s 96. 
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    Schiöler, Bergsten och Espmark nämner ”I det fria” endast i förbifarten, men Staffan 

Bergsten har i få ord fångat slutradernas betydelse på ett utmärkt sätt. Han jämför dikten 

”Vermeer” med ”I det fria” och konstaterar att  
 
Tranströmer har en gång tidigare använt en liknande teknik för att uttrycka bunden kraft, i dikten ”I det 
fria”. [---] Det är samma paradoxala förening av tidlös stillhet och hastig eller häftig rörelse. Rörelsen, 
vars dimension är tiden, komprimeras i båda fallen till ett stycke evighet som i sitt nunc stans rymmer all 
rörelseenergi.216

 
Den bundna energin som motiv hos Tranströmer har även Espmark intresserat sig för. I en 

utförlig analys av dikten ”Epilog” konstaterar han att Tranströmers gudsuppfattning har 

mycket gemensamt med gudssynen hos den kristna mystikens företrädare, som Augustinus 

och Eckehart, dock avviker han från dess via negativa: ”Tranströmer söker på ett helt annat 

sätt än dessa mystiker visualisera det osynliga.”217 Guds bundna energi gestaltas som något 

som är både stillastående och i rörelse samtidigt.218 Espmark skriver: ”Den paradox som 

sammanfattade orörligheten och den väldiga kraftutvecklingen i landskapet, ’orörlighetsdans’, 

föregriper just den sällsamma förening av oföränderlighet och dynamik som kännetecknar 

diktens Gud.”219 Ett annat uttryck för samma tanke finns, menar Espmark, i dikten ”Svenska 

hus ensligt belägna” ur Hemligheter på vägen (1958) där följande rader återfinns: ”Låt dem 

känna utan ängslan/de kamouflerade vingarna/och Guds energi/hoprullad i mörkret.”220  

    I ljuset av detta kan vi betrakta de två bilderna som avslutar ”I det fria”. Först har vi en man 

som sitter stilla; korset kommer till honom. Under en sekund smälter de samman, och 

flygplanet som ju är i hastig rörelse fångas i dikten och blir stilla just över mannen. 

Visserligen varar sammansmältningen bara i ”en bråkdels sekund” men det är just den 

bråkdels sekunden som fångas och nitas fast i dikten. Den andra bilden utgörs av ”korset som 

hänger i svala kyrkvalv”. Från den brännande solen kommer vi nu in i svalkan. ”Korset”, 

alltså bestämd form singularis, hänger i ”svala kyrkvalv”, alltså obestämd form pluralis. Det 

finns bara ett kors och det är Korset, men det återfinns i varje kyrka. Korset får därigenom en 

utvidgad roll; det är inte enbart en representation eller en symbol utan något som i sig självt är 

laddat med energi, vilket tar sig uttryck i att det för diktjaget ibland liknar ”en 

ögonblicksbild/av något i häftig rörelse”. Om man tar en bild av något i rörelse kan märkliga 

                                                 
216 Bergsten 1989, s 120. 
217 Espmark 1983, s 44–47, citatet på s 47. 
218 Denna typ av paradoxer iakttar Även Niklas Schiöler. I en analys av ”Det blå huset” skriver han: ”Först, i 
paritet med diktens begynnelsemening ’Det är en natt med strålande sol’, en figurativ paradox: ’Stillastående 
brottsjöar av ogräs’. Den förvildade trädgården ser ut som ett hav med upproret bundet i stillheten.” Schiöler 
2008, s 125. 
219 Espmark 1983, s 44. 
220 Espmark 1983, s 50. 
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optiska effekter uppkomma. Exempelvis kan ljuskällor se ut som trådar av ljus, ansikten kan 

bli suddiga och gestalter dubbelexponeras. Om vi tänker oss ett fotografi på något i hastig 

rörelse så ser vi framför oss hur kameran har fångat själva rörelsen, i och med att konturerna 

har lösts upp. Korset tycks alltså vibrera av en inre energi, som blir fysiskt synlig för 

diktjaget. Den piktoriala liknelsen med ett snapshot kan läsas både metaforiskt och 

