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Abstrakt

I den här studien undersöks den lyriska erfarenheten i John Berrymans verk The Dream 

Songs. Ämnet ”lyrisk erfarenhet” är hämtat från Alf Nymans studie Begreppet lyrisk 

erfarenhet med undertiteln Kunskapsteoretiska och estetisk-psykologiska studier i 

symbolisk och realistisk diktning, utgiven 1958. Nyman utvecklar i sin studie en teori 

om detta ämne vilket sedan appliceras på europeisk modernistisk poesi. Min ambition är

att med Nymans teori genomföra lyrikanalys på en amerikansk poet som hör till en 

kategori poeter som tar avstånd från modernistiska ideal och utvecklar ett nytt idiom. 

Genom att redogöra för Nymans teori analyseras sedan fem dikter ur Berrymans verk. 

Målet är att urskilja vad det är i dikten som ger stöd för den lyriska erfarenheten. I en 

avslutande diskussion lyfter jag upp vad som varit genomgående tema i Berrymans 

poesi. Resultatet sätts också i relation till Nymans resultat för att på så sätt nå en 

kontextuell förståelse om ämnet. 

Nyckelord
Lyrisk erfarenhet. John Berryman. The Dream Songs. Subjekt. Objekt. 
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1 Inledning

År 1969 ger poeten John Berryman ut sitt omfångsrika diktverk The Dream Songs.1 Det 

består av två diktverk 77 Dream Songs (1964) och His Toy, His Dream, His rest (1968) 

och innehåller sammanlagt 385 dikter. Det är emellertid ingen samlingsvolym i den 

meningen att det sammanfattar hela hans produktion, det är en samling av ”drömsånger”

vilket innebär att det finns vissa gemensamma nämnare i dikterna.2 Just titeln The 

Dream Songs antyder på förhand att dikterna kommer vara av ett särskilt slag, att 

drömmen i sig är inte alltid tydlig i sitt budskap och att innehållet kan skifta.. John 

Berryman hör till den riktning som kallas bekännelsepoesi, något som allmänt betyder 

att man tagit sitt liv som källa till poesin. Men vad innebär detta rent estetiskt i 

förhållande till den lyriska erfarenheten? Vad som är ”lyrisk erfarenhet” är ett ämne som

den svenske filosofen Alf Nyman undersöker i studien Begreppet lyrisk erfarenhet med 

undertiteln Kunskapsteoretiska och estetisk-psykologiska studier i symbolisk och 

realistisk diktning.3 Nymans studie kan ses som ett försök att göra poesin till en mätbar 

företeelse, det vill säga en egen vetenskapstyp. I Nymans teori förekommer sedvanliga 

poetiska/retoriska företeelser som exempelvis metaforer och jämförelser, men dessa hör 

till vad Nyman kallar för ”stadier” i poesin.4 Det är dessa som en tolkare/analytiker 

urskiljer och i vilket  man senare får fram ett resultat om vad som är utmärkande i 

poesin. Nymans studie är utgiven 1958 och materialet består av modernistisk europeisk 

poesi. Förutom att Nymans studie utkommer drygt tio år innan Berryman ger ut The 

Dream Songs, skiljer sig också Berrymans poesi från det material Nyman tar upp. 

Poeter hemmavarande i bekännelsepoesin har i regel tagit avstånd från modernismens 

estetiska ideal om att i dikten vara opersonlig och istället har de sökt sig till att ta det 

privata livet som inspiration.5 Vad detta bland annat resulterar i är det finns en 

grundläggande skillnad i hur de diktare Nyman studerar, och den diktare jag valt här, 

använder sig av subjektet i dikten. Vad som enligt teorin om lyrisk erfarenhet är 

betraktat som subjekt är i regel personen, figuren, gestalten i dikten, det är alltså inte 

den biografiska författaren. I allmänhet är det också endast ett subjekt. Vad Berryman 

emellertid gör är att föra in flera olika figurer i sina dikter och genom detta också som 

ett sätt att dramatisera berättelsen. Eftersom Berrymans poesi ligger utanför 

modernismens estetiska ideal vore det därför fruktbart att skapa ett möte mellan 

Nymans teori om lyrisk erfarenhet och John Berrymans The Dream Songs. Detta kan 

1 John Berryman, The Dream Songs. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2014.
2 Översättningen är hämtad från titeln på den svenska översättningen. Se John Berryman, Drömsånger, 

i urval och översättning av Bo Gustavsson, Clemens Altgård, Bakhåll. Lund, 1990.
3 Alf Nyman. Begreppet lyrisk erfarenhet. Kunskapsteoretiska och estetiskt-psykologiska studier i 

symbolisk och realistisk diktning. C.W.K Gleerup, Lund 1958.
4 Nyman. s. 29.
5 Bo Gustavsson, The Soul under Stress A Study of the poetics of John Berryman's Dream Songs. 

Stockholm, Almqvist & Wiksell, Stockholm / Uppsala 1984. s. 14.
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vidare ses som en del i forskningen om John Berrymans poetiska metod, och att studera 

en poets metod kan göras på flera sätt. Bara för att nämna några kan man exempelvis 

belysa poesin genom att använda sig av författarens biografi, eller så kan man fokusera 

på att jämföra ett verk med andra av samma (och andra) författare och på så sätt se 

likheter och skillnader. Sist nämnda perspektivet har exempelvis Bo Gustavsson i 

studien The Soul Under Stress.6 Gustavsson har där fokus på den kulturella kontexten 

och hur postmodernismens ideal bistod med att forma Berryman som poet.7 En annan 

författare, Elias Schwieler, har i studien Mutual Implications Otherness in Theory and 

John Berrymans poetry of Loss en tematisk inriktning på Berrymans poesi, med fokus 

på ”förlust”.8 Det finns alltså en förhållandevis bred forskning på Berrymans poesi och 

perspektiven varierar. En bakomliggande ambition är därför att med hjälp av Nymans 

teori illustrera Berrymans metod.

1.1 Syfte

Syftet är att med fem dikter tagna ur John Berrymans verk The Dream Songs undersöka 

fenomenet om lyrisk erfarenhet i poesin. En anledning till den här studien är att 

Berrymans The Dream Songs och Nymans studie är förhållandevis samtida med 

varandra, varför det vore fruktbart att se hur teorin överensstämmer med en amerikansk 

poet vars verk är skrivet drygt tio år senare än Nymans. 

1.2 Disposition

För att undersöka fenomenet om lyrisk erfarenhet i John Berrymans poesi kommer jag 

ge en kortare bakgrund om bekännelsepoesi. Jag kommer att redogöra för dess 

uppkomst och ta upp allmänna kännetecken. Därefter går jag igenom de grundläggande 

kännetecknen om lyrisk erfarenhet. I analysen gör jag närläsning på fem dikter. Där 

kommer jag lyfta fram egenheter som jag anser är likheter med teorin. Här kan man 

invända med frågan om det inte vore fruktbart att lyfta fram aspekter som ligger utöver 

Nymans teori? Den här studien har ett begränsat omfång. Poesi möjliggör en rad olika 

tolkningar, det är möjligt att vrida och vända på varje stavelse för att få fram nya 

tolkningar, för att inte nämna de många teorier som möjliggör olika läsningar. Jag 

6 Gustavsson, 1984.
7 Gustavsson, 1984. Se främst första kapitlet på sid, 5-22.
8 Elias Schwieler, Mutual Implications Otherness in Theory and John Berryman’s Poetry of Loss. 

Skriftseriens redaktör: Granqvist, Raoul J. Skrifter från moderna språk 9, Umeå 2003.
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lämnar därför det uppdraget till någon annan och istället fokuserar på 

överensstämmelsen eller bristen på sådan.

     Egenheterna i sig kan i analysen riskera att bli detaljerade. Detta är emellertid 

oundvikligt då fokus ligger på att redogöra för var den lyriska erfarenheten urskiljs men 

också om hur dikten är komponerad- alltså exempelvis om hur ett uttryck 

korresponderar till ett annat. I diskussionen kommer jag att hålla en mer 

sammanfattande diskussion kring resultatet. Avsikten är där att lyfta de mest 

övergripande utmärkande dragen och sätta det i relation till Nymans studie för att på så 

sätt nå en kontextuell förståelse om den lyriska erfarenheten i Berrymans The Dream 

Songs.

     Analyserna är bearbetade genom att jag inleder med en kortare presentation om mer 

allmänna iakttagelser på dikten. Därefter går jag vidare mot diktens beståndsdelar och 

dess anknytning/relation till Nymans teori/begreppsapparat om lyrisk erfarenhet. Då och

då uppkommer även fenomen som kan befinna sig i den lyriska erfarenhetens gränsland.

Nymans teori handlar till stor del om att försöka rama in själva”lyriciteten”.9 Detta 

skiljer sig från dikt till dikt och/eller från -ism till -ism. Det hör även till och som en av 

teorins grundläggande idéer, att en dikt enligt den lyriska erfarenheten bör ha någon 

form av sammanhang i sig, det vill säga att en dikt bör följa en viss lag.10 Berrymans sätt

att skapa koherens i dikten kan därför avvika från Nymans idé, därav gränsland.

     Innan jag avviker från att presentera studiens disposition och istället berättar om 

Nymans teori, ska jag kort nämna att i bakgrunden av att analysera en dikt med hjälp av 

den teori/metod som här används ligger ett stort fokus på diktens subjekt. För att 

erfarenhet ska kunna uppnås ligger det i den lyriska erfarenhetens teori en 

bakomliggande föreställning att subjektet på något sätt utvecklas mot eller för 

någonting. Vilket som jag ska visa, gör på olika sätt. Detta subjekt kallas “det estetiska 

subjektet”.11 För att analysera det estetiska subjektets utveckling så tydlig så möjligt 

förekommer också en omgivning av olika slag, vilket kallas “det estetiska objektet”.12 

Enligt teorin besitter det estetiska subjektet någon form av ”uttrycksvilja”.13 Det vill på 

något sätt förhålla sig till omgivningen (vilket därav förklarar Nymans psykologiska 

perspektiv). Angående detta vill jag dock nämna en oklarhet som jag stötte på i Nymans

studie. Det finns ingen konkret skillnad på vad som är en visuell estetisk avvikelse 

(exempelvis där bilden av en viss företeelse övergår till en annan) och vad som är av 

9 Nyman, 1958, s 18.
10 Nyman framhåller exempelvis att det i dikten bör finnas en ”korrelativitetens lag”. Se sid, 414.
11 Nyman, s. 19. Kursiverat av mig.
12 Ibid., s. 19. Kursiverat av mig.
13 Nyman, s. 414.
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subjektets psykologiska avvikelse (skiftar i attityd, upplevelse etc.) Även som titeln till 

Nymans studie meddelar ”estetisk-psykologiska studier” tycks dessa aspekter snarast 

höra ihop.14 Det är alltså ingen visuell avvikelse utan en psykologisk sådan. Enligt min 

uppfattning är poesi något som är föränderligt. Det gäller inte blott att olika ämnen är 

aktuella för den tiden eller för den poeten. Utan, att poeter gärna laborerar med olika 

uttryckssätt vilket också inkluderar ett experimenterande med subjektet och objektet. 

