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tommy olofsson

Korpral Tranströmer, signalist

 Kustartilleristen  Tomas Tranströmer gjorde sin  
   värnplikt 1952. Den 7 januari ryckte han in på  Oscar  
   Fredriksborg ute på östra Rindö vid inloppet till 

Stockholm. Vaxholm ligger väster om ön. Den då ännu inte 
myndige studenten från latinlinjen på Södra Latins gymna-
sium – han fyllde 21 år i april – placerades vid elfte kompaniet 
på ka1 och genomgick den gängse soldatutbildningen, med 
skjutövningar och exercis på kaserngården, innan han över-
fördes till specialistutbildning för att bli signalist. 

Han genomgick även utbildning till underbefäl och blev 
korpral innan han muckade den 4 oktober efter inalles 270 
dagar i lumpen. Av hans stamkort, som finns på Krigsarkivet, 
framgår att han i sitt militära slutbetyg fick två sjuor på den 
niogradiga betygskala där 5 var det lägsta betyget för godkänt 
och 9 ett bara sällan givet överbetyg. Han var alltså en god sol-
dat och signalist, ingen elitsoldat men långtifrån någon för-
sumlig odåga.

Tomas Gösta Tranströmer, född i Katarina församling på  
Sö   dermalm den 15 april 1931, hade inskrivningsnummer 1008- 
1-51. De fyra första siffrorna är helt enkelt ett löpnummer 
som användes i samband med själva mönstringen. Siffran 1 
an ger in skrivningsområdet Stockholm. De två sista siffrorna 
utgör inte heller något nummer med närmare personlig an-
knytning utan anger bara året för mönstringen, alltså 1951. 
Först från och med år 1953 började man i stället ange den 
värnpliktiges folk bokföringsnummer (personnumret) som in-
skrivningsnummer.

Som gymnasist hade han gått under smeknamnet »Tra-
nan«. Som soldat lär han rätt och slätt ha kallats Tranströ-
mer, så som värnpliktiga alltid har haft för vana att ta över 



62 de tilltalsnamn som deras befäl använder om dem och följ-
aktligen nästan undantagslöst tilltalar varandra med efter-
namn.

Hans förste levnadstecknare Staffan Bergsten berör flyk-
tigt Tranströmers militärtjänstgöring i biografin Tomas Tran-
strömer. Ett diktarporträtt (2011), i ett kapitel med rubriken 
»Lumpen«. I detta behandlas huvudsakligen dikten »Poste-
ringen« som Tranströmer skrev efter en repetitionsövning 
många år senare, men inledningsvis har Bergsten några rader 
även om själva värnpliktstiden. Han berättar att Tranströmer 
»minns sin tid som signalistrekryt 1952 med viss glädje« och 
att denne till skillnad från många andra studenter på den ti-
den inte uppfattade värnplikten som bara en trist mellansta-
tion före de akademiska studierna. Framför allt var det kam-
ratskapet med lumparkompisarna som stimulerade honom, 
men han var tydligen också angelägen om att uppfylla sin 
plikt som medborgare. I ett brev till skolkamraten Sven Lind-
qvist skriver han i augusti 1952:

Du skall heller inte tro att jag plågas av samvets före brå-
elser för krigandet. Tvärtom är det en samvetssak för 
mig att iaktta signalistdisciplinen. Och att inte fuska 
med teckengivningen.

Med tanke på hans respekt för sin älskade morfar sjölotsen, 
gestaltad i den suveräna diktcykeln Östersjöar (1974) och i den 
självbiografiska boken Minnena ser mig (1993), är det också 
svårt att föreställa sig att Tranströmer någonsin skulle fuska 
med teckengivningen. Därtill finner man i självbiografin yt-
terligare ett tänkbart skäl till att han, till skillnad från några 
av hans närmaste vänner, aldrig tvekade att göra värnplikten. 
Redan som liten pojke var han glödande antinazist och läste 
från nio års ålder propagandabladet Nyheter från Storbritan-
nien. I memoarerna skriver han:



63

Korpral Tranströmer, signalist

När vi satt på förortståget mot Enskede ville jag alltid 
att mamma – som avskydde att väcka uppseende – 
skulle veckla ut propagandatidningen nyheter från 
storbritannien och på så sätt tyst offentliggöra var 
vi hörde hemma. Hon gjorde nästan allt för mig, även 
detta.

Att han i sina dagdrömmar även romantiserade den brittiske 
soldatens insats i kriget framgår av en annan episod i samma 
bok. Han reagerar med förstämning och tyst indignation när 
hans morbror Elof en gång spefullt säger: »Och engelsmän-
nen gör framgångsrika reträtter.« Systersonen Tomas vill inte 
höra på det örat:

Den allierade historieskrivningen fick aldrig ifrågasättas. 
Jag stirrade bistert upp mot lampan i taket. Man kunde 
finna tröst i den lampan. Den var formad på samma sätt 
som de engelska stålhjälmarna: som en sopptallrik.