deskriptivt: metaforiskt om man utgår från att det är en inre, andlig upplevelse som på detta 

sätt konkretiseras och synliggörs. Kjell Espmark har ofta påpekat att detta är Tranströmers 

poetiska metod: att synliggöra det osynliga och konkretisera det abstrakta.221 Men det är inte 

omöjligt att läsa dessa rader som deskriptiv piktorialism: att det faktiskt är så att diktjaget av 

någon anledning verkligen ser korset på det sättet. Förklaringen blir dock densamma, 

diktjaget erfar Guds energi, alternativt den energi som vi människor har laddat korset med 

genom tiderna, andligen eller visuellt. Här kan det vara lämpligt att dra paralleller till 

Hillbäcks dikt ”Ljuset”, i vilken det oskapade ljuset stod i centrum. Det oskapade ljuset kan 

sägas vara ett uttryck för Guds energi, som erfars själsligen men samtidigt också kan bli 

synligt för dem som är utvalda. I Hillbäcks dikt lämnade denna upplevelse konkreta spår i 

stora konstnärers liv och verk samt i profeternas ansikten. I Tranströmers dikt är energin en 

form av paradoxal stilla rörelse, som erfars och/eller ses.  

    Kan då ”I det fria” som helhet kallas piktorial? I den första avdelningen liknades naturen 

vid konstgjorda ting; skogen var ”lokaler” och svamparna ”föremål och plagg efter 

försvunna”. Dessa liknelser är inte i sig själva piktorala, men om de läggs till förstadens 

kvarter, som är ”svala ritningar” och snapshotet i sista avdelningen, samt den antydda 

ikoniska projiceringen i mittenpartiet, så kan man säga så här: Diktjagets konkreta tillvaro 

upplevs som konstgjord, skapad och planerad av människohand. Denna tillvaro styrs av 

anonyma makthavare eller byråkrater i vars glashus omgivningen speglas och fångas in, dras 

in. Upplevelsen av konstgjordhet skapar en distans mellan jaget och världen, och den konkreta 

omgivningen blir på ett paradoxalt sätt abstrakt, som att gå omkring i en värld av kulisser. Det 

abstrakta, det själsliga och översinnliga i diktjagets liv blir däremot, med samma metod, mer 

konkret, det fångas och blir materiellt, en synlig energi. Diktens dynamik och spänning 

mellan äkta och falskt och mellan konkret och abstrakt skapas inte enbart, kanske inte ens i 

huvudsak, med hjälp av piktorialism. Det förlägger dikten till piktorialismens gränstrakter i 

högre utsträckning än ”Ljuset”, där fokus i den senare halvan av dikten helt ligger på den 

artefaktiska bilden. Där tveksamheten angående det piktoriala i Hillbäcks dikt ligger i att 

                                                 
221 Se Espmark: Resans formler och Själen i bild. 
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skilja mellan ekfras och piktorialism, ligger Tranströmers dikt på gränsen mellan 

bildtransformerande och icke bildtransformerande. Slutsatsen måste ändå bli att det utan 

tvekan finns piktoriala partier i ”I det fria”, men att piktorialismen i dikten som helhet, med 

undantag av de allra sista raderna, inte är central. 

 

Avslutande anmärkningar 
När man analyserar och tolkar en text utifrån en specifik utgångspunkt, som till exempel den 

intermediala, eller med ett särskilt syfte, exempelvis att upptäcka och diskutera piktorialism i 

en dikt, så hamnar man gärna förr eller senare i en situation när man skriver att ”det känns 

som” eller ”framkallar en stämning av”. För många, både inom och utanför 

litteraturvetenskapen, tas detta som intäkt på att man är ute på hal is, att man har blivit alltför 

subjektiv eller personlig i sin läsning och att man inte har tillräckligt på fötterna.  

    Det både stämmer och inte stämmer. Det stämmer om den som tolkar inte kan tala om 

varför det ena eller andra skapar dessa känslor och stämningar, om det inte finns något där att 

visa någon annan. Men det stämmer inte om man menar att bristen på objektivitet i en 

tolkning diskvalificerar den som vetenskapligt arbete. Det är alltid en människa som tolkar, 

och i sina tolkningar tar hon med sig hela sitt bagage av upplevelser, åsikter och erfarenheter. 

