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Inledning 
 
”Han har funnits jämt! Och nu finns han inte!” 
Då sa Lovis: ”Mattis, du vet att ingen får finnas jämt. Vi föds och vi dör, så har det alltid 
varit, vad jämrar du om?” 
”Men han fattas mej”, skrek Mattis. ”Han fattas mej så det skär i bröstet!” 
”Vill du att jag ska hålla om dig ett slag”, frågade Lovis. 
”Ja, gör det för all del”, skrek Mattis. ”Och du Ronja också!” 
Sedan satt han lutad ömsom mot Lovis och ömsom mot Ronja och grät ut sin sorg över 
Skalle-Per som hade funnits jämt i hans liv och nu inte fanns mer.1 

 

Orden är Astrid Lindgrens och visar på den sorg Mattis känner efter att Skalle-Per har dött. 

Även om denna uppsats inte ska handla om Ronja Rövardotter ska den fokusera på den känsla 

Mattis precis har uttryckt. Sorg. Slår man upp ordet ”sorg” i Svenska Akademiens ordbok får 

man veta att ordet står för en känsla av stark nedstämdhet och saknad, särskilt efter en kär 

persons död. De menar också att ordet kan jämföras med förtvivlan, svårmod, ledsnad och 

smärta.2 Sorg är en känsla som både är privat och allmän. Allmän eftersom den kan ses som 

något allmänmänskligt. Privat eftersom den är något individuellt som enbart den enskilde kan 

definiera. Men att sörja är inte något enbart för den enskilde individen. Kollektivt sörjande är 

minst lika förekommande. Att beskriva sorg är därför något som både är som enkelt och svårt. 

Hur förmedlar man något så allmänmänskligt men samtidigt så privat? 

 ”Det är märkligt med författare.”, skriver Marguerite Duras i Att skriva, ”De är 

motsägelsefulla och totalt obegripliga. Att skriva är också att inte tala. Det är att tiga. Det är 

att skrika utan ljud.”3 Utifrån citatet av Duras går det att skapa en hypotes att skrivprocessen 

är ett utlopp för och skapande av känslor; en transformation av glädje och sorg som tar sin 

form i bokstäver och ord; skrik och skratt som har förvandlats till rader av bläck i en bok. Det 

är min uppfattning – men även en av utgångspunkterna för denna uppsats – att det är i denna 

transformation som känslorna upphör att vara privata för att bli allmänna. Det är alltså inte de 

biografiska författarnas privata sorg som intresserar mig här, utan deras litterära framställning 

av sorg. Men hur skapas den? 

Sorg behöver per automatik inte betyda att något har dött, den kan likväl uppstå 

av kärlekssaknad eller i ett otröstligt tillstånd. Sorg finns överallt där glädjen har tagit reträtt, 

som ett töcken som bara kan beskrivas för att förstås – som ibland bara kan skrivas för att 

delas. Sorg är ett tema som ständigt har behandlats (och behandlas) i litteraturen. Om detta 

skriver Hildur Kalman i ”Känslor av sorg och förlust – Jagen mellan autonomi och beroende”. 

																																																								
1 Astrid Lindgren. Ronja Rövardotter, 5. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2007, s.234. 
2 Svenska Akademien. Svenska Akademiens ordbok. http://www.saob.se (Hämtad 2016-11-07). 
3 Marguerite Duras. Att skriva. Lund: Ellerströms förlag, 2014, s.25. 
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Kalman menar att sorg och melankoli är känslotillstånd som åtminstone sedan antiken har 

beskrivits och teoretiserats i den västerländska kulturen.4 Sorgen har besjungits i elegier och 

gestaltats i tragedier. Genom en lång tradition fram till idag har den tematiserats på olika sätt, 

i epiken, i dramatiken, i lyriken. I den här uppsatsen ligger fokus på hur den framställs i 

lyriken.  

 En sak ska först poängteras: Den här uppsatsen är inget arbete som specifikt ska 

handla om sorg. Snarare är det en uppsats om poesins förmåga att skildra sorg. Därför ska jag 

i två diktsamlingar av Bodil Malmsten och Elisabeth Rynell undersöka hur sorg framställs. De 

diktsamlingar som ska studeras är Bodil Malmstens Det här är hjärtat och Elisabeth Rynells 

Nattliga samtal.5 6 

 Det här är hjärtat utkom 2015 och var Malmstens första diktsamling på 22 år, 

liksom hennes sista litterära verk eftersom hon avled året därpå. Diktsamlingen är strax över 

60 sidor och skrevs efter att Malmstens man avlidit. I en intervju i SVT-programmet Babel 

nämnde Malmsten att diktsamlingen ”[…] var ett försök från mig att få själva sorgen på plats, 

att beskriva alla de här stadierna som man passerar.”7 Elisabeth Rynells Nattliga samtal 

utkom 1990 och är strax över 80 sidor lång. Enligt Nordisk kvinnolitteraturhistoria behandlar 

diktsamlingen den förlust Rynell kände efter att hennes man plötsligt avlidit.	Där ”uttrycker 

hon den förtvivlade och maktlösa sorgen över mannen som plötsligt rycktes bort.”8 

Utan att blanda in de biografiska författarnas personliga sorg behandlar båda 

diktsamlingarna bortgång och förlust, fast möjligtvis på olika sätt, möjligtvis på liknande sätt. 

Även om det finns fler diktsamlingar vilka uttrycker sorg som hade kunnat undersökas i 

denna uppsats, har valet fallit på Malmsten och Rynell eftersom båda uttryckligen, via 

paratexterna, skriver om förlusten av någon kär.9 Det gemensamma med dem är att diktjagen i 

diktsamlingarna kommunicerar med ett ”du” som inte längre lever. Det är också denna 

relation mellan ”jag” och ”du” som har kommit att intressera mig. 

																																																								
4 Hildur Kalman, ”Känslor av sorg och förlust – Jagen mellan autonomi och beroende” i Att känna sig 
fram, Bränström Öhman, Annelie, Jönsson, Maria & Svensson, Ingeborg (red.), Umeå: H:ström Text 
Kultur, 2011, s.28. 
5 Bodil Malmsten. Det här är hjärtat: dikt. Stockholm: Rönnells antikvariat, samarbete med Bonnier, 
2015. 
6 Elisabeth Rynell. Nattliga samtal: dikter. Stockholm: Bonnier, 1990. 
7 Per Leijonhufvud. ”Bodil Malmsten om sista dikten i Babel”. Sveriges television 2016-02-08. 
http://www.svt.se/babel/bodil-malmsten-om-sista-diktsamlingen-i-babel/ [hämtad 2016-11-13] 
8 Eva-Britta Ståhl. ”Rynell, Elisabeth” ur Nordisk Kvinnolitteraturhistoria. 
http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/rynell-elisabeth [hämtad 2016-11-13]. 
9 Begreppet paratext är introducerat av narratologen Gérard Genette och syftar på intervjuer, förord 
och marknadsföring för att ge ett verklighetsunderlag av författaren och texten och därefter forma 
läsarens inställning. Detta ska i sin tur skapa en förväntning hos läsaren att det han eller hon läser är 
sant. Bodil Malmstens intervju i Babel är ett exempel på paratext. 
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Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sorg framställs och förmedlas i diktsamlingar 

av Bodil Malmsten och Elisabeth Rynell. Hur sorgen skapas, vad den gör och hur den 

uttrycks kommer vara centralt i undersökningens genomförande.  

 

 

Tidigare forskning  
Om temat sorg och hur det har framträtt i modern svensk lyrik skriver Lena Malmberg om i 

sin avhandling Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik.10 Malmbergs 

huvudsyfte med avhandlingen är att visa hur den orfiska problematiken återtas, tillämpas och 

förändras i svensk lyrik mellan åren 1974 och 1995. Detta är i sig inte relevant för denna 

studie. Men i kapitlet ”Det andra ögonblicket: Förlust” skriver Malmberg hur sorg 

manifesterades som tema i svensk sjuttio- och åttiotalslyrik. Där redogör Malmberg också för 

elegins tradition och dess moderniseringsutveckling till idag. Från detta kapitel hämtas 

information om hur sorgetemat tidigare har beskrivits och gestaltats i svensk, samtida lyrik.  

 Om Bodil Malmsten finns lite forskat. Ingen övergripande avhandling eller 

studie om hennes författarskap finns skriven. Däremot finns det uppsatser på C- och D-nivå 

om Malmsten att tillgå. Minna Benne-Elos uppsats ”Nackdelen med att vara död” undersöker 

stilen i Bodil Malmstens kortroman Det är fortfarande ingen ordning på mina papper.11 

Maria Carlgrens uppsats ”Nefertiti skriker i Berlin” undersöker motivet rädsla i Malmstens 

diktsamling Nefertiti i Berlin.12 Ingen av dessa uppsatser kommer att fungera som underlag 

för denna undersökning. Däremot har Eva Lilja skrivit en artikel som heter ”Skaldinnorna i 

offentligheten” i vilken relevant information om Malmstens författarskap finns att tillgå. 

Liljas artikel handlar om hur fem kvinnliga poeter har präglat den lyriska utvecklingen i 

Sverige under andra delen av 1900-talet. En av dessa kvinnor är således Bodil Malmsten. 

Även om artikeln främst fokuserar på att redogöra hur deras dikter har mottagits av kritikerna 

samt vilka förväntande normer de har överskridit – ger Lilja en överblick av Malmstens 

författarskap samtidigt som hon kontextualiserar det. Lilja skriver att Malmsten fullföljer en 
																																																								
10 Lena Malmberg. Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik. Lund: Tryck Rahms, 
2000. 
11 Minna Benne-Elo. ”Nackdelen med att vara död – En stilanalys av Bodil Malmstens Det är 
fortfarande ingen ordning på mina papper”. Halmstad: C-uppsats, 2006. http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:238269/FULLTEXT01.pdf [hämtad 2016-11.13]. 
12 Maria Carlgren ”Nefertiti i Berlin. Bodil Malmstens poesi – motiv och motivation”. Göteborg: C-
uppsats, 2008. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18193/1/gupea_2077_18193_1.pdf [hämtad 
2016-11-13]. 
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tradition av kvinnlig ironi tillsammans med bland annat Sonja Åkesson och Kristina Lugn. 

Lilja menar dessutom att Dan Andersson, Psalmboken, skillingtryck och Birger Vikström är 

tydliga inspirationskällor hos Malmsten. ”Malmstens poesi frapperar genom att mestadels 

vara takterad, ofta dessutom rimmad. Liksom [Elsa] Grave och [Kristina] Lugn odlar hon 

helst diktsviten, ofta så att hela boken tematiserar samma ämne.”13 

 Om Elisabeth Rynell finns det inte mycket forskat. Dock har Eva-Britta Ståhl 

skrivit en kortare studie om Rynell som heter ”Att skriva sorgen. Tematiska och narrativa 

strukturer i Elisabeth Rynells dikter och prosa under 1900-talet”.14 Eva-Britta Ståhl nämner 

att Elisabeth Rynells diktsamling Nattliga samtal handlar om hur man överlever sorgen. Hon 

menar att diktsamlingen dels påminner om ett sorgekväde ur en Edda-dikt, dels att 

diktsamlingen ger uttryck för glädje och sorg utifrån vandringar genom landskap och natur, 

men också genom konkreta ting, så kallade objektiva korrelat.  
 