En pojke som har tänkt en sådan tanke vägrar inte att göra 
värnplikten när han kallas till mönstring sex år efter andra 
världskrigets slut. Efter 1945 trodde våra politiker att risken 
för ett nytt krig var så försumbar att en parlamentarisk för-
svarskommitté 1947 lade fram ett förslag om svensk nedrust-
ning. Någon sådan hann inte påbörjas – ett riksdagsbeslut 
om svensk nedrustning dröjde ända till 1996 – innan det stod 
klart att Stalins alltmer uppenbara ambition att göra de östeu-
ropeiska länderna till sovjetiska satellitstater drastiskt föränd-
rade den säkerhetspolitiska situationen. Denna process var i 
själva verket början till det kalla kriget mellan öst och väst. Ett 
försvarsbeslut 1948 mynnade ut i att den svenska krigsmakten 
(som den då ännu hette) skulle bibehållas i samma storlek som 
den hade vuxit till att omfatta under krigsåren. 

Kring 1950 inkallades årligen cirka 40000 värnpliktiga. 
Just det år då Tranströmer gjorde sin värnplikt, 1952, initie-



64 rades en ännu större satsning på den svenska försvarsmakten, 
en satsning som kom att vara i ungefär två decennier och som 
på 1960-talet särskilt ägnades flygvapnet. Anledningen till att 
året 1952 blev en sådan vändpunkt var en dramatisk händelse, 
den så kallade Catalinaaffären. 

Under förmiddagen den 13 juni 1952, medan Tranströmer 
och de andra signalisterna satt i godan ro ute på Rindö, för-
svann en Tp 79 Hugin i Östersjön utan att efteråt visa andra 
spår efter sig än en sönderskjuten räddningsflotte. Detta flyg-
plan var den ryktbara »dc3:an som försvann«. Den hittades 
först hösten 2003, med kvarlevor efter piloten och rester av 
två eller tre av de andra åtta männen i besättningen.

Spaning efter den försvunna dc3:an inleddes omedelbart 
och utökades under de närmast följande dagarna. Ett av de 
mili tära sjöräddningsplan som deltog i sökandet, en Catalina, 
blev den 16 juni beskjutet av en sovjetisk mig-15 och skada-
des så svårt att piloten tvingades nödlanda i havet. De fem i 
besättningen räddades ombord på det västtyska fraktfartyget 
Münsterland. Det diplomatiska efterspelet blev komp licerat. 

Det var alltså vid just denna tid Tranströmer gjorde värn-
plikten som signalist på en ö i Stockholms skärgård. Fem av 
de åtta svenska militärer som försvann med dc3:an var tele-
grafister eller signalister. Tranströmer och de andra signalist-
eleverna på ka1 bör ha följt nyhetsrapporteringen med stort 
intresse. Någon dikt som rör dessa dramatiska händelser 
finner man emellertid inte i Tranströmers produktion. Enda 
gång en hans erfarenheter som ung soldat skymtar till är mig 
veterligt i ett opublicerat utkast till Östersjöar, som Monica 
Tranströmer med sin makes välsignelse har låtit mig ta del av. 
I ett parti erinrar sig poeten sin tid som signalist i ett bergrum 
på ka1, detta i samband med att han begrundar de forna balt-
ländernas predikament som imperialistiskt beslagtagna av och 
inordnade i Sovjetunionen (»Baltiska utställningen har blåst 
sönder för länge sen«) och den politiskt högspänningslad-
dade, rentav hotfulla stämningen kring Östersjön, ett vatten 
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som verkar luta ner i avgrunden, med en tystnad som vrålar 
från andra sidan och som vi i Sverige inte vill erkänna att vi är 
vagt och skamset medvetna om:

Vad ska man göra med människor i historiens avlagda 
kläder, gumman som står och ber tyst för sig själv 
på en tom gata och liknar skorstensstocken på ett 
nerbrunnet hus. 

Baltiska utställningen har blåst sönder för länge sen.
Tystnaden vrålar i det svenska dövörat förgäves.

Östersjön längre ut är ingen mans vatten, en stor gräns, 
kanske rentav den gräns där havet börjar slutta, 
som de gamla grekerna fruktade så mycket.

Uppe i himlen spelar syrsorna, de strategiska signalernas 
syrsor, osynliga med starka osynliga käkar.

Jag kom ut från mitt bergrum i rekrytuniform. Hade 
suttit och gnistat mitt krypto  a n s d y  j k d g l,  
gnistat som en syrsa i bergrummet 

utan att förstå vad jag sände, som vanligt är förresten.
Jag som ännu inte sett en död människa, bara på bild.
Kom ut, det var natt i havsbandet och stjärnorna fram-

trädde mot sommarhimlen svagt.
En torpedbåt surrade som ollonborren ute på gränsen 

till Ingen-mans-vatten och det var mycket långt till 
Liepaja.