Jag har därför stundtals funnit Nymans teori något problematisk och jag uppfattar att 

den gör sig själv begränsad till viss typ av lyrik, därav också denna studiens syfte. 

Samtidigt kan det ha att göra med att jag själv har missuppfattat teorins funktioner. 

1.3 Avgränsning

För att avgränsa studien har jag valt ut fem dikter som är skrivna på originalspråket 

(engelska) ur The Dream Songs. Det ska betonas att de fem dikter som används här hör 

till diktverket 77 Dream Songs, som finns i den samlade volymen. Det finns dock en 

svensk översättning av verket, där Bo Gustavsson och Clemens Altgård står för urvalet 

och översättningen.15 Jag har emellertid funnit det problematiskt att genomföra en studie

på dessa dikter. Detta beror på (som de också påpekar) att man främst fokuserat på 

rytmiken, men också vad de menar; försökt behålla den själsliga identiteten i poesin.16 

Då teorin om lyrisk erfarenhet i regel bortser från exempelvis faktorer som rytmik och 

istället ägnar sig åt både grammatiska och abstrakta fenomen vill jag använda mig av 

originalet för att på så sätt komma närmare poesin. Inte desto mindre har den svenska 

översättningen gett inblick i Berrymans referenssystem. Vad som vidare faller inom 

avgränsningens ramar är att jag endast fokuserar på en amerikansk poet för att på så sätt 

söka komma närmare en tematisk studie.

De dikter som är underlag för studien är;

Sång ”13”17

Sång ”14”18

Sång ”67”19

Sång ”68”20

14 Detta är taget ur Nymans titel ” Begreppet lyrisk erfarenhet. Kunskapsteoretiska och estetiskt-
psykologiska studier i symbolisk och realistisk diktning”, 1958. I texten kursiverat av mig.

15 Berryman, Drömsånger, 1990.
16 Bo Gustavsson & Clemens Altgård i, John Berryman Drömsånger, 1990. Se deras kommentarer på 

sid, 74.
17 Berryman, s. 15.
18 Berryman, s. 16.
19 Berryman, s. 74.
20 Berryman, s. 75.
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Sång ”73 / Karesansui, Ryoan-ji”21

1.4 Forskningsöversikt

Vad gäller forskningen kring John Berrymans poesi finns det som tidigare nämnts ett 

antal forskare som haft olika infallsvinklar och beröringspunkter. Emellertid saknas 

studier som har en kunskapsteoretisk vinkel med fokus på erfarenhetsbegreppet. Här tar 

jag upp de studier som varit relevant underlag för den här studien. Gustavsson har i sin 

studie redogjort för Berrymans litterära utveckling. Gustavsson berör även olika 

influenser och ideal som påverkat denna utveckling, och den övergripande tesen är att 

Berryman med The Dream Songs funnit en metod, eller, uttryckt på annat sätt; mognat 

som poet vilket postmodernismen som kulturellt och estetiskt fält står som mer eller 

mindre avgörande orsak för hans metod.22 

     En studie som är något mer centrerad kring tillkomsten för The Dream Songs är en 

artikel av Paul Mariani publicerad i The Kenyon Review 1988. Marianis text ger inblick 

i hur verket kommit att präglas av Berrymans privatliv.23 Här visar det sig att sociala, 

personliga och ekonomiska aspekter var av relevans för stoffet. För att illustrera detta 

tar Mariani bland annat exempel på olika aktuella händelser i Berrymans liv i vilket 

senare exemplifieras på dikter där man kan spåra hur Berryman använt sig av 

händelsen(erna).24 Av detta har jag dragit slutsatsen att vad som vid en första 

anmärkning kan te sig som en enskild spontanitet i dikten i själva verket ha påverkat 

hela formen och språket i en dikt.

     I artikeln ”Public Dreams: Berryman, Celebrity, and the Culture of Confession” 

skriven av kritikern David Haven Blake, behandlas betydelsen av kändisskapet.25 Blake 

tar också upp olika aspekter på forskningen kring poeten och noterar bland annat att 

figuren ”Henry” i diktverket exempelvis skulle vara Berrymans alter ego. En sådan 

tolkning gör bland annat Bo Gustavsson i förordet till den svenska översättningen av 

verket, emellertid mer som hänvisning till allmänna tolkningar.26 Här vill jag passa på 

21 Berryman, 2014, s. 80.
22 I Gustavssons studie The Soul under Stress A Study of the poetics of John Berryman's Dream Songs, 

1984, handlar hela första kapitlet i stort om detta. Se sid, 5-22,
23 Paul Mariani, 'My Heavy Daughter' John Berryman and the Making of The Dream Songs, i The 

Kenyon Review, 7/1/1988, Vol. 10, Nummer 3, Sid. 1-30. Hämtad som elektronisk resurs (2015-11-
19).

24 Se exempelvis Mariani, s. 4.
25 David Haven Blake. Public Dreams:  Berryman, Celebrity, and the Culture of Confession. I American

Literary History, Volym 13. Nr 4 (vinter. 2001). Sid, 716-736. Hämtad som elektronisk resurs (2015-
11-19),

26 Gustavsson i Berryman, John,. Drömsånger, 1990. s. 6.
8



att understryka att jag inte kommer att se ”Henry” som synonymt med Berryman. Den 

här studien är varken psykoanalytisk eller biografiskt inriktad utan helt och hållet 

estetisk. Däremot kan jag i analysen och i diskussionen komma att skriva Berryman, 

detta för att förtydliga att Berryman exempelvis använder subjektet på det ena eller 

andra sättet.
     Schwielers tematiska studie handlar om att skapa ett möte mellan olika teorier och 

Berrymans tematik om ”förlust”.27 Målet är att inte (som det vanligen går till) att endast 

låta teorin tolka poesin utan att göra det tvärt om. Studien handlar möjligtvis mindre om

att ge resultat på en specifik frågeställning, utan mer på hur dessa, vad som kan kallas 

för två olika instanser, kan förklara varandra, allt i beroende på tolkningens makt.28 Vad 

jag anser saknas är en studie som har fokus på erfarenhetsbegreppet. Min förhoppning 

med den här studien är även att vidga vyerna för hur Berrymans poesi skiljer sig från 

Nymans resultat.

1.5 Teori och metod

Som jag påpekade tidigare grundar sig mitt teoretiska underlag på Alf Nymans studie 

om ”lyrisk erfarenhet”.29 Nyman använder ett estetisk-psykologisk perspektiv och 

belyser bland annat hur diktaren valt att arbeta med emotionella och intellektuella 

företeelser i poesin. För att undvika missuppfattning vill jag inledningsvis betona att 

detta psykologiska perspektiv inte får ses som synonymt med ett psykoanalytiskt 

perspektiv. Det kommer inte att handla om Berryman som person, utan mer om ett 

diktens estetiska subjekts psykologi . Jag stödjer mig vidare på Nymans uppfattning om 

att det inte spelar någon roll om den historia som diktaren visar upp i sina dikter är äkta 

eller påhittad, i slutändan kommer det att handla om erfarenheten i sig självt.30 Här kan 

man dock invända med  frågan- vad har det då för betydelse att diktaren använder sig av

ett mer privat stoff i sin diktning? 

     Det privata belyser i sammanhanget ett estetiskt kulturellt skifte, vilket bland annat 

skiljer sig från det material Nyman behandlar. Jag har därför en bakomliggande 

ambition om att föra in resultatet till kontexten om lyrisk erfarenhet för att på så sätt 

söka redogöra för utvecklingen av diktarens arbetssätt.

27 ”förlust” är min översättning på ”loss”  från titeln på Schwielers studie. Se i övrigt Schwieler, 2003. s. 
9.

28 Se Schwieler. s. 150f.
29 ”lyrisk erfarenhet” är hämtat ur titeln Nymans studie. Se Nyman. 1958.
30 Nyman. s. 414.
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     Ur djupare teoretisk synpunkt handlar lyrisk erfarenhet om att undersöka hur 

diktaren konstruerar sin erfarenhet, hur denne skapar ett sammanhang mellan ”fiktivt 

och realt”.31 Detta gör diktaren genom vissa grammatiska och mer abstrakta avvikelser 

från vad Nyman kallar ”[d]eskriptionsrummet”.32 För att en dikt ska ha fördel av denna 

teori krävs det emellertid att det finns balans mellan verklighet och fiktion, och som en 

kontrast till denna idé står den surrealistiska diktningen. Enligt Nyman ”arbetar” denna 

riktning ”med rena imgaginationer utan verklighetsrapporter och utan några som helst 

teoretiska, emotionella eller värdemässiga funktioner med hänsyn till den föreliggande 

verkligheten (deskriptionsvärlden).”33 Det kommer alltså bli min uppgift att undersöka 

hur detta ser ut i Berrymans poesi. 

     Nymans studie influerar även den här studiens metodiska tillvägagångssätt. Rent 

metodiskt går det ut på att läsaren/tolkaren (i det här fallet jag) genom närläsning av 

dikt(er) söker att åskådliggöra diktens emotionella och/eller själsliga krafter och dess 

funktioner i dikten. 

     Min förhoppning är senare under kapitlet diskussion att finna ett mönster för hur 

John Berrymans poetiska metod kan förstås genom att använda mig av Nymans studie.

1.6 Bakgrund. Bekännelsepoesi.

Bekännelsepoesi är ett epitet som enligt Gustavsson uppkommit efter att kritikern 

Macha Louis Rosenthal läst verket Life Studies (1959) av poeten Robert Lowell.34 

Förutom att detta verk kom att influera John Berryman innan The Dream Songs gavs ut,

så var verket inflytelserikt just för utvecklingen av bekännelsepoesin. Modernismens 

ideal om att poeten genom att exempelvis använda allusioner eller litterära referenser 

som skulle visa och värna om det kulturella arvet, blev ett hinder för diktarens 

kreativitet. Lowells diktverk gav nu utrymme för att poeter kunde rikta sig mot det 

privata livet. Det får naturligtvis inte uppfattas som att man med opersonlighetsidealet 

menade att poeten skulle vara helt objektiv. Självklart var subjektiva intryck, 

uppfattningar etc. minst lika nödvändiga som självaste referensen. Emotionella aspekter 

betraktades snarare som objekt utan större estetiskt värde för den estetiska processen i 

31 Nyman. s. 414.
32 ”[d]eskriptionsrummet” förekommer hos Nyman, sid, 34. Nyman använder uttrycket där som 

synonym med det ”empiriska, verkliga rummet”. Jag tolkar det som att det i regel är en term som i 
största allmänhet förklarar tillfällen då en diktare längre inte befinner sig på denna nivå, utan är vad 
man kan kalla för poetisk.