I dikterna i Nattliga samtal finns de objektiva korrelaten som uttryck för känslan. När 
Rynell talar om de kvarlämnade stövlarna - ”Hur du gick i dina stövlar! Vilken fröjd!” […] 
görs saknaden påtaglig på ett helt annat sätt än vad en allmän utsaga om denna saknad 
skulle åstadkomma.15 
 

Från Ståhls studie har jag hämtat begreppet ”objektiva korrelat” som jag funnit användbart för 

att beskriva Rynells sätt att ge uttryck för och skapa känslor. 

Utöver Ståhl har Pär-Yngve Anderson skrivit om Rynell i sin avhandling 

Överskridandets strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, Trotzig och 

Lillpers.16 Anderssons avhandling har syftet att beskriva vad en lyrisk roman kan vara; hur 

romanförfattare med hjälp av lyriska uttrycksformer gestaltar en tematik. Där nämner 

Andersson Rynell som exempel för att beskriva ett lyriskt romanspråk. ”Rynells text får oss 

som läsare att reflektera kring detaljer och språklig gestaltning. Den har stor tematisk relevans 

för romanen [Hohaj] som helhet.”17 Notera här att det inte är Nattliga samtal som berörs i 

avhandlingen, utan Rynells roman Hohaj (1997). Det relevanta i sammanhanget blir dock att 

Andersson säger något om Rynells språkliga gestaltning, vilket är användbart för denna 

undersökning. 

																																																								
13 Eva Lilja, ”Skaldinnorna i offentligheten” i Varför grävde man upp drottning Kristina? – 
Kvinnobilder i olika tider. Eva Löfquist (red.) Göteborg: Humanistiska fakulteten, Univ., 1997, s.153. 
14 Eva-Britta Ståhl, ”Att skriva sorgen. Tematiska och narrativa strukturer i Elisabeth Rynells dikter 
och prosa under 1990-talet” i Fortaellingen i Norden efter 1960 [Den 24. IASS-studiekonference 
2002]. Universitetsforlag: Aalborg, 2002, s.416 
15 Ibid, s.416. 
16 Pär-Yngve Andersson, Överskridandets strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck hos 
Rosendahl, Trotzig och Lillpers. Örebro: Univ.-bibl., Diss, 2004. 
17 Ibid, s.48. 
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 Utöver den redan framlagda forskningen finns det lite forskat om sorg i andra 

författarskap. Daniel Sävborg har skrivit avhandlingen ”Sorg och elegi i Eddans 

hjältediktning” (1997) vilken jag bedömer inte vara relevant för denna uppsats då den 

behandlar en annan historisk genre. Annars måste man söka bland författare och forskning 

utanför Sverige för att hitta mer inom ämnet. Den internationella forskningen om sorg i 

enskilda författarskap hade visserligen varit relevant för undersökningen, men givet 

uppsatsens format och omfång har jag inte haft möjlighet att inkludera den. 

 

 

Metod och teoretiska utgångspunkter 
Metod 
Fastän uppsatsens syfte är att göra en undersökning av sorg i två diktsamlingar är det ingen 

fullfjädrad tematisk analys som ska göras. Det är snarare en undersökning som ämnar utreda 

hur sorg beskrivs och framställs. Här kommer därför ingen omfattande genomgång av 

tematisk metod att presenteras. I det här avsnittet vill jag däremot att presentera hur uppsatsen 

förhåller sig till begreppet tema, så att det sedermera blir lättare att ringa in centrala och 

betydelsebärande ord och formuleringar i diktsamlingarna.  

För att komma begreppet tema närmare har jag hämtat inspiration från Jean-

Pierre Richards tematiska kritik. Roland Lysell skriver i Hermeneutik att en reflexion över 

subjektet – både författarsubjektet och tolkarens subjekt – är självklart för den tematiska 

kritiken.18 Jean-Pierre Richard ställer frågan vad ett tema är. Hans svar är att temat är en 

”konkret organisationsprincip, ett schema eller ett fast föremål omkring vilket en värld 

tenderar att konstitueras och utvecklas.”19 Richards menar att temat är en ”dold identitet” som 

tolkaren har i uppdrag att avslöja. Han menar att det typiska för teman är dess funktion att 

vara upprepande. Ett huvudtema ska fungera som ett verks osynliga arkitektur, menar 

Richards, och tillägger att temat blir synligt genom att läsaren möter det påfallande många 

gånger i sin läsning. Upprepningar av till exempel nyckelord, bilder och fetischobjekt, 

konstaterar Richard, avslöjar mycket om temat i ett verk.20 Däremot kan de inte ensamt 

avgöra ett tema. Om ett verks dominanta tema skriver Richard att ”upprepning har inte alltid 

betydelsevärde, i varje fall betecknar den inte alltid det väsentliga.”21 Han menar att fler 

																																																								
18 Horace Engdahl (red.) Hermeneutik: en antologi. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1977, s.169. 
19 Ibid, s.194. 
20 Ibid, s.194. 
21 Ibid, s.195. 
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kriterier behövs för att tyda teman. Ännu viktigare är det att belysa dess strategiska värde, 

eller för att använda Richards uttryck; att belysa temats topologiska kvalitet. Här menar han 

att man kan tyda flera teman i en text och att man därför behöver ordna en ”jämförande 

geografi” för att se hur de samverkar med varandra. För att undvika att göra Richards teorier 

alltför komplicerade går det kortfattat att påstå att en texts kluster av teman ska urskilja 

”verkets inre dimensioner i sin helhet.”22 Roland Lysell förklarar detta mer noggrant och 

menar att en texts teman samlas, grupperas och sätts in i en struktur som både är statisk och 

dynamisk. Temat är, med andra ord, en organisationsprincip eller ett fast föremål som en 

värld (det vill säga läsningen) tenderar att skapas runtomkring.23 

Mikael van Reis redogör för Richards tematiska kritik i antologin Den 

svindlande texten: åtta röster om poesianalys. Där menar van Reis att det finns en rad 

kvaliteter i den tematiska kritiken. En av dem är dess egenskap att avläsa ett författarskap som 

en komplex helhet. En annan är dess starka känsla för poesins bildseende – dess imaginära 

element. Därmed, fastslår van Reis, innebär Richards tematolkning att läsaren växlar 

oavbrutet mellan helheter och detaljer i sin läsprocess.24  

Richards tematiska kritik blir till viss del användbar för denna undersökning. I 

både Malmstens och Rynells diktsamlingar finns det tendenser till upprepningar av både 

bilder och symboler. För att studera hur dessa bilder och symboler (och andra upprepningar) 

fungerar i en tematisk helhet blir Richards tematiska kritik nödvändig att ha i bakgrunden vid 

en närläsning av diktsamlingarna. Även om Richard varnar för att en sådan metod kan tendera 

att bli mekaniskt registrerande, finns det hos Malmsten och Rynell en tematisk helhet – 

sorgen, förlusten – som blir extra synlig utifrån den organisationsprincip Richard presenterar. 

Viktigt att ha i åtanke är att en temastudie är en tolkande process, vilket innebär att 

tematolkningen ofrånkomligt kommer att fokusera mer på vissa saker än andra. Även om jag 

på förhand utgår från temat sorg är min förhoppning att undersökningen ska visa hur sorgen 

fungerar som tema hos Malmsten och Rynell. Eftersom Richard menar att temat är en ”dold 

identitet” som läsaren har i uppdrag att avslöja, blir närläsningen därför det mest effektiva 

sättet att undersöka hur sorgen skapas i diktsamlingarna.  

 

 

																																																								
22 Engdahl (red.) Hermeneutik: en antologi, s.194. 
23 Ibid, s.179. 
24 Mikael van Reis (red.) Den svindlande texten: åtta röster om poesianalys. Stockholm: B. Östlings 
bokförlag. Symposion, 1992, s.15. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Sorg i ett genreperspektiv 
Genom historien har det funnits olika uttrycks- och förhållningssätt för att skriva om sorg. 

Lena Malmberg skriver i sin avhandling Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida 

svensk lyrik att sorgetemat under 1970- och 80-talet dels kom att uttryckas genom berättelser 

om livets oundvikliga upplösning och om döden, dels som ett retoriskt gap eller hål; som ett 

uttryck för att språket inte ensamt räcker för att levandegöra verkligheten.25 Malmberg 

poängterar därefter att sorgen är ett motiv lika gammalt som dikten samt att det är ”uppenbart 

att intresset för sorg och även för melankoli har ökat mot slutet av 1900-talet, kanske som en 

följd av psykoanalysens teorier om tillvaron som präglad av brist och begär blivit närmast 

allmängods.”26  

 Malmberg hänvisar i sin tur till Ronald Schleifers Rhetoric and Death, i vilken 

Schleifer påstår att vår tid är karaktäriserad av något som kan kallas ”sorgens retorik”. Då 

moderniteten utmärks av kris, spel, apokalyps och en känsla av meningslöshet sker det 

automatiskt att vi människor sträcker oss efter något som är försvunnet, menar han. Därefter 

hänvisar Malmberg till renässansforskaren Juliana Schiesari som menar att ett av de mest 

dominerade temana under slutet av 1900-talet rör sig runt sorg, förlust och melankoli. 

Därefter ställer sig Schiesari frågande om inte känslan av obeskrivlig förlust kan vara ett 

uttryck för den självkritiska leda som efterföljt euforin över modernismen.27 

 Malmberg hänvisar därefter till Jahan Ramazanis bok Poetry of Mourning i 

vilken Ramazani menar att den moderna poeten hämtar inspiration från den elegiska dikten 

men samtidigt överskrider dess gränser. Elegin, skriver Malmberg, är i sin form en sorgedikt 

riktad till avlidna personer. Framförandet av dessa sorgedikter skedde förut i riter vilkas 

funktion var att mildra människans skräck för sin dödlighet. Den traditionella elegins syfte var 

att försöka återskapa en förlorad värld och besegra sorgen över förlusten; med andra ord som 

ett försök till terapeutiskt sorgearbete där målet är att gå vidare efter förlusten. Vår tids elegi, 

däremot, saknar denna tröstfunktion. Ramazanis tes är att den moderne elegikern är en 

melankolisk sörjare som är medveten om elegins terapeutiska funktion men ändå avvisar den.  
 
Denne vill inte uppnå tröst utan snarare motsatsen, han vill inte släppa sorgen utan hålla 
kvar den, inte hela såren utan snarare se till att de hålls öppna. […] [Elegikerna har alltid] 
pendlat mellan att ge uttryck för ett tröstande sorgearbete och en otröstlig melankoli. En del 

																																																								
25 Malmberg. Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik, s.115. 
26 Ibid, s.116. 
27 Ibid, s.116. 
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lyriker har valt att starkare betona ett av de två förhållningssätten medan andra rör sig 
dialektiskt emellan dem.28 
 

Det mest centrala för denna studie är Ramazanis påstående att den moderna elegin söndrar 

den klassiska sorg- och försoningsstrukturen för att istället skapa ett nytt språk för att ge 

uttryck åt sorg. Malmberg skriver: ”Elegiska konventioner och troper för sorg som har 

förlorat sin ursprungliga kraft och förvandlats till retoriska klichéer töms på sitt tidigare 

innehåll och blir bärare av ny mening.”29 

 För att tydligt skilja mellan den traditionella elegin och den moderna menar 

Malmberg att det traditionella mönstret beskriver sorgen efter en närståendes död – från sorg 

och smärta, över minnesbilder och lovsjungande, till ett accepterande av sorgen och förlusten 

– inte sällan uttryckt med att diktjaget åter kan glädjas över tillvaron och framtiden. Den 

moderna elegin, däremot, saknar den avslutande försoningen för att istället behandla sorgen 

som något rådande över hela tillvaron.30 

För att än mer förtydliga: I Lyrikanalys (1999) skriver Lars Elleström om 

elegibegreppets traditionella och moderna användning i litteraturen. Elleström nämner att 

elegin allt mer har kommit att definieras utifrån innehållet snarare än formen och att den 

numera är en klagosång utan regler. Tidigare var elegi en dikt som skrevs på elegiskt distikon 

– vilken har sin grund i hexametern. Men idag är versmåttet ingen nödvändighet i den 

moderna sorge- och klagosången.31 

 Från detta avsnitt tar jag med mig distinktionen mellan elegins traditionella och 

moderna utformning. Utgångspunkten att tolka elegins förvandling som ett modernistiskt 

fenomen och att se på dess moderna utformning som söndrad ska dessutom följa med i 

analysens fortsatta genomförande.  