Intakta formuleringar finns kvar i den publicerade slutversi-
onen, på spridda ställen i diktsvitens avdelningar III och IV. 
Annat är bearbetat. Så blir till exempel »Ingen-mans-vatten« 
i slutversionen »no man’s water«. Det mesta i utkastet är inte 
med. Till det som poeten har kasserat är raderna om sig själv 
i bergrummet, klädd i »rekrytuniform«, sysselsatt med att 



66 gnista som en syrsa. Verbet »gnista« är ingen nybildning, som 
yngre läsare kanske kan få för sig, utan den etablerade benäm-
ningen på att skriva ett telegrafiskt meddelande på en gammal 
gnisttelegraf. Värt att notera är hur poetens association osökt 
går från signalistens gnistande till stjärnorna som gnistrar 
på natthimlen. Baltiska utställningen var ett storståtligt eve-
nemang som iscensattes i Malmö 1914 och formades till en 
manifestation av den dåvarande sämjan mellan länderna kring 
Östersjön. Liepaja är en hamnstad vid den lettiska kusten, ti di-
gare en viktig hamn för den sovjetiska krigsflottan. Mer behö-
ver man inte ha klart för sig för att förstå de element som in-
går i detta lyriska utkast. Hur det förhåller sig till den färdiga 
utformningen i Östersjöar är en mer intrikat historia, men den 
ska inte beröras här. Låt oss i stället återvända till året 1952.

År 1952 gjorde även en annan blivande poet sin värnplikt 
på ka1. Det var Beppe Wolgers. Han var tre år äldre än 
Tranströmer, hade hoppat av sina gymnasiestudier vid Nya 
Elementar vid 17 års ålder och mönstrat på fartyget Monita 
som befälselev. Det blev ett kortvarigt äventyr. På hösten 
samma år började han i Otte Skölds målarskola. Följande år, 
18 år gammal, sände han utan framgång sin första diktsam-
ling till Bonniers förlag. 

Beppe Wolgers tillhörde tolfte kompaniet på ka1, Tran-
strömer det elfte. Att de lärde känna varandra där framgår 
av Beppe Wolgers memoarer, något som Monica Tranströ-
mer har gjort mig uppmärksam på. Själv har hon i sin tur 
fått upplysning om detta av Tranströmers noggranne biblio-
graf Lennart Karlström. I Mina memoarer del 3 (1972) skri-
ver Beppe Wolgers om sin bekantskap med Tranströmer: 
»Några år senare träffade jag Tomas Tranströmer i lumpen 
och vi talade om poesi och om Gud och han nämnde Mäster 
Eckhart.« Vid det laget hade Beppe Wolgers redan skrivit 
sex diktsamlingar. Han hade sänt dem till Bonniers och av-
stått från att försöka fresta något annat förlag. Följaktligen 
hade han blivit refuserad sex gånger innan han året efter sin 



67

Korpral Tranströmer, signalist

värnplikt, 1953, äntligen fick debutera som poet med Jag 
sjunger i skon. 

Samma år som Tranströmer debuterade med 17 dikter, 
1954, gav Beppe Wolgers ut sin andra diktsamling, Bilden av 
vattnet. Titeln på denna samling är inspirerad av Beppe Wol-
gers samtal med Tranströmer och av egen läsning av Eckhart; 
den lär vara hämtad från en passage där den gnostiske mys-
tikern skriver om sin strävan att likt ett saltkorn lösas upp i 
vatten och låta det egna jaget smälta samman med evigheten 
och med Gud, ett tillstånd då »själen har förlorat sitt indivi-
duella jag och helt flödar in i den gudomliga naturens enhet«. 
I Tranströmers debutdiktsamling finns inget lika tydligt spår 
av Mäster Eckhart, men att författaren till 17 dikter övade sig 
i självförglömmelse märker man av att ordet »jag« inte före-
kommer i dikterna. 

Det är Klas Gustafsson som i sin biografi Beppe (2003) an-
ger att Beppe Wolgers andra diktsamling har fått sin titel från 
Eckhart och att ett starkt inflytande av samtalen med den tre 
år yngre Tranströmer inte bara har inspirerat till tanke god-
set bakom den utan även till vissa drag i Beppes novellsam-
ling Andra (1958). Klas Gustafsson betonar att Beppe Wol-
gers mö te med Tranströmer kom att betyda mycket för hans 
tidiga diktning:

I januari 1952 inleder Beppe sin värnplikt i 12:e kompa-
niet på Kungliga Vaxholms Kustartillerirege mente, han 
grämer sig för militärlivet, har en gång fått anstånd.  
Tiden på borgen Oscar Fredriksborg blir minnesvärd 
endast av ett skäl: Beppe möter Tomas Tranströmer, 
också han en poet som ännu inte har debuterat. De 
talar om den medeltida teologen och mystikern Mäster 
Eckhart, en av kväkarrörelsens inspiratörer, av påven 
utpekad som kättare för att han påstått sig ha upplevt 
närheten till Gudomen. Kanske talar de också om en ge-
mensam favoritbok från barndomen; Brehms Djurens liv.



