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The paper addresses one of the aspects of poetic imagery in the poetry of Tomas Tranströ-
mer, namely his usage of colours, which has not been discussed as a whole so far. Since 
Tranströmer’s imagery is mainly based on sensory impressions, especially visual ones,
a question arises as to how he transforms sensations into poetic images and how nature is 
depicted as far as colours are concerned. The analyses show that Tranströmer’s visions cap-
ture the very fi rst visual impressions without rationalizing them. Colours are not treated as 
constant features of things concerned, but as abstract and fresh impressions, as if perceived 
for the fi rst time. Consequently, colours appear as intense and bright against a nonspecifi c 
background or they are diffi cult to defi ne due to the light which makes them fl ickering and 
unstable. Apart from their purely visual qualities, colours often form synesthesiæ with other 
senses, especially sound impressions.

Tomas Tranströmers lyrik har alltifrån debuten (1954) beskrivits som byggd 
på åskådliga bilder och metaforer, som till skillnad från fyrtiotalisternas bild-
språk arbetar med konkreta element av verkligheten i dess sinnliga påtaglighet.
Den högmodernistiska kombinationen av abstrakt och konkret, som hade för 
avsikt att ”översätta själen” (Espmark 1975) eller skildra den ”i bild” (Espmark 
1994) och som odlades av många alltifrån Baudelaire och Mallarmé till Linde-
gren och Thoursie, har ersatts av associationer mellan igenkännbara ting och 
attribut som kopplas ihop till nya enheter och resulterar i ”Tranströmers täthet” 
(Schiöler 1996), dvs. ”koncentrationens konst” (Schiöler 1999). Metoden för-
blev ett signum för diktarens poetiska stil, så Svenska Akademiens motivering 
för Nobelpriset i litteratur 2011 löd: „för att han i förtätade, genomlysta bilder ger 
oss en ny tillgång till det verkliga”. Den paradoxala karaktäristiken av skaldens 
poetiska bilder – koncentrerade, kompakta, ogenomträngliga och samtidigt lufti-
ga, fulla av rymd och ljus – fångar den dubbelhet som den tranströmerska lyriken 
kännetecknas av och som förlänar den drag av mysticism (Espmark 1983: 37;
Bergsten 1989: 66f; Schiöler 1999: 56–62). 

Tranströmers bildspråk är förankrat i iakttagelsen av världen i dess allra 
minsta detaljer (Torhamn 1961: 799). Dess åskådliga karaktär vädjar i första 
hand till synen, även om den i enlighet med metaforens strategi gärna sam-
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manför andra sinnesförnimmelser, främst hörselintryck, och ofta resulterar
i synestesier. Diktaren ”strävar inte till ett imaginärt universum vid sidan av det 
vanliga utan till en tolkning av den verklighet han lever i och som når honom 
som gåtfulla tecken”, som Espmark (1981: 277f) sammanfattar det. Tranströmer 
ansluter sig därvidlag till den svenska naturlyriska traditionen (Karlström 1999: 
228) med maritima motiv, skärgårdslandskap, berg- och skogsvandringar som 
utgör miljöer för det lyriska subjektets iakttagelser, upplevelser och minnen.
Denna artikel har till syfte att spåra en av aspekterna av det tranströmerska se-
endet, nämligen hans poetiska färglära. Problemet har hittills inte undersökts 
i sin helhet, även om många träffande iakttagelser om färgernas symboliska 
innebörder har gjorts i befi ntliga Tranströmerstudier (se Bergsten 1989: 120). 
Målet är dock inte i första hand att kartlägga färgernas frekvens och innebörder 
i diktarens produktion, något som skulle kunna resultera i mekanisk inventering 
av färgmotiv. Det rör sig snarare om ett försök att komma det tranströmerska 
seendet på spåren och kartlägga hur förnimmelserna struktureras till en poetisk 
bild, vilka element som blir konstitutiva och vad de får för innebörd i den po-
etiska världen som helhet. Att det är ett poetiskt universum råder det nämligen 
ingen tvekan om; det är emellertid konstruerat av sinnliga data som först genom 
särskild behandling och strukturering uppvisar visionära drag. Ögats herravälde 
medför sålunda en antimimetisk effekt. 

”...gräset underligt grönt”. Att se färger för första gången

Genomgången av Tranströmers diktargärning ger vid handen att färgbeteck-
ningar visserligen är frekventa, men de utgör tämligen sällan ett dominerande 
inslag som gör bilderna påfallande färggranna. Jämfört med Strindberg, som
i detta avseende experimenterade med färger i nästan alkemistisk anda (jfr Kärn-
ell 1969: 68f; Regnell 2009: 110–126), får denna sparsamhet betraktas som ett 
medvetet val. Tranströmer står emellertid inte främmande för alkemi, men snara-
re den som framgår av Rimbauds ”Voyelles” och ”Alchimie du Verb”, som citatet 
i artikelns titel alluderar på. Färgerna framträder där för det mesta i sin klara, entyd-
iga ton utan nyanser som annars brukar anges av ytterligare attribut. De återger 
en iögonfallande detalj som drar uppmärksamheten till sig utan att den tillskrivs 
en central position i bilden som helhet. Så är fallet med rött som framhävs i enbart 
ett par dikter och då mest som beteckning på träbyggnaders färg: ”Det fi nns en 
ladas röda färg” (”November med skiftningar av ädelt pälsverk”, 106),1 ”det röda
i trähusväggarna” (”Det öppna fönstret”, 191). I båda dikterna fångar den lyr-
iska situationen omständigheten att se och uppleva landskapet liksom för första 
gången, så färgen har ingen vanlig attributiv funktion, utan främmandegörs som 