 

Sorg i fenomenologiskt perspektiv  

I ”Känslor av sorg och förlust – Jagen mellan autonomi och beroende” ställer 

Hildur Kalman frågan om det finns ”rätt” eller ”fel” sätt att sörja på. Kalman besvarar inte 

frågan men konstaterar istället att det finns otaliga exempel i såväl vardagslivet som 

litteraturen som visar oss att känslor inte bara handlar om det vi tycks känna inuti, utan att de 

också bestäms utifrån omgivningen och vad den anser vara en rimlig sorg.32 Syftet med 

Kalmans artikel är att undersöka känslor av förlust; vad det är som görs i sorgen och vad 
																																																								
28 Malmberg. Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik, s.118. 
29 Ibid, s.118. 
30 Ibid, s.118. 
31 Lars Elleström. Lyrikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999, s.63. 
32 Kalman. Att känna sig fram, s.21. 
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sörjandes handlingar uttrycker. Även om det finns stoff i Kalmans artikel som inte är relevant 

för denna undersökning är hennes teori om sorgens intentionalitet – dess riktadhet – tillämplig 

i en närläsning av Malmstens och Rynells diktsamlingar. Kalman menar att sorg, precis som 

många andra känslor av förlust, riktas mot något eller något.33 Denna riktadhet kan ses som en 

ritual som fyller en funktion i ett sorgearbete; en metod för att hjälpa människor att avsluta 

(eller förändra) sin relation till den som dött.34   

Men hur görs denna riktning av sorgen? Vilka metoder använder Malmsten och 

Rynell för att skapa en relation mellan ”jag” och ”du” i diktsamlingarna? Hur ska man förstå 

känslorna som cirkulerar runt och kanske skapar diktjaget? Sara Ahmed skriver i Cultural 

Politics of Emotion att man inte ska ställa frågan ”vad är känslor?” utan istället fråga ”vad är 

det känslor gör?” för att förstå hur känslor förmedlas. Ahmed skriver att hon inte erbjuder 

någon enhetlig teori om känslor utan att hon istället försöker spåra hur känslor rör sig och 

cirkulerar mellan kroppar.35 Ahmed menar att ett sätt att reflektera kring känslor är att 

fokusera på relationen mellan känslor, kroppsliga förnimmelser och kognition. Ahmed menar 

att det gamla sättet att förstå känslor som enbart kroppsliga förnimmelser (exempelvis att 

hjärtat slår snabbare när vi utsätts för rädsla) bör omprövas och uppdateras. Ahmed skriver att 

känslor ”take the ’shape’ of the contact we have with objects.”36 Det innebär att känslor kan 

skapas (eller påverkas) av kontakten de får med ett objekt. Om känslor därför är skapade 

genom en kontakt med ett objekt – istället för att vara orsakade av ett objekt – betyder det 

enligt Ahmed att känslor inte finns ”i” ett subjekt eller objekt. Istället är det genom kontakten 

med ett objekt som en känsla genereras. ”Emotions are both about objects, which they hence 

shape, and are also shaped by contact with objects.”37 Ahmed fastslår dock att dessa objekt 

inte nödvändigtvis behöver vara materiella, utan kan också vara föreställda.  

Känslor är inget ”jaget” eller ”viet” besitter, menar Ahmed. Snarare är det 

genom känslor, eller hur vi svarar mot objekt eller andra, där förutsättningarna för känslorna 

skapas. Ahmed menar att ”jaget” och ”viet” är formade av – och tar även formen av – 

kontakten vi etablerar med andra.38 

Sammanfattningsvis innebär Ahmeds och Kalmans teorier att känslor dels har 

en riktadhet; att när någon sörjer en person som dött så finns känslorna inte i den kvarlevande 

– i diktjaget – utan i kontakten han/hon riktar mot ett objekt. Dels att känslor inte är något fast 
																																																								
33 Kalman. Att känna sig fram, s.25. 
34 Ibid, s.29. 
35 Sara Ahmed. The cultural politics of emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004, s.4. 
36 Ibid, s.5. 
37 Ibid, s.7. 
38 Ibid, s.10. 
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och tydligt, utan att de skapas när kontakt görs med ett objekt; när ett diktjag ”tar kontakt” 

med ett objekt eller – till exempel – när Mattis (jaget) sörjer Skalle-Per (objektet) så att det 

skär i bröstet (kroppsliga förnimmelser).  

Förutom att fokusera på ett personligt ”du” som enbart objekt i diktsamlingarna 

ska jag även fokusera på övriga objekt som ligger till grund för känsloskapandet. Ett sätt att 

undersöka sådana objekt hos Malmsten och Rynell är att leta efter så kallade objektiva 

korrelat.  

I sin artikel ”Att skriva sorgen” nämner Eva-Britta Ståhl att Elisabeth Rynells 

diktsamling Nattliga samtal innehåller objektiva korrelat. Ståhl hänvisar därefter till en 

gammal intervju med Rynell där hon ska ha sagt: ”Landskapet är som en berättelse om det 

totalt gåtfulla, om det som inte är uttänkt. Landskapet är ett slags korrelat till människosläktet, 

till att vi finns till.”39 Sedan beskriver Ståhl att objektiva korrelat kan ses som uttryck för 

känslor. Hon menar att naturen, landskapet och konkreta ting kan ses som uttryck av objektiva 

korrelat – sätt att förmedla känslor på. Mer nämner inte Ståhl om objektiva korrelat. Däremot 

får man istället söka hos Kjell Espmark för att hitta en tydligare förklaring av begreppet. I 

boken Själen i bild – En huvudlinje i moden svensk poesi (1977) nämner Espmark att den 

moderna poesin i sina bildval vill reproducera en ”själsrörelse”; en förmedling av ett bild- och 

teckenspråk på ett uttrycksfullt sätt. Espmark menar att åtskilliga försök har gjorts för att 

kodifiera den här metoden som innebär att ”tänka i bilder” och att framställa och översätta 

tankar till ord. Men främst är det kanske T S Eliot – vilken har konstruerat tesen om det 

objektiva korrelatet – vars teori har varit mest betydelsefull i sammanhanget. Espmark menar 

att T S Eliots tes om det objektiva korrelatet är ett försök att uttrycka känslan i konsten. 

Espmark citerar en av Eliots tidigare essäer, där han har skrivit att det objektiva korrelatet är 

”a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular 

emotion”.40 Med andra ord innebär det objektiva korrelatet att författaren kan använda 

konkreta ting, föremål, en situation, ett händelseförlopp som en formel för att uttrycka eller 

gestalta en speciell känsla. 

 Kalmans, Ahmeds och Espmarks teorier ligger till grund för analysens 

genomförande. Somliga av teorierna kommer att beröras i mindre omfång medan andra 

kommer att tillämpas mer omfattande. 

  

																																																								
39 Ståhl. Fortaellingen i Norden efter 1960, s.416. 
40 Kjell Espmark. Själen i bild: en huvudlinje i modern svensk poesi. Stockholm: Nordstedt, 1977, s.5. 



 11	

Analys 
Bodil Malmstens Det här är hjärtat 
Viktigt att notera är att diktsamlingen inte är uppdelad med namngivna dikter. Istället går det 

att läsa diktsamlingen som en enda lång dikt. Det innebär att jag främst kommer hänvisa till 

vilka sidor citaten är hämtade från. Diktsamlingens form är stikisk. Den är indelad i versrader 

vilka efterföljer varandra med glesa och ofta oregelbundna mellanrum. Den är orimmad och 

inte takterad, något som frångår en del av Malmstens övriga poesi. Däremot tematiserar 

diktsamlingen ett och samma ämne, vilket överensstämmer med Liljas beskrivning av 

Malmstens författarskap. 

På första sidan i diktsamlingen kan man läsa: ”Tillägnan: Den här är till dig” 

(s.6). Redan här finns det indikationer vem diktjaget skriver till. Skrivandet, eller riktadheten, 

sker mot ett ”dig”, ett objekt som fungerar som ett centrum till vilken diktjaget skriver.  

I Malmstens diktsamling används olika platser för att framhäva sorgen. Dessa 

platser kan både vara fysiska (till exempel tunnelbanan) men kan också placeras inom den 

mänskliga kroppen, som till exempel hjärtat. Vid flertalet tillfällen i diktsamlingen 

återkommer diktjaget till just hjärtat och dess levnadsbärande funktion. Hjärtat, som ett 

objekt, står ofta i centrum i diktsamlingen. Dels går det att se tolka hjärtat som den muskel 

som håller människan vid liv, dels går det att tolka hjärtat som något mer betydelsefullt – som 

ett objekt till vilket diktjaget tyr sig när sorgen blir för påtaglig, eller som ett objekt till vilket 

diktjaget etablerar en kontakt för att skapa en känsla. Exemplen ”Hjärtat är en muskel / något 

större än en knuten hand” (s.6), ”Varje år ska hjärtat slå / ungefär 30 miljoner gånger” 

(s.24), ”Under en livstid kan hjärtat slå / 2,5 miljoner gånger” (s.34) och ”Hjärtat skyddas av 

bröstkorgens vägg / ett byggnadsverk av revben och muskler” (s.52) är bara några av de 

tillfällen då diktjaget återkommer till hjärtat och dess egenskaper. Förutom att tyda hjärtat 

som en upprepning som enligt Richard kan markera temat, får hjärtat även en funktion som ett 

objektivt korrelat. Utöver att titeln till diktsamlingen (Det här är hjärtat) indikerar att hjärtat 

har en betydelsebärande symbolik kan hjärtat även ses som en samlingsplats kring vilket 

diktjagets känslor cirkulerar. ”Mitt hjärta brister / Vad det gör ont” (s.25) och ”Hjärtat är alltid 

obevakat / Mitt hjärta / hjärtat mitt” (s.9) är bara några exempel som diktjaget nämner för att 

koncentrera känslorna kring ett objekt, eller om man så vill ett objektivt korrelat. 

