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Vi gratulerar Tomas Tranströmer
Nobelpristagare i litteratur 2011!

– Äntligen! Vi har väntat
länge på detta. Vi ger våra
varmaste gratulationer till
kollegan och hedersmedlemmen Tomas Tranströmer,
säger Lars Ahlin, Psykologförbundets ordförande.
Tomas Tranströmer utsågs
till hedersledamot i Psykologförbundet på kongressen
2004. Då högläste styrelseledamoten David Edfeldt
ur Tranströmers senaste
diktsamling Den stora gåtan
(2004) som innehåller korta
och pregnanta haikudikter
med talande bilder. Dikterna
säger både något om författaren och är samtidigt öppna
för läsarens tolkningar.
Novembersolen…
min jätteskugga simmar
och blir en hägring.
Tomas Tranströmer har
under många år varit föreslagen som Nobelpristagare i
litteratur. Redan på 1960-talet introducerades Tranströmer i USA och han ﬁnns
numera översatt till över 60
språk.
Svenska Akademiens
motivering till Nobelpriset i
litteratur lyder: ”för att han i
förtätade, genomlysta bilder
ger oss ny tillgång till det
verkliga.”
Som 22-årig studerande
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Att poeten och psykologen Tomas Tranströmer
i år tilldelas Nobelpriset
i litteratur har väckt stor
glädje på många håll i
världen, inte minst inom
hans eget fackförbund,
Psykologförbundet.

Tomas Tranströmer och hans fru Monica tar emot beskedet om Nobelpriset i litteratur.

ger han 1954 ut diktsamling
17 dikter. Den inleds med
dikten Preludium och den
berömda meningen: ”Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen.”

minst i naturbilderna.”
Den unge poeten hade då
påbörjat studier i litteraturhistoria, poetik, religionshistoria och psykologi vid
Stockholms högskola. Efter

en av
1900-talets mest uppmärksammade debutanter. Olof
Lagercrantz (Dagens Nyheter, 4 april 1954) tar emot
diktsamlingen med rubriken ”En ny poet”. Och han
skriver: ”Diktaren trädde
själv lugnt fram och ställde
sig mitt i vägen, och det var
omöjligt att tvivla på att han
fanns där och att han var
diktare.” Han ser i dikterna:
”Ett slags själslig grace inte

»För att han i
förtätade, genomlysta bilder ger oss
ny tillgång till det
verkliga«

TRANSTRÖMER VAR

en ﬁl kand-examen arbetar
han sedan som psykolog fram
till 1990, det året då han drabbades av en stroke. Han har
sammanlagt gett ut en lång
rad diktsamlingar, varav två

är skrivna efter sjukdomen.
När Tomas Tranströmer i
våras fyllde 80 år utgav Bonniers hans samlingsvolym
Dikter och prosa 1954-2004.
Psykologtidningen publicerade till födelsedagen artikeln
Dikter präglade av psykologyrket och bad samtidigt Tomas
Tranströmer att rekommendera en dikt för tidningens
läsare. Han valde den långa
dikten Galleriet som handlar
om hans psykologliv. Läs artikeln och dikten i Psykologtidningen nr 4 2011 eller på www.
psykologtidningen.se
Nobelpriset i litteratur till
Tomas Tranströmer delas ut
den 10 december. <
EVA BRITA JÄRNEFORS
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