1 Alla citat, om inte annat anges, hänvisar till Tranströmer (2011). P.g.a. deras fragmentariska 
karaktär har jag valt att utom sidhänvisningar som avser denna utgåva ange dikternas titlar så att 
sammanhangen kan kollas oberoende av utgåvan. 
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abstrakt (det röda, röda färg) och först efter hand kopplas ihop med föremålen 
i fråga. Abstraktionsmetoden resulterar i att iakttagelserna frigörs från kunskapen 
och fungerar i sin förintellektuella omedelbarhet som är det bärande elementet, 
t.ex. ”i det skvalande grå” (”Trädet och skyn”, 102), ”[d]et blågrå lägger sig ner” 
(”När vi åter såg öarna”, 114). Inget tas för givet i Tranströmers värld utan för-
nims och upplevs med opåverkade sinnen och med ett i schillersk mening naivt 
medvetande (Schiller 1978: 19). Så kan man betrakta ”de vita seglen”, (”Från 
berget”, 116), ”[v]ita måsar” som ”åt svarta körsbär” (”Hommages”, 149), ”den 
gula frukten” (”Vädertavla”, 62), ”gula blommor” (”April och tystnad”, 365). 
Det är kontrasten – den explicita (svart-vitt) eller implicita (färg mot monokro-
matisk bakgrund) – som motiverar det spontana seendet och får subjektet att
notera färgen, som annars är självklar. Därvidlag tycks Tranströmer följa ett feno-
menologiskt betraktelsesätt som litar på förnimmelsen som en direkt kontakt 
mellan subjekt och värld (Merleau-Ponty 1976: 3).2

Förundran över det sedda uttrycks även på andra sätt, särskilt när färgen
i fråga kontrasteras mot en annan som dominerar i bilden: ”Svarta stammar med 
lavarnas askgrå skäggstubb [...] ända upp i topparna där några enstaka gröna 
kvistar vidrör ljuset. Men på den öppna platsen är gräset underligt grönt och le-
vande” (”Gläntan”, 251).3 På så sätt blir grönt, som annars hör hemma i skogen, 
en hoppfull och livgivande färgklick som förknippar den dunkla skogens inre 
(svart, askgrått)4 med ljuset, som representerar livet samt möjliggör färgseendet. 

I Tranströmers landskapsbilder intar himlen en framstående position med sin 
intensiva blåa färg som andra fenomen speglar sig i. Observationen på en mars-
dag att ”[i]sen är lika blå som himlen” (”Om Historien”, 155) bär exempelvis 
på ett mer omfattande budskap och associationsrikedom än bara bildens färgton. 
Dels är den klara himlen ett tecken på kommande vår med värme och sol som 
följdriktigt är den aktiva parten i bilden (”Solen som också viskar i en mikrofon 
under istäcket”), dels antyder isens blåa färg en påbörjad smältningsprocess som 
anas innan man hör att ”det kluckar och jäser” och isen ”bryter upp under solen”. 
Det rör sig återigen om en underligt blå himmel resp. is; synförnimmelsen fång-
as upp innan förnuftet börjat analysera fakta och dra slutsatser. I ”Svarta bergen” 
kontrasteras blått i diktens avslutning mycket starkt mot landskapets dominer-
ande färg angiven i titeln: ”Uppe i bergen hann det blå havet ikapp himlen” (178). 
På det visuella planet framhävs alltså himlens klara och ljusa färg, men bilden 
gestaltar även en paradoxal sammansmältning av himmel och hav (hann ikapp) 
som blir en seger över den förtryckande situationen i bussen, som representeras 
av ”bergets kalla skugga”, ”diktatorns byst” och ”döden födelsemärket”. Havet 
uppe i bergen etablerar en uppochnedvänd ordning och därmed frihet. I ”Capri-
chos” är det efter midnatt ”äntligen blått på alla kontor” (65), vilket ger upphov 

2 Intressant nog utgår Merleau-Ponty från färgbeteckningar i sin analys av förnimmelsen (sen-
sation).

3 Alla kursiveringar i citaten, om inte annat anges, mina (M.W.-C.)
4 Skogens mörka inre associeras med döden, t.ex. i ”Berceuse” där jaget är ”en mumie som 

vilar i skogarnas blåa kista” (339). Om det grönas symboliska innebörd av frihet, se nedan, s. 169f. 
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till liknande associationer, men där gestaltas befrielsen i och med att ”hästen 
med stämplarnas hovar” travar fri ut i rymden för att hyperboliskt expandera 
till en kosmisk stjärnbild. Den tranströmerska världen är nämligen full av kor-
respondenser som inte bara gäller den materiella och den andliga ordningen utan 
också vitt skilda element av verkligheten som smälter samman eller speglar sig
i varandra, vilket resulterar i hisnande perspektivbyten och täthet i bilderna (Esp-
mark 1983: 38; Bergsten 1989: 46; Schiöler 1999: 184–196).

Blått tycks vara genomgående en mycket positivt laddad färg (jfr Bergsten 
1989: 120), förknippad med luft, ljus och rymd, vilket vidare associeras med 
lugn andning och vila. Som sådant ingår det i den metaforiska bilden som skriv-
er in sig i en på fl era ställen antydd tanke om naturen som ett språk (Schiöler 
1999: 24ff): ”vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar 
och det talade så sakta över snön” (”Dagsmeja”, 113). I detta vinterlandskap 
artikuleras ett budskap visuellt på ett sätt som synestetiskt motsvarar språkets 
artikulation. Vokalernas fria luftström i talorganen framställs följdriktigt som 
något obegränsat (blå himmel). Däremot frambringas konsonanterna tack vare 
spärrar som bildas av talapparaten, vilket får ett bildligt korrelat i kvistarnas 
tydliga linjer och konturer. 