33 Nyman. s. 415.
34 Se bland annat Gustavsson, 1984., s 9.
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dikten.35 Även om detta är fåtal aspekter som var angelägna under modernismen, är de 

viktiga faktorer för att förstå den nya kulturella kontext som nu börjar utvecklas. Till 

förfogande står nu istället diktarens egen historia, upplevelser och friheten att skriva ur 

sin fantasi för att experimentera med form och innehåll. Det hör därför till mitt syfte att 

undersöka vad detta innebär.

     För att rama in denna estetiska utveckling ytterligare kan en kort parallell dras till 

den litteraturteoretiska inriktningen Nykritiken, en riktning som Berryman haft relation 

till.36 Den kan spåras tillbaka till 1920-talet men det är inte för än vid 40- och 50-talet 

den får fäste i akademin.37 Som litteraturteoretisk inriktning handlar det om att texten 

hamnar i fokus istället för att exempelvis författarens biografi, eller samhällshistoriska 

aspekter styr forskningen. Berrymans poesi hänger alltså ihop med ett mer utvecklat 

allmänintresse där man undersöker nya strukturer och fenomen i poesin. Därför är det 

av intresse att undersöka estetiken och inte endast historien. 

     Från Gustavssons studie får man också en uppfattning om Berrymans influenser. Här

framkommer det att exempelvis Sigmund Freuds teorier var av intresse. Gustavsson 

som bland annat varit med och skrivit förordet till den svenska översättningen 

framhåller att det går att se en koppling mellan Freuds teorier om det undermedvetna 

och Berrymans poesi.38 Exempelvis kan man betrakta figuren ”Bones” i diktverket The 

Dream Songs som representant för det undermedvetna, eller det ”irreala”.39 Utöver det 

kan man i poesin även spåra influenser från Walt Whitman, William Butler Yeats och 

Ezra Pound.40 Från Whitman kan man exempelvis se att intresset för den mer personligt 

hållna poesin har anknytning till Whitman. 

    Tillhörande denna utveckling ser Gustavsson även att sociologiska och religiösa 

ämnen har mindre aktualitet.41 Vad som öppnas upp är en psykologisk och emotionell 

dimension. På så sätt skapas en polaritet mellan vad som är verkligt och vad som är 

emotionellt och/eller fiktivt. Detta står under diktarens makt att laborera med, och för 

min egen del att undersöka.

35 Se Per Erik Ljung, inledande kapitel om ”Nykritik” i Modern litteraturteori, Entzenberg, Claes & 
Hansson, Cecilia (red). Studentlitteratur, Lund, 1993. Se kapitlet på sid, 92-96.

36 Gustavsson, 1984, framhåller att ”John Berryman and other poets of his generation began publishing 
their work under the combined influence of the New Critics and the English poet W. H. Auden.”. s. 7.

37 Ljung, Per Erik, 1993, s 93.
38 Gustavsson i Berryman, Drömsånger, 1990., s 7f 
39 Ibid., 7f.
40 Gustavsson, 1984., s 7.
41 Se främst Gustavsson, 1984, kapitlet ”Chapter One Contexts: Cultural and Critical”, s 5-22.
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1.7 Lyrisk erfarenhet 

Teorin om lyrisk erfarenhet har sina rötter i den litteratur-estetiska debatten kring 1800-

talets senare skede. Mer utvecklad är den under 1900-talets tidigare årtal och när Nyman

1958 ger ut sin studie kan denna i viss mån ses som en sorts sammanfattning kring 

ämnet. Teorin i sig är en form av lyrikanalys och uttolkaren arbetar med termer som 

förkommer i sedvanlig lyrikanalys, exempelvis; metafor, liknelse, symbol etc.42 Det 

handlar kort sagt om olika delar som kan förekomma i en dikt. Det finns dock några 

väsentliga aspekter som gör att dessa två metoder skiljer sig från varandra. Nyman 

utesluter vissa aspekter och menar att lyrisk erfarenhet inte söks bland ”rim”, ”meter” 

eller i ”versifikationen”.43 Dessa har emellertid enligt Nyman funktionen att de ger 

effekt för ”lyriciteten” på det sättet kan ”förstärka” den.44 En annan skillnad är att de 

ovan exemplifierade termer (ex metafor, liknelse) delas in till olika ”stadier” (som 

kommer presenteras utförligt nedan).45 I teorin om lyrisk erfarenhet finns även 

föreställningen om att subjektet i dikten projicerar känslor, förnimmelser, idéer på 

någon form av omgivning (även kallat det estetiska objektet).

Inledningsvis ska det påpekas att teorin om lyrisk erfarenhet har sin bakgrund i två 

tyska begrepp; ”Einfühlung” och ”Einsfühlung”, kort sagt projicering och 

identifikation.46 Vad som även beskriver dessa termer och teorin i stort är att man med 

lyrisk erfarenhet ägnar fokus på emotionella företeelser. Det är exempelvis inte ovanligt

att det i en dikt förekommer känslomässiga tillstånd som extas, orolighet eller att dikten 

kanske har en erotisk stämning. Det är inte heller ovanligt att en diktare låter sitt subjekt

besjäla en naturföreteelse, att ge liv åt döda ting. Detta gör att dikten är av emotionell 

karaktär. 

     Ur ett vidare perspektiv kan Nymans studie ses som en del i strävan att inleda en 

historisk kartläggning över den kunskapsteoretiska sidan av poesin. De olika stadierna 

är ett sätt att påstå att det förekommer grundläggande element i poesin. Det ska dock 

betonas att man i en dikt kanske kan se att det inte förekommer mer än ett stadium, men 

här handlar det huvudsakligen om att ifall det finns ett stadium är detta ett bevis på att 

diktaren har hamnat inom fältet av lyrisk erfarenhet.47 Nyman använder termen 

42 Termerna förekommer på olika ställen hos Nyman, se främst sid 22-31.
43 Nyman. s. 18.
44 Ibid., s 18
45 Nyman, s. 29.
46 Av dessa två olika begrepp ”Einfühlung” och ”Einsfühlung” har jag dragit slutsatsen att det först 

nämnda handlar om ”känsloprojektion” och det sist nämnda ”identifikation”. Se Nyman, sid, 18-19. 
47 ”stadier” är en av de termer Nyman använder för att karaktärisera och dela in ”avvikelser” mer 

schematiskt. I övrigt använder Nyman också ”upplevelseskikt”. Se sid, 29
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”avvikelse” för att illustrera när en diktare har gått ifrån det ”verkliga” rummet. Jag 

sätter ”verklighet” inom citationstecken för att understryka att det finns olika 

verklighetstyper. Som motsatts till den lyriska erfarenhetens verklighetstyp står den 

praktiska, den logiska ”verkligheten”. I den finns inga fantasier, känslor eller mentala 

tillstånd. Man kan alltså, och  något krasst uttryckt, tala om att det finns en poetisk 

verklighet vilket är av det mer irrationella, ologiska slaget. För att undersöka poetens 

strategi, hur denne behandlar subjektet, urskiljer man därav i dikten olika ”stadier”.48

     Det är dock först när man redogjort för hur diktaren gått tillväga som man kan börja 

dra slutsatser om diktarens metod. I ett senare skede kan man redogöra för om det är 

något som är typiskt för ismen ifråga, eller kanske rent av bara en tillfällighet. För detta 

senare krävs det möjligen ett större material än det jag använder här. Inte desto mindre 

kommer jag ändå försöka att se ett mönster för hur Berryman går tillväga.

     De olika stadier (avvikelser) som Nyman tar upp sammanfattas under en skala 

strukturerad från 1-5.49 Det är alltså dessa som kommer att stå som min huvudsakliga 

uppgift att urskilja i dikten.

Stadier

Stadium 1. Det första stadiet kallas ”komparationsstadiet”.50 Genom detta stadium 

identifierar man liknelser, vilket ges av något av följande uttryck: ”som”, 

”liksom”,”likt”, ”som när”, ”liksom när”.51 Enligt Nyman använder diktaren ett 

komparativt stadium då denne vill ”försinnliga, klargöra, belysa”, en företeelse.52 

     Stadium 2. Det andra stadiet är kallat ”fiktionsstadiet”.53 Det är förhållandevis likt det

första, men här lägger Nyman till ett ”om”, varför det på så sätt även kallas för ”som-

om” stadiet.54 Det belyser hur diktaren beskriver något som har mer med villkor att 

göra. Vanligen sker detta genom att uttrycka något i just ”som-om”.55 Det kan enligt 

Nyman också ”dölja sig i en verbform”, och då i något av följande uttryck: ”mig tycktes

att”, ”mig var som” eller ”det föreföll att” och då ”jämte ett predikat i 

48 Nyman. s. 29.
49 Nyman. s. 29.
50 Stadiet beskrivs på sid, 22. För citatet ”komparationsstadiet” se sid, 29.
51 Nyman. s. 22.
52 Ibid., s 22.
53 Nyman., s. 23 Kursiverat i originalet.
54 Nyman, s. 23 Kursiverat i originalet.
55 Ibid., s. 23 Kursiverat i originalet.
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konjunktivform”.56 Stadiet kan också ligga i bakgrunden, och enligt Nyman ligga 

underförstått.57 

     Angående detta stadium vill jag dock göra en anmärkning. På grund av både 

språkmässiga utvecklingar och inte minst skillnader vad gäller svenska och engelska, 

samt också med hänsyn till poetiska experiment kan jag eventuellt komma att urskilja 

detta stadium ändå. Jag kommer då att framhålla att detta stadium skiljer sig när det 

kommer till Nymans konventioner. 

     Stadium 3. Kallat ”inkännings-stadiet”.58 Det tredje stadiet centreras till emotionella 

aspekter i stort. Som Nyman formulerar det är känslolivet ”mer eller mindre starkt 

engagerat”.59 Exempelvis ser man hur det estetiska subjektet på något sätt projicerar 

någon inre företeelse. Det tillkommer här några underkategorier, vilket i övrigt består av

syftningar till tidigare teoretiker om ämnet. Här återkommer de tyska uttrycken: 

”Einfühlung” och ”Einsfühlung” vilket teoretikerna använt på olika sätt.60 Nyman 

sammanfattar de olika definitionerna under fyra underkategorier där varje underkategori

består av ”konträra motsatspar, med undantag för det 1:a”.61 

Den första underkategorin, ( ”Einfühlung” och ”Einsfühlung) beskrivs som följande: 

”Einfühlung” innebär ”projektion av stämningar och känslor i levande och livlösa 

objekt (i andra personer, deras åtbörder och attityder; i träd, blommor, skyar, klippor, 

landskap o. s. v.)”.62 Medan ”Einsfühlung” handlar om att det estetiska subjektet 

identifieras med det som den exempelvis besjälar, alltså ”objektet (medmänniskorna, 

landskapen, vegetationen o. s. v.).”63 

     Nästa underindelning handlar om att själva projiceringen (”Einfühlung) kan gå till på

olika sätt. Nyman skiljer där (som en andra underindelning) på att projektionen i sig har 

funktion för antingen ge stämning eller verksamhet.64 Det råder en något oklar 

definiering på vad som menas med ”verksamhet”65. Jag tolkar det som att projiceringen 

i sig ger enhetlig stämning i dikten, eller att det skapar verksamhet som en form av 

rörelse. 