Precis som Eva Lilja har nämnt i sin artikel finns det hos Malmsten ett 

förvaltande av en ironisk tradition. Ett exempel på det är när diktjaget erinrar något från det 

förflutna: ”Mitt liv / började när jag mötte dig / Får lilla hjärtat komma ut / och leka? / När du 
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blir stor, mitt hjärta / hjärtat mitt” (s.10). Det ironiska i citatet är barn- och föräldrarösten som 

diktjaget använder för att tilltala hjärtat. Det är inte ironiskt i den mening att diktjaget säger en 

sak och menar en annan, utan istället att diktjaget använder repliker som inte är passande för 

en allvarlig situation. Däremot rymmer hjärtat alla de känslor diktjaget i senare tid ska släppa 

ut. Men i detta skede är hjärtat fortfarande inte moget att ”leka”. Ett annat exempel på 

diktjagets, delvis, ironiska förhållningssätt till sorgen är när diktjaget befinner sig hos en 

sorgecoach i Ropsten och när denne ber diktjaget sätta ord på saker: 
 
Gråt! 
Låt det komma ut 
Prata om det 
och det kommer att kännas bättre 
 
Det känns sämre 
Jag vill hem (s.27) 
 

Möjligtvis är ironi fel ord att använda här. Men det finns samtidigt något trotsigt i diktjagets 

beskrivning av situationen. Att för en stund lämna allvaret och inta en mer omognare position 

kan gå i linje med det Lena Malmberg skriver i sin avhandling; att den moderna elegin 

nedmonterar den klassiska sorgestrukturen för att istället skapa ett nytt språk för att ge uttryck 

åt sorg. Samtidigt är denna motsträviga ton som diktjaget uttrycker marginellt förekommande 

i diktsamlingen.  

Om man stannar vid citatet och fokuserar på de två sista versraderna finns det 

där något som indikerar att sorg inte finns i ett objekt, eller i diktjaget. ”Det” känns sämre, 

menar diktjaget, vilket medför att ”jag” vill hem. Här är det inte ”jaget” som skapar känslan, 

utan istället är det känslan som gör något, i det här fallet att ”jaget” vill hem. Känslan finns i 

kontakten diktjaget har med ”det”. Detta har i sin tur skapat en handling, att ”Jag vill hem.” 

Ropsten är en av platserna diktjaget befinner sig. Om man utgår från teorin om 

att objektiva korrelat även kan vara platser är min tolkning att Ropsten är en av platserna som, 

enligt T S Eliots teori, diktjaget använder för att beskriva en känsla. Förutom Ropsten är 

hjärtkliniken, hemmet, bussen och tunnelbanan några av platserna jag kommer fokusera på 

och hävda vara ”bärare” av ett sorgetema i diktsamlingen.  Min hypotes är nämligen att det är 

på dessa platser som kontakten mellan diktjaget och objekt skapas.  
 
Det ringer aldrig / Inte så här tidigt / Inte hos mig / Det är för tidigt / Jag svarar inte / Svara 
inte / Men så svara inte då / Det är för tidigt / Vad som helst kan ha hänt / Du kan ha blivit 
död / Vänta på mig (s.7) 
 

Även om det aldrig blir uttalat att diktjaget befinner sig i hemmet, är det ändå min tolkning 

eftersom diktjaget en tidig morgon befinner sig någonstans där det inte borde ringa så tidigt 
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”hos mig”. Senare i diktsamlingen nämner diktjaget dessutom: ”Jag står på tröskeln till ditt 

rum / Universum / Vad det är tomt” (s.14). Om man utgår från Ahmeds teori om att känslor 

skapas genom kontakten vi gör med ett objekt går det att påstå att det är när diktjaget etablerar 

kontakt med det tomma rummet och/eller med den ringande telefonen som sorgekänslan är 

skapad.41 Enligt Ahmeds teori finns inte känslorna i diktjaget, den ringande telefonen eller i 

det tomma rummet. Istället är det i kontakten mellan diktjaget och dessa två som känslorna 

skapas. Känslorna är ”shaped by contact with objects” menar Ahmed. Likadant fungerar det 

på övriga platser i diktsamlingen. Läs: 
 
Det här går inte  
 
Jag tar bussen till hjärtkliniken / med remissen 
 
Låter barnen stiga av först / Nej / Jag tränger mig före en barnvagn / och en rullstol / En 
ung man i omsorgen med / ebenholtshänder på rullstolshandtagen / I rullstolen en 
intellektuellt funktionshindrad rasist 
 
Jag har fått nog av mitt eget onda / Stiger av bussen (s.35) 
 

Platsen är en buss med riktning mot hjärtkliniken. I citatet finns inte bara ett objekt utan flera. 

En barnvagn, en rullstol, flera barn. Diktjaget, som har uttryckt ”Det här går inte”, stiger av 

bussen, muttrandes. Mellan diktjaget och objekten har känslan av ilska skapats, vilket har 

orsakat en handling att hon tränger sig före alla andra ut ur bussen.42 

I citatet återkommer hjärtat än en gång som upprepning. Att diktjaget befinner 

sig på en hjärtklinik blir på sätt och vis symboliskt, eftersom diktjaget dels har ärvda 

hjärtproblem, dels eftersom det är i hjärtat sorgen samlas.  
 
Oregelbunden hjärtrytm / arytmi supraventrikulära extraslag / Ska det aldrig ta slut / Nej / 
säger hjärtkärlexperten / Det är som det är / och det / får du leva med / Din oregelbundna 
hjärtrytm / Arytmin (s. 58) 
 

Hjärtkliniken blir här ett objektivt korrelat eftersom den används som en plats där sorgens 

ohanterlighet blir tydlig. ”Jag får ett recept digitalt / Det vill säga jag får det inte / Det bara 

finns” (s.59). Om man ser på arytmin och det digitala receptet som objekt går det att föreställa 

sig att det är i kontakten mellan dem och diktjaget som känslan blir skapad. Dessutom blir det 

digitala receptet även en metafor eftersom receptet inte är något som diktjaget har, utan det 

bara finns. På samma sätt är sorgen inte något som diktjaget har, utan den bara finns.  

																																																								
41 Ahmed. The cultural politics of emotion, s.5. 
42 Jag kommer att benämna diktjaget med pronomenet ”hon” i fortsättningen av undersökningen, utan 
att på något sätt blanda in den biografiska författaren. 
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 De olika platserna diktjaget nämner – och vistas på – blir alla bärare av sorg. De 

fungerar alla som objektiva korrelat och de fyller alla en funktion i skapandet av sorg. I 

Ropsten finns sorgecoachen som diktjaget besöker ”för tusen kronor i timmen” (s.25) och där 

får diktjaget tips på hur sorgen ska hanteras:  
 

Smärtan sitter i hjärnan 
säger sorgecoachen 
Inte i hjärtat 
Smärta det är bara som 
det känns 
 
Tänk på något annat 
Andas 
Fokusera utanför dig själv 
Acceptera 
 
Min människa är död 
Jag vill vara död (s.26) 

 
Nej, tvärtemot vad sorgecoachen påstår sitter inte smärtan i hjärnan. Inte i det här fallet. I 

slutet av citatet nämner diktjaget ”Min människa” för att i nästa versrad nämna ”Jag vill vara 

död”. Här sker riktadheten mot ”Min människa”, den avlidne, vilket i sin tur skapar en känsla 

av att diktjaget inte vill fortsätta leva. Smärtan är här skapad av kontakten diktjaget gör med 

den avlidne. Smärtan, eller likväl sorgen, finns inte här. Den skapas här.  

 Likadant fungerar det på hjärtkliniken. Där finns ”Inte en själ / i väntrummet på 

hjärtkliniken / De blå skoskydden / Allting gör ont” (s.38). Även här, i ett tomt väntrum, 

skapas en känsla av smärta. Fastän det står uttalat att rummet är innehållslöst, nämner 

diktjaget att ”Allting gör ont”. Alltså går det inte att säga att smärtan varken finns i diktjaget 

eller i det tomma rummet, utan att den skapas av kontakten mellan de två.  

 En kort passage i diktsamlingen utspelar sig i tunnelbanan där diktjaget tror sig 

ha sett ”du”, den avlidne. 
 
Plötsligt / Det är i tunnelbanan / Byte vid Östermalmstorg […] Det är du / Det är ju du / 
Kroppen / Hållningen / Färgerna /Huvudformen / Halsen / Axlarna / Du / Det måste vara du 
/ Det är du (s.49-50) 
 

Här inbillar sig diktjaget att ”du” är tillbaka. Diktjaget håller kvar vid den tanken tills att tåget 

börjar åka. ”Se upp för dörrarna / Dörrarna stängs / Orfeus i underjorden / Inte vet jag / Det 

var du” (s.50). I takt med att tåget börjat röra sig och kör in i en tunnel – in i mörkret – 

kommer diktjaget till sans igen. ”Det var inte du […] Det kommer alltid / att vara inte du” 

(s.51). Den här passagen är speciell av två skäl. Det ena är att platsen fungerar som ett 

objektivt korrelat för att beskriva känslan av att ”jag” och ”du” befinner sig på två olika 

platser, oförmögna att ta kontakt. Det andra skälet är diktjagets placering i underjorden; här 
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får tunnelbanan symbolisera en kort vistelse i dödsriket, om än en inbillad sådan. Diktjaget, 

som sitter i en tunnelbanevagn, är bara på genomresa. Där hinner hon se ”du”, på plats i 

dödsriket. Precis som om diktjaget skulle ha rest med färjkarlen Charon i underjorden 

passerar och iakttar hon de döda. Åter blir det tydligt hur platserna i diktsamlingen både är 

symboliska och sorgeskapande på samma gång.  

Ibland befinner sig inte diktjaget på något uttalad plats, utan finns bara i en 

monolog med diktduet – den avlidne.  
 

Personer som säger 
Gå bort 
när de menar dö 
Jag hatar dem 
De ska dö 
Alla ska dö 
 
Du har inte gått bort 
Du är död (s.32) 

 
Åter är det något trotsigt som träder fram i diktjaget. Ett hat mot allt och alla och samtidigt ett 

konstaterande att ”Du” är död. Även om diktjaget inte befinner sig på en uttalad plats finns 

det ändå här ett tydligt känsloskapande. Även om det inte är sorg som är den huvudsakliga 

känslan i citatet, skapas en hatkänsla i kontakten diktjaget gör med de personer som säger ”Gå 

bort”. Fastän ordet ”hatar” står uttalat i versraden är det inte det ordet som skapar känslan. 

Känslan skapas istället i kontakten med personerna som säger ”Gå bort”. Här bör tilläggas att 

det dessutom finns en betydelsebärande skillnad mellan uttrycken ”gå bort” och ”dö”. Dels 

kan ”gå bort” antyda en aktiv handling, genom frivillighet, att ”du” har lämnat diktjaget. Dels 

kan ”gå bort” antyda att det finns en möjlighet att ”du” kan komma tillbaka. ”Dö”, däremot, 

innebär något definitivt som diktjaget inte kan råda över. Här uppstår det trotsiga hos 

diktjaget eftersom det finns något naivt i användandet av ”gå bort” som hon inte uppskattar. 

Istället kan sorgen bli mer verklig och påtaglig om den uttrycks med mer bestämda ord. 

Det är tydligt att diktjaget rör sig parallellt mellan olika minnen i diktsamlingen, 

vilket medför att det är svårt för läsaren att förstå vilken ordning allting utspelar sig. Olika 

platser framträder vid olika tillfällen. Vad som dock håller ihop diktsamlingen är att den är 

cirkelkomponerad och avslutas vid samma tillfälle som den startar; i hemmet när telefonen 

ringer.  
 