Det förtjänar att observeras att blått inte karakteriserar havsbilder annat än 
då havet speglar eller smälter samman med himlen. Annars ses havet som präg-
lat av olika färgnyanser beroende på omständigheterna (t.ex. vädret), men dess 
primära färg lär vara grönt: ”septemberhavets svartgröna fästning” (”Storm”, 
15), ”havets gröna köld”, ”havets gröna kraft” (”Sorgegondol nr 2”, 368ff).
Då fungerar färgen dock inte direkt som havets attribut, utan den överförs på 
dess andra egenskaper, som djup eller inre kraft, i en ögonblicklig förnimmelse-
akt som öppnar jaget för epifanisk upplevelse. 

”Dussintals dialekter av grönt”. Abstraktion

Det är bekant att Tranströmers dikter för det mesta är förankrade i konkreta upp-
levelser, men hans poetiska bilder blir för den skull inte realistiska; även om de 
ter sig verklighetsnära i sin färgsättning, frigörs de från mimetism tack vare den 
ovannämnda abstraktionstekniken. Vi möter den i några av diktarens resimpres-
sioner, vilket bekräftar intryckens färskhet som antecknas utan efterrationaliser-
ingar, t.ex. ”Tvättkläderna hängde i det blå” (”Lisabon”, 143) meddelar en bild 
uppfångad med kisande ögon. I ”Izmir klockan tre” heter det: 

Blått gled förbi på redden, fl imrande.
Svart kröp och krympte, stirrande ur sten.
Vitt blåste upp till storm i ögonen. (70)

Det är fl yktiga synförnimmelser på gränsen till synvilla i det obönhörliga syd-
ländska ljuset, som någon annanstans betecknas som ”solens strömmande vita 
fors” (”Siesta”, 69). Vitt avser här ljusets bländande effekt; inte ens havets blåa 
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färg är självklar – den kan lika gärna vara färgen på ett skepp som skymtar på 
redden; svart försvinner jämte skuggor mitt på dagen och bidar sin tid. Färgerna 
äger alltså en dynamik som gör sinneförnimmelsen fl yktig och omöjliggör ett 
slutgiltigt omdöme om fenomenens övriga egenskaper. Espmark (1983: 99) kon-
staterar därvidlag en dynamisering av landskapet, men man kan även se fenome-
net som animisering, eftersom färgerna verkar ha ett självständigt liv gentemot 
den omgivande naturen.5 

 Färger förekommer även som dominerande drag i bilden, dock utan specifi k 
förankring i saker och ting, vilket återger ett generaliserande synintryck där det 
är färg, inte form, som uppfattas. I ”Preludium” sjunker resenären ”mot mor-
gonens gröna zon”, där det ”står [...] grönskan, med lyftade armar”, och vidare 
färdas han ”genom schakt av grönfuktiga åldrar (11). Substantiven (zon, åldrar) 
gör grönskan abstrakt och ambivalent i relation till tid och rum, medan lyfta-
de armar ger den vissa antropomorfi ska drag. Diktjaget i ”Lamento”, instängt 
och handlingsförlamat, uppfattar avlägsna signaler från världen som jämställs 
med naturen utanför: ”Från grönskan kommer visslingar – människor eller fåg-
lar?” (130). Grönskan är en metonymi för naturens totalitet där det artspecifi ka 
försvinner; den får i stället andra egenskaper som dynamiserar färgintrycken.
Om tre svarta ekar i snön heter det i ”Vinterns formler”: ”Ur deras väldiga fl as-
kor ska grönskan skumma i vår” (151). Bilden förverkligar det för Tranströ-
mer karakteristiska mönstret med fångad energi och vila (Espmark 1983: 79; 
Bergsten 1989: 120f). 

Grönskan fungerar alltså som en motpol till instängdhet, arbete och tvång; 
Tranströmers lyriska subjektet börjar ”längta vilt efter vild grönska” (”I arbetets 
utkanter”, 160), noterar med plötslig klarsyn och hänförelse ”[d]ussintals dialek-
ter av grönt” (”Det öppna fönstret”, 191) och anmäler sig ivrigt, då det visar sig 
att ”[g]räset har en grön chef” (”Sommarslätt”, 165). Den positiva värderingen 
av det vegetativa gröna gör att det även på ett symboliskt plan representerar 
frigörelse. Särskilt tydligt kommer symboliken fram i ”Allegro” i samband med 
upplevelsen av att spela Haydns musikstycke:

Jag spelar Haydn efter en svart dag
och känner en enkel värme i händerna.

Tangenterna vill. Milda hammare slår.
Klangen är grön, livlig och stilla.

Klangen säger att friheten fi nns
och att någon inte ger kejsaren skatt. 

Musiken defi nieras genom naturens livgivande färg och kraft som står i positiv 
kontrast till den svarta dag som föregår musikepisoden. Färgen kopplas ihop 
med värme, liv och frihet samt en inre harmoni som utmärker både musiken 
och naturen (enkel, mild, stilla). Som det har nämnts ovan står färgen först i me-

5 Jag är tacksam mot Ingemar Algulin som har påpekat denna omständighet för mig. 
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tonymisk relation till den vegetativa naturen och vidare syftar den metaforiskt 
på dess livsenergi. Grönt är följaktligen inte karakteriserat genom sina optiska 
egenskaper såsom kall färg utan tvärtom – genom värme som gynnar naturens 
frodighet. På liknande sätt omtalas ”den gröna midnatten” i prosadikten ”Näk-
tergalen i Badelunda” (337): det är inte färgintryck utan naturens mystiska herra-
välde som näktergalens röst förkunnar, och den yppiga grönskan är enbart anad 
i bakgrunden. Jaget blir varse den möjligen genom andra sinnen, som fallet är 
i ”Nattboksblad” där jaget förnam att ”gräs och blommor var grå / men doften 
grön” (367). 