Men dessa erfarenheter kan och ska användas till att fördjupa och förbättra tolkningen, inte 

ligga den i fatet. Om jag som tolkande subjekt kan visa min tolkningsgemenskap att det ligger 

något i det som jag påstår, inte för att det är det enda sättet att läsa dikten på, utan för att det 

också är ett sätt att läsa den på, om jag öppnar andra läsares och tolkares ögon för just det som 

jag tycker mig ha funnit, då har jag lyckats. Om jag däremot inte lyckas övertyga om att det 

faktiskt finns just den där känslan i dikten, eller att den där stämningen skapas genom den 

eller den formuleringen, då har jag misslyckats. 

    Avsikten med denna undersökning var att beskriva och diskutera det piktoriala i lyriken 

med exempel hämtade från Tomas Tranströmers och Ella Hillbäcks verk. Jag utgick från två 

begrepp, den deskriptiva piktorialismen och den metaforiska piktorialismen, för att visa hur 

piktorialism kan se ut och vilken funktion den kan ha i texten. Genom att läsa, analysera och 

tolka valda dikter med tyngdpunkten lagd på det piktoriala i dem, har jag velat visa att det 

piktoriala perspektivet utgör en väsentlig aspekt av dessa dikters rikedom. Hillbäcks dikter är 

inte lika tydliga i sin piktorialism som Tranströmers. Jag har inte i lika hög grad kunnat luta 

mig mot formuleringar i dikterna som tydligt visar oss hur vi ska läsa den, utan jag har snarare 

fått använda mig av indicier, som sammantagna utgör resultatet av min analys. Ett sådant 

indicium är den hejdade tiden, som jag efter Elleström kallar den virtuella tidlösheten, ett 
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annat är mängden adjektiv och verb, ett tredje är diktens komposition och så vidare. I alla 

diktanalyserna, men kanske framförallt i de analyser som återfinns under rubriken ”Piktoriala 

gränstrakter” har jag velat visa på problematiken kring den här typen av bildtransformerande 

text. Ett nästa steg skulle kunna vara att undersöka hur piktorialism ser ut och fungerar i 

exempelvis språkmaterialistisk lyrik.     

Litteratur är inte heller det enda medium i vilket piktorialism förekommer. En undersökning 

av piktorialism i film eller tv-serier skulle kunna visa på hur en statisk bild eller scen, kanske i 

form av tableau eller mise en abyme, som refererar till bildkonst av olika slag påverkar vårt 

sätt att tolka och förstå det narrativa förloppet. En sådan studie skulle i sin tur kunna bidra till 

nya insikter kring litterär piktorialism och sammantaget till ökad förståelse för och kunskap 

om relationerna mellan och inom de verbala och visuella medier som omger oss. 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84



Litteraturförteckning 
 

Skönlitteratur 

Hillbäck, Ella: Hos en poet i kjol, (Stockholm: Bonniers, 1939). 

I denna skog, (Stockholm: Bonniers, 1953). 

Det älskansvärda, (Stockholm: Bonniers, 1956). 

Vägar, rastställen, (Stockholm: Bonniers, 1960). 

Förgäves men ej förgäves, (Stockholm: Bonniers, 1966). 

En mörk blå redovisning, (Stockholm: Bonniers, 1969). 

Dikter i mitt ljus, (Stockholm: Bonniers, 1980). 

 

Nabokov Vladimir: Lolita (1955), övers: Aros Fioretos, (Stockholm: Bonniers, 2007).  

 

Tranströmer, Tomas: Samlade dikter. (Stockholm: Bonniers 2001). 

Tranströmer Tomas/Robert Bly: Airmail. Brev 1964–1990, sammanställda av Torbjörn 

Schmidt. (Stockholm: Bonniers, 2001). 

 

Sekundärlitteratur 

Andersson, Erik: Grammatik från grunden, (Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1996). 