Jag svarade i telefonen (s.8)  
 
Det är denna händelse som startar diktsamlingens intrig; dess fortsatta genomförande påbörjas 

i och med att diktjaget lyfter på luren och svarar. Dessförinnan, i inledningen, har diktjagets 
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puls varit hög: ”Knytnäven i bröstet / Dånet som i en domkyrka därinne […] / Det är det som 

är döden / Det att du aldrig svarar igen” (s.8). Här skapas sorgen i kontakten mellan diktjaget 

och den ringande telefonen, vilket innebär att diktsamlingens fortsättning kommer att vara 

präglad av den sorg som uppstår efter att diktjaget svarar i telefonen. Man kan påstå att det är 

telefonen som är startskottet till diktsamlingens fortsatta händelseförlopp. Därefter kommer 

minnena, platserna, frågorna, smärtan. På diktsamlingens sista sida går det att läsa: 
 
Jag ser ditt ansikte framför mig 
En ram av lysdioder omkring det 
den första gång jag såg dig 
Den sista minns jag inte 
Jag visste ju inte 
 
Det ringde (s.69) 
 

Åter ljuder telefonen och diktjaget är tillbaka i diktsamlingens inledning. Signalen – ljudet 

från telefonen – får här fungera som en transportör av sorgen. Mellan diktjaget och telefonen 

finns den sorgeskapande kontakt som Ahmed menar att vi gör med objekt. Det intressanta i 

detta är inte enbart att den ringande telefonen får en alldeles särskild funktion som objekt i 

diktsamlingen, ännu intressantare är att ljudet, ringsignalen, här blir bärare av sorgen. I 

telefonen finns dessutom inget ”du” på andra sidan linjen. Det är bara ett ensamt ”jag” som 

svarar. 

 Det må vara en övertolkning. Men om man utgår från att diktsamlingen är 

cirkelkomponerad – eftersom den inleds och avslutas med att telefonen ringer – går det att 

påstå att Det här är hjärtat faller in i Lena Malmbergs beskrivning av den moderna elegin och 

hur den skiljer sig från den traditionella43. Om den traditionella elegins syfte var att verka 

terapeutiskt blir Malmstens diktsamling det motsatta eftersom den saknar den tröstfunktion 

som den traditionella elegin påstås ska ha. Det här är hjärtat börjar med sorg och avslutas på 

samma ställe – med den ringande telefonen – med sorg. Därför har diktsamlingen inte uppnått 

någon uttalad tröst eller försoning, eftersom diktjaget är tillbaka där allt började. Kanske är 

detta ett sätt för diktjaget att berätta att sorgen inte går över. Sorgen har istället satts i ett 

kretslopp runt diktjagets hjärta. 
 

Ärrvävnad 
kan inte bildas så länge såret blöder 
 
Ärrvävnad är det vackraste  
blank och skimrande pärlemorlik  
 
Ärret betyder att såret har läkt 

																																																								
43 Malmberg. Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik, s.118. 
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och smärtan förbi 
 
Tiden som går 
Smärtan förblir (s.69) 

 

Även här finns det trotsiga kvar hos diktjaget. Hon säger en sak – att ärr betyder att smärtan är 

förbi – för att därefter påstå att smärtan förblir, än hur mycket tid som går. Det motstridiga 

hos diktjaget har varit genomgående hela diktsamlingen och bevisar än en gång att Bodil 

Malmstens poesi ingår i en ironisk tradition. Det motstridiga och trotsiga hos diktjaget bevisar 

dessutom att diktsamlingen tydligt ingår i en modern tolkning av elegin. Lena Malmberg 

menar att den moderne elegikern är en melankolisk sörjare som är medveten om elegins 

terapeutiska funktion men ändå avvisar den – vilket stämmer överens med diktjaget.44 

Det finns många olika sätt på vilket sorg har gjorts påtaglig i diktsamlingen. 

Men i Det här är hjärtat har både hjärtat och den ringande telefonen stuckit ut som 

betydelsefulla objekt. Det är främst i diktjagets kontakt med dessa två objekt som sorgen har 

gjorts synlig. Men likväl finns det en omgivning kring diktjaget - Hemmet, Ropsten, 

hjärtkliniken, tunnelbanan – vilka alla har fungerat som gestaltare av sorg. När T S Eliot 

menar att en situation har möjlighet att vara ”the formula of that particular emotion”, stärker 

det min tolkning att dessa platser är bärare av sorg.45 Utifrån Richards teori om upprepningar 

går det dessutom att se att det är på dessa platser ord som ”ont”, ”död”, ”hjärtat” och ”du” ofta 

har nämnts. Dessa ord, tillika objekt, har alla varit betydande i hur sorgen har skapats och 

framställts i diktsamlingen.  

 

 

Elisabeth Rynells Nattliga samtal 
Jag vill dela in Nattliga samtal i fem olika delar eftersom den är uppdelad i skilda avsnitt. 

Diktsamlingen inleds med ”Nattliga samtal”. Därefter kommer ett avsnitt som heter 

”KVÄDE” följt av det tredje avsnittet som heter ”Vårsvit”. Det fjärde avsnittet har inget 

namn utan inleds endast med en blank sida. Det femte och sista avsnittet heter ”FEM 

STILLBILDER”. Anledningen till uppdelningen är att formen skiljer sig från avsnitt till 

avsnitt. Även om diktsamlingen är stikisk rakt igenom är platserna olika. Dessutom varierar 

avsnitten från att bestå av en dialog till något fragmentariskt till rena minnesbilder.  

 

 
																																																								
44 Malmberg. Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik, s.118. 
45 Espmark. Själen i bild: en huvudlinje i modern svensk poesi, s.5. 
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Nattliga samtal 

Detta avsnitt består endast av en konversation. Här samtalar diktjaget med någon som aldrig 

nämns vid namn. Den, eller det, diktjaget samtalar med kan vara diktjaget själv eller en 

påhittad samtalspartner, eller möjligtvis någon annan. Det går inte att avgöra. Syftet som 

denna samtalspartner har är att ställa frågor till diktjaget. Så här inleds avsnittet:  
 

- Vem är du?  
- Den som sitter här. 
- Var? 
- Det är mjäll natt. Kornigt blått ljus. Alla kontraster vackert utskurna. (s.7) 

 
Även om det inte står uttalat ges här några ledtrådar till vilken plats diktjaget befinner sig på. 

Eftersom avsnittet heter ”Nattliga samtal” kan man föreställa sig att platsen är diktjagets 

sovrum. Men eftersom diktjaget nämner att det är natt och att det är ”Kornigt blått ljus” kan 

platsen också vara ett minne, förutsatt att man tolkar det korniga blå ljuset som polis- eller 

ambulanssirener. Minnet är dock fragmentariskt och skiftar kort därpå fokus. När diktjaget får 

frågan vad hon tänker på svarar hon att hon tänker på ett garage. I garaget ser hon en bår.46 
 

- Mer. Vem ligger på båren?  
- Där ligger han. Han ligger där.  
- Är han död?  
- Han är mycket död. Han är inte han. Men han är han. 
- Vad gör du? 
- Går in, fast benen vill inte. (s.8) 

 
För första gången i diktsamlingen sker här en riktadhet. Mannen som är död blir här ett objekt 

till vilket diktjaget skapar en kontakt. Här orsakar kontakten mellan diktjaget och den döde 

dessutom det Sara Ahmed menar är kroppsliga förnimmelser – det vill säga att diktjaget går in 

i garaget, fastän benen inte vill.47 Känslan har här orsakat en rörelse. Väl inne i garaget minns 

diktjaget: 
 

- Jag trampade en ring runt båren. Det var någon med mig därinne. Jag berättade om älskog 
för min följeslagare. Min och den dödes älskog. Den döde hade varit levande. Han hade 
haft händer som fladdrat som fjärilar över mig. 

- Och nu? 
- Jag såg inte händerna under lakanet. (s.9) 

 
Här berättar diktjaget om den avlidnes händer, vilket hon flertalet tillfällen kommer att 

komma tillbaka till senare i diktsamlingen. Men redan nu vill jag påstå att ”händerna” som 

objekt har en betydande roll i Nattliga samtal. De ska dels symbolisera en närhetssaknad och 

																																																								
46 Jag kommer att benämna diktjaget med pronomenet ”hon” i fortsättningen av undersökningen, utan 
att på något sätt blanda in den biografiska författaren.  
47 Ahmed. The cultural politics of emotion, s.5. 
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dessutom ses som objektiva korrelat eftersom händerna – vilket visar sig senare – är laddade 

med många känslor.  

Men om man stannar vid citatet och fokuserar på vad det är som händer, går det 

att göra en koppling till det Ahmed menar; att ”jaget” blir format av kontakten den etablerar 

med andra. I det här fallet har vi ett diktjag som cirkulerar runt den döde, vilken är ”den 

andra”. Diktjaget har här etablerat en kontakt med den döde. I denna kontakt har det uppstått 

en cirkelvandring, men likväl en förvirring hos diktjaget. Alla frågor som hon får blir 

obesvarade och osammanhängande. Här finns ingen kronologi och olika minnen dyker upp, 

osorterade. 
 

- Vågar du sova? 
- Jag vill alltid vara klar. Distinkt. Jag vill upprätthålla ordningen. Fast jag vet att skönheten 

bor i avgrunderna.  
- Hur kan du säga så? 
- Det spelar ingen roll. Det börjar om. Förlossningen. Det utklädda garaget. Älskogen. De 

finskurna konturerna. (s.12). 
 

Allt blir här fragmentariskt. Det finns ingen uttalad sorg i avsnittet. Istället pekar allt mot en 

förvirring; en oförmåga att fokusera och koncentrera sig på ett enskilt föremål. Den avlidne 

mannen på båren har nämnts, om än med korta ordalag. Eftersom avsnittet är så 

fragmentariskt går det inte att tyda något bestämd objekt eller någon bestämd plats för sorg, 

även om jag har antytt att händerna och garaget har en betydande roll i textens sorgeskapande. 

Bristen på fokus hos diktjaget blir tydligt ett sätt för att uttrycka förvirring; minnena 

överlappar varandra och uttrycks i oordning. Denna förvirring kan, i sin tur, vara en känsla 

som tagit plats istället för sorg. Kanske medför diktjagets uteblivna sans att hon, istället för att 

fokusera på något konkret objekt, kretsar runt och förbi det som annars skulle vara sorg. 

Primärt är det därför inte sorg som skapas i avsnittet, utan istället en känsla av förvirring. 

Denna förvirring kommer diktjaget att återkomma till i diktsamlingens följande avsnitt.  

 

KVÄDE 

Formmässigt utmärks detta avsnitt av att det inleds ordnat med tydliga strofer för att sedan 

avlösas av mer osammanhängande versrader, vilka är blandade med versaler och gemener. 

Rent stilistiskt kan man tolka det som att diktjaget går från sansad till sorgfull och förvirrad. 

Men om man utgår från inledningen till avsnittet, vilket är ”KVÄDE / till Ulf”, går det att läsa 

avsnittet som en dikt riktad till ”Ulf”. Även om ”Ulf” är namnet på den biografiska 

författarens bortgångne man, får samma namn här användas till det objekt diktjaget riktar sin 

sorg. 



 20	

Min älskare har gått ifrån mig. 
Han reste tidigt en morgon 
medan jag ännu sov 
insnärjd i våra lakan 
 
Tidigt 
några mornar senare 
ringde en främling 
och sa att min älskade var död. 
Så sa han. 
Min älskade är död. (s.17). 
 

Diktjaget befinner sig här i hemmet, sovandes, och blir väckt av en ringande telefon som ger 

ett dödsbesked. Det som händer i citatet är att diktjaget konstaterar att hennes älskade är död. 

Det är dessutom från telefonen som diktjaget nås av nyheten. Här är det telefonen som sätter 

igång händelsen och skapar en handling. Handlingen är att diktjaget är tvingat att acceptera att 

hennes älskade är död. 
 

Din döda kropp / vittnade / om ett övermått av liv / som gett upp andan / med en plötslighet 
/ som lämnar avtrycken från dina händer / likt brännsår / över hela min kropp (s18). 