Grönskan är i dessa fall en mer omfattande upplevelse än bara ett synintryck, 
och den ingår intrikata relationer med subjektet, t.ex. i dikten ”Minnena ser 
mig”: ”Jag måste ut i grönskan som är fullsatt / av minnen, och de följer mig med 
blicken” (295). Intressant är därvidlag den omvända relationen mellan subjektet 
och objektet: minnena ”syns inte, de smälter helt ihop / med bakgrunden, per-
fekta kameleonter”, men de ser jaget som enbart känner deras närhet och öppnar 
sig mot minnenas tidlöshet. Här signaleras sinnenas otillräcklighet att pejla till-
varons sammansatta natur; Bergsten (1989: 147) talar i sådana fall om ”sinnet 
vänt inåt”. Fenomenet kan tolkas även med anknytning till förnimmelsens feno-
menologi, enligt vilken kroppen är tvetydig vad gäller perceptionsförmåga – den 
kan aldrig förnimma världen och förnimmas samtidigt (Merleau-Ponty 1976: 
92). Dikten fångar just erfarenheten att bli objekt för iakttagelse och följaktligen 
ge upp den egna sinnliga kontakten med världen. Alldeles riktigt med tanke på 
minnenas immateriella natur och den i början av dikten angivna omständigheten 
”då det är för tidigt / att vakna men för sent att somna om”. Det rör sig om ett 
tillstånd defi nierat av Tranströmer som ”springan mellan vakenhet och dröm” 
(”Nocturne”, 133), där varken sinnena eller drömarbetet gör sig gällande, och 
grönskan representerar den mänskliga kroppens och psykets totalitet.6 

”Det vita dokumentet lyser”. Färgernas intensitet 
och lyskraft

Det tranströmerska universumets beskaffenhet bygger i stor utsträckning på 
kontraster mellan mörker och ljus, vilket har avhandlats i fl era studier och av 
denna anledning inte ska analyseras här (jfr Espmark 1983: 67; Bergsten 1989: 
80f). Ljuset är som bekant en förutsättning för färgernas existens, och hos Tran-
strömer framhävs sambandet mellan färg och ljus särskilt tydligt, så färgerna 
lyser ofta i de poetiska bilderna med ett underligt ljus som antingen förstärker 
deras klara och grälla nyanser eller gör dem odefi nierbara och fl imrande. Det 

6 Bergsten (1989: 134) konstaterar: ”Minnena träder i direkt förbindelse med diktjaget”.
En parallell bild förekommer i dikten ”Övergångsstället”: ”Jag får den idén att gatan ser mig” (192), 
även där i samband med försvagad synförmåga som gör att alla färger slocknar (”solen själv blir ett 
grått nystan i en svart rymd”) och får jaget att lysa i stället. 
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mest påfallande exemplet på den förra strategin kan noteras i ”Blåsipporna”: 
”De skjuter upp ur det bruna fjolårsprasslet på förbisedda platser där blicken 
aldrig stannar. De brinner och svävar, ja just svävar, och det beror på färgen. 
Den där ivriga violettblå färgen väger numera ingenting” (303). Förutsättningen 
för färgens lyskraft är den synestetiskt skumma och dämpade bakgrunden av 
de multna löven. Mot denna får vårblommornas intensiva färg en öververk-
lig kvalitet: den främmandegörs med anknytning till två element, eld och luft 
(brinner resp. svävar), samtidigt som den frigörs från sambandet med jorden.
Det fi nns i bilden även antydan om färgens inneboende energi; att den är ivrig 
torde innebära att den söker sig till subjektets blick och vill förändra perspektivet 
i ett slentrianmässigt seende som inte gör de förbiseeda platserna rättvisa. 

Även i detta avseende kommer fenomenologin med förklaring av percep-
tionens komplexa natur. Denna är nämligen ingen neutral förbindelse mellan 
subjekt och objekt, utan en akt i vilken kroppen sträcks ut efter föremålet och 
föregriper förnimmelsens gestalt (Merleau-Ponty 1976: 13). I perceptionen 
fl yter ting och medvetande ihop, och världen kan erfaras i sin omedelbarhet.
Intensiteten av denna erfarenhet kan direkt förmedlas i litteraturen och delas av 
andra (Lindén 2009: 27), något som Tranströmers bilder ger belägg för; färger 
fungerar där som intensiva synförnimmelser som kastar om hierarkin i den rea-
listiska bildens struktur. 

I och med att ljuset gör färgerna särskilt intensiva och iögonfallande intar vitt 
en framstående position bland Tranströmers färger. Vitt representerar ofta sol-
ljuset (jfr ovan) eller den ljusa dagern som omfattar olika nyanser av ljusets 
intensitet, från ”den vita solen” (”Markgenomskådande”, 214), genom ”den 
mjölkvita sommarhimlen” (”Några minuter”, 182) till ”natten lyste vit” (”C-dur”,
111). Särskilt tydligt blir det dock mot en mörk bakgrund som förstärker kon-
trasten. I ”Nattboksblad” är de fl esta färger utplånade ”i den färgblinda natten”, 
men ”vita stenar signalerade till månen” (367). I ”Namnteckningar” överförs 
denna egenskap på en symbolisk bild av en sal bakom den mörka tröskeln,7 där 
”[d]et vita dokumentet lyser” och alla skuggor ”vill underteckna det” (407). Till 
skillnad från stenar som bara refl ekterar månljuset rör det sig här om gåtans 
självlysande kraft, som lockar och vägleder. Faktum är att visionen försvinner 
i och med ljuset (”Tills ljuset hann upp mig och vek ihop tiden”) och gåtan för-
blir olöst men ändå inom räckhåll för subjektet. 

