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Inledning 

Göran Tunström har hyllats som en av Sveriges stora berättare. Han skrev i flera genrer 

men det är prosaverken, framför allt romanerna, som fått mest uppmärksamhet. 

Författarskapet är rikt och mångskiftande, bibliografin rymmer tjugoåtta verk, ändå är 

det påtagligt sammanhängande. Flera av Tunströms teman och motiv återkommer gång 

efter gång i olika former och gestaltningar. Också det sätt på vilket han angriper sitt 

litterära stoff – hans ärende och metoder – skymtar som en underström genom hela 

författarskapet. Särskilt tydliga blir dessa metoder i poesin, en del av Tunströms 

författarskap som kanske hamnat lite i skugga bakom prosaverken, men som han rönte 

stora framgångar med, inte minst under 70-talet.  

   Ämnet för den här uppsatsen är Svartsjukans sånger, en diktsamling som kom ut 1975 

och som mer och mer framstår som en av periodens mest intresseväckande böcker.1 

Svartsjukans sånger skildrar en förlust, en kris, en återkomst. Den skildrar ett fall ut ur 

gemenskapen: ett fall ut ur de relationer som i Tunströms diktade värld är tillvarons 

bärande element. Den skildrar en hadesvandring och en kamp för att återfinna och 

återvinna tillvarons mening. Detta gestaltas på flera nivåer i texten. Förlusten, fallet, 

svindeln, är en del i en rörelse. Rörelsen leder från ett tillstånd av relativ trygghet till 

olika personliga sammanbrott och förluster till en mödosam vandring tillbaka mot en ny 

livshållning och en på ny grund byggd gemenskap. 

  

Syfte 

I den här uppsatsen studerar jag vägen tillbaka – i syftet att utforska det sätt på vilket 

Tunström tar sig an utmaningen att söka ett språk som gör återuppbyggandet av 

relationen möjligt. Jag menar att Svartsjukans sånger innehåller eller gestaltar flera 

olika strategier för att inom sig skapa rum, platser för möjliga möten – att bokens 

huvudärende är ett försök att i diktform återupprätta de platser där kommunikation, 

                                                           
1 Göran Tunström; Svartsjukans sånger; Stockholm 1975.  
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gemenskap och närhet kan uppstå: i språket, i det dialogiska, i rummet mellan oss, kort 

sagt i mötet med den andre. 

   En av mina utgångspunkter i studiet av dessa strategier - denna poetiska metod - är 

Martin Bubers dialogfilosofi. Inledningsvis belyser jag mycket kortfattat denna teori. 

Buber har haft avgörande betydelse för Tunströms författarskap.2 De tankar om mötet 

och dialogen som tillvarons grund vilka gestaltas hos Tunström får sitt filosofiska fäste 

hos Buber. Därefter gör jag en läsning av några dikter i Svartsjukans sånger för att 

studera hur Tunström gestaltar sin syn på språket och kunskapens villkor. Dessa villkor 

är också – åtminstone i min läsning – villkoren för gemenskapen mellan människor och 

förmågan att vara närvarande i världen. För att fördjupa och i viss mån problematisera 

detta resonemang studerar jag vidare Tunströms sätt att använda sig av intertexter. Det 

formligen myllrar av anspelningar på myter, symboler, andra litterära verk i 

Svartsjukans sånger. Min tes är att dessa intertexter skapar ett större rum inne i rummet, 

diktverket vidgas och fördjupas, texterna får många funktioner: som resonansbottnar, 

som ekokammare och brunnar men också som speglar. De blir delar i den strävan efter 

dialogicitet som jag ser i Svartsjukans sånger.  

   Till sist vill jag i min analys något peka på relationen mellan texten och läsaren.3 När 

jag läser boken känner jag ofta att jag blir delaktig i textens meningsproduktion, jag blir 

en medskapare, jag får en upplevelse av att vara med att skriva boken samtidigt som jag 

läser den. Detta ser jag som en medveten strategi hos Tunström och ytterligare ett steg i 

den strävan efter dialog jag läser in i Svartsjukans sånger. Jag hoppas kunna peka på 

några av de metoder Tunström använder sig av för att göra detta möjligt. Och på samma 

sätt som verket innehåller en rörelse utgör också min läsning en rörelse: från verkets 

ytskikt (dess uttalanden om språk och kunskap) till dess inre rum (det frekventa bruket 

av anspelningar på andra texter, symboler, mytvärldar) till det yttre rum som uppstår 

mellan texten och läsaren.  

   Här är ett klargörande på sin plats: för att skilja på den verklige författaren Göran 

Tunström och det författande jag som återfinns i texten kallar jag genomgående den 

förre för Tunström – det senare får lite skilda epitet beroende på sammanhanget. De 

                                                           
2 Bubers inflytande på Tunström finns belagt på flera platser. Här utgår jag bland annat från Rikard 
Schönströms artikel ”Att vara i sig själv och världen. Kring ett tema i Göran Tunströms diktning” i 
Författarförlagets tidskrift; 1979:4, s. 21, och Anders Tyrbergs bok Anrop och ansvar, Stockholm 2002, 
s. 159: ”Martin Buber är central inte bara för Tunströms människosyn utan också för hans estetik”. 
Dessutom använder Tunström själv ett citat av Buber som motto till ett av kapitlen i romanen De heliga 
geograferna. 
3 Jag menar här den verklige läsaren – inte den i texten implicerade. 
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hänvisningar som gäller Svartsjukans sånger kommer i fortsättningen att ges inom 

parentes i den löpande texten. 

   Ämnet är stort och dess olika delar sträcker sig var för sig över forskningsfält som i 

sig är svårgripbara. Mitt syfte med uppsatsen är emellertid inte att vara uttömmande. 

Snarare vill jag punktbelysa något av det jag finner intressant i Svartsjukans sånger för 

att därigenom vinna större förståelse för verket i dess helhet. 

 

Metod 

I mitt sätt att närma mig Svartsjukans sånger har jag inspirerats av Anders Olssons Den 

okända texten.4 Olsson redogör i sin bok för två tolkningstraditioner, dekonstruktionen 

och hermeneutiken och dessas olika för- och nackdelar. Avslutningsvis skisserar han en 

modell över en hermeneutik utan den finalistiska överbyggnad som i mycket varit dess 

hämsko. Den meningsspridning Derridas dekonstruktion hittar i det litterära verket 

skjuts in i den traditionella hermeneutikens strävan efter meningens enhet och gör den 

på sätt och vis trovärdigare som tolkningsmodell. Olsson lyfter i sitt resonemang 

hermeneutikbegreppet tillbaka till dess grekiska ursprung, herméneia, det vill säga en 

tolkning som ”inbegriper en produktiv delaktighet”, att den är ”en delaktighet som 

samtidigt transformerar och skapar nytt”. Olsson tillför också en form av 

”rekonstruktion av förutsättningar”.  Tolkningen blir alltså inte bara en läsning som 

bygger på delaktighet med verket, den tillåter också texten att vara oavslutad i det att 

varje läsning är ny. Målet med tolkningen är inte att avtvinga texten ett svar utan att 

väcka den till liv. Med Olssons term rekonstruktion kan vi fördjupa tolkningen genom 

att väga in ”genrer, tradition och historisk bakgrund” och härigenom också ”korrigera 

och väga upp den oavvisliga nybildning som all utläggning innebär”.5 Olsson skriver, 

inför sin läsning av två dikter av Paul Celan: 

Dikternas språk och uppbyggnad och det nät av förbindelser som upprättas blir en del 
av det dikterna ’säger’. Kanske är det ett sätt att närma sig den alkemiska formel som 
fortfarande framstår som en hägring för tolkningsteorin när den inte skiljs från 
praktiken: att förena motsatserna, att göra tillblivelse och tillägnelse till moment i ett 
och samma förlopp.6 

                                                           
4 Anders Olsson; Den okända texten. En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida, 
Stockholm 1987. 
5 Citaten i stycket är alla hämtade ur Olssons Den okända texten, sid 124. 
6 Olsson, sid 125. 
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En tolkningsmodell som denna tycks mig mycket fruktbar och helt i linje med de motiv, 

teman och figurer jag hittills funnit i Svartsjukans sånger. För att vidga perspektivet en 

aning tar jag också visst stöd i Wolfgang Isers läsaktsteori. Jag sammanfattar denna 

teori mycket kort i den del av uppsatsen som berör mötet mellan texten och läsaren. I 

övrigt vill jag framhålla att jag är medveten om det hermeneutiska förhållningssättets 

kanske största risk och fallgrop – den att pådyvla texten en mening som kanske inte alls 

finns där – och att det i läsarens iver att lösa textens (i det här fallet en diktsamling) gåta 

rentav kan bli så att man går ”förbi det som är poesi i poesin”.7 Jag hoppas att jag i det 

följande ska kunna närma mig texten, smyga mig på den, spåra något av dess egenart 

utan att för den skull förhärja dess suggestionskraft.8 

 

Göran Tunström 

Göran Tunström levde mellan åren 1938 och 2000. Han skrev i flera genrer (lyrik, 

prosa, dramatik, krönikor). Debuten skedde 1958 med diktsamlingen Inringning. Det 

första publika genombrottet kom 1962 med romanen Maskrosbollen. Romanen De 

heliga geograferna (1973) och Guddöttrarna (1975) etablerade honom som en av tidens 

mer välrenommerade författare, en position som han befäste ytterligare med Ökenbrevet 

(1979). År 1983 kom Juloratoriet, en roman som med sin värmländska variant av 

fantastisk realism gjorde Tunström till en av Sveriges mest lästa författare. I sina böcker 

behandlar Tunström ämnen som ”förlorad gudstro, kärlekens alla dimensioner, 

solidaritet med världen och dödens och sorgens ständiga närvaro”.9 Stora och tunga 

ämnen kan tyckas men själva läsningen blir sällan betungande. Tunströms författarskap 

är infallsrikt och fantasifullt och även i de mest sorgesamma skildringarna lyser ofta en 

varm sensualism och humor igenom.10 Han fick flera priser och utmärkelser, bland 

annat Nordiska rådets pris 1984 och Samfundet de Nios pris 1996. 