 

Arnheim, Rudolf: ”The Images of Pictures and Words” i Word & Image, vol. 2, 4:1986.  

 

Bachtin, Michail: Det dialogiska ordet, övers: Johan Öberg, (Gråbo: Anthropos, 1988). 

 

Barthes, Roland: Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet, övers: Mats Löfgren, (Stockholm: 

Alfabeta Bokförlag 1986). 

 

Bender, John B: Spenser and Literary Pictorialism, ( New Jersey: Princeton University Press, 

1972). 

 

Bergsten, Staffan: Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, 

(Stockholm: FIB:s Lyrikklubb, 1989). 

Gustaf Fröding, (Stockholm: Natur och Kultur, 1999). 

 85



 

Bernhart, Walter: ”Functions of Description in Poetry” i Wolf Werner & Walter Bernhart 

(red): Description in Literature and Other Media, (Amsterdam: Rodopi, 2007). 

 

Biedermann, Hans: Symbollexikonet. (Stockholm: Forum, 1991). 

 

Bra Böckers lexikon 2000, band 23, uppslagsord Tibet. (Höganäs 1999). 

 

Bruhn, Jørgen: ”Intermedialitet” i Tidskrift för litteraturvetenskap, (1:2008, s 21–28). 

 

Clüver, Claus: “Ekphrasis Reconsidered; On Verbal Representations of Non-Verbal Texts” i 

red: Ulla-Britta Lagerroth et al: Interart Poetics: Essays on the Interrelations of the Arts and 

Media, (Amsterdam: Rodopi, 1997). 

“Intermediality and Interart Studies” i red: Arvidson et al: Changing Borders. Contemporary 

Positions in Intermediality, (Lund: Intermedia Studies Press, 2007). 

  

Collins, Christopher: The Poetics of the Mind’s Eye. Literature and the Psychology of 

Imagination, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991). 

Reading the Written Image. Verbal Play, Interpretation, and the Roots of Iconophobia, 

(Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1991). 

 

Elleström Lars: ”Iconicity as Meaning Miming Meaning, and Meaning Miming Form”, 2007.  

”The Modalities of Media. A Model for Understanding Intermedial Relations” För 

publicering: (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010). 

 

Espmark, Kjell: Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till 

surrealismen, (Stockholm: Norstedts, 1975). 

Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi, (Stockholm, Norstedts, 1977). 

Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi, (Stockholm: Norstedts, 1983). 

 

Esrock, Ellen J: The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response, (Baltimore: John 

Hopkins University Press, 1994). 

 

 86



Genette, Gérard: Narrative Discourse. An Essay in Method, Övers: Jane E Lewin. (New York: 

Cornell University Press, 1980). 

 

Göransson, Sverker och Erik Mesterton: Den orörliga lågan. Analyser av femton 1900-

talsdikter, (Göteborg: Daidalos, 1991). 

 

Hagstrum, Jean H: The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry 

from Dryden to Gray, Chicago: University of Chicago Press, 1958). 

 

Hallberg, Peter: Litterär teori och stilistik, (Stockholm: Akademiförlaget, 1983). 

 

Heffernan, James A W: Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, 

(Chicago/London: The University of Chicago Press, 1993). 

 

Homén, Olaf: Poetik, (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1954). 

 

Jonsson, Inge: Idéer och teorier om ordens konst. Från Platon till strukturalismen, (Lund: 

LiberLäromedel, 1971). 

 

Klitgaard Povlsen, Karen: ”Standsningens attitude i krop og tekst. Lady Hamilton, Ida Brun & 

Friedrike Brun” i red: Andersen, Elin & Karen Klitgaard Povlsen: Tableau. Det sublime 

øjeblik, (Århus: Klim, 2001). 

 

Krieger, Murray: “Ekphrasis and the Still Movement of Poetry” (1967) i Murray: Ekphrasis. 

The Illusion of the Natural Sign, (Baltimore: John Hopkins University Press, 1992). 

 

Lessing, Gotthold Ephraim: Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766). 

(Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1962). 

 

Lossky, Vladimir : Östkyrkans mystiska teologi, övers: Catharina Broomé. (Skellefteå: Artos, 

1997). 