Den senare strategin att förläna färger en glänsande lyster går ut på att koppla 
ihop dem med metallers fysikaliska egenskaper. Så är fallet med den gyllene färg-
en som ofta blir resultatet av den gulas intensifi ering, t.ex. ”säden är en gyllene 
storm” (”Efter anfall”, 87), och en liknande förvandling i ”Under tryck”:

7 En parallell bild med tröskeln som en gräns mellan sinnena och den inre verkligheten före-
kommer i ”Palatset”: ”Något mörkt / ställde sig vid våra sinnens fem / trösklar utan att gå över 
dem” (124).
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Den täta säden på åkern, många färger i en gul ström.
De oroliga skuggorna i mitt huvud dras dit .
De vill krypa in i säden och förvandlas till guld. (168)

Samtidigt antyds en närapå alkemistisk förädling av materien med guldet som 
det yttersta målet. Även i ”Berceuse” kommer insikten materialiserad i form av 
en gyllene skatt som glimmar i universums mörker: ”Långt om länge, då rymden 
är svart, ska ett fl ygplan komma. / Passagerarna ska se städerna under sig glittra
som goternas guld” (339). I båda fallen är seendet implicerat i en framtida situa-
tion som dock fångas i bild med sinnlig påtaglighet. I enlighet med imagismen 
uttrycker nämligen den poetiska bilden en komplex situation mer träffande än 
detaljerade beskrivningar någonsin kan frambringa. Därför är de skymtande städ-
erna relevanta enbart som ett tecken på hemlighetens närvaro, medan goternas 
guld (liknelsens bildled) framstår som liggande närmare gåtans lösning (jfr även 
Schiöler 1999: 75). Bilden följer alltså det första intryckets spontana natur som 
hellre åberopar likhetsassociation än rationalisering. Den fenomenologiska ana-
lysen lyfter fram minnets roll för strukturering av förnimmelsen (Merleau-Ponty 
1976: 15). Detta är tydligt vid några sammansatta färgbeteckningar, som fångar 
intrycket utan refl exion om föremålet som sådant, men defi nitivt med stöd i tid-
igare sinneserfarenheter, t.ex. ”huset på andra sidan sjön, en rödbrun fyrkant 
stark som en buljongtärning” (”I det fria”, 172). Den släta eller fuktiga ytan gör 
att fenomenen får en metallisk glans, t.ex. ”gyllene frön” (”Elegi”, 45), ”silver-
grått virke” (”Andrum juli”, 183), ”den subtilt grågulglimmande snigeln” (Öster-
sjöar V, 237). Den sortens synintryck ingår vidare i metaforiska utryck, t.ex. för 
havsytan under regnet: ”Kvicksilverkulorna ryser på vattnet” (”När vi åter såg 
öarna”, 114), vilket korresponderar med den metalliska egenskapen hos ”det 
blystilla havet” (”Svarta vykort”, 311) och ”de blyskimrande vattnen” (”Natt-
boksblad”, 367). Beroende på hur havsytan ter sig för ögat framhävs olika drag 
som dominerande förutom den mörka silverglansen: rörlighet, tyngd respektive 
ljusspel. 

Det är inte bara klara färger och metalliska ytor som lyser utan även de dämp-
ade nyanser som tonar fram ur det färglösa eller mörka: ”Den gamla ljung-
heden lyser för någon....” (”När vi åter såg öarna”, 114), ”[ö]verallt lyser ljung”,
”[h]eden lyser allt starkare lila” (”Kort paus efter orgelkonserten”, 292). I ”No-
vember med skiftningar av ädelt pälsverk”, vars titel anger sinnesintryckens 
grundläggande roll, urskiljs svagt lysande färger i den gråa dagern: 

Just det att himlen är så grå 
får marken själv att börja lysa:
ängarna med sitt skygga gröna,
den paltbrödsmörka åkerjorden. (106)

Dikten är en refl exion över seendets villkor som anpassar sig till omständig-
heterna och efter hand börjar bli receptivt t.o.m. för subtila färgnyanser. Färgernas
egenskap att blandas till svårdefi nierbara nyanser utnyttjas även i bildspråket:
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[...] men deras hemligaste tankar möts
som två färger möts och fl yter in i varann
på det våta papperet i en skolpojksmålning. (”Paret”, 101)

Färgerna nämns inte vid sina namn, eftersom detta är irrelevant i sammanhanget, 
men det våta papperet bildar bakgrunden för deras optiskt sett svårbestämda 
natur. Det är dels den blänkande pappersytan, dels den implicerade rörelsen som 
gör seendet och synintrycken svävande. Den senare omständigheten möter läsa-
ren även i dikten ”Under tryck”: ”Många färger i en gul ström” (168), något som 
gör gult skimrande och föränderligt till följd av sädens vajande rörelse. 

Som framgår är färgerna hos Tranströmer ofta ostadiga och svåra att entydigt 
defi niera på grund av synintryckens fl yktiga karaktär som stannar vid förnim-
melsen utan att rationalisera den. Denna strategi kan förklaras som impression-
istisk med dess fokus på fl yktiga förnimmelser. Den kan dock även återföras till en 
naturvetenskaplig världsbild, nämligen kvantfysikens grundantagande om mate-
rians instabila natur (Ego 1996: 34f). Enligt den s.k. osäkerhetsprincipen, som 
formulerats av Werner Heisenberg, defi nieras materian genom partiklarnas läge 
och deras rörelsemängd, men dessa kan inte bestämmas samtidigt, för omständ-
igheterna för positionens mätning förändrar hastigheten. Den allmänna slutsat-
sen är sålunda att det är själva observationen som skapar verkligheten, vilket i sin 
tur stämmer överens med en fenomenologisk analys av förnimmelsens natur. 
Tranströmer verkar fokusera på just de ställen där materian avslöjar sin instabila 
natur, så han skärper den rörliga och fl imrande bilden utan att försöka stabilisera 
den. Där det handlar om energi och rörelse går det inte att hålla fast förnimmel-
sen, något som diktaren ger poetiskt uttryck för i ”Kort paus i orgelkonserten”: 
”Och varje abstrakt bild av världen är lika omöjlig som ritningen till en storm” 
(292). Detta kan överföras även på andra bilder av osäkerhet i Tranströmers
lyrik, som inte nödvändigtvis är förankrade i det sedda (Ego 1996: 37). Med 
tanke på naturen som ett språk gäller det även för omkastad ordning, dvs. att 
språket i samma utsträckning följer osäkerhetsprincipen, något som blir tydligt 
i metaforen av människan som en encyklopedi i samma dikt: ”Det som står där 
ändras för varje stund, bilderna retuscherar sig själva, orden fl imrar. / En svall-
våg rullar genom hela texten, den följs av nästa svallvåg, och nästa...” (292).