56 Nyman. s. 23. 
57 Nyman. s. 23f. 
58 Nyman. s. 24. Kursiverat i originalet.
59 Ibid., s. 24
60    För  ”Einfühlung” se exempelvis sid, 8. För  ”Einsfühlung”se exempelvis sid, 19 i Nyman, 1958
61 Nyman. s. 21.
62 Ibid., s. 21
63 Ibid., s. 21
64 Nyman. s. 20. 
65 Nyman gör en inledande redogörelse om de olika stadierna samt underkategorierna mellan sid 20-36. I

övrigt är hela hans studien menad som exempel på lyrikanalys med de olika termerna. Jag har 
emellertid inte lyckats upptäcka en tydlig definiering kring begreppen stämning/verksamhet-
inkänning, min uppfattning kan därför avvika från Nymans definition. 
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     Som en tredje underkategori skiljer Nyman på att projiceringen antingen kan vara 

”Objektivt betingad” eller ”subjektivt betingad”.66 Det vill säga att vid subjektiv 

betingning handlar det om det estetiska subjektets känslo/mentala liv, och vid objektiv 

betingning handlar det om att betingningen förklaras av de omgivande objekten.67

     I den fjärde underkategorin skiljs det på ”temperament” och ”humör”.68 Med det 

först nämnda avser man att temperamentet är mer av kontinuerligt natur.69 Medan man 

med det andra kan tala om ”humörer”, det vill säga att humöret kan växla.70 

Även om dessa underindelningar ter sig som enheter under en övergripande kategori, att

de alltså skulle vara frånskilda från varandra, så kan det mycket väl handla om att man i 

en dikt kan urskilja en samverkan mellan de olika avvikelserna och/eller 

underkategorierna.

     Stadium 4, kallat ”metaforstadiet”, eller ”substitutionsstadiet”.71  Stadiet identifierar 

helt enkelt metaforer, symboler, det bildliga uttrycket. Det kan dock förekomma 

tillfällen där stadium 3 och 4 går in i varandra, ”interferera” som Nyman kallar det.72

     Till detta stadium räknas också personifikationen. Denna är av två olika slag; 

”deskriptiv” eller ”passionell” personifiering. 73 Den först nämnda ger ”bestämningar 

hos vissa mer komplexa estetiska objekt”, medan det andra handlar om ”samverkan 

mellan personifikation och känsloprojektion”.74 I det sist nämnda handlar det då oftast 

om att både ett tredje och ett fjärde stadium är i ”samverkan” med varandra.75 Vidare 

kan det även förekomma tillfällen där diktaren framställt ett objekt i ”djurskepnad”, då 

kallas denna figur som ”bestifierings'figuren'” och betraktas som en ”sidoordnad 

metafortyp”.76

     Stadium 5. Kallat ”Identifikationsstadiet”.77 Då det här stadiet har uppnåtts handlar 

det om att det estetiska subjektet når till fullständig identifikation med objektet. För att 

en diktare ska uppnå identifikation krävs det att diktaren möjligen genom något eller 

några av övriga stadiet utvecklas mot ett objekt emotionellt eller mentalt. För att 

upptäcka detta stadium talar man om att det har inträffat ett ”enhetstillstånd”.78

66 Nyman. s. 20f.
67 Se Nymans exempel subjektiv respektive objektiv betingning på sid, 24f.
68 Termerna presenteras först på sid, 21. Därefter exemplifieras de sid, 24, samt 25 i Nyman, 1958.
69 Nyman. s. 24.
70 ”humörer” är Nymans formulering. Se sid., 24, samt hans exempel på sid 25.
71 Nyman. s. 29.
72 Nyman. s. 406.
73 Nyman gör denna särskiljning med hänvisning till en annan teoretiker vid namn ”Home”, fullständigt 

namn är oklart. Se sid., 406
74 Ibid.,s. 406.
75 Se Nyman. s. 406.
76 Ibid., s 406.
77 Nyman. s. 29.
78 Nyman. s. 408.
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     Utöver dessa stadier och underkategorier tillkommer ett par ytterligare begrepp; 

”introjektion” och ”extrajektion”.79 Dessa är betraktade som lyriska grepp och har som 

övergripande funktion att meddela om hur en föremålsvärld är förklarad, eller hur 

föremålsvärlden blir en angelägenhet för det estetiska subjektets psykologi/känsloliv.  

     Begreppet introjektion har likheter med projicering, men skiljer sig i det avseendet 

att det handlar om att ”med hjälp av dylika introjicerade yttervärldsdata framställa och 

försinnliga det 'inre' livets företeelser, stämningar, önskningar och farhågor och genom

detta tekniska grepp göra dem meddelbara åt andra; tilldela dem symbolvärde”.80

     Begreppet extrajektion syftar på att ”något själsligt, eventuell själen själv, förlägges, 

i förkroppsligad måtto, ut i det rumsligas värld och där beskrives såsom ett ting bland 

ting, ett skeende bland andra yttervärldsskeenden”.81 Enligt Nyman är det för övrigt 

heller inte ovanligt att man med detta begrepp finner likheter med ”det empiriska, 

verkliga rummet. (Deskriptionsrummet.)”.82

     Dikter behöver inte ha något av stadierna i sig, utan man kan se att det enbart 

exempelvis rör sig om introjektion respektive extrajektion. Att denna stadielära kan 

uppfattas som en värdehierarkisk skala går inte att undvika. Emellertid vore detta att 

missuppfatta denna estetisk-psykologiska apparats funktioner. En diktare går sällan 

(mer eller mindre aldrig) från det så kallade ”deskriptionsplanet” vidare till det första 

och det andra för att slutligen kronologiskt hamna på det femte. 

1.8 Analys

Nedan följer exempel på fem sånger/dikter. Valet av dessa har bland annat sin 

förklaring i att de samtliga är tagna ur det tidigare verket 77 Dream Songs som ingår i 

det större verket The Dream Songs. De hör alltså till Berrymans tidigare drömdikter 

varför det på så sätt är menade att ge en inledning till Berrymans lyriska erfarenhet. 

Med hänsyn till diktverkets titel skriver jag ”sång” innan dikternas namn. Vanligtvis 

kännetecknas dikternas namn av endast siffror (1-385, med vissa undantag). I 

redogörelsen kan jag emellertid komma att skriva ”dikt”. Jag kommer efter titelns namn 

lägga till hur många strofer dikten har. Detta för att försöka förenkla för läsaren att följa 

med i resonemangen. Då jag även använder dikter skrivna på engelska kommer jag 

stundtals göra svenska översättningar. Jag kommer emellertid inte föra frekvent 

nothänvisning på mer allmänna termer där jag meddelar att jag gjort min översättning. 
79 Se Nyman, s. 32-34.
80 Nyman. s. 33.
81 Nyman. s. 34.
82 Ibid., s. 34. Kursiverat i originalet
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Jag meddelar här att då det står ”jag” inom citationstecken är det jag själv som översatt 

från engelskans ”i” eller ”me”. Jag kommer i övrigt citera delar ur dikten och kommer i 

det fallet inte hänvisa till sidnummer. Anledningen till detta och som även gäller 

tidigare är att det skulle bli krävande för utrymmet. Information om var man finner 

dikterna finns på sidan 7 samt 8 i den här studien. Jag kan även i analysen utesluta att 

citera vissa termer och begrepp som vid det här laget är bekanta från Nymans teori. 

Detta med samma anledning som ovan.

Sång ”13” Tre strofer. 

God bless Henry. He lived like a rat,
with a thatch of hair on his head
in the beginning.
Henry was not a coward. Much.
He never deserted anything; instead
he stuck, when things like pity were thinning.

So may be Henry was a human being. 
Let's investigate that.
. . . We did; okay.
He is a human American man.
That's true- My lass is braking.
My brass is aching. Come & diminish me, & map my way.

God's Henry's enemy. We're in business . . . Why,
what business must be clear.
A cornering. 
I couldn't feel more like it. –Mr Bones,
as i look on the safroon sky,
you strike me as ornery.

Som första dikt använder jag sång ”13”. Dikten utmärker sig genom det närmast 

prosaiska språket. Den kan tolkas som en kortare berättelse, ett utsnitt ur figuren Henrys

liv. Dikten illustrerar också hur Berryman experimenterar med olika figurer- vilket jag 

senare ska återkomma till, men först några allmänna iakttagelser.

     Gällande en av diktens olika stadier visar sig i första strofens första versrad ett ”som”

vilket ges av diktens ”like”.83 Detta är enligt Nyman ett tecken på det första stadiet. I 

dikten görs en jämförelse till ett djur, en ”råtta”.84 Denna jämförelse har relation till den 

överhängande ironiska stämningen i dikten som ges av anslaget ”God bless Henry” och 

andra versen; ”with a thatch of hair on his head”.Jämförelsen ger inblick i 

porträtteringen av Henry, han har satts i en livets komedi. En dubbelhet råder i Henrys 

natur, genom jämförelsen till råttan är han förolämpad, men Henry har också en 

83 ”som” är min översättning av ”like”. Se i övrigt Berryman, 2014, s. 15.
84 ”råtta” är min översättning av ”rat”. Se i övrigt Berryman, 2014, s. 15.
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allvarlig sida vilket återges av 4:e, 5:e och 6:e versraderna. Detta allvar är som jag 

senare ska visa även ett fenomen som ”Henry” själv ger uttryck för.

     Dikten ger även exempel på ett ”som-om” (alltså ett andra stadium) som här ligger i 

bakgrunden. Berättelsen om ”Henry” har i första strofen varit berättad i preteritum, men

i andra strofen träder ett jag fram i presens, exempelvis; ”He is a human American man.

That's true- My lass is braking”. Vad detta ”jag” alltså gör är att det svarar som om det 

vore figuren ”Henry”. Detta ”som-om” i bakgrunden uttrycker enligt den lyriska 

erfarenheten, att jaget besitter en viss sympati/känslighet mot ”Henry”. Läsaren kan 

emellertid  ana att det handlar om ett antingen eller, alltså att jaget eventuellt är 

synonymt med ”Henry”, men det är inte säkert. I vilket fall som helst kommer jagets 

relation till Henry tas upp senare, och då i hänsyn till det potentiella femte stadiet. 