 

Lübecke, Poul (red): Filosofilexikonet, (Stockholm: Forum, 1988). 

 

 87



Lund, Hans: Texten som tavla. Studier i litterär bildtransformation, (Lund: Studentlitteratur, 

1982). 

”Den ekfrastiska texten” i red: Lagerroth et al: I musernas tjänst. Studier i konstarternas 

interrelationer, (Stockholm/Stehag: Symposion, 1993). 

”Litterär ekfras” i Lund (red): Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, (Lund: 

Studentlitteratur, 2002). 

 

Lundvall, Ann: Till det omöjligas konst bekänner jag mig. Gunnar Ekelöfs konstsyn, (Lund: 

Ellerströms, 2009). Avh. 

 

Mitchell, W J T: ”Beyond Comparison: Picture, Text, and Method” i Picture Theory, 

(Chicago: The University of Chicago Press, 1994). 

 

Nikolajeva, Maria: Bilderbokens pusselbitar, (Lund: Studentlitteratur, 2000) 

 

Pettersson, Torsten: Literary Interpretation: Current Models and a new Departure, (Åbo: 

Åbo Academy Press, 1988). 

 

Pirholt, Mattias: Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, 

(Stockholm/Stehag: Symposion, 2005). 

 

Ringgren, Magnus: ”En syn i templet” i Stjärnhimlen genom avloppsgallret. Fyra essäer om 

Tomas Tranströmer, (Uppsala: Edition Edda, 2001). 

 

Robillard Valerie: ”Still Chasing Down the Greased Pig” i red: Arvidson et al: Changing 

Borders. Contemporary Positions in Intermediality, (Lund: Intermedia Studies Press, 2007). 

 

Schiöler, Niklas: ”Transcendensens tåg. Tranströmer tolkar Turner”, i Tidskrift för 

litteraturvetenskap (1997:1, s 59–69). 

Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi, (Stockholm: Bonniers, 1999). 

Begränsningens möjligheter. Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäderlund, (Stockholm: 

Carlssons, 2008). 

 

 88



Sonesson, Göran: Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap. (Lund: 

Studentlitteratur, 1992). 

 

Steiner, Wendy: The Colors of Rhetoric. Problems in the Relation between Modern Literature 

and Painting, (Chicago/London: The University of Chicago Press, 1982). 

 

Söderström, Hans: Bilden som byggsten. Om Lars Gustafssons poetik och lyriska praktik, 

(Stockholm/Stehag: Symposium, 2003). 

 

Topelius , Christer och Marie: Bibelns värld. (Stockholm: Rabén Prisma, 1995). 

 

Torgovnick, Marianna: The Visual Arts, Pictorialism, and the Novel. James, Lawrence, and 

Woolf, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1985).  

 

Vinge, Louise: ”När tiden står stilla. Idyllens bilder” i red: Olsson, Bernt et al: I musernas 

sällskap. Konstarter och deras relationer: en vänbok till Ulla-Britta Lagerroth, (Höganäs: 

Wiken, 1992). 

 

Wellek, René & Austin Warren: Litteraturteori, övers: Maj Frisch, (Stockholm: Bonniers, 

1967). 

 

Wolf, Werner: “Description as a Transmedial Mode of Representation: General Features and 

Possibilities of Realization in Painting, Fiction and Music” i  red: Wolf, Werner &  

Walter Bernhart: Description in Literature and Other Media, (Amsterdam: Rodopi, 2007).  

 

Yacobi, Tamar: ”Pictorial Models and Narrative Ekphrasis” i Poetics Today, (4:1995, s 599–

649) 

 

Internet 

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/dacty/dactmac.html 

http://www.ne.se/artikel/287798 

www2.manniskohjalp.se/asp/losar.asp.  

 

 

 89



 
 
 
 
 

 90


	reprodok3[1].pdf
	repro dok 1[1]
	reprodoc2[2]
	3. Teoretiska utgångspunkter
	3.1 Skillnader mellan text och bild
	5.1 Landskapet som konstverk

	5.2 Människan som konstverk