”...i himlen mullrar blågrönt en fl ygplansmotor”. 
Synestesier
Som det redan observerats korresponderar färger hos Tranströmer ofta med an-
dra sinnesintryck, i första hand akustiska impulser. Dikten ”Han som vaknade 
av sång över taken” fångar en uppvaknandets process som primärt orsakas av 
ett ljud: ”Och i himlen mullrar blågrönt en fl ygplansmotor” (70).8 Den sovan-

8 En intressant parallell med ”Preludium” förtjänar härvidlag att understrykas, nämligen att 
drömmen och uppvaknandet i båda fallen associeras med elevation, fast i en modern tappning med 
fl ygtekniken som bärande bild (fallskärmshopp i ”Preludium”). 
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des dröm förhindrar sinnlig kontakt med verkligheten, så färgen är enbart anad; 
den förknippar associationsmässigt himlens blåa med ”morgonens gröna zon”; 
Torhamn (1961: 801) kallar det för drömrealism. Först när drömmen ”blir [...] 
genomskinlig” börjar sinnena vakna och söka impulsernas källa som materia-
liserar färgen: ”Han [...] börjar treva efter uppmärksamhetens verktyg – nästan 
i rymden”. 

Bilden ”tågvisslingens ilande silvervita fl addermöss” (”Caprichos”, 65) är 
mera mångfasetterad; den ljusa metalliska färgen i kvällsmörkret representerar 
synestetiskt visslingens gälla ton, samtidigt som den på det visuella planet fram-
manar bilden av ångan från lokomotivet som strömmar i form av en vit strimma 
och snabbt fl yger ut i mörkret, liksom fl addermöss med sitt osvikliga orienter-
ingssinne.9 På liknande sätt, dvs. synestetiskt och metaforiskt, fungerar blått
i dikten ”Under tryck”:

Den blå himlens motordån är starkt.
Vi är närvarande på en arbetsplats i darrning,
där havsdjupet plötsligt kan uppenbara sig – 
snäckor och telefoner susar. (168)

Den till synes självklara blåa färgen hos himlen berikas med akustiska och tak-
tila komponenter (dån, susande resp. darrning) som primärt inte tillhör dess 
egenskaper utan speglar arbetsplatsens pressade villkor. Jagets position kan kon-
ceptualiseras som med blicken riktad mot himlen, vars ljusa och intensiva färg 
smälter samman med de övriga intrycken. Ljuset är underförstått – det anas i och
med epiteten ”starkt” som samtidigt syftar på hörsel- och synintrycken; först
i tredje strofen kommer vilan i och med att ”[m]örkret faller”. Ytterligare en de-
talj av det poetiska seendet förtjänar här att lyftas fram, nämligen den vertikala 
kopplingen mellan himmel och hav, som ligger till grund för många tranström-
erska bilder (Torhamn 1961: 799; Wasilewska-Chmura 2011: 167, 175, 177, 
179). Den framhäver de båda elementens grundläggande betydelse och hemliga 
samband som antyds av en perspektivomkastning på samma sätt som i ”Svarta 
bergen”, även där med antydd befriande sammansmältning.

”En guldram gastkramar tavlan”. Färger i en tavla

I Tranströmers poetiska gärning spelar konsten en minst lika viktig roll som 
naturen, emedan de båda sfärerna utgör en källa till epifaniupplevelser. Särskilt 
hans ekfrastiska dikter är intressanta i sammanhanget i och med att de återger 
målningarnas objektiva färgdetaljer, vars förnimmelse vanligtvis inte styrs av 
naturintryckens fl yktighet utan är resultatet av ett kontemplativt refl ekterande 

9 Tolkningen kan föras vidare med fl addermöss som symbol för det omedvetnas dolda innehåll 
som i ”Elegi”: ”Och djupt / i berget: här är fl addermössens grotta. / Här hänger åren, gärningarna 
tätt. [...] En dag skall dessa fl yga ut. Ett vimmel!” (44–45). Jfr Hallberg (1982: 572).
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seende. Här strävar den poetiska refl exionen efter att komma målarteknikens 
hemlighet och dess inverkan på betraktaren in på livet, som i dikten ”Vermeer”: 

Andas lugnt... En okänd blå materia är fastnaglad vid stolarna.
Guldnitarna fl ög in med oerhörd hastighet
och tvärstannade 
som om de aldrig varit annat än stillhet. (347)