68 Några militärt motiv finns inte i Beppe Wolgers första dikt-
samlingar. Han gjorde lumpen ytterst motvilligt och trivdes 
sämre än sin yngre poetbroder. Kanske kan man ana Beppe 
Wolgers hållning till kaserngårdens drill i revykupletten »Ta 
av dig skorna«, som han skrev 1964 i samarbete med Povel 
Ramel och till melodi gjord av den senare. Jag tänker särskilt 
på dessa rader:

Tog soldaterna av sig skorna, så blev det inga mord!
Uh! Fantastiskt!
Döm om min förvåning, den är fruktansvärt stor.
Jag såg hela FN – alla saknade skor. 

Vid ungefär samma tid, kring 1964, bör Tomas Tranströmer 
ha skrivit en av sina mest gåtfulla dikter, »Efter någons död«. 
Denna dikt ägnas inte någon uppmärksamhet i den första 
större studien i hans diktning, Kjell Espmarks Resans form-
ler. En studie i Tomas Tranströmers poesi (1983), inte heller i nå-
gon av Staffan Bergstens båda böcker om Tranströmer (1989, 
2011) eller i Niklas Schiölers doktorsavhandling Koncentratio-
nens konst. Tomas Tranströmers senare poesi (1999). 

 »Efter någons död« i samlingen Klanger och spår (1966) 
är en förbigången dikt som ropar efter en tolkning. Varför 
har ingen kommenterat den? Så här lyder dess tre förtätade 
strofer:

Det var en gång en chock
som lämnade efter sig en lång, blek, skimrande  
    komet svans.
Den hyser oss. Den gör TV-bilderna suddiga.
Den avsätter sig som kalla droppar på  
    luft ledningarna.

Man kan fortfarande hasa fram på skidor i  
    vinter solen
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mellan dungar där fjolårslöven hänger kvar.
De liknar blad rivna ur gamla telefonkataloger –
abonnenternas namn uppslukade av kölden.

Det är fortfarande skönt att känna sitt hjärta bulta.
Men ofta känns skuggan verkligare än kroppen.
Samurajen ser obetydlig ut
bredvid sin rustning av svarta drakfjäll.

Vad handlar denna dikt om? Den handlar om sakernas till-
stånd i världen då Tranströmer gjorde sin värnplikt och hur 
detta prekära tillstånd kom att bestå under hela 50-talet och 
en bra bit in i de därpå följande årtiondena fram till Sovjet-
unionens sönderfall 1991. Den handlar om kalla krigets år och 
beskriver det hot om förintelse och undergång som mäns k-
lig heten länge hukade under, i skuggan av atombomben och 
inför risken av ett totalt kärnvapenkrig.

»Det var en gång en chock« – det är Förenta staternas 
atombombning av Hiroshima och Nagasaki. Det är denna 
händelse som lämnar efter sig »en lång, blek, skimrande ko-
met  svans«, en svans som innefattar även alla oss som und-
slapp att dö av dessa massförintelsevapen och som medför att 
vi har svårt att se klart. 

Bakomliggande matris för andra strofen är den slitna me-
taforen kalla kriget. Detta innefattar minnen av två världskrig 
(»fjolårslöven hänger kvar«) samt av gränser och nationer 
som inte längre finns (»blad rivna ur gamla telefonkatalo-
ger«). Följaktligen är människorna »uppslukade av kölden«, 
även den som »fortfarande« kan »hasa sig fram på skidor i 
vintersolen« och alltså i någon liten mån trots allt försöker 
vara lycklig. Och visst, det påminns vi om i den tredje och 
sista strofen, är det »fortfarande« (detta tidsattribut upprepas 
och inpräntas därmed) skönt att känna att man lever, trots att 
»skuggan« ofta känns verkligare än det egna livet. 

Bakom substantivet »skuggan« anar vi en utökad matris, 
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get. Denna matris är en utvidgning av den förut givna. Livet 
försiggår i kalla krigets skugga. Det är denna slitna och gans-
 ka aviga men inte desto mindre etablerade och i dåtidens 
tidningsspråk ganska allmänt knäsatta metafor som ligger 
bakom de skeenden som så till synes sakligt återges i dikten. 

I diktens två avslutande rader ger oss poeten en ännu tydli-
gare fingervisning om vad han menar med den »chock« som 
omtalas i diktens två första rader, nämligen den amerikanska 
atombombningen av Japan:

Samurajen ser obetydlig ut
bredvid sin rustning av svarta drakfjäll.

Dikten har ytterligare en dimension, en religiös eller i varje 
fall numinös, som ramar in gestaltningen av en kollektiv stäm-
ning i skuggan av kalla kriget. Redan titeln ger en antydan om 
denna dimension och aviserar Tranströmers ofta återkom-
mande kritik av en materialistisk kultur där Gud är död.