   Tunströms far var präst och dog när Göran var 12 år gammal – en förlust som i olika 

former gestaltas i flera av hans verk. Tunström själv har beskrivit händelsen som den 

                                                           
7 Olsson, sid. 120. 
8 Här har jag låtit mig inspireras av Horace Engdahls efterord i Stilen och lyckan, Stockholm, 1992, sid 
260: ”Den som vill utforska den litterära texten måste likna en envis förföljare i en agentfilm, som måste 
byta skepnad, taktik och spaningsområde åtskilliga gånger innan bytet tillfaller honom. De så kallade 
teorierna är egentligen förklädnader, med vilkas hjälp man smyger sig på litteraturen.” 
9 Agneta och Lars Erik Blomqvist; Vem är vem i svensk litteratur. Författarlexikon från A till Ö, 
Stockholm 1990. 
10 Tunström skrev också en deckare, Hallonfallet, då under pseudonymen Paul Badura Mörk. 
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katastrof som klöv världen och gjorde honom till författare, det tillfälle då han ”blev 

utdriven ur paradiset”.11 Som en följd av ungdomsårens sorgearbete vistades han under 

en period i 20-årsåldern på mentalsjukhus.  

   Konstnären Lena Cronqvist blev Tunströms livskamrat. De samarbetade stundtals, 

exempelvis i Indien en vinterresa. Efter att ha fött barn drabbades Cronqvist av en 

havandeskapspsykos, en händelse som kom att få stort inflytande på Tunströms 

författarskap. Överlag kan man notera att Tunström ofta använder självbiografiskt stoff i 

sina böcker. Dock alltid med hög konstnärlig halt. Fadersförlusten, den psykiska 

sjukdomen, strävandet efter att återupprätta det förlorade paradiset, med mera, är alla 

återkommande teman. 

   Sjuttiotalet var kanske Tunströms mest intensiva tid som författare. Det var också då 

han skrev de tre diktsamlingar, som jag menar bildar kulmen på hans lyriska 

författarskap: Svartsjukans sånger (1975), Sandro Botticellis dikter (1976) och 

Sorgesånger (1980). I dessa tre böcker skildras bland annat en komplex och intensiv 

kärleksrelation. Särskilt i Svartsjukans sånger får den psykiska sjukdomen sin 

gestaltning – förloppet skildras från två håll, som psykos och som svartsjuka, som två 

sidor av relationen psykisk sjukdom. Psykosen och svartsjukan blir varandras 

förutsättningar och spegelbilder. 

 

Tidigare forskning 

Med tanke på Tunströms popularitet och ställning är det förvånansvärt lite som skrivits 

om hans poesi. En enkel förklaring är att författarskapet är samtida, att det historiska 

siktdjupet är för kort och att Tunströms prosaverk litegrann skymmer sikten. Visst finns 

det en hel del skrivet om Tunströms texter, men då mest kring romanerna. Och bland 

dessa är det Juloratoriet som ur litteraturvetarnas perspektiv varit mest intressant. Anita 

Varga gör i sin doktorsavhandling Såsom i en spegel en bred och mycket perspektivrik 

läsning av Juloratoriet.12 Mitt sätt att närma mig Svartsjukans sånger är mycket 

inspirerat av hennes djupdykning i Juloratoriet. Förhoppningsvis finns det en skillnad: 

poesi är ju något annat än prosa och jag hoppas att min läsning av den specifikt poetiska 

värld som gestaltas i Svartsjukans sånger kan bidra med något som vidgar förståelsen 

                                                           
11 Här har jag konsulterat det virtuella författarlexikonet Alex, http://www.alex.se. 
12 Anita Varga; Såsom i en spegel, (diss.) Skellefteå 2002. 
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för Tunströms författarskap. 

   Stina Hammar gör i Duets torg – Göran Tunström och tankekällorna ett försök att ta 

ett helhetsgrepp på Tunströms författarskap.13 I ett kapitel benämnt Försök med ljuset 

skriver hon om Tunströms poesi, då med betoning på dualismen och mystiken. Hos 

Hammar blir det också tydligt hur Tunströms tematiska väv lyser fram och skapar 

bärighet i nästan allt han skrivit.  

   Anders Tyrberg har i sin bok Anrop och ansvar, med undertiteln Berättarkonst och 

etik också behandlat Tunströms prosaverk och då på ett för min egen studie mycket 

fruktbart vis.14 Tyrberg behandlar i sin bok fyra svenska författarskap och belyser dessa 

ur ett etiskt perspektiv. Vi påverkar och blir påverkade av det vi skriver och läser, menar 

Tyrberg, ”konsten är inte bara en lek utan också uppfordrande tilltal [...] läsning av 

skönlitteratur är inte bara ett oskyldigt tidsfördriv utan också en handling med moraliska 

innebörder”.15 Tunströms författarskap, skriver Tyrberg, ”handlar både om människans 

förhållande till sitt förflutna och om hennes beroende av och ansvar för sin nästa.”16 I 

Tunströms berättelser gestaltas också, menar Tyrberg vidare, försöken att rekonstruera 

eller återskapa ett sönderslaget jag och sökandet efter en hållbar identitet, en identitet 

som är ”[...] nåbar enbart via den andre, genom den andres blick [...].”17 

   Lars Grahn kommer i ”Kärlekens demokratisering”, förord till Dikter till Lena, med 

flera upplysande reflektioner och tankegångar kring Tunströms poesi och är därmed en 

av de få som något utförligare behandlar poesin.18 

   I övrigt har jag varit hänvisad till tidskriftsartiklar och recensioner. Rikard 

Schönströms artikel Att vara i sig själv och världen i Författarförlagets tidskrift 

diskuterar bland annat Martin Bubers, Mircea Eliades med fleras inflytande på 

Tunström.19 Här vill jag också nämna Mikael van Reis uppsats Barnet är människans 

fader i Artes.20 

   Flera av de recensioner som behandlar Svartsjukans sånger har visat sig vara både 

                                                           
13 Stina Hammar; Duets torg. Göran Tunström och tankekällorna, Stockholm 1999. Det råder lite delade 
meningar kring den vetenskapliga halten i Hammars bok. Anders Tyrberg skriver i Anrop och ansvar, i en 
not på s. 205, att ”Hammars utgångspunkter och hennes personliga, ibland privata, associationer försvårar 
en vetenskaplig dialog med hennes bok”.  
14 Anders Tyrberg; Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik, Stockholm 2002. 
15 Tyrberg; s. 12. 
16 Tyrberg; s. 144. 
17 Tyrberg; s. 144f. Kursiveringen är min. 
18 Lars Grahn; ”Kärlekens demokratisering”, förord i Göran Tunströms Dikter till Lena, Stockholm 1978. 
19 Rikard Schönström; Att vara i sig själv och världen. Kring ett tema i Göran Tunströms diktning, 
Författarförlagets tidskrift 1979:4 s. 21-26. 
20 Mikael van Reis; Barnet är människans fader, Artes 1987:4, s. 72-79. 
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informativa och infallsrika. De är ju förstås också intressanta som tidsdokument, som 

exempel på den ton som rådde i det offentliga litterära samtalet kring mitten av 

sjuttiotalet.  

   Genomgående i tunströmforskningen hittills tycks vara viljan att ta ett helhetsgrepp på 

författarskapet – företrädesvis epiken – och då med tyngden lagd på de stora 

berättartekniska linjerna och gärna med existentiella, religiösa och etiska infallsvinklar. 

   Men som sagt: inte mycket finns egentligen skrivet om Tunströms poesi. Ytterligare 

en förklaring till det utöver de redan nämnda kan vara att mycket i författarskapet 

egentligen inte är särskilt genrebundet. Prosan kan vara mycket poetisk och poesin 

ganska prosaisk ibland. Tunström vill reda ut saker, lösa problem, gestalta existentiella 

gåtor och konflikter. Dessa försök har möjligen varit överordande formen – eller kanske 

är det så att han helt enkelt provat sig fram genom genrerna och blandat dem där det 

behövts? Och eftersom Juloratoriet är ett så mångfacetterat verk, och av många 

dessutom betraktas som författarskapets höjdpunkt, är det måhända naturligt att 

forskningen också börjar där. Jag menar att många av Tunströms teman och litterära 

strategier återkommer genom författarskapet och att den forskning som är gjord kring 

hans prosa indirekt också kan äga giltighet i läsningen av hans poesi - även om det 

också måste vara så att det i poesin finns något annat än i prosan.  