Det rör sig om mästarens av Delft målarkonst som är känd för sina suggestiva 
färg- och ljusnyanser; den blåa materian framstår som något gåtfullt, vars ma-
teriella natur är svår att bestämma (märk väl andningens samband med luft och 
rymd). I själva verket fångar de båda omtalade tavlorna scener som utspelar sig 
vid fönster, där ljuset faller på föremålen och gestalterna, samtidigt som fönstren 
på grund av sin diagonala placering i tavlans rand (eller rentav utanför tavlan) 
inte ger inblick i verkligheten utanför, så ljuset får karaktären av ett mystiskt 
skimmer (Bergsten 1989: 111). Särskilt i ”Musiklektionen” har den blåa stolen 
en så pass ljus och genomlyst nyans ett den verkar spegla himlens klara färg 
(jfr ”Den klara himlen har ställt sig på lut mot väggen”, 348). ”Kvinna i blått 
som läser ett brev” står vid stolar av samma typ, men där är det hennes ljusblåa 
linne som fångar upp ljuset och framhäver havandeskapets mysterium. I båda 
tavlorna fi nns dessutom blåa refl exer på de tjocka överkast som täcker möblerna; 
de korresponderar med tavlans färgskala. Även guldnitarna som nämns i dikten 
är bärare av färg och ljus, som förknippas med häftig rörelse; deras implicerade 
fl ygande ter sig blixtsnabbt och momentant, nästan bortom mänsklig sinnesför-
måga. Det associeras med ljusets hastighet (oerhörd hastighet), som om nitarna 
plötsligt blev till i och med ljuset. Kontrasten mellan nitarnas tänkta fl ykt och 
plötsliga stillhet framhäver det blåa tygets immateriella natur som s.a.s. fångats 
in i materialitet (fastnaglad); det blåas samband med luft och ljus förlänar mate-
rian drag av skimrande lätthet. Seendet är alltså här lika spontant och knutet till 
ögonblicket som de epifaniska upplevelserna av naturen.

Bildkonstverk ses ofta hos Tranströmer både i den yttre miljö som de hör 
hemma i och i de intrikata relationer där de ingår. I dikten ”Efter anfall” framstår 
tavlans färger som ovanligt klara i det dunkla rummet: 

Men tavlan bakom. Det är ett landskap som ger ro fast säden är gyllene storm.
Blåeldsblå himmel och drivande moln. Därunder i det gula svallet
seglar några vita skjortor: skördemän – de kastar inga skuggor. (87)

”Blåeldsblå himmel” avser en intensivt lysande färg i och med att växtens namn 
primärt syftar på eld och lågor; de övriga färgerna framstår även de som lju-
sa, desto mer eftersom att de symboliska skördemännen saknar skuggor. Mot 
tavlans inre dynamik och påfallande färgrikedom står sjukrummets verklighet, 
präglad av orörlighet (den sjuka pojken är ”fastlåst i en syn”, har ”tungan styv 
som ett horn”, och ”bandaget ... för tanken till balsamering”) och antydan om 
begränsad synförmåga (”hans glasögon tjocka som en dykares” implicerar sud-
dig och oklar synförnimmelse, så ”en syn” får snarast tolkas som inre seende). 
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Visserligen är det färggranna landskapet en ekfras – en representation av en 
tavla,10 men samtidigt meddelar det på ett typiskt tranströmerskt sätt ett budskap 
från en annan verklighet som är nära, fast otillgänglig för den sjuke pojken, eme-
dan tavlan hänger bakom hans rygg och hans blick inte kan följa dess förändr-
ingar. Och vad som sker i tavlan är tilltagande dynamik, färgernas intensifi ering 
och allt starkare ljus (”...det gnistrar och hamrar. Varje ax är tänt...”) som är på 
väg att omfatta den sjuke och överföra honom till den andra, färgrika sidan: 
”Omärkligt har tavlan börjat vidga sig och öppnas bakom den sjuke och för-
sjunkne” (88). Försjunkenhet innebär här dels världsfrånvändhet, signalerad 
i början av dikten, dels en anknytning till den antydda dykarbilden som im-
plicerade en barriär i (visuell) kontakt med verkligheten. Tavlans färgrikedom 
och dynamik gestaltar alltså ”konstens förmåga att röra vid djupa skikt i själen” 
(Bergsten 2011: 98) som går utöver medicinens och vetenskapens begränsningar.

”Färgerna brann”. Färgernas födelse ur färglösheten

Karl Vennberg skrev redan 1966 följande om Tranströmer:

Tranströmers poesi är en konturpoesi. Det fi nns dikter som vekar ha lagts i ett syre-
bad för att teckningen ska frigöras. Den romantiska besjälningen håller inte stånd 
mot en sträng kemi. Men om tingen själva fl ammar upp och bär sig annorlunda åt och 
rumsterar om bland vardagens toleranskänslor, då står Tranströmer på tingens sida. 
(Karlström 1990: 207) 

Parallellen med teckningskonsten ger vid handen att Tranströmers dikt är täm-
ligen stram vad gäller målande detaljer. Detta ger samtidigt en förklaring till 
varför färgerna ofta framstår som särskilt ljusa och iögonfallande, såsom det ob-
serverats ovan. Det gör de i sin egenskap av enstaka färgklickar i poetiska bilder 
som annars framhäver färger som hemmahörande snarare i teckningskonsten än 
i målarkonsten, dvs. svart, vitt och grått. Medan de två förra hänger ihop med 
och ofta representerar mörker och ljus, uttrycker grått en oidentifi erad färgskala, 
som utgör bakgrunden för särskilda intryck men även bär på diverse associatio-
ner, från den gråa vardagens rutin till ett löfte om färg och mening. I ”Resans 
formler” II gör ”dammet tätt som ylle” att bilden stiliseras som ett gammalt 
trä- eller kopparstick: ”Ett vimlande av hästar, magra som / på grå allegorier 
över pesten” (91); den för tankarna till svunnen tid där de fattiga balkanska by-
arna verkar höra hemma. ”Den gråa havsvinden” (”Gator i Shanghai”, 258) och 
”grå ljuset” (”Djupt i Europa”, 342) verkar fylla samma funktion och signalera 
en främmande och okänd verklighet. I ”Sammanhang” representerar emeller-
tid ”det gråa trädet” naturens kumulerade energi att förvandlas till färg och liv: 
”Stulen rymd / vrides i fl ätverket av rötter, tvinnas / till grönska” (28). Energin 
kommer till uttryck i och med den intensiva vertikala rörelsen nedåt (”himlen 