Tomas Tranströmers mirakulösa förmåga att få på ytan var-
dagliga dikter att lyfta och att vidgas till att omfatta vidsträckta 
betydelser är minst lika påfallande i den dikt han kom att skriva 
om en militär repövning. Det är den dikt som heter »Poste-
ringen« och som praktiskt taget hela Staffan Bergstens kapitel 
»Lumpen« behandlar. 

Sin första repetitionsövning gjorde Tranströmer nitton år 
efter sin värnplikt. Det är en ovanligt lång väntan, så lång att 
man kan misstänka att signalisten var skicklig på att ansöka om 
anstånd, men då jag frågar om saken, förklarar Monica Tran-
strömer att hennes make faktiskt inte fick någon inkallelse 
förrän efter så lång tid. Efter så många år var hans signalist-
utbildning tydligen antikverad. Det är i varje fall svårt att tro 
att något annat varit anledningen till att han vid sin repöv-
ning med Kustartilleriet på ka5 utanför Härnösand tre veckor 
1971 (enligt stamkortet från den 23 maj till den 12 juni) fann 
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sig omplacerad till en trosspluton för att utföra enklare sysslor 
än dem han hade utbildats för som signalist och underbefäl 
1952. Monica Tranströmer har sänt mig en utskrift av en av 
sin missmodige repgubbes dagboksanteckningar. Den är date-
rad den 25 maj 1971 och förut opublice rad:

Kl. är 21.30. För en timme sedan slutade en övning med 
rökgas m.m. En lång dag. Jag är djupt degraderad till 
»trossman«, ställd under befäl av en mkt ung överfurir 
med veck i ansiktet. Jag kommer under övningen att 
tilldelas kockavdelningen, ska gräva avloppsdiken, bära 
ved m.fl. skitjobb. I morgon ska vi hämta utrustning till 
en utomhusservering för lv-kompaniet. Det är mycket 
kallt för årstiden. Vad ska det bli av oss? Det har bara 
gått 2 dar och det känns som minst en vecka. Allt är 
bara spännen och knappar och prylar att släpa omkring 
med. Som om livet vore ett enda trassligt säkerhetsbälte. 

I två brev, publicerade i den av Torbjörn Schmidt redigerade 
Air Mail (2001) som innehåller ett fylligt urval av de brev som 
den amerikanske poeten Robert Bly och Tomas Tranströmer 
skrev till varandra under åren 1964–1990, nämner Tranströ-
mer repövningen. I det första av dem, daterat den 21 maj 1971, 
framgår att övningen började den 23 maj:

Käre Robert,
i övermorgon reser jag från Västerås till norra  Sverige. 
Militären vill under några veckor friska upp mitt minne 
av krigföring. Jag skickar dig ett meddelande från 
 bushen längre fram – jag vet inte om det är meningen 
att jag ska krypa genom taggtråd med kamouflagemålat 
ansikte eller om man kommer att låta mig sitta i lugn 
och ro dag efter dag i någon bortglömd bunker. 
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hållsdigert brev till sin svenske kollega. I slutet av detta 
erinrar han sig att Tranströmer kanske är upptagen av sin 
militärtjänstgöring och därför kan komma att dröja med att 
svara. Han avslutar sitt brev med några retsamt humoristiska 
rader om den svenske poetens predikament som soldat. Han 
skriver:

Jag tror det är bäst att jag slutar här. Skriv när dina 
krigsplikter och förberedelser för Ragnarök medger 
det. Den här veckan stod det i Newsweek att den svenska 
armén har delat ut hårnät till sina soldater så jag antar 
att de yttersta dagarna närmar sig. 

Tranströmer svarar ganska kortfattat på Robert Blys långa 
brev, detta trots att han inledningsvis försäkrar att det är ett 
nöje att få skriva brevet och att därmed försöka kommunicera 
på ett någorlunda intelligent sätt med en annan intelligent 
person. Han börjar sitt brev med denna utgjutelse:

Jag skriver detta gömd bakom min arméutrustning. 
Hittills har jag bara avfyrat 4 skott i det här kriget, 
men det råder ständig brådska och förvirring. Om nat-
ten ligger jag i min sovsäck som en djupfryst korv i sitt 
plasthölje, på dagen grillas jag. Det hela kommer att 
vara ytterligare 8 dagar, sen är jag fri igen, får sitta till 
bords och äta, spela piano, översätta galna dikter om 
hawaiikrabbor, klappa mina barn etc. Ytterst overkligt. 
Det är svårt att säga något intelligent. Men att skriva 
till dig så här hjälper mig att klamra mig fast vid min 
identitet.

Två år senare utkommer diktsamlingen Stigar (1973). Utöver 
elva egna dikter publicerar Tranströmer i denna bok ett antal 
tolkningar av dikter skrivna av Robert Bly och av den ungers-
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 ke poeten János Pilinszky. En av de elva egna dikterna heter 
»Posteringen«. Dikten lyder i sin helhet:

Jag beordras ut i en hög med stenar
som ett förnämt lik från järnåldern.
De andra är kvar i tältet och sover
utsträckta som ekrar i ett hjul.