 

En filosofisk fond: Martin Buber 

Jag blir till i förhållande till Duet; i det jag blir till som Jag säger 
jag Du. 
Allt verkligt liv är möte.21 

Citatet ovan härrör från den judiske filosofen Martin Buber. Det tycks råda konsensus 

kring att dennes tankar haft stort inflytande i mycket av det Tunström skrivit. Givetvis 

är Buber bara en av många influenser i ett rikt och mångfacetterat författarskap. Rikard 

Schönström gör i sin artikel Att vara i sig själv och världen en belysande 

sammanfattning: ”Tunström berättar om Människan och hennes relationer till världen. I 

bakgrunden finns Martin Bubers existensfilosofi, Mircea Eliades mytundersökningar, 

och framför allt den del av den romantiska idéfloran som vetter åt mystiken. I 

                                                           
21 Martin Buber; Jag och Du (1923), sv. övers. Margit och Curt Norell, Ludvika 1990, s. 18. Denna 
utgåva är ett omtryck. Jag och Du utkom första gången på svenska 1962.  Se även Anita Varga; Såsom i 
en spegel, sid. 77. 
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förgrunden träder mystikerns och romantikerns dröm om Enhet i tillvarons mångfald”.22 

Martin Buber är kanske mest känd för Jag och Du, det verk där han uttrycker sina 

tankar om den mänskliga tillvarons relationella och dialogiska natur. Buber menar att vi 

når vårt sanna väsen endast i relation till andra – han tar avstånd från det kartesianska 

tänkandet där subjektet står i centrum och ersätter det med en intersubjektivitetens 

filosofi.23 Det är inte i mig själv ensam kunskap och medvetande uppstår utan i det som 

sker mellan mig och ett annat subjekt. Jag existerar endast i relation till ett Du. Här är 

språket avgörande – som kommunikationsmedel och som kunskapsbärare. Anita Varga 

skriver: ”Språket, menar Buber, instiftar eller konstruerar världen kognitivt. Först 

genom språket ges världen en innebörd”.24 Med grundorden eller grundbegreppen Jag-

Du och Jag-Det tecknar Buber de relationer han anser vara grundläggande för vårt vara i 

världen. ”’Jag-Du’ bygger antingen på en omedelbar eller intuitiv inlevelse i den andre 

eller på förståelse genom kommunikation. ’Jag-Det’-relationen däremot tillhör den 

kontext som den empiriska erfarenhetens värld utgör”, skriver Joachim Israel.25 I den 

värld som Jag-Det utgör existerar vi mer på ett instrumentellt plan, om jag förstår saken 

rätt, vi finns inte i någon genuin relation eftersom relationen till ett ting ”inte kan vara 

ömsesidig”.26 Först i relationen till ett annat Du uppstår ”närvaro, verklighet – liv i 

fullständig bemärkelse”.27 Enligt Buber kan vi emellertid också ”konfronteras med 

tinget som vore det ett annat Jag”28, det vill säga vi kan genom vårt sätt att förhålla oss 

till en Jag-Det relation förvandla den till en Jag-Du relation. Märk väl att detta också 

fungerar åt andra hållet. I Bubers filosofi kan vi ha Du-relationer till Världen och Gud 

likaväl som vi kan ha Det-relationer till andra människor. Detta är viktigt, tänker jag, för 

förståelsen av Tunströms verk. Relationer kan brytas ner, förtingligas, dö – men de kan 

med berättelsens hjälp återupprättas. ”Att berätta är inte bara att ordna, ställa till rätta. 

En av berättarbegreppets grundbetydelser är också att relatera, att återställa ett samband. 

En berättelse är för Tunström inte bara återgestaltad skapelsemyt och doprit utan också 

en återupprättad relation”, skriver Anders Tyrberg.29 Här kommer vi nu in på det 

estetiska, den roll skapandet har hos Buber och, vågar jag påstå, hos Tunström. Tyrberg 

igen: ”Och precis som Tunström likställer Buber det konstnärliga skapandet med ett 
                                                           
22 Schönström, s. 21. 
23 Joachim Israel; Martin Buber – Dialogfilosof och sionist, Stockholm 1992, s. 73f. 
24 Varga, s. 77. 
25 Israel, s. 80. 
26 Schönström, s. 22. 
27 Schönström, s. 22. 
28 Schönström, s. 22. 
29 Tyrberg, s. 159. 
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möte: När konstnären ’verkligen ser det som möter honom, upplåter sig den levande 

gestalten för honom. Han binder den genom att göra den till konstnärlig skapelse’”.30 

Alltså: i det konstnärliga skapandet kan det möte uppstå som är förutsättningen för de 

relationer som gör oss närvarande i världen. Dikten som möte, dikten som möjlig 

mötesplats – det är detta som nu lockar mig vidare i min läsning av Svartsjukans 

sånger. 

 

Tiden och verket: en kortfattad översikt 

Svartsjukans sånger utkom 1975 och fick genomgående ett positivt mottagande i 

pressen.31 Tunström var en väl etablerad författare och även om han ibland inte riktigt 

passade in i tidens politiska klimat blev han både omtyckt och läst. Så här i efterhand 

förefaller perioden kring mitten av sjuttiotalet som en ovanligt rik och mångfacetterad 

tid vad gäller den svenska poesin. Tomas Tranströmer, Göran Sonnevi, Lars Norén med 

flera var i full aktivitet och bland dem som började sina författarskap då återfinns t ex. 

Bruno K. Öijer, Eva Runefelt och Willy Granqvist, poeter som så småningom skulle bli 

tongivande på den lyriska scenen. Här fanns en stor poetisk bredd med flera särpräglade 

författarskap och samtidigt ett offentligt rum där poesin fick stort utrymme. Men för 

dem som levde där och då syntes kanske inte det poetiska landskapet lika stort. De 

litterära preferenserna skiftade snabbt och för många författare blev det svårt att vinna 

respekt hos dem som för dagen hade förmånen att sätta den litterära agendan. Pendeln 

slår, som den alltid gör: de brustna formernas fyrtiotal blir femtiotalets mjuka tilltal, de 

vilda språkexperimenten under tidigt sextiotal glider över i nyenkelt och vardagligt 

talspråk. Och snart kommer uppmaningarna att poesin måste ta ställning i världens 

frågor. Dikten politiseras och hittar samtidigt ämnen som tidigare blivit ganska 

summariskt behandlade (i poesin, alltså) – som till exempel vanligt lönearbete och 

kvinnors vardag. Detta är förstås en sanning med modifikation och mycket beror 

givetvis på vilken läsart man väljer. Vad jag menar är att det litterära fältet kunde 

upplevas som mycket smalt: det blir ”megafonpoesins” baksida: vill  du vara någon att 

räkna med måste du skriva så här. Pendeln slår och diskussionerna fortgår. Också idag 

                                                           
30 Tyrberg, s. 159. 
31 Jag har läst följande förstadagsrecensioner, från den 11/4 -75: Monika Tunbäck-Hansson, Göteborgs-
Posten; Tom Hedlund, Svenska Dagbladet; Lars-Olof Franzén, Dagens Nyheter; Allan Fagerström, 
Aftonbladet; Lennart Frick, ”Huvudstupa i svartsjukans brunn”, Arbetet; Gunnar Harding, ”Göran 
Tunström – vardagen lyser, orden flyger...”, Expressen. 
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känns tongångarna igen i debatterna mellan hermetiska språkmaterialister och 

läsartillvända historieberättare.32  

   För Göran Tunström, som började sin skrivarbana i en romantiskt anstruken 

femtiotalsanda, blev det en omvälvande tid. ”Från att ha varit en sensuell men kanske 

lite för flyhänt bildsnidare blir han en allvarsam författare som skriver med tyngd och 

angelägenhet utifrån en stegrad personlig öppenhet”, skriver Lars Grahn i sitt förord till 

Dikter till Lena.33 Grahn menar att delar av denna omorientering hos Tunström står att 

finna dels i den rådande tidsandan och dels i det självbiografiska skrivande (på prosa) 

som Tunström gav sig i kast med under samma tid. Tunström närmar sig här det ”svåra 

kärleks- och livsmystik-temat”, menar Grahn, som skulle få stor betydelse i hans 

fortsatta författarskap. Samtidigt förankrar han detsamma i ett tydligt igenkännbart 

landskap och ger dessutom ”sin livshållning och sitt författarskap en botten i sitt eget 

förflutna”.34  Vidare skriver Grahn att Tunström i dessa romaner, De heliga geograferna 

och Guddöttrarna, gestaltar ”kärleksextasen och svartsjukan, de ’psykotiska’ kriserna i 

samlivet” och att dessa böcker, även om de inte ger några direkta nycklar till dikterna 

ändå ger en ”intressant parallell gestaltning av den grundproblematik som i poesin 

komprimeras till pregnanta och oemotsägliga bilder”.35  

   Tunström brottas med sin problematik: han letar efter möjliga vägar till sanna möten i 

den relationernas värld som i Bubers anda kanske är den enda fullödiga verklighet vi har 

– så skulle man lite vidlyftigt kunna formulera det – men hur man än vill se på saken är 

det en gestaltning av ett drama som fortfarande i allra högsta grad engagerar. Sannolikt 

är Lars Grahn något mycket viktigt på spåret när han lite trevande konstaterar att 

”dikterna till Lena hela tiden handlar om ett förhållande mellan två”.36  

 

Innan jag analyserar och tolkar några av dikterna i Svartsjukans sånger kommer jag att 

först frigöra den handlingslinje som finns i den aktuella diktsamlingen och därefter 

redogöra för dess komposition. Vad är det här för bok egentligen – och hur fungerar 

den? 
                                                           
32 Lite tidsfärg: redan 1953 såg Öivind Fahlström tidens dikter som ”knaggliga symbolkryptogram, 
romantiskt skönordsjönsande eller desperata grimaser utanför kyrkgrinden”, citatet hämtat ur Bernt 
Olssons Vid språkets gränser, Lund 1995, s. 399. 
33 Lars Grahn; Kärlekens demokratisering, förord i Dikter till Lena av Tunström, Göran, Stockholm 1978, 
sid. 7. 
34 Grahn, s. 8. 
35 Grahn, s. 9. 
36 Grahn, s. 9. Kursiveringen är Grahns egen. 
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   Som vi sett tidigare har vi att göra med ett slags relationsdrama. Den yttre handlingen 

utspelar sig mellan en man och en kvinna: kvinnan drabbas av psykisk sjukdom och 

mannen rasar ner i svartsjuka. Någonting händer som får den fasta grunden att rämna. 