 
Åter nämner diktjaget den avlidnes händer, vilket bekräftar tesen att de fyller en funktion som 

objektiva korrelat i diktsamlingen. Dessutom återkommer diktjaget till att nämna ”Din döda 

kropp”, vilket bekräftar att kroppen till den avlidne även fyller en funktion i sorgeskapandet. I 

citatet är det ”Din döda kropp” och ”händerna” som ger upphov till känslorna diktjaget 

uttrycker. Likt ”brännsår” beskriver hon att det känns. Dessutom berättar diktjaget att det sker 

”över hela min kropp” vilket är en kroppslig förnimmelse skapad av kontakten mellan den 

avlidne och diktjaget. Samma tendenser går även att finna senare i avsnittet, där det står: ”Du 

efterlämnade / din döda kropp / Och vi stod och såg på den / Och vi visste inte / vad vi skulle 

göra med den” (s.22). Åter är det till ”din döda kropp” riktadheten sker, vilket här har skapat 

en känsla av obeslutsamhet och bristande handlingsförmåga hos diktjaget.  

 Den avslutande delen av avsnittet är svår att greppa eftersom den är så pass 

fragmentarisk att den blir otydlig. Här blandas minnen samtidigt som diktjaget ställer 

obesvarade frågor, pratar om förlossning, om ”dina händers frånvaro” (s.26) och om 

odefinierade rum. Detta påminner i sin tur om det Lars Elleström har skrivit; att elegin har 

kommit att definieras utifrån sitt innehåll snarare än sin form och att den idag kännetecknas 

som en klagosång utan regler.48 I ”KVÄDE” lugnar diktjaget dock ner sig i slutet av avsnittet 

och för att istället fokusera på en bild föreställande ”min älskade” som hon ser på väggen. 
 
Min älskade finns inte kvar 
i rummet 

																																																								
48 Elleström. Lyrikanalys: en introduktion, s.63. 
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i något av rummen 
men han strålar ur väggarna 
och taket 
Golvet hävs i hans andning (s.30) 
 

Åter blir det tydligt att det är till ”min älskade” som riktadheten sker. I kontakten som görs 

mellan diktjaget och ”min älskade” skapas en handling. Det är som att hela rummet skakar, 

eftersom golvet hävs. Kanske är denna handling ett sätt att beskriva en sorts ommöblering av 

tillvaron. Kanske är det ett sätt att berätta vad som händer i kontakten mellan diktjaget och 

”min älskade”. ”KVÄDE” avslutas med orden: ”När jag ser en stjärna / genom mörkret / och 

begrundar hur / länge sen det var / tänker jag / på dig / Ge mig / ett tecken / Jag väntar” (s.31). 

Här blir det tydligt hur ett tecken från ”dig” skapar en handling som gör att diktjaget ”väntar” 

på något. Möjligtvis är det en väntan på ett hopp; något som gör att diktjaget inleder en väntan 

på att saker ska bli bättre. Även om ordet ”hopp” aldrig uttrycks i avsnittet blir det ändå, 

utifrån Ahmeds teori, en hoppfull känsla som skapas i kontakten mellan diktjaget och ”dig”.  

 

Vårsvit 

Detta avsnitt är indelat i sju dikter i varierade omfång. Den första inleds med orden ”Du är 

död” (s.35), vilket är en fras som upprepas flera gånger i avsnittet. Diktjaget nämner: ”Jag vill 

fylla dina kläder / med dig / Dina stövlar / med dina fötter, dina ben, dina steg - / Hur du gick 

i dina stövlar! Vilken fröjd! / Nu står stövlarna där / på ett obegripligt sätt utan / dig / Du är 

död” (s.35). Citatet är samma utdrag som Eva-Britta Ståhl skriver om i sin studie ”Att skriva 

sorgen”. Där menar Ståhl att stövlarna kan ses som objektiva korrelat vilka uttrycker 

diktjagets känslor och gör saknaden påtaglig på ett helt annat sätt än vad en allmän utsaga om 

denna saknad skulle åstadkomma.49 

 Den fjärde dikten i ”Vårsvit” har en mer passionerad laddning än övriga delar av 

diktsamlingen. Dels ställer diktjaget frågan: ”Var är min älskade? Han / hade såna händer / 

som brukade smeka över mig / över hela mig” (s.41). Förutom att händerna kommer tillbaka 

som ett objekt skapas här en tydlig känsla av närhet. Här är det i kontakten med ”min älskade” 

som gör att känslan av smekningar uppstår hos diktjaget. Några versrader senare kan man läsa 

om ”hans alldeles nakna ansikte / mellan mina lår” (s.42) vilket bekräftar att kontakten med 

”min älskade” inte bara skapar en känslor av sorg utan också av närhet. ”Vårsvit” avslutas 

med orden: 
 

																																																								
49 Ståhl. Fortaellingen i Norden efter 1960, s.416. 
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På kvällen / när allt är tyst / och jag sitter / med min ensamhet i skötet / När händerna 
långsamt / börjar brinna / där de sträcker sig / mot det som inte finns / och de härjande 
tankarna / söker fäste söker / en fläck av vila / i ruinerna / av ett ansikte / Då vet jag det (s.56) 
 

Närheten och händerna är åter förekommande. Men även om det inte är ”min älskades” 

händer som åsyftas är det likväl händer som sträcker sig efter något. Likafullt är det händerna 

som här ger utlopp för en handling – ”Då vet jag det” – vilket kan tolkas som ett 

accepterande. Vad det är som accepteras framgår aldrig.  

I citatet sträcker sig händerna mot ”det som inte finns”. Om man tolkar ”det som 

inte finns” som den avlidne och samtidigt ett objekt går det att påstå att det är i diktjagets 

kontakt med ”det som inte finns” som en känsla skapas. Eftersom detta objekt ”inte längre 

finns” där diktjaget vill att det ska vara kan man tolka denna känsla som en känsla av förlust.  

 

Avsnitt 4  

Avsnittet inleds med en uppmaning från diktjaget: ”Vakna. / Återställ din kremerade kropp. / 

Ta min hand. / Vi måste springa över ängen.” (s.59). I citatet finns handen fortfarande kvar 

som något betydelsebärande, som något symboliskt. Men här ska dessutom ordet ”ängen” få 

en betydande roll eftersom ”ängen” här kan symbolisera naturen. Om man utgår från det Eva-

Britta Ståhl nämnde – att Elisabeth Rynell ger uttryck för glädje och sorg utifrån vandringar 

genom landskap och natur – blir det tydligt vilken betydelse naturen har i resten av avsnittet:50  
 
Vita nätter / Vakor / Hur vi kurade / under en jordugglas ljudlösa vingar / Svarta 
förjulsvintrar / och bördor av snö / Vi delade leken / i två delar / kuperade / blandade / blev 
ett / Sida vid sida simmade vi / medan vattenväxter / lakan / näckrosarmar / snärjde våra 
ben / Blinda läste vi varandras ansikten / som flöt ihop och gled isär / i oskiljaktighet / 
Blinda snuddade vi vid hud och / ben och hår / och jag var man / och trängde in i dig / och 
jag var kvinna och lät mig / genomträngas (s.69-70). 
 

Här kan vi läsa hur närheten åter blir påtaglig. Ord som ”hud”, ”ben” och ”trängde in i” 

indikerar att något passionerat finns i diktjagets beskrivning av minnet med den avlidne. 

Samtidigt finns det snö, näckrosor och jordugglor i diktjagets beskrivning av minnet. Dessa 

naturrelaterade ord fungerar som objektiva korrelat eftersom de finns med för att uttrycka de 

känslor diktjaget vill framföra. Alla dessa ord fungerar i citatet som objekt – till vilka 

diktjaget har skapat en kontakt. I den här kontakten uppstår känslan, vilket i det här fallet inte 

verkar vara sorg, utan istället lust och passion. 

 Däremot framställs sorgen mer tydligt senare i avsnittet, när diktjaget nämner: 

”Nu hänger mina händer tomma / öppnade / mot en ensamhet / som rymmer / inte ens mig 

själv” (s.71). Händerna är åter framme som objekt och den här gången hänger de tomma. Det 

																																																								
50 Ståhl. Fortaellingen i Norden efter 1960, s.416. 
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är inte den avlidnes händer utan diktjagets händer som åsyftas. I citatet är det inte ordet 

”ensamhet” som enbart är känsloskapande här. Sara Ahmed menar ju att känslor inte finns i 

ett subjekt eller objekt utan att det är genom kontakten med ett objekt som en känsla skapas.51 

Därför är min tolkning att det är diktjagets kontakt med ”mina händer” och ”en ensamhet” 

som är det känsloskapande momentet här. Eftersom händerna dessutom är tomma är det en 

känsla av förlust som skapas.  

 Vid avsnittets avslut kan man läsa följande rader: 
 
Kanske är jag framme nu / vid vårt avsked. / Vi ska lämna varandra, Ulf. / Jag ska gå min 
väg / Vi ska gå / bort från varandra / Det har tagit lång tid / för mig att förstå / Det är också 
svårt / att vara ensam om ett avsked / Kanske har det hejdat mig / så länge / Din tystnad / 
Och min brottning med den. / Älskade. Vart går jag? (s.81). 
 

I citatet finns det ett explicit bekräftande att diktjaget har bestämt sig att gå vidare. Hon 

nämner ”Vi ska gå bort” och därefter ”bort från varandra”. Att använda verbet ”ska” visar på 

att handlingen är bestämd. I citatet finns inga oklarheter över beslutet. Det finns heller ingen 

ilska eller förvirring kring formuleringen. Snarare uttrycker ”Vi ska gå bort” ett 

konstaterande, efterföljt av att det har tagit lång tid ”för mig att förstå”.   

Diktjaget är framme vid ett farväl, ett avsked. Men frågan är om hon har kommit 

till ro? Följer Nattliga samtal den traditionella elegins mönster att försöka återskapa en 

förlorad värld och besegra sorgen över förlusten? Min tolkning är att det är så. Lena 

Malmberg menar ju att mönstret som den traditionella elegin följer är att gå från sorg och 

smärta, över minnesbilder och lovsjungande, till ett accepterande av sorgen och förlusten. 

Även om diktjaget avslutar med orden ”Vart går jag nu?” nämner hon dessutom att ”Vi ska 

lämna varandra” och ”Jag ska gå min väg”. Fastän diktsamlingen heter Nattliga samtal är min 

tolkning att texten inte har varit ett samtal utan snarare en monolog av diktjaget själv. Även 

om diktjaget samtalade med någon i inledningen av diktsamlingen har denna ”någon” inte 

kommit tillbaka i resten av texten. Därför blir min tolkning att diktjaget har kommit till ett 

accepterande. Monologen som hon har haft i diktsamlingen har inte blivit besvarad. Hon 

nämner ”Din tystnad” och ”min brottning med den” i de avslutande versraderna. Det är som 

att hon säger ”jag förstår att vi inte kommer någon vart”, och konstaterar att hon är framme 

”vid vårt avsked”. Detta accepterande bekräftar att mönstret i Nattliga samtal tenderar att 

påminna mer om en traditionell elegi än en modern. 

 

 

																																																								
51 Ahmed. The cultural politics of emotion, s.5. 
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FEM STILLBILDER 

I detta avsnitt övergår formen till en tydlig stikisk vers som påminner om prosa. Avsnittet 

behandlar minnen från diktjaget och den avlidnes liv tillsammans. Precis som avsnittets rubrik 

antyder är avsnittet indelat i fem kortare texter. Den första ”stillbilden” utspelar sig under den 

första natten som diktjaget och ”du” har tillsammans.  
 