I tältet härskar kaminen: en stor orm
som svalt ett klot av eld och väser.
Men det är tyst här ute i vårnatten
bland alla stenar som bidar ljuset.

Här ute i kölden börjar jag flyga
som en schaman, jag flyger till hennes kropp
med de vita fläckarna efter baddräkten –
vi var mitt i solen. Mossan var varm.

Jag stryker längs varma ögonblick
men får inte stanna där länge.
De visslar mig tillbaka genom rymden –
jag kryper fram bland stenarna. Här och nu.

Uppdrag: att vara där man är.
Också i den löjliga gravallvarliga
rollen – jag är just den plats
där skapelsen arbetar på sig själv.

Det dagas, de glesa trädstammarna
har färger nu, de frostbitna
vårblommorna går tyst skallgång
efter någon som försvann i mörkret.

Men att vara där man är. Och vänta.
Jag är ängslig, envis, förvirrad.



74 Kommande händelser, de finns redan!
Jag känner det. De finns utanför:

en sorlande folkmassa utanför spärren.
De kan bara passera en och en.
De vill in. Varför? De kommer
en och en. Jag är vändkorset.

I motsats till »Efter någons död«, som inte har dragit till sig 
forskarnas uppmärksamhet, är »Posteringen« en av Tranströ-
mers ofta kommenterade dikter. Detta beror inte på det mili-
tära motivet utan på att dikten anses vara ett lyriskt dokument 
där viktiga bitar av poetens världsbild går i dagen. 

Kjell Espmark spårar jungianska inslag. Javisst, i första 
strofen kan man med lite god vilja skymta en antydan om en 
arketyp i stensättningens lik från järnåldern och en mandala 
i hur de värnpliktiga ligger symmetriskt utspridda i en rund 
formation kring kaminen i tältets mitt. Ännu tydligare, och 
det är detta Espmark tar fasta på i sin tolkning, blir det då 
vaktposten i den fjärde strofen börjar beskriva sitt »uppdrag« 
och gör detta på ett sätt som låter oss förstå att han nu talar 
om diktarens uppdrag – eller om ett existentiellt uppdrag. 

Uppdraget är att »vara där man är« (eller »Här och nu« 
som det står i tredje strofen) och att från denna sin position 
i rummet och tiden inse att det egna jaget »är just den plats 
/ där skapelsen arbetar på sig själv«. Detta är en formulering 
som kan föra tanken till Jungs idé om självförverkligandet, om 
den individuation som åtminstone delvis är en viljemässigt 
styrd mognadsprocess och följaktligen inte underkastad de 
psykosexuella determinanter som styr personlighetsutveck-
lingen enligt freudiansk psykoanalytisk teori. 

Att det finns »en sorlande folkmassa« utanför »spärren«, 
alltså bortom det personligt medvetna, kan tolkas som en på-
minnelse om den jungianska föreställningen om ett kollektivt 
omedvetet. Den diktare som når kontakt med och kan tala i 
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kraft av arketyper aktiverar läsarens kollektivt omedvetna och 
talar med »tusen röster«, skriver Jung.

Espmark och Bergsten sätter »Posteringen« i samband med 
en annan dikt i Stigar. Det är »Decemberkväll -72«. Även i 
den antyds ett uppdrag. För att variera sig och kanske för att 
denna gång undvika det högtravande i att tala om »uppdrag« 
anger poeten här i stället att han kanske är »anställd av ett 
stort Minne för att leva just nu«. Man tänker sig gärna att 
»den osynlige mannen« föreställer diktaren själv, han som  
i sin debutbok valde att vara så opersonlig att han avstod från 
att använda ordet »jag« och som även i sin senare diktning 
varit återhållsam med att referera till sig själv. Så här börjar 
dikten:

Här kommer jag den osynlige mannen, kanske anställd
av ett stort Minne för att leva just nu.

Poeten är antagligen anställd av det kollektivt omedvetna, 
som lyrisk lagerarbetare på det allmänmänskliga aktiebola-
get »Minne«. C. G. Jung uppfattar den framstående diktaren 
som en kollektivmänniska (»Kollektivmensch«), det vill säga 
en människa som är bärare av hela mänsklighetens omedvetet 
verksamma själ och kan aktivera denna i sina verk. 

Enligt Jung skapar den sanne diktaren av ett inre tvång. 
Hans verk bemäktigar sig honom och driver hans penna att 
skriva saker som han aldrig skulle kunna komma på att säga 
i ett samtal. Avskildhet är en förutsättning för att det omed-
vetna ska kunna bryta igenom medvetandets spärrar (jämför 
sista strofens första rad!), och i benådade stunder skriver för-
fattaren sådant som överraskar honom själv. Det är då visser-
ligen det innersta jaget som artikulerar sig, men detta jag 
verkar främmande för den som hyser det, nästan som om det 
vore en annan människa. Diktaren får därför ibland en känsla 
av att hans verk är större än han själv, och det är det också, 
menar Jung.