Sjukdom, kris, världen fungerar inte längre som den borde. Kunskapen, språket, 

relationen: allt tappar sin giltighet och måste sökas på nytt, återfinnas, återupprättas eller 

rentav konstrueras på nytt. Det är en process som skildras, en hadesvandring, en 

utvecklingsresa om man så vill. Detta är grundförutsättningarna för det drama som får 

sin gestaltning i boken. En liten brasklapp här: det är lätt hänt, tänker jag, att man läser 

boken som en berättelse och därmed bortser något från dess övriga aspekter. Det är 

viktigt att komma ihåg att Svartsjukans sånger är en diktsamling, en diktsvit – inte en 

roman – med allt vad detta innebär i språkbehandling, reception, och så vidare. Den 

kronologi som finns i verket är mera glimtvis antydd än saklig och linjär. Detta gäller 

också huvudpersonerna: det tycks som att de ibland byter plats med varandra. 

Perspektiven skiftar och det är inte alltid självklart vem som är vem eller vem som talar. 

Allt som oftast dyker röster ur myternas och historiens djup upp och de talar med 

underligt välbekanta stämmor. Oavsett detta är det möjligt att skönja en utveckling i 

boken. Det sker, tydligast hos den manlige protagonisten, en inre förändring. Det är 

också tydligt att boken är väl genomtänkt och komponerad, då med cirkelkompositionen 

som övergripande figur: från ett liv rör vi oss via såväl helvetesvandringar som 

himlafärder tillbaka till samma liv – ett liv som väldigt mycket liknar det gamla men 

som ändå är radikalt annorlunda. Och de enskilda dikterna får djup och relief, mening, 

inte bara genom vad de säger och hur de säger utan också genom vilken relation de har 

till verkets övriga dikter – och – inte att förglömma, genom vilka relationer de har till 

andra texter och mytvärldar.  

   På ett plan i texten har vi den manlige huvudpersonen, poeten, som lever och verkar i 

en bekant och lätt igenkännlig värld. Här skildras vardagslivet på ett rakt och enkelt 

språk utan särskilda krusiduller: funderingar vid frukostbordet, dagishämtningar, 

naturiakttagelser, med mera. Här är möjligheterna till identifikation stora och det är 

också här jag finner bokens övergripande synvinkel: ett jag som sitter på sin kammare 

och skriver boken vi just läser, ett jag som försöker bringa reda i en kaotisk och 

skrämmande livssituation. Ändå är denna ”berättarposition” inte dominerande i verket. I 

min läsning hamnar den snarast lite i bakgrunden, den lurar någonstans i bisatserna utan 

att göra mycket väsen av sig. Det jag ser som dominerande i verket är i stället utsagor av 

mer obestämbar geografi, det kan vara stillsamma reflektioner eller affekterade 
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inifrånskildringar av galenskapens olika tillstånd - utsagor som har det gemensamt att 

de uttrycks från vitt skilda positioner. Det är ett av de grepp som är genomgående i 

Svartsjukans sånger – Tunström lånar ut sin röst till ett otal figurer ur vårt gemensamma 

kulturarv. Här samsas Ivan Aguéli med Dante, Kain och Abel med sibiriska shamaner, 

kommissarie Magritte med biskopen av Emesa. 

   Det är inte helt lätt att reda ut vem som talar och sammanhangen är heller inte 

glasklara. En tanke här är att syftet med en sådan mångstämmighet, att låta ett virrvarr 

av skilda röster gestalta en och samma grundproblematik, att lyfta fram det dialogiska, 

är att göra en bild av komplexiteten i det relationella spel som pågår. Samtidigt är det 

förstås också ett sätt att göra texten mindre bunden till sin författare. Genom att låna 

röst och kropp av figurer ur vårt mer eller mindre medvetna kollektiva minne blir 

författarens utsagor både mer undflyende och allmängiltiga. Om det nu är så att detta 

dramas spelplats är diktjagets inre, det finns indikationer som pekar på det, blir det 

viktigt att peka på att denna plats också är gemensam. Den finns, om vi nu låter Buber 

komma till tals igen, endast när den delas med andra.  Ansiktet är ingens – och allas. 

Kanske handlar det i grund och botten, och detta är en personlig reflektion, om det enkla 

men samtidigt nästan omöjliga uppdraget: att våga se sitt eget seende, att befria sig från 

bilderna, att befria sig själv från rädslan och verkligen våga se den andres ansikte. Och 

därigenom också se sitt eget. 

   I den komplexa väv av referenser som sträcker ut sig i Svartsjukans sånger finns en 

skärningspunkt. Någonstans möts den meningsspridning som sker horisontellt i verket 

med den som sker vertikalt. Den relativt enkla berättelselinjen möter den linje som 

sträcker sig ur historiens och myternas djup till läsarens nu. Ett exempel på en sådan 

rörelse från en antik och högstämd mytvärld till en samtida vardag: ”[---] O Apollon, du 

ljusomstrålade / O Gandhi, med dina latrintömmare / O Solidaritet under röda fanor / 

Kom nu katta, här skall du se en som inte är rädd” (28). Skärningspunkten är 

mötesplatsen, vill jag föreslå, texten, i det ögonblick den blir läst. I en dikt mot slutet av 

samlingen står det, med en tydlig vink åt Dantes inferno och med samma blandning av 

ålderdomliga och samtida tonfall: ”Jag vet att intet annat kval / skall kvälja mig / än mitt 

eget kval i mig / Ur eldskräcken är helvetet vordet / Länge förblev jag i den mörka 

Dalen / Nu tar jag dig i handen. / Vill du?” (88). På något underligt vis öppnar sig boken 

här, ett nytt rum uppstår, vidgas, och vi kliver, för att nu göra en dubbelparafras på både 

Tunström och Dante, ut ur helvetet och återser äntligen himlens stjärnor. 
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Språk- och kunskapssyn   

Svartsjukans sånger börjar med en kort dikt som också är en läsanvisning, eller en 

redovisning av hur den värld som dikten verkar i fungerar. Den gestaltar villkoren för 

vår varseblivningsförmåga, eller om man så vill, den problematiserar vår logocentriska 

kunskapsgrund, vårt sätt att ordna världen. I det här fallet är det som att allt ställs på 

ända. Rymden som i vanliga fall finns däruppe finns nu också därnere:  

 Tidig morgon. Blank sjö. 
 Djupt därnere i rymden 
 avlägsnar sig 
 duvans 
 spegelbild (9) 

Det är samlingens första dikt. Här börjar det: en tidig morgon vid en blank sjö. Första 

raden ger med sin interpunktion och sina stora bokstäver ett telegramartat intryck, en 

korthuggen rapport om en tillvarons stabilitet. Men allt förändras snabbt – när det första 

konstaterande svepet över gryningslandet är avklarat faller diktens blick ner i det 

blanka. Här är ytan så blank att den blir en spegel som också blir en rymd. Och en duvas 

spegelbild avlägsnar sig djupt därnere i rymden. En duva flyger bort – kanske är det inte 

alltför långsökt att tänka sig detta som ett förebud. Duvan som tecken är ju en 

fredssymbol – och den ger sig av. Ofärd stundar. Spegeln ligger där, och den finns och 

finns inte. Här är ytan och i denna yta får hela rymdens väldighet plats. Alltihop är som 

ett enda stort osäkerhetsmoment. Som läsare är jag inte riktigt säker på vad som är 

spegel och vad som är speglat. Kanske är detta vad dikten gestaltar. Den fasta grunden 

rycks undan, vi kan inte vara säkra på någonting. Verklighet och spegelbild faller 

samman och avlägsnar sig från varandra i ett och samma nu. Dikten faller också den, 

rytmen faller och den avslutande punkten uteblir. Dikten tar liksom inte slut. Där slutet 

borde vara öppnar den sig i stället, den ger sig av, lockar oss med sin lakoniska 

frånvändhet att följa den där bilden vidare in i texten, vidare in i oss. 

 

Glappet mellan spegelbild och verklighet, mellan tecken och betecknat, har oroat och 

fascinerat människan i alla tider. Den platonska grottans skuggbilder flimrar över den 

klassiska spegelmetaforen i Paulus första brev till Korinthierna: ”Nu se vi ju på ett 
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dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte”.37 Descartes, 

Kant, Husserl, Buber, och allihop: begäret efter mening i tillvaron och en ordning som 

går att förlita sig till har drivit fram den ena fantastiska tankebyggnaden efter den andra. 

Allihop vackra och på sitt sätt betvingande. Logiken kan vara hur glasklar som helst, 

slutsatserna oantastliga - och ändå räcker det inte. Någonting händer när vi ska leva 

tillsammans. Här kommer Tunström och hans poetiska projekt in i bilden: hur vi än 

anstränger oss att vara närvarande i världen och tydliga i våra syften är vi ändå 

hänvisade till att tänka och kommunicera med hjälp av språket – som ju är ett förrädiskt 

och mångtydigt redskap. Går det att skriva ihop världen? Det är något djupt 

fascinerande detta, att språket och kanske framför allt det poetiska språket, trots alla 

sina oförutsägbarheter och mångtydigheter ändå kan fungera med så stor precision. Och 

att skriva och/eller läsa en dikt är ju alltid, hur begriplig eller obegriplig dikten än är, ett 

sätt att bygga ett sammanhang, att delta i en kommunikativ situation. Vi kan i denna 

mellanmänskliga akt till och med upptäcka skikt inom oss som vi inte visste fanns. För 

att prata buberska: vi skapar varandra i dialogen. Men vad gör vi då när inte språket 

fungerar, när det ropar på oss från en plats bortom förnuftet?  