10 Bergsten (2011: 97) nämner ett av van Goghs sena Provencelandskap med vajande sädesfält.
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har runnit genom dess fi brer ner i jorden”) och vidare uppåt, varav den senare 
kopplas ihop med grönska och vidare frihet (”De korta ögonblicken av frihet sti-
ger ur oss”), som i ”Allegro” med dess gröna och livliga klang. Ett liknande löfte 
om en mening som föds ur kaos och hopplöshet formuleras i dikten ”I Nildeltat”: 

Det kom en dröm. Han var på en sjöresa.
I det grå vattnet uppstod en rörelse
och en röst sa: ”Det fi nns en som är god.
Det fi nns en som kan se allt utan att hata.” (126)

Det gråa vattnet, bortsett från dess intertextuella syftningar (Espmark 1983: 61), 
meddelar ett budskap om rättfärdighet och ger religiös tröst. På samma sätt kom-
mer den efterlängtade vilan efter sömnlösa nätter i ”Från vintern 1947”: ”sop-
hämtarna kom / och slamrade med plåtkärlen där nere / bakgårdens fridfulla grå 
klockor / som ringde mig till sömns” (258). Vardagens triviala tecken jagar bort 
nattens skräcksyner och ångest.

Bland teckningsfärgerna är svart och vitt av särskild betydelse, för båda ut-
trycker pregnanta detaljer: svart – konturer och former sedda mot en ljus bak-
grund, vitt – själva bakgrunden eller en iögonfallande klick av ljus. Svart är 
något välkänt från de svenska vinterlandskapen, och Tranströmers poetiska bil-
der noterar ofta svarta träd och grenar som avtecknar sig som silhuetter mot snö 
eller ljus: ”Ett virrvarr av svarta granar och rykande månstrålar” (”Svenska hus 
ensligt belägna”, 59), ”[t]re svarta ekar ur snön” (”Vinterns formler” II, 151), 
”trädskuggorna är svarta siffror” (”Air mail”, 353), ”det svarta hotellet” mot 
”vinternatten” (”Sex vintrar”, 335). I ”Espresso” blir kaffet på uteserveringen 
”en punkt av välgörande svart / som snabbt fl yter ut i en blek gäst” och ”ser in 
i solen utan att blinka” (119). Svart ger sålunda konturer och identitet samt gör 
föremålen handfasta på det sinnliga planet – så kan man uppfatta ”den svarta 
fl ygeln” i ”Balakirevs dröm” (81), som representerar konsertens realitet i kon-
trast till den åtföljande drömmens alogiska ström av bilder (Espmark 1983: 128). 
Men ibland representerar svart den kosmiska rymden (stjärnbilden ”Hästen”
i ”Caprichos”, 65) eller makten (häststatyn ”svart som järn” i ”Palatset”, 124) 
och får en hyperbolisk dimension som gestaltar epifanin. 

Vitt representerar förutom ljuset även utplåning av färger och andra sinnes-
impulser, t.ex. i ”Längre ut” handlar det om stillheten i det vilda vinterland-
skapet där ljuden liksom spåren i snön ”övermålas” av tystnaden som synestetiskt
jämställs med den vita snön. Men i ”Galleriet” blir ”glömskans vita vägg” (266), 
”glömskans övermålning” (266) och ”glömskans vita brus” (270) en obönhörlig 
process som jaget protesterar mot och känner sig skyldigt för. 

Bortsett från färgernas rent sinnliga förankring representerar de sålunda 
på det bildliga planet utveckling, förändring och ett mångfasetterat budskap.
Då blir särskilda färger irrelevanta – huvudsaken är att de avbryter färglöshetens 
monotoni. Så är fallet i ”Ansikte mot ansikte” där jaget efter den långa perioden 
av vinterns stagnation och sterilitet plötsligt upplever en stund av befrielse och 
epifani (Espmark 1983: 97f): ”Färgerna brann. Allt vände sig om. / Marken och 
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jag tog språng mot varann” (103). I ”När vi åter såg öarna” ger regnvädrets gråa 
slöja vika för allt fl er synliga detaljer i och med att ”fågelskrämman vår utpost 
[...] vinkar färgerna till sig” (115). I ”Nocturne” får de av billyktorna belysta 
träden ”en teatralisk färg som fi nns i eldsken” (133). I och med färger bekräftas 
subjektets förmåga att etablera kontakt med verkligheten, och därmed skapas en 
förutsättning för kommunikation mellan dess skilda sfärer. I ”Skiss i oktober” är 
den gamla bogserbåten ”en tung slocknad lampa i kylan. / Men träden har vilda 
färger. Signaler till andra stranden! / Som om några ville bli hämtade” (207).
I ”Vinterns blick” upplever subjektet synestetiskt tillvarons totalitet i körsbärs-
trädets krona: ”Jag är inne i färgernas klocka som ringer av sol” (296). Däremot 
är människan som förlorat sina färger kall, steril och oförmögen till skapande: 
”Inga regnbågar” (”Galleriet”, 270).

Av ovannämnda analyser framgår att färgerna representerar synens dominans 
i Tranströmers poetiska universum och seendet som paradigmatisk kontakt mel-
lan jaget och världen. På det konkreta planet signalerar de sinnenas beredskap 
att ta emot världens fascinerande mångfald, dock inte i form av separerade in-
tryck utan gestaltade i en total fenomenologisk förnimmelse. På det metaforiska 
planet betecknar de människans öppenhet för allehanda impulser – från subtila 
nyanser och knappt förnimbara förändringar till upplevelser av oanad intensitet. 
Hos Tranströmer utgör ögat och synen en väg till såväl den yttre som den inre 
verkligheten. 
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