     Innan jag utvecklar idén om det femte stadiet vill jag kort sammanfatta den 

stadiemässiga utvecklingen. I första strofen förekommer ett första stadium och i andra 

strofen förekommer ett andra stadium. Denna utveckling är ännu inte fullbordad utan 

som tredje strofen kommer att illustrera, sker också en utveckling åt ett tillfälle där ett 

tredje och fjärde stadium samverkar. Detta ges av diktens femte versrad i tredje strofen 

genom att uttrycket ”you strike me as ornery” har funktionen att belysa att jaget/Henry 

(alltså diktens subjekt) personifierar ”Bones”. Samtidigt är denna händelse ett tecken på 

att subjektet gör en emotionell projicering med verbet ”ornery”.

     Med hänsyn till ovan antydan om att jaget och dikten är samma person vill jag belysa

om det potentiellt sett innebär att ett femte stadium uppnås. Detta stadium förutsätter i 

regel att subjektet i dikten besitter en vilja, en längtan att få göra sig fullt likvärdigt med 

objektet i dikten. Objektet är, som tidigare förklarat i regel, den omgivning som 

subjektet befinner sig i. I Berrymans sång ”13” är det därför något problematiskt att 

finna detta femte stadium. Det beror främst på att det i dikten inte endast finns ett 

subjekt utan flera (”God”, ”Bones”, ”Henry”, ”I”). Inte desto mindre kan ”Henry” 

betraktas som diktens huvudsakliga subjekt. Det är ”Henry” det handlar om, dennes 

historia, liv eller också medvetande. Vad är det då som står som representant för 

objektet i dikten? I min mening kan objektet på ett motsägelsefullt vis vara diktens 

”jag”. Som det förklarades tidigare uppkom ett tillfälle där en röst, ett ”jag” trädde fram 

i presens. Det kan också tolkas som att detta ”jag” fram tills övergången varit ett 

förskjutet fenomen. Det behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att jaget och ”Henry” 

är två skilda figurer, utan de båda kan vara en och samma figur. De kompletterar 

varandra genom att jaget motsvarar Henrys röst, dennes emotionella liv. Detta 

sistnämnda förklaras av de avslutande raderna där en samverkan mellan tredje och 
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fjärde stadium urskiljdes, varvid alltså en möjligtvis oavsiktligt identifiering inträffar 

(femte stadiet). Det femte stadiet uppnås på så sätt i samverkan med det tredje och 

fjärde. Ändå tolkar jag detta femte stadium med viss reservation.  Ingen av dessa parter 

(”Henry”, ”jag”.) uppvisar egentligen tecken på att de drivs mot varandra. Det finns 

ingen spänning mellan dom. Henry uttrycker inte att han är angelägen om att identifiera 

sig med jaget och inte heller tvärtom. Detta resulterar i, paradoxalt nog, att de kvarstår 

som två frånskilda subjekt, varför det är något oklart om ett femte stadium inträffar. 

Detta fenomen kan emellertid klarna med hänvisning till greppen ”extrajektion” och 

”introjektion”, vilket jag ska utveckla nedan.85 

De ovan nämnda termer är alltså inte specifika stadier man urskiljer i dikten utan de är 

mer betraktade som grepp som diktaren har, men inte desto mindre förklarar greppen 

hur en diktare har gått tillväga när det kommer till att beskriva subjektets relation till 

omgivningen/miljön/föremålen, samt också hur detta uppfattas i subjektets psykologi. 

På grund av att dessa termer skiljer sig från de olika stadierna kommer min läsning nu te

sig något annorlunda. Det ska hur som helst betonas att de olika stadierna kan ha 

betydelse för greppen i fråga.

     Med hänsyn till dessa grepp vill jag påstå att dikten visar på där ”introjektion” 

förekommer, men samtidigt att dikten stundtals gränsar åt ”extrajektion”.86 Att det 

gränsar åt extrajektion ligger här i det redogörande språket. Det redogörande språket är 

deskriptivt vilket i sammanhanget betyder att Berryman inte låter diktens subjekt 

utveckla sig särskilt emotionellt, utan som första strofen illustrerar ges en återberättelse 

om Henrys liv, hur denne har levt och hur han var. Beskrivningen av Henrys liv är i min

mening beskrivet förhållandevis objektivt, snarare än intuitivt. Det finns emellertid en 

viss reservation som bör tas i åtanke. Som jag framhöll tidigare visar sig i första 

versraden i första strofen ett första stadium. Vad stadiet i sammanhanget gör är att det 

förtydligar Guds attityd/inställning och känslighet gentemot ”Henry”, och detta genom 

att jämföra honom med en ”råtta”.87 I första strofen kan det därför ses som att Berryman 

så att säga gränsar till ”deskriptionsplanet”. De raderna som följer efter komparationen 

med råttan, visar också ett innehåll som ytterligare bidrar till karaktäriseringen av 

Henrys personlighet. Detta sker genom en förhållandevis lineärt återberättad handling. 

Till och med uttrycket ”beginning” finns med bland strofen. 

He lived like a rat,
with a thatch of hair on his head
in the beginning.

85 Se Nyman. s. 32-34.
86 Ibid., s. 32-34.
87 Min översättning av ”rat”. Se i övrigt Berryman, 2014, s. 15.
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Henry was not a coward. Much.
He never deserted anything; instead
he stuck, when things like pity were thinning.

    

     I nästkommande strof sker vad som kan betraktas som en utveckling från detta 

deskriptionsplanets gränsland, där man istället kan se tecken på att Berryman använder 

greppet introjektion. Greppet är för övrigt menat att använda som resonemang för att 

förtydliga att jaget identifierar sig med Henrys historia/kvalitéer. För att resonera kring 

detta ska jag återgå till fenomenet där jaget i dikten träder fram i bilden. Vad själva 

förskjutningen i dikten handlar om är att detta ”jag” får en mer aktiv roll och där 

påverkar/reagerar på vad som tidigare varit (av mig betraktat) som en kortare 

redogörande historik om ”Henry”. Exempelvis ses i andra strofens avslutande rader hur 

jaget bekräftar Guds attityd gentemot Henry; ”That's true- My lass is braking. / My 

brass is aching. Come & diminish me, & map my way”. Det för på så sätt Henrys talan 

genom att bekänna dennes ödets ironi. Detta fenomen är värt att stanna till vid. Det ter 

sig snarast som att jaget har gjort Henrys liv/historia till sin egen, och detta genom en 

direkt anknytning. De senast exemplifierade raderna må vara av förhållandevis 

deskriptiv karaktär, men det finns också det kraftfulla uttrycket ”diminish me” vilket 

korresponderar till den till synes förödmjukade ”Henry” som ”Gud” berättar om i 

inledningen. Av greppet ”introjektion” finns det därmed en potentiell möjlighet till att 

det femte stadiet inträffar.

Sång ”14” Tre strofer. 

Life, friends, is boring. We must not say so.
After all, the sky flashes, the great sea yearns,
we ourselves flash and yearn,
and morover my mother told my as a boy
(repeatingly) 'Ever to confess you're bored
means you have no

Inner Resources.' I conclude now i have no
inner resources, because I am heavy bored.
Peoples bore me,
literature bores me, especially great literature,
Henry bores me, with his lights & gripes
as bad as achilles,

who loves people and valiant art, which bores me.
And the tranquil hills, & gin, look like a drag
and somehow a dog
has taken itself & its tail considerably away
into mountains or sea or sky, leaving
behind; me, wag.

Det redogörande språket märks även av i denna dikt där innehållet är förhållandevis 

sakligt berättat. Här ses också figuren ”Henry” men till skillnad från föregående dikt har
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denne mindre utrymme. Det är överlag diktens ”jag” som kontrollerar innehållet vilket 

uttrycker sin synnerligen ödesmättade deprimerade upplevelse redan presenterat i första 

meningen; ”Life, friends, is boring”. Dikten kan påstås ge inblick i meningslöshetens 

rum. Då och då sker emellertid tillfällen där denna upplevelse avbryts och istället 

lämnar plats för en naturbesjälning.

     Det vore möjligt att påstå att det i dikten finns en sorts moralisk kraft som präglar 

subjektets uttrycksvilja. Med en återblick på anslaget där upplevelsen av 

meningslösheten presenteras, bör detta inte minst tolkas som en ren antydan om att jaget

vill in känslan av meningslöshet, men hindras;”We must not say so”. Diktens ”jag” slås 

alltså av ett moraliskt dilemma som gör att detta inte till fullo vill gå in i denna 

möjligtvis ångestladdade upplevelse. Detta ”förhinder” medför emellertid inte att jaget 

låser fast sig, snarare tvärt om; ”After all, the sky flashes, the great sea yearns, / we 

ourselves flash and yearn”. Det är ett kort stycke naturbesjälning som faller inom den 

lyriska erfarenhetens tredje stadium. Här finns emellertid en viss reservation att ha i 

åtanke. Samtidigt som naturscenen kan betraktas ha sin förklaring i att subjektet 

projicerar sin inre känsla och på så sätt förmår att personifiera naturen genom att införa 

ett ”vi”, så ligger det här i underton av dessa rader en jämförelse. Berryman tycks 

samtidigt gestalta jaget som fullkomligt alienerat, inte bara från människor runt 

omkring, utan också från naturen. På samma gång som 

naturbesjälningen/personifieringen inträffar så illustrerar Berryman alltså hur diktens 

”vi” är helt identifierade med naturen. De är varandras like, de uttrycker samma känsla. 

Detta fenomen är i sig självt tecken på ett femte stadium. Här handlar det samtidigt om 

en förstärkning av polariteten mellan det enskilda subjektets (jaget) emotionella 

isolering och vi:ets till synes frigjorda känsloliv. Den här typen av femte stadium är 

alltså av annat slag än hur ett femte stadium vanligen uppnås.88 I Berrymans dikt är det 

subjektet som betraktar hur utomstående parter finner samklang med objektet som i det 

här fallet är naturen. 

     Så långt har det redogjorts för hur Berryman med sitt till synes 

redogörande/deskriptiva språk  visar tillfällen där flera stadier samverkar. I det nästa 

sker en ytterligare stadiemässig utveckling som i det här fallet exemplifieras av den 

versalt presenterade symbolen ”Inner Resources”. Detta om ”Inre Resurser” 

korresponderar till diktens motiv om meningslöshet. Vad som framgår av raderna; ”and 

morover my mother told my as a boy / (repeatingly) 'Ever to confess you're bored / 

88 Då hela Nymans studie i stort är menad som exempel på hur lyrikanalys enligt teorin om lyrisk 
erfarenhet kan gå till, förekommer det olika situationer för det femte stadiet. För allmän definition om 
stadiet se Nyman. s. 29.
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means you have no // Inner Resources.' I conclude now i have no / inner resources, 

because I am heavy bored”, är att ”Inre Resurser” är något som jaget upplever sig sakna.