   Diktjaget i Svartsjukans sånger har byggt mycket av sin identitet på gemenskapen 

med sin partner. Hon är i mångt och mycket det nav kring vilket tillvarons mening 

skapas. När psykosen slår till får det också till följd att hon i bildlig mening lämnar 

honom, hon lämnar deras gemensamma språk och blir en suverän, hon ”åker 

långfärdsskridskor på alla blanka sjöar” (24), hon spottar ur sig ”meningslösa ramsor” 

(14) och hennes lånade vingar ”slår mot himlavalvet” (30) alltmedan han ”faller 

huvudstupa ner i svartsjukans brunn” (15) eller, som det heter några sidor fram:  

[---] 
Äktenskapet hinner sannerligen fullbordas 
innan du skakar dig fri 
och låter mig falla 
djupare och djupare 
ner i min kropp 
för att skavas 
mot våra folkbokföringsnummer 
[...] (30)  

  

                                                           
37 Bibeln; Första korinthierbrevet 13:12 i 1917 års översättning, Stockholm 1977.  
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Han blir den som får representera det samhälleliga livets tvång och ansvar, den som går 

omkring med telefonnumret till daghemmet i portföljen, den vars ”logik är hennes boja” 

(40) samtidigt som hon är ”galen hög och vild” (30). Någonting händer som är bortom 

det ordnande förnuftets kontroll. Den kunskap som tidigare kunde bära upp tillvaron är 

inte längre giltig, gemenskapens små tecken och signaler har bytt innebörd, de fungerar 

inte längre och i stället för att förena drar de isär. Kommunikationen är bruten, världens 

centrum har blivit en ensamhetens punkt. Diktens du närmar sig och 

[ ---] 
blir stående 
som om världen ingen Mitt hade 
Kunskapen inget centrum 
Några gräs på stäppen är allt 
och din mun mot min 
kalla yta aldrig mer 
Dialogen har koagulerat 
som strömmingsblodet 
på köksbänken 
[...] (63) 

Utan dialogen inget Jag och inget Du. När kommunikationen stelnar i sina former 

upphör också dess livgivande förmåga. En sådan situation är förstås outhärdlig och för 

Tunströms diktjag är det inget mindre än ett helvete: ”Jag behöver inte söka helvetet / 

Så långt jag vet / är denna boning Jag / Mina lemmar är döda horisonter / [---]” (26).  

   Diktens jag faller ner i underjorden. En av världslitteraturens mest skildrade resor kan 

ta sin början. ”Ordning, liv och heligt rum åstadkoms i Tunströms texter genom den 

andres blick och via den nedåtstigande rörelsen” skriver Anders Tyrberg i Anrop och 

ansvar.38 I början av Svartsjukans sånger är det en brist på liv som skildras och resan 

genom dödsriket är en resa genom en värld där ting och relationer förlorat sin mening. 

Rörelsen nedåt, den symboliska döden, är nödvändig för att något nytt ska kunna 

uppstå. Diktjaget måste på något vis tömmas för att de livsnödvändiga nya innebörderna 

och relationerna ska kunna ta plats. Men det stannar inte där. I min läsning av 

Svartsjukans sånger ser jag uppåtstigandet, eller den tidigare nämnda vägen tillbaka, 

som den kanske viktigaste figuren. Den kamp diktjaget genomgår med sig själv – att dö 

för att sedan låta sig fyllas med någonting annat – är en konstruktiv kamp för att bli 

levande igen.  

                                                           
38 Tyrberg, s. 195. 
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Det nya språket 

 ”Hon säger att det är en livssak, det nya språket”. (59) Citatet representerar i all sin 

korthuggenhet den kanske viktigaste slutsatsen hittills i min läsning av Svartsjukans 

sånger. Genom språket ser vi världen, menar Tunström (och Buber), genom språket kan 

vi nå kunskap om oss själva, kan vi upprätta nya förbindelser, hitta vägarna ut ur 

isolering och ensamhet. Men att nå ända till den orfiska sammansmältningen - att sjunga 

samman ord och ting, tecken och betecknat, att nå den punkt där språket blir ett med sig 

självt, den fullkomliga transcendensen – är det verkligen dit Tunström vill komma? Det 

är lätt att tro det, med tanke på de referenser till orfeussagan, till mystikens unio mystica 

och till alkemin som då och då dyker upp i Svartsjukans sånger. Detta synsätt rimmar 

dock illa med den syn på språket som dialogiskt som också uttrycks i Svartsjukans 

sånger. Den orfiska sammansmältningen innebär ju en språkets paradoxala slutpunkt: 

när allt har fått sitt rätta namn behövs inte längre något språk. Ur ett dialogperspektiv 

råder det motsatta förhållandet: språket blir en startpunkt, blir den dialektiska rörelse 

som gör mötet möjligt. Min slutsats blir att det orfiska har sin plats i den tunströmska 

världsbilden – men att det är just platsen för det orfiska som är en annan än den gängse.  

   Genom Svartsjukans sånger löper en underström av denna längtan: det går att skriva 

samman världen, det finns i orden, i språket, någonting som, om vi når det, gör det 

möjligt för oss att få kontakt. Men Tunström vore förstås inte Tunström om inte denna 

språksyn problematiseras. 

   I en central dikt i Svartsjukans sånger med titeln ”Blixtarna” står det: 

[---]  
Som ett halvfärdigt parkeringshus 
i en aldrig besökt glesbygd 
står vårt språk 

Blixtarna slår – det är här i diktens landskap inte helt klart vilken sorts blixtar det 

handlar om – sjukdomsblixtar kanske, tvivelsblixtar – någonting går i alla fall sönder 

och blixtarnas kraft gestaltas med saklig konkretion: 

När blixten slår ner 
rämnar 
den understa våningen 
Älska? Äga? Frihet? 
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Splitter och damm 
[---] 

Språkfundamentet ligger i ruiner. Inte mycket återstår av de stora och vackra orden. 

Man förstår att det här slaget av åskväder är något som händer relativt ofta i diktjagets 

värld. ”Vissa dagar”, säger diktjaget, ”när blixten slår / vågar jag luta mig ut över 

språket / trots svindeln”. Det krävs mod att våga luta sig ut över språket. Och det är bara 

vissa dagar modet finns. Men när väl rädslan för stunden är övervunnen är det som att 

inledningsdiktens spegel visar sig på nytt. 

[...] 
Djupt därnere 
speglar sig 
                  liksom vajande 
den oskuldsfulla ytans ord 
[---]  

Det svindlar, men han tappar inte fattningen. Reflektionen kommer: ”Spegelbild och 

föremål / skiljer sig till både färg och form / Med den insikten vågar jag sällan leva”. 

Som läsare anar man att det är där man borde vara – i den övervunna rädslan för det 

svindlande språket alltså – ut på gungflyt nu – och lyckligtvis är vi inte ensamma där. 

Som skuggor där i språkruinen trampar vi varandra i hälarna. Vi lyssnar till poeten – 

som i sin tur lyssnar till diktens du, som också möjligen är den som initierat hela 

situationen. Åter är det möjligt att associera till Den Gudomliga Komedin, och tänka sig 

detta diktens du som en beatricefigur, en ledsagarinna. Poeten/diktjaget lyssnar och 

detta lyssnande utmynnar i ett skört hopp: 

[---] 
Men när jag hör dig 
- som vore du alfabetets egen sufflös, 
avläsa bilder vi oförklarligt 
älskat och skrämts av 
då vet jag att språket 
har en kärna som fortfarande glöder 
[---]  

Pendeln rör sig. Språket är ruin, svindel och vajande bilder - men har också en kärna. 

Och den glöder ännu. Det finns något ovillkorligt i språksynen som gestaltas här, poeten 

vet att språket har en kärna. Denna kärna tycks finnas bortom eller på något vis dold i 

språkets skevande spegelbilder. Någon regelrätt centrumpunkt behöver det dock inte 

vara. Snarare är rörelsen i Tunströms dikt en rörelse bort från det platonskt absoluta och 
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mot en form av galenskapens logik. Men en logik är det likafullt. Språkets kärna är inte 

därborta och bakom, den är inte fördold och åtkomlig endast för mystiker och poeter - 

språkets väsen är att det pågår, att det är en rörelse mellan levande subjekt. Fattat på det 

sättet är språket oförutsägbart, irrationellt, galet – och hoppfullt. Vi pågår i språket 

samtidigt som språket pågår i oss. Vi definierar och blir definierade i samma stund.             