Första natten tillsammans. Minns hur jag tassade över golvet och kröp ner till dig. Hur våra 
händer. Och munnar. Exakt så, tänkte jag. Den munnen hade jag väntat på. Vi darrade 
inombords och rörde varandra, nästan kyskt. […] 
     Nästa morgon i underligt bakrus. Vi körde bil genom Sörmland. Det var en mild och 
stilla novemberdag. Vid en gammal kvarn stannade vi. Själva kvarnbyggnaden var borta, 
men fundamenten stod kvar. Och den släta, speglande dammen. Vi kröp in i kvarnhjulet 
genom ett hål i stenväggen. Satt tyst ihopkrupna därinne och erfor kraften, dunkandet, 
livsfaran om det väldiga hjulet varit i rörelse. (s.85) 
 

Dels kan man tolka hela minnet som en sorgeskapande handling; att minnesprocessen blir en 

sätt att skapa sorg. Dels nämns händerna återigen som ett objekt som diktjaget återkommer 

till. I citatet befinner sig diktjaget och ”du” på två plaster. Den första platsen är deras natt 

tillsammans medan den andra platsen är i en kvarnbyggnad. Under deras första natt 

tillsammans finns det flera objekt till vilket diktjaget skapar en kontakt. Dessa objekt är ”dig”, 

”händer” och ”munnar”. Det som sker i denna kontakt är vad Sara Ahmed menar är 

kroppsliga förnimmelser, eftersom hon anser att det finns en relation mellan just kroppsliga 

förnimmelser och känslor.52 I citatet är dessa kroppsliga förnimmelser, eller handlingar, att 

”vi darrade inombords och rörde varandra, nästan kyskt”.  

I nästa del av citatet blir T S Eliots tes om de objektiva korrelaten relevant 

eftersom platsen – kvarnbyggnaden – blir en plats som beskriver känslan. Eva-Britta Ståhl 

menar att naturen och landskapet i Elisabeth Rynells lyrik kan ses som uttryck av objektiva 

korrelat – sätt att förmedla känslor på53. Detta blir extra tydligt i citatet. Där befinner sig 

diktjaget och ”du” i kvarnen, en plats där de känner ”kraften, dunkandet, livsfaran om det 

väldiga hjulet varit rörelse”. Dels kan man tolka kvarnen som ett objekt vilket skapar dessa 

känslor, dels kan man tolka kvarnen symboliskt eftersom kvarnhjulet likväl kan föreställa 

livets hjul – i vilket diktjaget och ”du” befinner sig deras första tid tillsammans. Eftersom 

kvarnhjulet i citatet är stillastående kan det jämföras med starten på deras relation. Därefter 

kan man tolka citatet ”livsfaran om det väldiga hjulet varit i rörelse” som en spådom över 

deras relation, eftersom den avslutas/förändras när ”du” avlider; när hjulet har satts i rörelse. 
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 I den andra ”stillbilden” i avsnittet återger diktjaget ett minne som hon får när 

hon tittar på ett fotografi. Fotografiet föreställer ”du” som har deras son i famnen. Även här 

återkommer kroppsliga förnimmelser och ”händerna” som objekt. ”Men alldeles innan skalv 

min kropp, när de lade det lilla barnet på min mage. Och jag lyfte oändligt långsamt mina 

händer och höll dem skyddande ikring det.” (s.86). Likadant fungerar det i ”stillbild” tre och 

fyra, i vilka diktjaget minns bråk och försoning, närhet, lekar och passion. I det sista 

”stillbilden” återger diktjaget drömmarna de gemensamt delade. 
 
Vi hade en dröm ihop. Ett landskap. Mycket tyst. Riporna osynliga i snön. […] Bar 
soluppgång och solnedgång. Lät vindarna härja. Det var en väldighet, fast stilla. […] 
Där seglande molnen som båtar, strax över våra ansikten. Sommaren var nåden, 
glödgad. […] Molnskuggor gick mellan bergen. Och vi stod där hand i hand, gripna av 
en längtan, som visade sig större än vi själva. […] Landet som bredde ut sig, tyst, åt alla 
håll. Vårt hus på kullen, så nära himlen. Det var en bön som vi bad tillsammans, nästan 
skrämda över vårt allvar. (s.89) 
 

Naturen och landskapet är här tydliga bärare av diktjagets känslor. Förutom att hon explicit 

nämner ordet ”landskap” beskriver hon ”vindarna”, ”riporna i den osynliga snön” och 

”molnen som båtar”. Dessa objekt, vilka alla ingår i diktjagets beskrivning av landskapet, blir 

en del av den känsla som här skapas. Diktjaget och ”du” står tillsammans ”hand i hand” och 

är ”gripna av en längtan”, står det i citatet. Anmärkningsvärt är att det är första gången i 

diktsamlingen som deras händer är ihop. Tidigare i diktsamlingen har deras händer figurerat i 

olika beskrivningar och sammanhang, alltid separata, för att nu – i slutet – äntligen ha förts 

samman. Denna handling skapar sedermera ”en längtan, som visade sig större än vi själva”. 

Att denna ”längtan” är större än ”vi själva” visar att deras drömmar aldrig skulle gå att 

uppfylla. Med facit i hand erinrar diktjaget deras gångna drömmar vilka aldrig skulle 

besannas. Om man tänker på Ahmeds teori – att känslor kan generera en handling eller en 

kroppslig förnimmelse – framställs den processen tvärtom i citatet.54 Här är det själva 

handlingen ”vi stod där hand i hand” som ger upphov till känslan av ”en längtan”. Detta kan i 

sin tur förklaras av att händerna som objekt har spelat en så pass viktig roll genom hela 

diktsamlingen. Och att de äntligen sammanfogas kan tolkas symboliskt som en avslutning på 

diktsamlingen, men likväl som en handling skapad av den kontakt diktjaget och ”du” har haft 

genom hela diktsamlingen fram tills sista sidan.  

I Pär-Yngve Andersons avhandling Överskridandets strategier nämner han att 

Elisabeth Rynells texter kan få läsaren att reflektera kring detaljer och språklig gestaltning.55 
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Detta blir tydligt i det avslutande citatet, eftersom diktjaget – återigen – dels använder 

landskapet som ett objektivt korrelat, dels ger denna minnesbild en symbolisk betydelse. Det 

symboliska är att deras föreställda hus är placerat på en kulle, ”så nära himlen”. Även om 

diktjaget vill framhäva att deras föreställda, framtida hus är placerat i en vacker miljö blir dess 

närhet till himlen en detalj som får symbolisk betydelse. Om man föreställer sig himlen som 

en plats där avlidna hamnar går det att tolka diktjagets ”hus på kullen, så nära himlen” som en 

plats nära döden, där ”du” senare kommer att hamna.  

 I citatet finns inget ”jag” eller ”du” utan istället ett fokus på ”vi” och ”vårt”. 

Diktjaget och ”du” har här gått ihop i ett gemensamt pronomen. ”Vi hade en dröm”, nämner 

hon, för att sedan beskriva hur den här drömmen såg ut. Utifrån Ahmeds teori om att 

känslorna skapas i kontakten med ett objekt blir ”en dröm” det centrala objektet här.56 Vad 

denna kontakt skapar för känsla blir aldrig tydligt. Däremot avslöjar diktjaget i slutet av 

citatet att denna dröm är ”en bön som vi bad tillsammans, nästan skrämda över vårt allvar.” 

Om man tar diktjaget på orden är det en skrämmande känsla som skapas, samtidigt som den 

är allvarlig. Eftersom allt dessutom utspelar sig i ett minne går det att tolka hela minnet som 

ett objekt vilket diktjaget skapar en kontakt med. Här minns hon ett ”vi” som har slutat vara 

ett ”vi”, eftersom detta är i förfluten tid. När diktjaget nämner att de var ”gripna av en längtan, 

som visade sig större en vi själva” minns hon ett ”vi” som inte längre finns. Istället finns bara 

ett ”jag” kvar. Hela avsnittet ”FEM STILLBILDER” har utgjorts av minnen, och i varje del 

av avsnittet har ”vi” tagit en betydligt större plats är ”du” och ”jag” har gjort. Minnena i 

avsnittet blir därför objekt, dels för att de fungerar sorgeskapande, dels för att de återges för 

att hantera förlusten.  

Hildur Kalman menar att sorg, precis som andra känslor, alltid riktas mot någon 

eller något och att denna riktadhet kan ses som en ritual som fyller en funktion i ett 

sorgearbete.57 Att återge dessa minnen i ”FEM STILLBIDLER” kan därför ses som en metod 

för diktjaget att avsluta, eller förändra, sin relation till den som dött, som en sorts ritual. 

Återgivningen av dessa minnen blir en ritual för diktjaget att kunna acceptera att ”vi” har 

förvandlats till ett kvarlämnat ”jag”.  

Denna ritual, som Kalman nämner, går även att läsa in i diktjagets 

utveckling/förvandling genom diktsamlingen. Att dess form har skiftat från första till sista 

avsnitt går att tolka som en process diktjaget har gått igenom: I ”Nattliga samtal” består allt av 

ett samtal som diktjaget kanske har med sig själv eller med någon annan. Samtalet är 
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fragmentariskt och består av korta, osammanhängande minnesbilder. I ”KVÄDE” är diktjaget 

osammanhängande; hon går från sansad till frustrerad och det är svårt att veta var hon 

befinner sig. I ”Vårsvit” är diktjaget sansat, fastän hon är full av minnesbilder vilka åter 

presenteras fragmentariskt. I det avsnittet blir saknaden av fysisk närhet påtaglig. I ”Avsnitt 

4” börjar diktjaget komma till ett accepterande, ett adjö. Där nämner hon ”Vi ska lämna 

varandra, Ulf”. I avsnittet blir det tydligt att diktjaget inte längre är frustrerad, utan mer 

sansad. Dock avslutas avsnittet med ett ”Vart går jag nu?”. I det avslutande avsnittet, ”FEM 

STILLBILDER”, består allt av minnen. Där är formen stikisk rakt igenom utan några 

osammanhängande mellanrum eller blankrader. Möjligtvis har diktjaget här kommit fram till 

att allt hon har kvar av ”du” är minnena. Till skillnad från diktsamlingens inledning – där 

minnena var fragmentariska och osammanhängande – presenteras de mer utförligt i det 

avslutande kapitlet. Om man därför – utifrån Kalmans teori – ser diktjagets utveckling i varje 

avsnitt, från trasig till mer hel, blir diktsamlingen en tydlig ritual som fyller en funktion i ett 

sorgearbete. 

Eftersom ord som ”död”, ”min älskade” och ”händer” återkommer vid flertalet 

tillfällen i hela diktsamlingen går det, utifrån Richards teori, påstå att orden är temabärande. 