Här är för övrigt bekännelsen tydlig, det står till och med utskrivet att det handlar om en

sådan typ av framförande. Vad raderna samtidigt meddelar är att denna symbol 

konstrueras genom att jaget vänder sig mot sitt minne, där här det även sin mors 

moraliska röst. Tematiken om moral korresponderar till första strofens första vers och 

får en direkt förstärkning av upprepningarna i andra strofen där Berryman skriver 

”bored”, ”bores” etc.

    I slutet av andra strofen sker en liknande stadiemässig samverkan som i sång ”13” (ett

första stadium sågs för övrigt samverka i 2:a och 3:e versen i första strofen). Skillnaden 

är emellertid att det är en samverkan mellan ett tredje och ett första stadium. Berryman 

skriver: ”Henry bores me, with his lights & gripes / as bad as achilles”. I denna 

personifikation ses också ett ”som”, men det är denna gång ingen jämförelse till ett djur 

utan till den mytologiska figuren ”achilles”, som av allt att döma tycks avspegla något 

av de ”inre resurser” som jaget i dikten inte besitter; ”as bad as achilles, / who loves 

people and valiant art, which bores me”.89

     En tillfällig naturbesjälning tar senare vid i nästkommande rad; ”the tranquil hills”, 

där det återigen handlar om en företeelse som sker bortom jagets möjligheter att kännas 

vid. Ytterligare ett komparationsstadium inträffar i nästkommande rad (här kursiverat av

mig); ”look like a drag”. Det är emellertid oklart vem det är som jämförelsen gäller. Är 

det ”achilles”? Eller är det riktat till jaget? Oavsett svaret på detta sker det i den tredje 

strofens avslutande rader en personifiering mellan diktens ”jag” och en hund; ”and 

somehow a dog / has taken itself & its tail considerably away / into mountains or sea or 

sky, leaving / behind; me, wag.” Det skulle kunna påstås att jaget tar sig an djurets mask

likt jaget som i sång ”13” tog sig an figuren Henry. Ur det perspektivet träder ett möjligt

identifierings-scenario fram. Det handlar emellertid om en form av personifikation 

enligt ”bestifierings'figuren'”.90 Vad denna denna personifikation har för funktion är att 

den reflekterar porträtteringen av jagets dystra känslotillstånd, det är som att det vill 

identifiera sig med annat än människor. Ett djur förekommer för övrigt i föregående 

dikt. Även där rörde det sig om en jämförelse, skillnaden är här att det rör sig om ett 

sorts ”som-om” stadium, där jämförelsen meddelar att jaget uppfattar sig självt som om 

det vore en hund, det har här en funktion att avspegla jagets sentimentalitet.

     Till skillnad från föregående dikt illustrerar den här dikten ett koncentrat av den 

lyriska erfarenhetens olika stadier. Likt sång ”13” förekom naturtematik och figurer, 
89 ”inre resurser” min översättning ”inner resources”. Se i övrigt Berryman, 2014. s. 16
90 Se Nyman. s. 406. 
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dessa blev medel för emotionella uttryck, men vilket grepp har Berryman om denna 

dikt? Jag vill här påstå att det inte finns en tydlig linje som skiljer introjektion från 

extrajektion, utan att dessa grepp snarare går in i varandra. För att belysa problematiken 

börjar jag här med greppet extrajektion. I andra och tredje versen i första strofen ter sig 

subjektet som en betraktare åt yttre faktorer, det iakttar vi:ets symbios med naturen. 

Händelsen är alltså förlagd utanför jagets närvaro med detta föremål. I nästkommande 

skede börjar jaget emellertid att spekulera, det vill säga att det vänder sig till sitt inre liv.

Man kan också påstå att det söker att legitimera sin känsla av meningslöshet genom att 

erinra sig sin moders påstående. Gränsen mellan de båda greppen är i vilket fall som 

helst diffus, varför mitt påstående inte bör ses som självklart. 

     Ur den synpunkten behöver således ingen av greppen vara giltiga, utan det kan röra 

sig om olika stadier, att Berryman låter subjektet leva ut sitt känsloliv och fantasier utan 

att dessa grepp ska vara inblandade. En dikt kan därmed analyseras utan att behöva 

använda de olika greppen extrajektion och introjektion.

Sång ”67”. Tre strofer

I don't operate often. When I do,
persons take note.
Nurses look amazed. They pale.
The patient is brought back to life, or so.
The reason I don't do this more (I quote)
is: I have a living to fail– 

because of my wife & son—to keep from earning.
–Mr Bones, I see that.
They for these operations thanks you, what?
not pays you. – Right. 
You have seldom been so understanding.
Now there is further a diffculty with the light:

I am obligaded to perform in complete darkness
operations of great delicacy
on my self.
–Mr Bones, you terrifies me.
No wonder they don't pay you. Will you die?
–My
                      friend, I succeeded. Later.

I tidigare dikter har det redogjorts för att det i Berrymans poesi förekommer olika 

stadier, samt om hur greppen extrajektion och introjektion kan användas i analysen, 

alternativt uteslutas helt. Likt föregående dikt ger sång ”67” ett liknande exempel på hur

Berryman arbetar med en symbol som också i det här fallet bär på existentiella 

undertoner. Just existentiell syftar för övrigt på någon form av livskris. Överlag är sång 

”67” ett exempel på där olika stadier är förhållandevis frånvarande, dock inte 
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obefintliga. Nedan kommer jag redogöra stadiet/erna men också illustrera hur dikten i 

stort är exempel på där Berryman återigen gränsar åt extrajektion.

     Att döma dels från anslaget ”I don't operate often ” samt uttrycket ”Nurses look 

amazed” är den här diktens utgångsläge en sjukhusscen där påtagliga fenomen inträffar; 

”The patient is brought back to life, or so”. Det är här som att Berryman velat gestalta 

upplevelsen om att vara halvt levande halvt död där ”operation” står som symbol för en 

livsuppehållande aktivitet, en konstgjord andning. Berrymans subjekt går emellertid inte

in i vad som kan tolkas som ett förhållandevis positivt fenomen, att vara i livet och 

bejaka dess kvalitéer, utan här märker man av ett liknande ”hinder” som inträffade i 

föregående dikt. Anmärkningsvärt är också att jaget inte till fullo går in i något av 

motivet om att vara död eller om att få en ny chans. Jaget i dikten förklarar sig och 

framhåller istället:”The reason I don't do this more (I quote) / is: I have a living to 

fail–”. Subjektet håller sig på så sätt kvar i upplevelsen av att vara i ett  mellanting. 

Uttrycken ”living” samt ”fail” är här effektfulla detta motiv. De korresponderar till 

fjärde versen i första strofen, har funktionen att dels reflektera en sorts potentiell 

dödslängtan, dels reflekterar de också ett sorts lidande eller tvång om att hålla sig vid liv

och hjälpa hustrun och sonen vilket förtydligas av nästkommande rad; ”because of my 

wife & son—to keep from earning”. 

     Överlag är dikten ett tecken på där jaget reflekterar över sin tillvaro, men det söker 

inte på något sätt efter livets mening eller heller rannsakar sig självt för att ta sig vidare. 

Det finns i dikten heller inga stadier som utmärker sig mer än ett ”som om” stadium i 

andra strofens andra versrad, vilket ges av att figuren ”Bones” träder fram och en dialog

uppenbarar sig. Det visar sig där att diktens ”jag” svarar ”Bones” som om denne hade 

hört figuren;” –Mr Bones, I see that. / They for these operations thanks you, what? / not 

pays you. – Right”.

     Vad som i övrigt utmärker detta andra stadiet (som om) är att det förekommer en 

liknande laboration av olika subjekt, eller kanske snarare olika röstlägen, vilket också är

bekant från sång ”13”. Det gör att det i allmänhet är svårt att avgöra om vem ”jaget” i 

dikten är. Ur en alternativ tolkning kan man påstå att diktens ”jag” och ”Bones” 

potentiellt sätt kan vara samma person. Det här skapar en stämning av identitetslöshet 

som korresponderar till motivet om att vara levande död, att inte ha någon tillhörighet 

till något av tillstånden Ur det perspektivet kan man också se det som att denna ”Bones”

ger diktens ”jag” ett namn, en titel, en identitet vilket väcker associationer om att 

Berryman gestaltar en inre monolog, där ”Bones” därmed är jagets tredje person. Det är 

alltså liknande princip som visade sig förekomma i sång ”13” men istället svarar här 
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”Bones” för förskjutningen. I de tre avslutande raderna skriver Berryman; ”No wonder 

they don't pay you. Will you die? / –My  / friend, I succeeded. Later” Med hänvisningen

till den påstådda monologen uppkommer en antydan om ett eventuellt femte stadium- 

där ”Bones” och jaget sammanförs mot en enhet. Om detta inträffar är emellertid oklart.

Raderna lämnar läsaren i ovisshet vilket tycks vara just den uppfattning som subjektet i 

dikten har om sin tillvaro.

     Genom att hålla sig till gränslandet av extrajektion redogör Berryman för tillståndet 

att vara i ett sorts mellanting av liv eller död. Det märks genom att det deskriptiva 

språket medför att Berryman inte gör några större utvecklingar av subjektets 

känslo/mentala liv- men däremot förmår att skapa stämningen av detta genom att låta 

operation verka som överhängande symbol för denna tematik. Genom att låta ett par 

som-om uttryck vara i bakgrunden formulerar han dessutom subjektets känslighet inför 

båda dessa tillstånd (levande, död). Dikten har på det sättet en existentiell prägel på sig. 

Sång ”68” Tre strofer. 

I heard, could be, a Hey there from the wing,
and I went on: Miss Bessie soundin good
that one, that night of all,
i feelin fair mysef, taxes & things
seem to be back in line, like everybody should
and nobody in the snow on call

so, as I say, the house is givin hell
to Yellow Dog, I blowin like it too
and Bessie always do
when she make a very big sound-after, well,
no sound– I see she totterin– I cross which stage
even at Henry's age

in 2-3 seconds: then we wait and see.
I hear strange horns, pinetop he hit some chords,
Charlie start Empty Bed
they all come hangin Christmas on some tree
after trees thrown out–sick–house's white birds',
black to the birds instead.