   ”Blixtarna” utmynnar i ett credo, nästan ett nödrop eller varför inte en poetisk 

programförklaring: 

[---] 
Då vill jag be en enkel bön för språket 
Låt oss vårda det med våra yttersta resurser 
Låt oss öppna laboratorier och skolor 
och mötas där utan lättja 
Låt oss studera föremålet och dess spegelbild 
                                       i våra hjärnor 
och relationerna mellan dem 
Det kanske finns en klar värld 
där de får plats på samma gång 
                                 en vajande sekund 
[---] 

I diktens sista strof tycks orden utslungade av en poet som i tidens politiska klimat 

verkligen ”skrivit upp sig på närvarolistan” men som ändå inte vill göra avkall på sin 

fascination inför språkets dimensioner, dess ogripbarhet, dess underliga kapacitet att 

vara en skapelseplats för det vi ännu inte känner till. Detta markerat med ett för 

Tunström sparsamt använt utropstecken: 

[---] 
Kamrater, förena er 
Luta er ut över språket 
Det lever 
också djupt under sig självt! (43ff) 

Pendeln slår och perspektiven bryts genom varandra. Språkets mångstämmiga och 

okontrollerbara underströmmar både underminerar och berikar det enskilda jagets 

världsbild.   
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Ett ständigt pågående samtal 

Upplöst i det mytiska mister människan sitt individuella ansikte och träder fram som 
en mötesplats för krafter och mönster som ligger utanför hennes jag, som är likgiltiga 
för den identitet som garanteras av erfarenhetens konkretion.39 

Detta citat från Horace Engdahl kan fungera som ingång till det kommande avsnittet av 

uppsatsen som berör den mångfald av intertexter som finns i Svartsjukans sånger. Var 

gränserna för jaget går är förstås mycket svårt att säga. Den upplösning i det mytiska 

Engdahl nämner ligger Tunströms dikt mycket nära, men, liksom i fallet med det orfiska 

vill jag något nyansera jagets funktion och placering. I den av Buber inspirerade 

tunströmska dikten är jaget något som blir till i relation till andra – och den där 

mötesplatsen som Engdahl nämner blir då inte bara, oavsett var den finns, jagets 

förutsättning, den är jaget, det är i mötet med den andre vi får syn på oss själva. Nåväl – 

tyngdpunkten här ligger på spelet mellan de inskjutna röster, citat, symboler med mera 

som är så vanliga i Tunströms text. 

   Där den första dikten i Svartsjukans sånger visar på något av hur Tunström tänker sig 

att vår varseblivningsförmåga fungerar, hur vi bygger vår kunskap om världen och oss 

själva på motsatsernas spel och flyende bilder, så dyker det redan i dikt nummer två upp 

ett annat sätt att gestalta tillvarons obegripligheter:  

Mitt under jaktsäsongen förvandlas du   
till ett rådjur 
och korsar de öppna fälten  
Jag måste ner till vattnen, jag är törstig  
Döda mig inte, säger du  
Inte en gång till (13) 

I det här fallet går tankarna till en arkaisk mytvärld, Ovidius metamorfoser, medeltida 

ballader och så vidare. Samtidigt utspelar sig just den här förvandlingen i ett allmänt 

och igenkännbart landskap. Det skulle kunna vara ett gärde varsomhelst och det finns 

just inga tidsmarkörer. En av diktens kärnor är, som jag ser det, förvandlingen – diktens 

du är suverän i den meningen att hon träder ut ur det gemensamma, att hon så lätt och 

snabbt byter språk och form, gör sig otillgänglig för det gängse förnuftets behov av 

ordning och kontroll. Den andra kärnan blir då rädslan, sårbarheten. ”Döda mig inte”, 

säger diktens du till diktens jag, trots att denne inte uttryckt någonting åt det hållet. Det 

                                                           
39 Horace Engdahl; ”Myten i texten” i Stilen och lyckan, sid.202. 
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råkar vara jaktsäsong, han är törstig, han måste ner till vattnen: rollen som jägare eller 

destruktiv kraft tycks vara ofrivillig. Duets rädsla för att bli dödad ställs emot jagets 

förtvivlan över att vara den som dödar. Rollerna är på något sätt givna och dramat måste 

spelas. Men vem som fyller dessa roller är inte lika givet. Enligt mig finns mycket av 

det som ger Svartsjukans sånger dess dynamik i just denna konflikt.  

   Mytens värld och den vardagliga världen överlappar varandra. Tunström skjuter ner 

en transparent fond av referenser i sitt drama, han dubbelexponerar diktens psykiska 

landskap med mytens och vidgar därmed diktens rum. Tolkningsmöjligheterna blir 

flera, och även om mycket hänger på den enskilde läsarens referensramar, det är ju lätt 

hänt att man missar någon hänsyftning eller parallell, så fungerar greppet oftast bra 

ändå. Ingångarna till den diktade världen är, om vi nu talar tunströmska, både spegel 

och rymd, yta och djup, kramp och svindel. Ibland räcker det med att det i dikten anges 

en ton av saga för att effekten ska uppnås. Allt är inte vad det synes vara, antyder 

dikten, ytan är inte bara yta, djupet inte bara djup – berättelsen handlar kanske inte bara 

om mig, och, ve och fasa, det kan till och med vara så att såväl den verklige författaren 

som diktens jag inte har full koll på vad som pågår i verket. Det är en aspekt som är 

värd att tas på allvar. Myterna och sagorna berättar ju om och gestaltar de konflikter 

som följt mänskligheten genom alla tider, och att gå in i dem är också att göra sig till 

medaktör. Ingenting är avslutat, dramat pågår – vi lånar lite kläder och kanske en skog 

och ett hus och en jungfru i hindhamn – och får finna oss i att vi bara till viss del 

behärskar vad som händer och sker.  

   Detta mönster, att flika in alternativa världar i form av referenser till andra myt- och 

symbolvärldar är ett genomgående drag i Svartsjukans sånger. Det blir extra intressant 

om man (vilket jag gör) läser boken som ett sammanhållet verk, av det skälet att inte 

bara en parallellvärld/alternativvärld används utan flera. Vi ska strax se hur det kan gå 

till.  

 

Kasten mellan världarna kan vara snabba ibland. Från rådjursförvandlingen i 

samlingens andra dikt förs vi på nästa uppslag in i en shamanistisk ritual. Dikten är 

tvådelad och den börjar med en blandning av dagboksanteckningar, repliker och 

poetiska bilder som drar åt det surrealistiska. Poeten ”protokollför” sina upplevelser, 

han lyssnar till ”meningslösa ramsor, som spottas fram ur din psykotiska hjärna”, 

världen löses upp alltmer, ”dörrhandtaget vrider sig av skratt” och snart sitter diktens du 
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i ett ”kontrolltorn och vrider på knappar” (14). Vad Tunström gestaltar är vägen in i 

svartsjukan och till sin hjälp har han ett nät av intertexter: 

[---] 
Någon jag inte vill kännas vid skriker inifrån min 
mun: NEJ. Någon och jag ser tyst på varandra. Så 
faller jag huvudstupa i svartsjukans brunn. 
”Iaktta” ”förvänta” och ”minnas” är borta.  
[---] (15) 

Det ligger nära till hands här att läsa in ett svar på en fråga, som till exempel den Bertil 

Malmbergs ställer i sin sista diktsamling: ”Vem iklädde sig min skugga? / Vem lånade 

mitt namn? / Vem ropade ’jag’ genom min mun?”.40 Detta NEJ som kommer från någon 

som diktjaget inte vill kännas vid får sin innebörd dessutom något förskjutet när det 

sätts i relation till ett av bokens motton, ett citat av Christofer Logue: ”SMASH 

CAPITAL NOW! / But as you hasten to be free / And build your commonwealth / Do 

not forget the enemy / Who lies within yourself” (5). Vidare: några av de kategorier som 

vi alla använder för att kunna orientera oss i världen - ”’Iaktta’ ’förvänta’ och ’minnas’” 

- konstaterar diktjaget, är inte bara satta inom citationstecken, de är dessutom borta, på 

degraderingen följer utplåning. Men saken är inte utagerad därmed. Dessa existensens 

basord, om man så vill, (de beskriver också väl den hermeneutiska processen!) dyker 

upp på nytt längre fram i Svartsjukans sånger, men då i en annan kontext och utan 

citationstecken:  

[---] 
Förvänta iaktta och minnas 
är tillbaka 
[---] (87) 

Vad jag vill illustrera här är hur mycket som ryms inom några få diktrader. Det är ett 

samtal som pågår, utom och inom texten, dikter och innebörder förändras allt eftersom 

läsningen fortskrider. Som läsare kan man få intrycket att författaren till Svartsjukans 

sånger närmast är besatt av detta oavlåtliga mummel av röster.  

   Men tillbaka nu till den shamanistiska ritualen: dikten smalnar av rent grafiskt och en 

luftspalt läggs in – det är som att Tunström vill att vi ska skifta läsart, ta en kort paus 

innan vi landar i en helt annan textuell miljö. Ritualen tar sin början, dikten är rytmisk, 

                                                           
40 Bertil Malmberg; Klaviatur, Stockholm 1955. 
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enhetlig, alliterationerna och upprepningarna förstärker diktens formelartade och 

besvärjande uttryck: 

 [---] 
 Dina fingrar slår mot min kropp 
 Tam, tam, tam 
 Du dansar på min kropp 
 Tam, tam, tam 
 Dina tår gör avstamp från min kropp 
 Tam, tam, tam 
 Du har lyft och marken ligger i skärvor (15) 

I den nästkommande dikten skildras ur ett inifrånperspektiv den ”extatiska resan till 

himmelens boning”, den vanliga världen är långt borta, knappt ett minne. Samtidigt 

flikas shamanens rituella utrop in i texten. Dikten blir en växelsång mellan extasens 

tecken och besinningens: 

[---] 
Ta det, trumma, ta det! 
Jag rör mig i den uppåtvridna spiralen 
I de himmelska åkrarna ska jag så mina frön 
Breda är mina vingar 
Jag spelar mig upp ur min underjord 
[---] (17) 

Vi har alltså rört oss från en rådjursförvandling till en shamanistisk ritual – och som om 

inte det vore nog hittar vi i den ovan refererade dikten också en anspelning på Orfeus, 

något änglalik kanske, men ändå, ”jag spelar mig upp ur min underjord”. Intressant här 

är betoningen på mig och min – vart tog Eurydike vägen? En tolkning kan vara att 

Eurydike, i den här dikten, inte är förlorad utan att det snarare handlar om en 

sammanblandning av lyriska roller. Orfeus har sin Eurydike inom sig: de rör sig kring 

varandra och genom varandra, de byter plats och position men det går inte att tänka sig 

den ena utan den andre. Anspelningen på orfeusmyten kan också handla om diktandet i 

sig, om diktens och diktandets vara i världen. Bernt Olsson skriver i Vid språkets 

gränser om skillnaderna mellan den hermetiska dikten och den orfiska, där då den förra 

skulle vända sig inåt mot sig själv, mot det absoluta, och den senare utåt, mot världen, 

mot det relationella.41 Att dra några gränser mellan dessa diktandets positioner är svårt 

men jag vill ändå hävda att det orfiska är intressant så till vida att det har relevans för 

tolkningen av Svartsjukans sånger både vad gäller verkets inre struktur och dess 

                                                           
41 Bernt Olsson; Vid språkets gränser, Lund 1995, s. 19. 
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övergripande ärende som, i min tolkning, är att arbeta fram en plats som gör mötet 

möjligt, det möte som också är liv.  