Richards menar att ett tema blir synligt genom att läsaren möter det påfallande många gånger 

i läsningen.58 Dessutom menar han att upprepningar av nyckelord, bilder och fetischobjekt ska 

avslöja mycket om temat i ett verk. Eftersom dessa ord har förekommit ofta, och att de alla 

associeras med den avlidne, har de alla fungerat som medium för att visa hur sorg har skapats 

och framförts i diktsamlingen. Det är med dessa objekt – samt många fler – som diktjaget har 

etablerat en kontakt. I denna kontakt har sorgen, men även hoppet, förvirringen och 

accepterandet, skapats för att processa förlusten av ”du”. Men att processa förlusten av ”du” 

har inte enbart skett genom en kontakt med objekt. Förlusten av ”du” har även processats 

genom objektiva korrelat. I naturen, landskapet, minnen och enskilda föremål – exempelvis 

stövlarna – har ”du” funnits. Kjell Espmark menar att objektiva korrelat är en metod som 

innebär att ”tänka i bilder” för att kunna framställa och översätta tankar till ord.59 Diktjagets 

sätt att berätta om förlusten av ”du” har i diktsamlingen gjorts genom att ”tänka i bilder” för 

att visa att ”du” inte längre finns på något annat ställe än just dessa bilder.   
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Slutsatser  
Ett av syftena med denna undersökning har varit att jag ville komma sorgen närmare. Även 

om det på förhand verkar självklart att de undersökta diktsamlingarna har ett sorgetema har 

jag ändå velat förstå hur sorgen har framställts och hur den har skapats i dem. Det har, i 

undersökningen av båda diktsamlingarna, framkommit att sorg inte är det enskilt härskande 

temat. De känslor som har skapats i diktsamlingarna är inte sorg allena; de skapade känslorna 

är snarare känslor som har använts för att hantera sorg. Ilska, vanmakt, ironi, förvirring och 

acceptans är bara några av de känslor jag har upptäckt i undersökningen. 

 Att ställa Det här är hjärtat mot Nattliga samtal gör att man kan upptäcka 

tydliga likheter och skillnader mellan dem. Det går inte att säga bestämt att den ena av dem 

tydligt följer det traditionella mönstret för sorgeskapande medan den andra följer ett mer 

modernt mönster. I stället går det att påstå att diktsamlingarna tenderar att påminna om 

respektive sorgeskapande mönster.  

Ett sätt att göra en sådan jämförelse mellan de två diktsamlingarna är att jämföra 

hur diktjagen skiljer sig från varandra. I Det här är hjärtat finns ett diktjag som är statiskt. 

Där förändras inte diktjaget mellan diktsamlingens inledande och avslutande versrad. Istället 

finns där ett diktjag som vill hålla kvar vid förlusten – älta den, bearbeta den, bli arg över den, 

ironisera den – och visa sig för trotsig för att acceptera den. När Lena Malmberg i sin 

avhandling menar att vår tids sorgeskapande saknar den tröstfunktion som traditionellt har 

varit syftet med en elegi, stämmer det överens med diktjagets framställning i Det här är 

hjärtat. I Malmbergs avhandling hänvisar hon till Jahan Ramazani som menar att den 

moderne elegikern är en melankolisk sörjare som är medveten om elegins terapeutiska 

funktion men ändå avvisar den.60 Denne sörjare vill inte ”släppa sorgen utan hålla kvar den” 

och inte heller ”hela såren utan snarare se till att de hålls öppna.” Eftersom diktjaget i Det här 

är hjärtat inte söker att hela såren utan istället framhäva hur stark smärtan över förlusten är, 

blir diktjaget ett tydligt exempel på hur en modern version av elegi kan se ut. Ännu tydligare 

blir det om man fokuserar på ironin och trotset hos diktjaget i Det här är hjärtat. Ett exempel 

är när diktjaget i den ena versraden uttrycker ”du har inte gått bort” för att i nästa versrad säga 

”du är död”. I exemplet är det tydligt att diktjaget ilsknar till på andra människors användning 

av uttrycket ”gå bort”. Hon menar att ”gå bort” kan innebära en frivillig handling eller vara ett 

uttryck för att ”du” eventuell kan komma tillbaka. Uttrycket ”Du är död” är däremot mer 

bekräftande, mer definitivt. Denna ilska – eller om man så vill säga trots eller avighet – finns 
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kvar hos diktjaget genom hela diktsamlingen och förändras aldrig. Även om det aldrig 

framgår varför det är så, vill detta statiska diktjag hålla kvar vid förlusten. Kanske har det att 

göra med det Lena Malmberg skriver, att den moderna elegin saknar den avslutande 

försoningen för att istället behandla sorgen som något rådande över hela tillvaron.61 

 I Nattliga samtal finns ett annat diktjag. Medan diktjaget i Det här är hjärtat är 

statiskt är diktjaget i Nattliga samtal dynamiskt. Om man jämför hur diktjaget framställs i 

diktsamlingens inledande versrad till dess avslutande versrad går det att upptäcka en tydlig 

utveckling. Här går diktjaget från att uttrycka saknad och förvirring till att återge minnen för 

att till sist uttrycka ett tydligt ”Vi ska lämna varandra, Ulf”. Diktjaget genomgår här en 

utveckling och är inte detsamma mellan diktsamlingens inledande och avslutande avsnitt. 

Detta går i sin tur i linje med Lena Malmbergs beskrivning av den traditionella elegin, vars 

syfte var att försöka återskapa en förlorad värld och besegra sorgen över förlusten; med andra 

ord ett sätt för att gå vidare efter förlusten.62 Till skillnad från diktjaget i Det här är hjärtat 

stannar diktjaget i Nattliga samtal aldrig kvar i någon förnekelse eller sorgelimbo. Diktjaget i 

Nattliga samtal väljer istället att gå vidare, att ta sig igenom sorgen. I Nattliga samtal nämner 

diktjaget att hon och ”du” är framme ”vid vårt avsked”. I Det här är hjärtat, däremot, nämner 

diktjaget att ”Smärtan förblir”. Skillnaden mellan dessa uttryck är att det ena diktjaget väljer 

att gå vidare medan det andra tydligt markerar att sorgen måste fortsätta att bearbetas.  

 En tydlig likhet mellan diktsamlingarna är att båda återkommer till ett eller flera 

betydelsefulla objekt, till vilka diktjagen skapar en kontakt. Dessutom är platserna som 

diktjagen befinner sig på likafullt betydelsefulla för sorgeskapandet i respektive diktsamling. I 

Det här är hjärtat har exempelvis ”telefonen” och ”hjärtat” betydelsefulla funktioner som 

objekt. Dels återkommer de, utifrån Richards teori, som upprepningar och nyckelord vilka 

avslöjar mycket om temat i diktsamlingen. Dels är det i kontakten mellan diktjaget och dessa 

objekt som sorgen skapas. Sorgen som skapas blir här ett sätt för diktjaget att framhäva 

smärtan; att visa på hur ont allt gör; att hålla kvar vid faktumet att ”smärtan förblir”. Platserna 

diktjaget befinner sig på är också betydelsefulla, även om än inte lika mycket som objekten i 

diktsamlingen. Dock är Ropsten, hemmet, tunnelbanan och hjärtkliniken platser vilka 

diktjaget befinner sig på när sorgen skapas. Platserna används inte för något terapeutiskt syfte 

– diktjaget avvisar ju både sorgecoachen och hjärtkliniken. I stället används platserna för att 

visa att smärtan gör lika ont på varje plats, oavsett var och när diktjaget befinner sig.  
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 I Nattliga samtal får ”händerna”, men också ”du” och minnesbilderna speciella 

roller i diktsamlingens sorgeskapande. Vad gäller händerna återkommer de som objekt genom 

hela diktsamlingen. Det är i diktjagets kontakt med detta objekt som känslorna skapas. Hopp, 

minnen, närhet och förvirring – alla dessa känslor kommer och går mellan diktsamlingens 

inledande och avslutande avsnitt. De skapas i kontakten diktjaget har med ”du”, med 

”händerna” och i minnena som hon återger. Till skillnad från Det här är hjärtat blir kontakten 

med objekten i Nattliga samtal ett sätt för diktjaget att komma igenom sorgen. De känslor 

som skapas i Nattliga samtal är inte känslor som ilska eller trots, utan istället hopp och ett 

accepterande; en känsla av att vilja gå vidare.  

En viss skillnad finns dessutom mellan platsernas betydelse i diktsamlingarna. 

Även om båda diktsamlingarna innehållet platser som har symboliska betydelser (till exempel 

tunnelbanan och huset på kullen) är platserna i Nattliga samtal främst placerade i ett minne 

eller ute i naturen. För att citera Eva-Britta Ståhl gör de objektiva korrelaten i Nattliga samtal 

att saknaden av ”du” blir påtaglig på ett helt annat sätt än vad en allmän utsaga om denna 

saknad skulle åstadkomma.63 När diktjaget därför uttrycker ”Vita nätter / Vakor / Hur vi 

kurade / under en jordugglas ljudlösa vingar” eller när de befann sig i kvarnbyggnaden och 

”Satt tyst ihopkrupna därinne och erfor kraften, dunkandet, livsfaran om det väldiga hjulet 

varit i rörelse” är bara några av ställena i diktsamlingen när naturen och platserna går fungera 

som objektiva korrelat. Dessa objektiva korrelat används inte för att framhäva en bild av trots 

eller ilska, utan istället för att transportera diktjaget igenom sorgeprocessen.  

 Om ”telefonen” är det objekt som får en central betydelse i Det här är hjärtat är 

”händerna” lika betydelsefulla i Nattliga samtal. I Det här är hjärtat är det statiska diktjaget i 

slutet av diktsamlingen kvar vid samma ringande telefon som hon var vid i dess inledning. 

Även om diktjaget i slutet av Det här är hjärtat är samma diktjag som hon var i början, gäller 

det likafullt att ”du” också är statiskt. Förutom att ”jag” inte utvecklas i diktsamlingen gör inte 

heller ”du” det. I diktsamlingens inledning finns ”du” lika lite i den ringande telefonen som 

”du” gör i slutet av diktsamlingen. Detta betyder att deras relation är oförändrad. ”Jag”, ”du” 

och ”vi” är alla likadana från början till slut, vilket framgår tydligt eftersom telefonen 

fortfarande ringer i diktsamlingens avslutning, med samma sorgebesked om ”du” som 

tidigare.  

I Nattliga samtal, däremot, får ”händerna” en annan funktion som objekt än vad 

”telefonen” har i Det här är hjärtat. Redan från det första avsnittet i Nattliga samtal berättar 
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diktjaget om den avlidnes händer och hur de skapar känslor av närhet, saknad och minnen. 

”Händerna” återkommer därefter frekvent i de kommande avsnitten. Men det är inte bara den 

avlidnes händer som diktjaget nämner, utan hon berättar även om sina egna händer och hur de 

är lämnade tomma. Sedan, i slutet av diktsamlingen, kan man läsa hur diktjaget och ”du” stod 

”hand i hand, gripna av en längtan, som visade sig större än vi själva.” Till skillnad från Det 

här är hjärtat blir relationen mellan diktjaget och ”händerna” i Nattliga samtal dynamisk och 

utvecklande, eftersom diktjagets hand och ”din” hand förenas i slutet till att bli ”hand i hand”. 

Detta visar tydligt på hur ett dynamiskt ”vi” i Nattliga samtal kan underlätta för att gå vidare i 

sorgen medan det statiska ”viet” i Det här är hjärtat hämmar diktjagets process att gå vidare. 

Att inte försöka förändra relationen mellan ”jag” och ”du” visar att ”viet” aldrig kommer att 

förändras, vilket även blir fallet i Det här är hjärtat. En av de huvudsakliga slutsatserna med 

denna undersökning blir därför att skillnaden mellan det traditionella och moderna mönstret 

för sorgeskapande – eller likväl viljan att gå vidare eller stanna kvar i en förlust – beror främst 

på hur pass beredd ”jaget” är att förändra kontakten som han eller hon har med ”viet”. Hur 

sorgen i diktsamlingarna har skapats har kanske inte skilt sig väsentligt åt mellan dem. Men 

vad sorgen gör och hur den har påverkat diktjagens förmåga att gå vidare eller stanna kvar i 

sorgen skiljer sig däremot mellan de två diktverken. 
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