76 Den som talar med urbilder talar med tusen röster. »Wer 
mit Urbildern spricht, spricht mit tausend Stimmen.« En så-
dan diktning överlever den litteratur som är alltför präglad av 
ett personligt temperament. Detta är hemligheten med den 
stora diktkonstens verkan. Den skapande processen ger liv 
åt arketyperna. En för samtiden engagerande gestaltning av 
dessa leder till en konst som djupt berör den känslige läsa-
ren men framstår som skrämmande eller obegriplig för den 
okänslige, för den läsare som är bekant med bara en mindre 
del av sin personlighet. 

När Tranströmer i »Posteringen« talar om »en sorlande 
folkmassa utanför spärren« och karakteriserar sig själv som 
»vändkorset« låter han onekligen som en diktare som är med-
veten om att han kommunicerar med det kollektivt omedvet -
na och ytterligare vill förkovra sig i konsten att förmedla vad 
Jung kallar arketyper eller urbilder.

Enligt den analytiska psykologin är drivkraften bakom av-
ancerat konstnärligt skapande något opersonligt. Det är en åsikt 
som avviker från den freudianska psykoanalysens. Jung upp-
fattar skapandet som ett transcendent och gränsöverskridande 
själsligt fenomen och anser att det som sådant inte kan förkla-
ras av den psykologiska vetenskapen utan bara beskrivas i ge-
nerella termer. 

Den skapande människan är, skriver Jung, en gåta som man 
har försökt lösa på många olika sätt men alltid förgäves. Den 
store diktaren är också en gåta för sig själv och känner sin 
litenhet inför den större ingivelse som talar genom honom 
och som hämtar sin kraft ur det kollektiva minne som arkety-
perna utgör. Eller med Tranströmers ord: »Här kommer jag 
den osynlige mannen, kanske anställd / av ett stort Minne för 
att leva just nu.«

Både Espmark och Bergsten noterar de jungianska insla-
gen i »Posteringen« och i »Decemberkväll -72«, men ingen 
av dem framhäver dem lika påstridigt som jag gör här. 

Espmark noterar även vad som kan erinra om T. S. Eliots 
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historiesyn i Tranströmers rad »Kommande händelser, de 
finns redan!«. Han väljer att citera ur »Burnt Norton«:

Time present and time past
are both perhaps present in time future,
and time future contained in time past.

Tranströmers ordalag »Kommande händelser, de finns re-
dan!« liknar annars mest en förstärkning av den skotske  
romantikern Thomas Campbells bevingade formulering i 
»Lochiel’s Warning«: »Coming events cast their shadows be-
fore.« Espmark nöjer sig emellertid med att hänvisa till Eliot, 
men detta är bara startpunkten för en utredning som leder 
mycket längre. Från Eliot för oss Espmark till den historie-
syn som baseras på Guds två naturer, Deus implicitus och Deus 
explicitus, alltså å ena sidan Gud som ouppfyllt löfte och oför-
verkligad potens, å andra sidan Gud som har övervunnit alla 
hinder och kämpat sig fram till självförverkligande i sin strid 
mot det onda.

Espmark finner följaktligen två viktiga inslag i »Poste-
ring en«, en jungiansk föreställning om diktarens uppdrag 
samt en historiesyn som kan vara inspirerad av Eliot men har 
sina rötter i en medeltida teologisk uppfattning om Gud. Värt 
att notera är att Eliotexperten Staffan Bergsten i sina kom-
mentarer till dikten undviker att ta upp Eliot men är noga 
med att anamma Espmarks hänvisningar till Jung, medan 
Niklas Schiöler väljer att bara nämna Eliot och att helt för-
bigå de jungianska inslagen.

En fascinerande tolkning av Tranströmers »här och nu«- 
mystik och uppfattning om diktarens uppdrag har gjorts av Bo 
Gustavsson i tre artiklar. Den första av dem publicerade han 
under sin muslimska benämning Bo Ibn Al-Waqt Gustavsson 
i Minaret. Tidskrift för svensk muslimsk kultur (4/2006), den 
andra som Bo Gustavsson rätt och slätt i en understreckare  
i Svenska Dagbladet (22/11 2006) och den tredje i nättidskrif-



ten Tidningen Kulturen (september 2010). Gustavsson anser 
att ingen forskare på allvar har närmat sig idéinnehållet i 
Tranströmers diktning. Det är en offensiv utgångspunkt, och 
de tre artiklarna gör väl inte ansatsen full rättvisa, men klart 
är ändå att Bo Gustavsson hinner visa att det säkert är möjligt 
att tränga djupare in i Tranströmers tankevärld än vad som 
tidigare gjorts.