   Ytterligare referenser visar sig några sidor fram i boken då Kain och Abel dyker upp, 

eller åtminstone Abel, i en av den kristna självförståelsens urscener (23). Och på sidan 

99 ”vänder sig Dante om / och ler”. Och så vidare. Hittills har vi alltså som mest 

uppenbara referenser en djurförvandling, en shamanistisk ritual, en nyckelhändelse i 

kristendomen, vi har Orfeus och Dante. På snart sagt varenda rad dyker olika sidoskott 

eller utgrenande tolkningsmöjligheter upp vilket inte kan redogöras för i detalj inom 

ramen för denna uppsats. Däremot vill jag peka på förekomsten och den täta frekvensen 

av sådana diktutvidgande punkter, som, menar jag, i hög grad bidrar till att göra 

Svartsjukans sånger till en så rik och mångtydig diktsamling. 

 

Läsaren och diktens skapande nu 

Jag har tidigare studerat språkets funktion i Svartsjukans sånger, jag har tittat på bruket 

av intertexter – nu vill jag undersöka relationen mellan texten och läsaren i boken. Det 

är min tanke att alla dessa aspekter på texten i grunden har en gemensam nämnare, en 

övergripande uppgift: att etablera kontakt. Horisontellt, vertikalt, korsvis – och utåt. 

Överallt uppstår platser i texten som pekar på det dialogiska, viljan till ömsesidighet. 

Hur går detta till?  

   För att ge lite stadga åt mina tankegångar tar jag avstamp i Wolfgang Isers 

läsaktsteori. Denna går i korthet ut på att det i den konstnärliga texten finns inbyggda 

strategier eller metoder som syftar till att göra läsaren till medskapare: endast i mötet 

med läsarens inre föreställningsvärld kan texten nå sin fulla potential. En litterär text är 

enligt Iser aldrig fullständig. Det finns i texten alltid luckor, inkonsekvenser, olika 

främmandegöringsgrepp och så vidare – som gör det möjligt för läsaren att så att säga 

kliva in i texten och med hjälp av sin egen skapande fantasi fylla i dessa ”hålrum”. 

Mötet mellan text och läsare blir dialogiskt i så måtto att sammanhang och mening 

skapas dem emellan. Iser har också det gemensamt med Anders Olsson att han menar 

att en text ur tolkningssynpunkt är outtömlig, det finns ingen slutgiltig tolkning. Det 

hermeneutiska synsättet lyser fram: textförståelsen uppstår i ett ständigt växelspel 

mellan delen och det hela, mellan läsarens förväntningar och de läsningar texten 

möjliggör. ”Detta innebär”, skriver Cecilia Hansson i Modern litteraturteori, ”att en text 
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inte kan vara någon fixerad storhet, utan att dess betydelse alltid kommer att vara 

summan av dess läsningar.”42  

   Svartsjukans sånger kan å ena sida sägas vara en mycket lättillgänglig bok, den 

kommunikativa viljan är uppenbar och språket är sensuellt, målande, vackert – men den 

kan å andra sidan också sägas vara förrädisk, listig, full av snubbeltrådar och fallgropar. 

På otaliga ställen i texten blir jag som läsare inbjuden, eller inlurad, till att bli 

medskapande i det drama som utspelas. Tunström använder sig av flera olika tekniker 

för att få detta till stånd. Det mest uppenbara är kanske själva glesheten mellan de bilder 

och röster texten består av. Det är ju poesi det handlar om – dikterna fungerar mer som 

fläckvis utplacerade kardborreband för upplevelser och tolkningar än som 

referenspunkter för en linjär berättelse. Mellanrummen kan vara stora och det blir svårt 

att inte som läsare gå in och fylla i det som man tycker fattas. Trots detta finns det i 

texten tillräckligt många indikatorer på vart vi är på väg för att läsningen ändå ska 

behålla sin riktning. Dikterna och rummet inom dem och mellan dem aktiverar min 

fantasi som läsare, min erfarenhet och min kunskap samtidigt som de bjuder motstånd. 

Vi törnar emot varandra ibland, och så måste det väl vara – dikternas funktion som både 

yta och gräns är förutsättningen för deras läsbarhet.  

 

Jag har tidigare diskuterat bruket av intertexter i Svartsjukans sånger, då med den 

tanken att de vidgar diktens inre rum. Här vill jag tillägga att de också fungerar som 

länkar ut ur texten i och med det att de sätter mina tidigare läsupplevelser i spel, att de 

väcker min upptäckarlust och aktiverar min skapande fantasi. Även för den som inte läst 

alla de texter som Tunström alluderar på kan greppet, menar jag, fungera. Någonstans 

har jag ju ändå en föreställning om dessa texters världar och en del av dem har jag 

faktiskt läst. På ett sätt kan en referens i blindo ha en funktion just som referens i och 

med det att den pekar på något bortom den faktiska texten. Ett belysande exempel på 

detta är: 

Ur containern 
sticker en mössa upp, som ett periskop 
Det är min hustrus 
Hon bekommer dessa dagar många sällsamma 
vidtsvävande tankar 

                                                           
42 Cecilia Hansson; Modern litteraturteori, del 1, Lund 1992, s. 271. Mitt referat av Isers teorier är 
inspirerat av samma text, s. 270 f. 
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och inte alltid har djefvulen tillträde 
till complexionen 
Där hennes ansikte! 
[---] (39) 

Mannen och hustrun är ute och jagar containerfynd. Bilden med mössan som ett 

uppstickande periskop leder associationerna till något slags gömsle, en ubåt kanske, 

eller helt enkelt att det är så vi ser: som genom en liten glugg ur allsköns bråte. Men 

sedan händer någonting. Efter de tre första radernas samtida vardagssvenska kommer 

några rader med ord som klingar en smula ålderdomligt. Stavningen förstås, att skriva 

”djefvulen” måste ju betyda något annat än ”djävulen”. Och vad är ”complexionen” för 

något? Dikten ger i sig själv ingen ledtråd till vad den syftar på. Något gammalt – redan 

här sätts de inre referensramarna i svängning. Jag tänker på gamla biblar och allt det 

som omger dem, kyrkbänkar, pietistiska rum i Sune Jonssons fotografier, och så vidare. 

Mera konkreta ledtrådar återfinns bland kommentarerna i slutet av Svartsjukans sånger. 

Det visar sig att författaren när boken ”lades tillrätta” ägnade sig åt intensivläsning av 

bland annat Mircea Eliade och Jacob Böhme. Jacob Böhme var en tysk religionsfilosof 

och kristen mystiker (och skomakare!) som levde mellan åren 1575 0ch 1624. Han var 

självlärd och ägnade sig bland annat åt att försöka lösa gåtan med teodicéproblemet - 

han kom fram till den för tiden kontroversiella slutsatsen att ondskan måste rymmas 

inom Gud -, han studerade kabbalistisk mystik och alkemistisk symbolik, med mera. En 

grundtanke i hans filosofi är att något kan visa sig endast genom något annat. Anders 

Tyrberg skriver om dennes subjektsfilosofi: ”Men till skillnad från nyplatonismen är 

hos Böhme det absoluta inte det fullkomliga målet utan den ofullständiga 

begynnelsen”.43 Detta stämmer väl med den språksyn som jag menar gestaltas i 

Svartsjukans sånger. Lite bläddrande alltså – och plötsligt framstår dikten om inte i ett 

helt nytt ljus så åtminstone i ett annorlunda och mer skimrande ljus. Det är inte min 

avsikt här att redogöra för Böhme – vad jag vill visa är hur Tunströms dikter pekar ut ur 

sig själva, hur de genom ett intrikat nät av kontaktytor griper tag i läsaren och lockar 

denne att med egna tolkningar och associationer gå texten till mötes. Processen pågår, 

läsningen fördjupas och dikternas mening förändras. Rotandet i containern får en rymd 

omkring sig av existentiell mystik som inte fanns där tidigare.44 

                                                           
43 Tyrberg, s. 308f. 
44 För den nyfikne: Nuförtiden avser ”complexionen” ofta olika hudtoner. På Böhmes tid handlade det om 
den själsliga sammansättningen, den för personligheten avgörande blandningen av de fyra 
kroppsvätskorna. Jag fann en trovärdig artikel på  http://en.wikipedia.org/wiki/Complexion . 
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   En annan strategi för att dra in läsaren i Svartsjukans sånger är Tunströms sätt att då 

och då peka på en metanivå i texten. Jag tänker då framför allt på de tillfällen när 

bokens ”författare” blir synlig.  Ett exempel på detta finns i den dikt där den svartsjuke 

liksom sjunker ner i uppgivenhet: 

