
Tranströmer  

Nobelpristagare i litteratur 2011 

Utställning 10 december 2011 - 31 januari 2012 i Carolina Redivivas entréhall 

Utställningen fokuserade på två huvudteman: "Utomhuset och inomhuset" samt "Klanger och 

tystnader". 

Utomhuset och inomhuset 

 

Innehållet i den första montern "Utomhuset och inomhuset" har sin utgångspunkt i dikterna 

"Inomhuset är oändligt" och "Romanska bågar" samt två citat ur intervjuer som gjordes med 

Tomas Tranströmer för ett antal år sedan: 

"De yttre upplevelserna korresponderar ofta med de inre; det yttre stiger in i mig. Den inre 

och den yttre världen är båda lika verkliga. Poesin uppstår i det rum där de möts." 

Och ett citat om Runmarö: 

"Jag har en föreställning om att varje människa har sin tyngdpunkt på en bestämd plats. Som 

en kula som rullar runt runt tills den hittar den lägsta punkten, där den kan vila. För mig är 

den platsen här. När jag står på bryggan och ser utöver vattnet så känner jag att detta är min 

utgångspunkt". 

På gavlarna har bilder från en romansk katedral monterats. Monterns bakgrundsbild utgörs av 

ett collage av skogs- och skärgårdsfotografier med anspelning på författarens anknytning till 

Stockholms skärgård som är ett återkommande motiv i hans dikter. Författaren själv sitter 

uppflugen på en klippa (ett foto hämtat ur bibliotekets fotosamling), ovanför honom svävar 

fåglar och nedanför kryper skalbaggar, bakom honom växer träd som en förbindelselänk 

http://www.ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/bilder/fotografier/


mellan himmel och jord, som alla tillsammans representerar poetens/författarens dubbla 

seende ("…på en gång mullvad och örn"). 

Klanger och tystnader 

 

Musik och tystnad ("Språk men inga ord.") är ett bärande tema i montern "Klanger och 

tystnader". I den finns bl.a. dikterna "Allegro" och "C-dur", Håkan Parkmans handskrivna 

notblad och silhuetter av de tonsättare som direkt eller indirekt förekommer i Tomas 

Tranströmers dikter. 

I båda montrarna exponeras ett urval av bibliotekets böcker av och om Tomas Tranströmer 

samt ett axplock ur översättningar av hans verk. 

Utställningen har sammanställts av: Mirka Bialecka och Ann-Sofi Cullhed, 

utställningskommissarier; Petra Wåhlin, scenografi och grafisk utformning, samt Lars 

Björdal, scenografi och montage. I förberedelsearbetet har även Kart- och bildenheten, 

Handskrifts- och musikenheten samt Reproenheten deltagit. 

Biobibliografi 

1931-

   

Föds den 15 april i Stockholm. Han är son till folkskolläraren Helmy, född Westerberg, 

och redaktören Gösta Tranströmer. Alltsedan barndomen tillbringar han somrarna på 

Runmarö i Stockholms skärgård vilket återspeglas som ett naturlyriskt stråk i hans 

diktning. Från 11-årsåldern fram till han fyller 15 samlar han insekter, framför allt 

skalbaggar. Tar pianolektioner. 

1950-

1956 

Efter studentexamen 1950 från Södra Latins gymnasium studerar han litteraturhistoria 

med poetik, religionshistoria samt psykologi vid Stockholms högskola. Debuterar 1954 

med 17 dikter som får stor uppmärksamhet. Belönas med FIB:s lyrikpris två år senare. 

Tar 1956 filosofie kandidatexamen. 



1957-

1973 

Anställs som assistent vid psykometriska institutionen vid Stockholms högskola. Ingår 

året därpå äktenskap med Monica Bladh. 1960-1966 verksam som psykolog vid 

ungdomsanstalten Roxtuna utanför Linköping. Ger ut Hemligheter på vägen (1958), Den 

halvfärdiga himlen (1962), Klanger och spår (1966), Mörkerseende (1970) och Stigar 

(1973) vilka alla befäster hos kritiker och andra läsare hans position som en av de främsta 

poeterna i sin generation. Belönas 1966 med Bellmanpriset. 

1974-

1978 

Utkommer 1974 med sviten Östersjöar som anknyter till hans hemtrakter i Stockholms 

skärgård och 1978 med Sanningsbarriären. Får 1978 Övralidspriset. 

1980-

1989 

Anställs vid Arbetsmarknadsinstitutet i Västerås. Belönas 1981 med Petrarcapriset. Ger 

ut Det vilda torget (1983), The Blue House = Det blå huset (1987) och För levande och 

döda (1989).  

Kjell Espmark publicerar 1983 den första stora studien av Tranströmers författarskap, 

Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi. Den amerikanska 

doktorsavhandlingen, The Sense of Time in the Poetry of Tomas Tranströmer, utkommer 

1985. 

1990- 

Drabbas av en stroke som till stor del berövar honom talförmågan och leder till 

högersidig förlamning.  

Belönas 1990 med Nordiska rådets litteraturpris och Neustadtpriset.  

Flera tonsättare specialskriver musik för piano vänster hand som tillägnas Tomas 

Tranströmer, bl. a. Christopher Whelen, Werner Wolf Glaser, Maurice Karkoff, Lennart 

Hedwall, Daniel Stagno och Tomas Winter.  

1993 

Ger ut memoarboken Minnena ser mig som innehåller minnen från uppväxtens 1930- och 

40-tal. Där skriver han: ”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina 

årsringar. Det är summan av dem som är ’jag’. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte, jag 

känner av alla mina tidigare.” 

1996-

2004 

Med de senaste samlingarna Sorgegondolen (1996), Fängelse: nio haikudikter från 

Hällby ungdomsfängelse (2001), Den stora gåtan (2004) går han mot ett allt mindre 

format och en allt större grad av koncentration.  

Belönas 1996 med Augustpriset.  

Får 2001 för andra gången Samfundet De Nios stora pris.  

Doktorsavhandlingen Koncentrationens konst av Niklas Schiöler utkommer 1999. 

Air Mail: brev 1964-1990, en brevväxling med den amerikanske poeten Robert Bly, 

publiceras (2001). Vid sidan av brevskrivandet har vännerna även översatt varandras 

dikter. 

2006  
Hans tidigaste publicerade dikter samlas och utges i volymen Tomas Tranströmers 

ungdomsdikter. 

2011 

Samlingsvolymen Dikter och prosa 1954-2004 utkommer. Staffan Bergsten publicerar 

Tomas Tranströmer: ett diktarporträtt.  

Tomas Tranströmer fyller åttio år. Tilldelas av regeringen professors namn för en 

”enastående författargärning som berikat både det svenska språket och världslitteraturen”. 

Tilldelas Nobelpriset i litteratur med motiveringen: ”för att han i förtätade, genomlysta 

bilder ger oss tillgång till det verkliga”.  

Hans dikter finns översatta till över sextio språk.  

(Källor: Svenska Akademien, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Nationalencyklopedin) 

 