Visst verkar det som om Bo Ibn Al-Waqt Gustavsson till-
skriver Tranströmer alltför många drag av esoterisk mystiker 
i den första av dessa artiklar, men när samma artikel i förkor-
tad form senare publiceras under strecket i Svenska Dagbla-
det, blir det lättare att påverkas av de nya synpunkterna och 
Gustavssons tanke att Tranströmer är en synkretistisk dik-
tare som har tagit till sig inslag i zenbuddism, sufism, nypla-
tonism, kristendom och – sist men inte minst – gnosticism 
inspirerad av det apokryfiska Thomasevangeliet. Den tredje 
av Bo Gustavssons artiklar, ännu bara digitalt publicerad, är 
den bästa. I den distanserar sig författaren klokt nog från sin 
tidigare karakteristik av Tranströmer som esoterisk mystiker. 
Han skriver:

Men Tranströmer är varken mystiker eller troende  
i sin diktning även om han influerats av föreställningar 
från de olika världsreligionerna och de mystiska tradi-
tionerna, framför allt kanske gnosticismen och nypla-
tonismen. Han är en eklektiker och syntetiker som 
hämtar inspiration från olika sorters tanketraditioner i 
sina försök att skapa en dikt med en »andlig riktning«  
(för att använda hans egen formulering i en intervju)  
i ett alltmer sekulariserat och teknologiserat Sverige.

Bo Gustavsson försöker sedan utreda vad han kallar »den 
tranströmerska koden« och som enligt hans uppfattning be-
står av en process i tre faser: först ett andligt »uppvaknande«, 
sedan en upptäckt av »Det stora okända« i form av en extra 
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dimension av tillvaron, slutligen det livslånga »uppdrag« som 
blir en personlig följd av denna andliga mognadsprocess och 
driver den upplyste att kämpa för att göra den numinösa di-
mensionen synlig i en kultur som domineras av materialism 
och en därmed förknippad känsla av meningslöshet och tom-
het. 

Just »Posteringen« beskriver Gustavsson som en av »nyckel -
dikterna« i författarskapet och den som tydligare än någon 
an nan förklarar vari själva uppdraget består. Att denna dikt 
tillmäts så hög specifik vikt är naturligtvis intressant i ett sam-
manhang som vårt.

Bo Gustavssons opposition mot forskningen om Tranströ-
mer är uppfriskande och har vissa poänger, men den bör un-
derbyggas bättre. Gustavsson borde skriva en bok i ämnet. 
Och vad han då inte får försumma är vad han i sina tre ar-
tiklar hittills har negligerat, nämligen det jungianska stråket 
i Tranströmers diktning, särskilt tydligt i två dikter i Stigar 
men skönjbart här och var även i övrigt. 

Jung är liksom Tranströmer syntessökande i sitt intresse för 
olika religioner. Han spårar gemensamma drag och före ställ-
ningar. Det bör man komma ihåg, även om inte heller Jung 
ensam är inspirationskälla för Tranströmer, kanske inte ens en 
dominerande sådan, dock en modern tänkare som Tranströ-
mer tycks ha tillägnat sig på samma införstådda vis som han i 
sin ungdom tog till sig Mäster Eckhart.

I Tranströmers andlighet och kritik av det materialistiska 
samhället finns antiklerikala inslag och någon gång uttalar 
han sin vördnad för en »tyst predikan«. Då låter han fak-
tiskt som en kväkare. Johannes Eckhart var en av kväkarnas 
viktigaste inspiratörer. Finns här ett samband? Detta är ett 
uppslag för någon att ta vara på. Det är naturligtvis inte bara 
eller ens i första hand en psykolog som Jung som inspire-
rar psykologen Tranströmer utan framför allt hans för lit-
teraturforskare helt outredbara aning om en lång och vitt-
förgrenad, förkyrklig och arkaisk andlig tradition med sina 
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rottrådar djupt nere i ett förhistoriskt mörker av för oss alla 
obekanta föreställningar – en andlighet som kanske i grund 
och botten är en del av människans natur.

Det där lät högstämt och är avsett att vara det, men i det 
tonläget kan inte en artikel om den alltid opretentiöse söder-
kisen Tomas Tranströmer tillåtas sluta. Denna får därför helt 
enkelt sluta med avslöjandet att han som soldat gjorde ytter-
ligare en repövning. Den utspelades 1978 i Katrineholm och 
omfattade två veckors övningar i civilförsvarets regi. Under 
dessa övningar trivdes hennes make, berättar Monica Tran-
strömer. Liksom under värnpliktstiden 1952 uppskattade han 
kamratskapet i sin grupp. Särskilt god vän blev han med sin 
rumskamrat, en frisör från Kungsör. 

Tomas Tranströmer visade tydligen framfötterna under för-
svarsövningarna i Katrineholm 1978, för övningsledning en såg 
befälsanlag hos honom och erbjöd honom därför en komplet-
te rande utbildning till plutonchef, men han tackade nej, fullt 
nöjd med sin lägre rang som underbefäl och gruppchef.