En något annorlunda bekännelsedikt är sång ”68”. Man ser här inte samma redogörande 

språk som är utmärkande för de tidigare dikterna. Här ses figuren ”Henry” men denne 

har inte samma funktion som tidigare, utan ter sig mer som ett tillfälligt föremål och har

ingen direkt talan, ”Henry” får ingen identitet. Det förekommer även andra namn och 

dessa är av större funktion i dikten. Namnen i sig visar att Berryman använt sig av 

musikaliska referenser, och det är främst detta fenomen om musikalitet, eller snarare 

hörselförnimmelse, som kommer bli medel för djupare analys.
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     Inledningsvis vill jag påpeka att fenomenet om hörselförnimmelse gör att man kan 

tala om ett tredje stadium, men den här dikten gör det också möjligt att stanna vid det 

tredje stadiets första underkategori; subjektiv respektive objektiv inkänning.91 Innan jag 

utvecklar detta vill jag betona att det alltså finnas en skillnad i att känna sig in sig 

genom projicering, och att känna sig in genom förnimmelse. Den först nämnda såg man 

exempelvis vara gällande i sång ”14” där det bland annat handlade om besjälning, alltså 

att ett subjekt genom att använda sig av sitt känsloliv bekantar sig med omgivningen.92 

Förnimmelse handlar emellertid om att ett subjekt uppfattar, reagerar, och i det här fallet

sker detta genom hörseln.

    Hur Nyman definierar begreppen subjektiv/objektiv inkänning är som bekant att man 

med subjektiv inkänning kan tala om att stämningen i dikten främst bestäms av ett 

subjektets konstanta känslotillstånd, medan man med objektiv kan se att subjektet 

påverkas av yttre företeelser och i regel växlar i humöret.93 I den här dikten vore det 

alltså fråga om en objektiv inkänning, vilket här resulterar i jaget i dikten ändrar 

inställning. Vid ett tillfälle befinner sig jaget ett sorts osäkert tillstånd och är på gränsen 

till inbilla sig om vart det hör ropet (”Hey”); ”I heard, could be, a Hey there from the 

wing”. Jaget är emellertid väl medveten om realiteten, det vet att ropet inte kom ”from 

the wing”. Jagets medvetenhet förklaras av att det finns ett ”som-om” i texten vilket här 

ges av ”could be”.94 I nästa skede växlar subjektet över till att förnimma sig om en 

musikalisk referens; ”and I went on: Miss Bessie soundin good”. På det sättet känner 

alltså subjektet in sig i omgivningen genom att använda sig av sitt sinne, det är genom 

detta som det orienterar sig i tillvaron.

     Vad som i övrigt skiljer sång ”68” från de tidigare dikterna är att det i den här dikten 

är något problematiskt att följa subjektets drift om att nå till enhet med omgivningen 

(objektet). Trots att det går att påstå att det finns en polaritet mellan vad som är verkligt 

(vad som är ”verkligt” är de vardagliga associationer jaget stundtals gör, se exempelvis 

andra strofens första versrad) och påhittat, alltså inbillat själv av subjektet (se tidigare 

resonemang och första versen i första strofen), är det något som saknas för att 

polariteten ska lösas upp och där enhet därmed är uppnådd. Anledningen till detta påstår

jag ligga i att diktens motiv är aningen oklart- vilket i sin tur leder till att det inte finns 

någon direkt spänning i denna polaritet. 

91 Se Nyman. s. 20f. För Nymans exempel på begreppen se sid, 24f. 
92 Besjälningen som aktivitet för närmande av omgivningen bör i sång ”14” ses med viss reservation. I 

fallet om sång ”14” vill jag påstå att det snarare framkom en tematik om att subjektet istället för att 
närma sig omgivningen snarare distanserade sig från den. Se mina resonemang om detta på sid, 20.

93 Se Nyman. s. 24.
94 ”som om” är här inte menat som översättning av ”could be”. En mer lämplig översättning av ”could 

be” vore exempelvis ”kunde vara”. Se i övrigt Berryman, 2014, s. 75.
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     Det förekommer inte desto mindre stadier, ett andra stadium redan i första versen, 

vidare ses också ett första stadium i andra strofens första versrad (här kursiverat av 

mig); ”so, as I say, the house is givin hell”. Den jämförelsen Berryman valt här är, 

paradoxalt nog, inte särskilt kraftfull. Vad jämförelsen i sig självt gör är egentligen att 

den upprepar att subjektet, så att säga, fått grepp om verkligheten. Subjektet gränsar i 

första versen till att inbilla sig att denne hört ropet ”från en vinge”, det vänder sig sedan 

åt att erinra en musikalisk referens ”Miss Bessie soundin good”.95 Därefter redogör jaget

om sin tillvaro; ”that one, that night of all, / i feelin fair mysef, taxes & things / seem to 

be back in line, like everybody should”. Jämförelsen saknar alltså estetisk kraft, den ger 

förvisso ett sken av att subjektet uppfattar sitt hem/”huset” som en plats där det råder 

osämja, men detta ter sig mer sig som en blott vardaglig association bland flera.96 Det är

som att jaget genom objektiv inkänning förmår att röra sig i ett sinnligt landskap och då 

och då göra nedslag i sitt vardagsliv. 

     Berryman gör inte desto mindre detta på ett poetiskt vis, i den meningen att han låter 

olika verb korrespondera till mer, vad jag kallar för, tillfälliga motiv, som exempelvis i 

andra strofens första och andra vers: ”so, as I say, the house is givin hell / to Yellow 

Dog, I blowin like it too”, där ”blowing” korresponderar till ”givin hell”. Subjektet 

meddelar alltså att det själv är med och bidrar till den antydda konflikten.

     Det är objektiv betingad förnimmelse som karaktäriserar den här dikten. De fåtal 

stadier som här är urskiljbara har funktionen att meddela detta subjektets känslighet. Det

är något oroligt men anar verkligheten. 

Sång ”73 / Karesansui, Ryoan-ji”. Fyra strofer.

The taxi makes the vegetables fly.
'Dozo kudasai,' I have him wait.
Past the bright lake up into the temple,
shoes off, and
my right lek swings me left. 
I do survive beside the garden I

came seven thousand mile the other way
supplied of engines all to see, to see.
Differ them photographs, plans lie: a 
how big it is!
Austere a sea rectangular         of sand by the oiled mud wall,
and the sand is not quite white: granite sand, grey,

–from nowhere can one see all the stones– 
but helicopter or         a Brooklyn reproduction
will fix that– 

95 ”från en vinge” är min översättning av ”from the wing”. Se i övrigt Berryman, 2014, s. 75
96 ”huset” är min översättning av ”the house”. Se i övrigt Berryman, 2014. s. 75.
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and the fifteen changeless stones in their five worlds
with a shelving of mobing moss
stand me thought of the ancient maker priest.
Elsewhere occurs–I remember–loss.
Through awes & weaters neither it increased
nor did one blow of all his stone & sand thought die.

Denna dikt är likt tidigare tecken på där Berryman använder ett förhållandevis gåtfullt 

symboliskt språk. Dikten väcker associationer åt att Berryman ställer upp den hastiga 

tillvaron med ständig rörelse och jäkt som motpol till en mer kontemplativ tillvaro. Man

följa hur subjektet strävar sig fram bland olika föremål, men som vanligt tycks finna sig 

alienerad. Med den här dikten som exempel kommer jag att redogöra för hur den kan 

fungera som illustration över där extrajektion övergår till introjektion, där olika stadier 

likt tidigare dikt inte heller är särskilt kraftfulla.

     Vad som utmärker det extrajektiva greppet ligger här i att subjektet gång på gång gör

förhållandevis hastiga registreringar av olika föremål/objekt som denne möter på. Detta 

spår kan man urskilja redan i första strofens inledande versrader där en personifiering av

den mer deskriptiva typen går över till en språkförändring, varvid ett ”jag” senare 

presenteras, och en spontan naturbild ges i nästa rad. Det är som att jaget har en drift om

att ständigt behöva finna nya intryck/föremål för att ta sig vidare. Vad som är särskilt 

utmärkande är alltså att objekten till en början inte tycks ha någon betydelse för 

subjektet i fråga.

     I passagen i tredje strofen antas emellertid en utveckling. Här påbörjas förvandlingen

av vad som tidigare betraktats som förhållandevis livlösa objekt; ”stones”, ”moss”, 

”vegetables”, ”lake”, ”sea”, ”taxi”, ”helicopter”. De saknar ännu ett väsen. De ter sig 

som objekt som blott passeras förbi, men Berryman närmar sig nu greppet introjektion. I

fjärde strofen skriver Berryman senare att; ”–from nowhere can one see all the stones– / 

but helicopter or a Brooklyn reproduction / will fix that–” och här påbörjas en form av 

expansion av elementens andliga sida. Det är ett par suggererande rader där ”stones” 

laddas  med mystiska villkor, vilket understödjs av det något diffusa syftningen 

”Brooklyn reproduction”. Diktens ”jag” byter här även perspektiv. Det går från att vara 

ett objekt till att bli en betraktare. Märk i övrigt här skillnaden med sång ”14”, i det här 

fallet kommer Berryman låta elementen/föremålen ha betydelse för subjektets inre, det 

håller på att skapas en personlig relation. 

     Denna till synes andliga linje utvecklar Berryman vidare i fjärde strofen där 

föremålsvärlden får buddhistiska värderingar;  ”and the fifteen changeless stones in 

their five worlds / with a shelving of mobing moss / stand me thought of the ancient 

maker priest”. Detta ”jag” har successivt öppnat sitt medvetande mot helt andra 
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dimensioner; ”–from nowhere can one see all the stones–”, vart befinner man sig om 

man befinner sig ”ingenstans” om inte i ett sorts meditativt tillstånd?97 Det är alltså inte 

emotionella värden som präglar den här dikten utan främst mentala sådana. 

     I sista strofen vänder sig jaget mot sitt minne, den inre spekulationen, (”I 

remember”), det är en kort korrespondens till första strofens sista versrad; ”I do survive 

beside the garden” varvid man kan associera till motivet om att inte vara i kontakt med 

sitt inre landskap. Här är det alltså anmärkningsvärt att Berryman med det introjektiva 

greppet inte låter subjektet vara kvar i det meditativa tillståndet. Snarare är det som att 

han lämnar detta för att istället låta en personifiering träda fram; ”Through awes & 

weaters neither it increased / nor did one blow of all his stone & sand thought die.” Här 

framkommer en motbild till vad jaget i dikten upplever och vad ”the ancient maker 

priest” befinner sig i för tillstånd. Det kan beskrivas som att Berryman med den här 

dikten har gestaltat rotlösheten i en materiell värld där de olika föremålen, till en början 

beskrivna som livlösa objekt illustrerar stress och jakt där det handlar om att ständiga 

förflytta sig för att finna något nytt som ger mening åt det inre livet. Jaget framstår som 

en betraktare åt det eviga livet som bara finns i den immateriella världen.

1.9 Diskussion

Med hjälp av Nymans teori om lyrisk erfarenhet har jag velat undersöka detta fenomen i

John Berrymans poesi. Jag har med anknytning till Nymans begrepp velat genomföra 

lyrikanalys på fem dikter tagna ur Berrymans 77 Dream Songs. Det har varit mitt syfte 

att undersöka om teorin överensstämmer med en typ av poesi som är skriven av en 

amerikansk poet och som hör till en av flera olika riktningar som Nyman inte tar upp i 

sin studie. En bakomliggande tanke var att Nymans teori främst lämpar sig till 

modernistisk poesi och inte den ”bekännande” poesi som uppkommer i Amerika vid 

1950-talet. Studien visar att denna teori är fullt applicerbar på åtminstone fem dikter ur 

verk. Det har visat sig att Berryman låter ett subjekt besjäla och personifiera företeelser. 