En som går svartsjuk har inga vänner 
Varje plats är markerad med leenden 
Därför skriver jag det här 
från ett hörn av mig själv 
Jag tillhör de oberörbara 
tömmer inte ens latriner 
Utanför snöar det på taken 
Mentalvårdsbyrån hade tid i juni 
när självsaneringarnas april har glesat leden (27) 

Nyckelraderna är ”Därför skriver jag det här / från ett hörn av mig själv” – här lyfter 

författaren blicken och liksom tittar ut ur den dikt han just sitter och skriver. Och vems 

blick möter han om inte läsarens? En stunds samförstånd upprättas, en antydan till pakt 

rentav: här sitter jag och där sitter du och tillsammans är vi ganska tomhänta och trötta 

men vi ser ju i alla fall varandra. Nu är det förstås inte Tunström som sitter där och 

skriver utan en författare av Tunström inskriven i texten. Men det kanske inte har så stor 

betydelse. Det viktiga är det samband som skapas. Texten tar ett steg ut ur sig själv – 

eller åtminstone till en annan nivå – och tar sin läsare i anspråk. I en annan dikt lite 

längre fram i samlingen blir det metatextuella nivåhoppet ännu tydligare: 

[---] 
Vi sprang, men hand i hand 
Nu springer jag så här: 
         lutad över mitt skrivbord 
[---] (36) 

Här blir läsaren klar över att den text han eller hon läser är hopkommen av en författare 

som faktiskt sitter vid ett skrivbord och petar med ord. Illusionen av en bokens inre 

värld bryts eller, återigen, skjuts in i en annan fiktion – en fiktion som också vänder sig 

ut ur texten. ”Se här” tycks dikten säga, ”här sitter jag och skriver!”. Det är som att det 

finns ett behov hos bokens ”författare” att hävda sin existens, att kalla fram ett vittne, att 

på något vis tydliggöra att det här skrivandet är en pågående rekonstruktion av en inre 

värld. Tempusbytet i dikten talar för det: då sprang vi, nu springer jag – ur minnet in i 

nutid. Denna nutid blir också, tänker jag, läsarens nu. Detta diktens nu och läsandets nu 

sammanfaller och för ett kort ögonblick är det som om vi tillsammans ”från varsin sida 
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av spegelglaset” sliter med den här dikten som aldrig vill bli riktigt färdig (67).    

   En sista dikt i det här stycket om texten och läsaren: 

Man har lagt sitt brev i en låda 
som aldrig töms 
Man hade ingen adress att skriva 
Inget kuvert att stoppa det papper i, 
som man aldrig fann 
Ändå väntar jag på svar 
Det är mitt orimliga jobb på Svartensgatan (65) 

Verklighetens Tunström bodde faktiskt på Svartensgatan och det finns väl inget som 

säger att den bild av skrivandets vedermödor som här ges skulle vara mindre faktisk 

den. Här skildras poeten, intrasslad i negationerna, men ändå hoppfull: man ser honom 

sitta vid sitt bord och allt som oftast kasta en blick bort mot brevinkastet, nehej inget nu 

heller, men snart, snart kommer det, svaret. Och efter all tidigare utläggning råder det 

väl inget tvivel om varifrån åtminstone ett av alla möjliga svar skulle komma: det 

kommer härifrån, från mig, från läsaren. Man får hoppas att ”Tunström” inte har för 

höga pretentioner. Fast jag tror inte det. Om jag i min läsning av Svartsjukans sånger 

har funnit någonting så är det väl detta: det viktiga är att något formuleras och att 

kontakten upprättas, att dialogen fortsätter.  

 

Rummet mellan oss 

”En sann lutheran är aldrig ensam” konstateras lite lakoniskt i en dikt (47). Här ringas 

den där inte helt angenäma känslan in av att ha en främmande och granskande blick 

liksom internaliserad i sinnet. Den grundläggande dialogen måste komma till stånd, 

tänker jag att Tunström menar, också med de skikt inom oss som vi kanske inte är 

riktigt medvetna om eller som vi inte vill kännas vid. Också här måste en mötesplats 

upprättas – förutsättningar skapas för ett liv mer i kärlek än i rädsla. På sätt och vis är 

Svartsjukans sånger en mycket uppfordrande bok. Ödmjuk, lite virrig ibland, vacker, 

men med ett tydligt imperativ: vi måste se varandra, vi måste våga se oss själva. 

Riskfritt är det inte, ”självsaneringarnas april” kom och gick, fallet var högt men: 

Fallskärmen vecklade ut sig 
Det står en skål med äpplen på bordet 
Dialogen måste fortsätta (86) 
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Tunströms diktjag har gjort sin resa. Vardagens föremål finns kvar, och det är kanske 

ingen slump att det är just äpplen i skålen. Tingen och identiteten tar form igen, hittar 

liksom tillbaka till sina platser. Längre fram i texten konstaterar vårt diktjag lite förvånat 

att namnet står kvar på lägenhetsdörren. Kärleken, gatorna, barnet: i en undersam 

lättnad tycks allt finnas kvar. Men något har hänt med självbilden, med blicken - 

relationerna mellan jaget och världen har förändrats. Han har klivit upp ur underjorden 

och går nu i det skarpa ljuset på Södermalm i Stockholm. Världen rusar in i honom, han 

möter ”Människor som kliver in och ut, av och på / mitt öppnade ansikte”(98). Också i 

kärleksrelationen har ett skred skett. De tidigare så låsta positionerna har luckrats upp 

och den där tendensen att ”mest finnas till för varandras projektioner av känslor och 

förväntningar”45 har ersatts av en öppenhet och en stilla förundran inför det ogripbara i 

mötet med den andre:  

[---] 
Du med de många ansiktena! 
Där kommer ett 
Här kommer ett annat 
Underliga stillhet 
I Rummet-mellan-oss (87)  

Svartsjukans sånger är en mycket mångtydig bok. Trots att jag ägnat en hel del tid åt 

boken känns det ändå som jag bara skrapat på ytan. Vid minsta beröring hoppar den 

liksom åt sidan och avslöjar nya tolkningsmöjligheter. Detta väcker hos mig en viss oro 

– men också, och det är här jag vill lägga tyngdpunkten – en känsla av iver. Det är nu 

det börjar! Språket, mötet, dialogen och alltihop. ”I begynnelsen är relationen” skriver 

Martin Buber.46 Och det är i ”Rummet-mellan-oss” relationen blir möjlig. Det är här 

mötet kan uppstå, också det mellan texten och läsaren. Och som med alla möten att ta på 

allvar är det omöjligt att säga vart det ska ta vägen. Innan jag gör en kort 

sammanfattning av uppsatsen vill jag lämna ordet till Tunström själv. Byken är tvättad, 

torkad och omhändertagen. Det är samlingens sista dikt och den heter Höst: 

Klädnyporna har samlats på strecket 
I morgon bär det söderut (120) 

En mångtydig och mångbottnad bok som sagt. Många trådar har lämnats onystade, 

mycket har jag tvingats lämna åt sidan. Inget ont i detta. Måhända är det också ett av 

                                                           
45

 Grahn, s. 10. 
46

 Buber, s. 23. 
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Tunströms många litterära knep – trodde du att du var klar? Titta då på det här! Och det 

här! Något som skulle vara intressant att studera närmare är till exempel hur de för 

Tunström ofta återkommande temana skiljer sig åt i poesin och prosan. Och en läsning 

ur genusperspektiv skulle förmodligen låta en hel del tankeväckande aspekter komma i 

dagen. Men det får bli en annan gång. 

 

Sammanfattning 

Min föresats i denna uppsats har varit att studera Göran Tunströms poetiska metod i 

Svartsjukans sånger. Med utgångspunkt i ett hermeneutiskt förhållningssätt och med 

Martin Bubers dialogfilosofi i bakgrunden har jag studerat hur Tunström i sin dikt 

gestaltar mötets problematik och nödvändighet. Jag har undersökt hur detta genomförs i 

diktverket genom att närma mig texten från skilda nivåer eller typer av relationer inom 

och utom texten. Dels har jag tittat på den språk- och kunskapssyn som gestaltas i 

verket och hur denna bildar förutsättning för möjligheterna till kommunikation, och dels 

har jag har studerat hur mångfalden av intertexter visar sig i verket. Dessa vidgar 

textförståelsen på så sätt att de skapar ett historiskt djup och samtidigt öppnar ytor där 

självreflektion och en dialog av både allmängiltig och privat karaktär blir möjlig. Jag 

har dessutom studerat samspelet mellan texten och läsaren. Även här har jag tyckt mig 

se hur ett nätverk av möjliga relationer upprättas. Med hjälp av olika tekniker – här har 

Wolfgang Isers läsaktsteori varit ett stöd – skapar Tunström öppningar i texten som gör 

det möjligt för läsaren att bli en medaktör eller medskapare till det drama som gestaltas. 

Min ambition har inte varit att vara uttömmande, snarare har mitt fokus legat på att 

försöka förstå hur texten fungerar. Genom att besöka texten, både i dess enskilda dikter 

och i dess helhet, har jag sett hur Tunström genom olika strategier och metoder får dess 

olika nivåer att samspela. Textens nivåer är inte konstanta, de rör sig genom varandra, 

korsar varandra, ger varandra mening. Ur detta uppstår en mycket intressant dynamik. 

Genom denna dynamik skapas möjligheter till en mångfald av tolkningar – dikten blir 

en dialektisk process inte bara mellan den inskrivne författaren och hans text utan också 

mellan texten och läsaren: den blir i bubersk mening en mötesplats, ett växande rum där 

möjligheterna till identifikation och omvärdering ständigt förnyas.  
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