Det har också visat sig att det förekommer jämförelser av olika slag- till djur eller 

mytologiska figurer. Och även att greppen ”extrajektion” och ”introjektion” var 

identifierbara.98 Dessa stadier och grepp hör inte blott till modernismens ideal, utan 

gäller också bekännelsepoesin.

97 ”ingenstans” är min översättning av  ”nowhere”, se i övrigt Berryman, 2014, s. 80
98 Se Nyman. s. 32-34.
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     Hur förhåller sig mitt resultat i förhållande till Nymans resultat? I förhållande till 

Nymans studie handlar resultatet där om att diktare inom symbolismen respektive 

realismen vänder sig åt olika, vad man kan kalla för världar. De har olika intressen. 

Gällande för symbolismen är diktare enligt Nyman mer inriktade på att belysa en inre 

emotionell värld, medan diktare hemmavarande i realismen ter sig mer av det konkreta 

slaget, och är därmed intresserad av att belysa en yttre värld.99 Hur som helst 

förekommer inte desto mindre olika ”stadier” i varierande grad oavsett riktning eller 

”ism”.100 Ett undantag är emellertid enligt Nyman surrealismen, vilket är av den enkla 

anledningen att surrealisterna inte skapar ett förhållande mellan verklighet och fiktion, 

dock förekommer personifieringar, metaforer etc.101 Men som Nyman framhåller skiljer 

sig surrealisterna på grund av att de ”arbetar med rena imaginationer”.102 Fantasin gör 

alltså avkall på verkligheten. I förhållande till Berrymans poesi vill jag påstå att den inte

är jämförbar med den surrealistiska diktningen. Snarare visar Berryman exempelvis som

i sång ”13” där han inleder med ett första stadium, går över till ett andra och tredje etc. 

Det finns på så sätt ett samspel mellan vad som betraktas som en deskriptiv värld och en

mer poetisk sådan (där fantasi, känslighet etc. förekommer i variation). Deskriptiv är 

som tidigare förklarat i regel det område där en diktares språk är mer redogörande, och 

där uttrycken är av mindre estetiskt värde. Det förekom i Berrymans diktning tillfällen 

där episoder av ett mer deskriptivt slag trädde fram, men Berryman visar därefter på att 

han tar avstånd från detta och istället exempelvis låter ett subjekts emotionella eller 

mentala liv bryta detta mönster. 

     Angående de subjektets emotionella liv vill jag påstå att känslorna då och då 

uppträder som mer konkreta fenomen, där alltså enkla verb karaktäriserar en figurs 

attityd, tillstånd. Känslorna låter sig inte ofta breda ut sig över ett landskap mer än 

tillfälligtvis (exempelvis sång ”14”), snarare har de funktionen att de belyser två 

figurers (jaget inräknat) kommunikation, där det är vanligt ett drama uppkommer. 

Tydligast var detta i sång ”13” där dramat utspelade sig i ett någon oklar miljö 

(återkommer till detta), men likväl dramatiserades Henrys eller också jagets liv med 

hjälp av ”Gud” och ”Bones” som antagonister. Dramat i sig kan emellertid variera från 

dikt till dikt. Exempelvis i sång ”67” är den emotionella kommunikationen mellan 

diktens ”jag” och ”Bones” aningen sparsam, och mer framträdande är där att jaget har 

försatt sig i tillstånd där det reflekterar över sin tillvaro. Det handlar exempelvis sällan 

99 Nyman. s. 414.
100 För att få inblick i variationen av olika stadier bör man se hela Nymans studie. 
101 Nyman. s. 414.
102 Nyman. s. 415
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om att ett subjekt projicerar känslor till den grad att det skulle kunna jämföras med 

extasen, utan oftare som i sång ”67” är det just de kortare uttrycken som markerar ett 

tillstånd, där redogörelsen senare fortskrider framåt. 

     Som det påpekades tidigare finns ingen självklar miljö för vart subjektet är placerat. 

Med miljö avses exempelvis naturlandskap, stad, eller kanske är endast subjektet 

upptaget med inre filosofisk spekulation. I Berrymans dikter varieras snarare olika 

miljöer. Det kan handla om att dialogen mellan två parter avbryts där ett tillfälligt 

naturföremål kommer in i bilden. Vidare kan subjektets medvetande (spekulation, 

minne, redogörelse, attityd) växla över till en/flera musikalisk referens. Dikterna har på 

det sättet flertalet kategorier, varför det på så sätt försvårar tolkningen av subjektets 

önskan/vilja att identifiera sig med omgivningen (objektet). Vad jag från analysen 

emellertid kan se som återkommande för en potentiell identifiering, har vanligen 

resonerats utifrån relationen mellan två subjekt. Detta är ett fenomen som inte 

uppkommer i Nymans studie, utan där handlar det vanligen om att jaget vill gå utanför 

sig självt, eller som Nyman skriver; ”spränga jagmedvetandets snäva fjättrar”.103 Då 

tillfället har uppstått i Berrymans poesi kan det snarare röra sig om att två ensamma 

”jag” (subjekt) vill förenas, bli till ett.

     Angående figurerna vill jag också hävda att det finns en problematik värd att ha i 

åtanke. Hur ska de tolkas? Vad har de för funktion? Ska de blott betraktas som objekt i 

poesin som subjektet förhåller sig till, eller är figurerna vad subjektet i dikten i själva 

verket har projicerat fram, alltså att de vore tagna ur dennes fantasi? Det finns i min 

mening inget entydigt svar på den frågan. Likväl har jag i flera dikter hävdat att detta 

femte stadium kan sökas i polariteten mellan exempelvis diktens ”jag” och ”Henry”, 

eller jaget och ”Bones”. 

     Denna problematik medför vidare att en gränsdragning liknande den som Nyman gör

om symbolismens ”inre” värld eller realismens ”yttre” värld är förhållandevis 

svårdragen.104 Med ett något banalt påstående kan man tolka det som att drömmen är ett 

tecken på att en person (subjekt) vänder sig inåt i vilket det redogör för dess innehåll, 

där det på så sätt är den inre världen som dominerar. Berryman experimenterar med 

subjektet, med omgivningen, och i en dikt förekommer inte alltid blott ett subjekt som 

senare lägger ut sina inre idéer eller emotioner. De olika element som en dikt kan ha; 

föremålsvärld, miljö, subjekt, emotioner, etc. förekommer i varierande grad och motivet

103 Nyman. s. 407.
104 Jag använder de citerade uttrycken om det ”inre” och det ”yttre” som en övergripande beskrivning på 

de två skilda ismerna symbolism och realism och deras karaktäristiska riktning. För citaten, se 
Nyman. s. 414.
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är inte alltid självklart. Allt som allt medför detta att det skapas ett sorts mellanting av 

det inre och det yttre, en sorts gråzon. 
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	1 Inledning År 1969 ger poeten John Berryman ut sitt omfångsrika diktverk The Dream Songs.1 Det består av två diktverk 77 Dream Songs (1964) och His Toy, His Dream, His rest (1968) och innehåller sammanlagt 385 dikter. Det är emellertid ingen samlingsvolym i den meningen att det sammanfattar hela hans produktion, det är en samling av ”drömsånger” vilket innebär att det finns vissa gemensamma nämnare i dikterna.2 Just titeln The Dream Songs antyder på förhand att dikterna kommer vara av ett särskilt slag, att drömmen i sig är inte alltid tydlig i sitt budskap och att innehållet kan skifta.. John Berryman hör till den riktning som kallas bekännelsepoesi, något som allmänt betyder att man tagit sitt liv som källa till poesin. Men vad innebär detta rent estetiskt i förhållande till den lyriska erfarenheten? Vad som är ”lyrisk erfarenhet” är ett ämne som den svenske filosofen Alf Nyman undersöker i studien Begreppet lyrisk erfarenhet med undertiteln Kunskapsteoretiska och estetisk-psykologiska studier i symbolisk och realistisk diktning.3 Nymans studie kan ses som ett försök att göra poesin till en mätbar företeelse, det vill säga en egen vetenskapstyp. I Nymans teori förekommer sedvanliga poetiska/retoriska företeelser som exempelvis metaforer och jämförelser, men dessa hör till vad Nyman kallar för ”stadier” i poesin.4 Det är dessa som en tolkare/analytiker urskiljer och i vilket man senare får fram ett resultat om vad som är utmärkande i poesin. Nymans studie är utgiven 1958 och materialet består av modernistisk europeisk poesi. Förutom att Nymans studie utkommer drygt tio år innan Berryman ger ut The Dream Songs, skiljer sig också Berrymans poesi från det material Nyman tar upp. Poeter hemmavarande i bekännelsepoesin har i regel tagit avstånd från modernismens estetiska ideal om att i dikten vara opersonlig och istället har de sökt sig till att ta det privata livet som inspiration.5 Vad detta bland annat resulterar i är det finns en grundläggande skillnad i hur de diktare Nyman studerar, och den diktare jag valt här, använder sig av subjektet i dikten. Vad som enligt teorin om lyrisk erfarenhet är betraktat som subjekt är i regel personen, figuren, gestalten i dikten, det är alltså inte den biografiska författaren. I allmänhet är det också endast ett subjekt. Vad Berryman emellertid gör är att föra in flera olika figurer i sina dikter och genom detta också som ett sätt att dramatisera berättelsen. Eftersom Berrymans poesi ligger utanför modernismens estetiska ideal vore det därför fruktbart att skapa ett möte mellan Nymans teori om lyrisk erfarenhet och John Berrymans The Dream Songs. Detta kan vidare ses som en del i forskningen om John Berrymans poetiska metod, och att studera en poets metod kan göras på flera sätt. Bara för att nämna några kan man exempelvis belysa poesin genom att använda sig av författarens biografi, eller så kan man fokusera på att jämföra ett verk med andra av samma (och andra) författare och på så sätt se likheter och skillnader. Sist nämnda perspektivet har exempelvis Bo Gustavsson i studien The Soul Under Stress.6 Gustavsson har där fokus på den kulturella kontexten och hur postmodernismens ideal bistod med att forma Berryman som poet.7 En annan författare, Elias Schwieler, har i studien Mutual Implications Otherness in Theory and John Berrymans poetry of Loss en tematisk inriktning på Berrymans poesi, med fokus på ”förlust”.8 Det finns alltså en förhållandevis bred forskning på Berrymans poesi och perspektiven varierar. En bakomliggande ambition är därför att med hjälp av Nymans teori illustrera Berrymans metod.
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