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1. Inledning 

Jag kom i kontakt med Harry Martinsons litteratur genom hans hustru, Moa Martinson. Detta 

gjorde mig nyfiken på Harry Martinsons person; hur det kommer sig att han, för mig 

personligen, kommit i skuggan av sin fru – en kvinna. Moa var änka, fjorton år äldre än Harry 

Martinson och aktiv i sitt författarskap innan de två gifte sig, men det finns många kvinnor i 

historien som har fått stå tillbaka för sina män som gjort karriär. Giftermålet skedde år 1929, 

endast åtta år efter att kvinnor fick rösta i de svenska riksdagsvalen. Martinson måste ha varit 

en speciell man som inte ställde sig i vägen för sin hustrus karriär. Svaren på vem Harry 

Martinson var, vad han hade för åsikter och livsåskådning, tror jag går att finna i hans 

livshistoria och litteratur.  

Martinson var en hemlös nomad som i sin ungdom var ute och seglade på de sju haven. 

Han förlorade sin far i tuberkulos när han var sex år gammal och ett år efter faderns död 

emigrerade hans mor till Amerika. Hon återvände aldrig till Sverige och barnaskaran om sju, 

inklusive Harry Martinson, lämnades att bli sockenbarn. Han försökte ofta att rymma från sina 

hem; fly från sin tillvaro ut mot det stora havet, som skulle föra honom till den saknade 

modern. Efter några år av runtflyttande på olika gårdar i Blekinge rymde Harry Martinson för 

första gången. Detta följdes av ett par år som fattighjon på ett ålderdomshem, rymning till 

Göteborg där han skrevs in på barnhem, sedan inskrivning vid Skeppsgossekåren i 

Karlskrona, som snart slutade i ännu en rymning. Ett liv på luffen väntade där målet var att ta 

hyra på någon båt för att förverkliga barndomsdrömmen om att gå till sjöss. År 1920, då han 

var 16 år, mönstrade han på skonaren Willy i Göteborg. Under sju år varvades luffarlivet med 

jordenruntresor till sjöss1.  

Tidigare forskning beskriver hur Martinsons barn- och ungdom präglade honom för livet 

och återspeglas i hans litteratur och författarskap. Jag intresserar mig dock för hans 

betydelsefulla och väsentliga livsresa – och därav mitt val av uppsatsämne. Hans resa genom 

livet förde honom till en plats i Svenska Akademin och senare till en vinst av ett Nobelpris i 

litteratur. Harry Martinson gick ett tragiskt öde till mötes och var i slutet av sitt liv en 

desillusionerad man. År 1978 tog han livet av sig på Karolinska sjukhuset i Stockholm2.  

Då jag betraktar hans livstid, innehållande två världskrig, finskt vinterkrig och en ny 

framväxande politik går mina funderingar till Martinsons livsåskådning och politiska åsikter 

                                                 
1 Staffan Söderblom, Harry Martinson, Stockholm 1994, s. 366.  
2 Ibid., s. 364ff.  
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och deras föränderlighet. Jag vill i mitt arbete veta hur Harry Martinsons livsresa, inklusive 

eventuella åsikts- och livsåskådningsförändringar, återspeglas i hans litteratur ur ett valt 

tidsperspektiv. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag har valt att fördjupa mig i Harry Martinsons lyrik. Syftet är att försöka finna likheter och 

förändringar i livsåskådning och/eller politiska åsikter gällande samhällsproblematik, gudstro 

och mellanmänsklig kärlek utifrån ett valt tidsperspektiv. Min utvalda litteratur är från olika 

tidpunkter i Harry Martinsons liv. Genom att studera åsikter gällande dessa tre områden, i den 

utvalda lyriken, utifrån olika teoretiska perspektiv, kan jag få svar på mina frågor: 

Har Harry Martinsons livsåskådning och/eller politiska åsikter gällande 

samhällsproblematik, gudstro och mellanmänsklig kärlek i lyriken förändrats under hans 

livstid? 

Om så är fallet, hur har de har förändrats? 

Vad kan förändringarna, eller avsaknaden av dem, bero på? 

1.2 Material och avgränsningar 

Till grund för mitt arbete ligger en dikt och två diktsamlingar. Eftersom dessa avgränsningar 

gjorts kan jag inte dra några generella slutsatser gällande all litteratur av Harry Martinson, 

utan mina jämförelser och dess slutsatser begränsar sig till den valda lyriken. Materialet 

svarar dock för starten i Martinsons författarskap och den diktsamling som gavs ut postumt 

samma år som han dog.  

Jag avgränsar mig till hans första dikt publicerat i eget namn – ”Sanningssökaren”. Denna 

dikt finnes i tidskriften Arbetaren, som är en syndikalistisk veckotidning. Publiceringen 

skedde år 1927 och två år senare, 1929, gavs hans första diktsamling ut. Jag har valt att ta med 

både hans första publicerade dikt samt den första diktsamlingen – Spökskepp. Att enbart ta 

med hans första publicering hade resulterat i ett alldeles för magert underlag.  

Den andra utvalda diktsamlingen, Längs ekots stigar, publicerades postumt 1978, samma 

år som han dog. Trots att den gavs ut efter Martinsons död, var publiceringen bestämd sedan 

tidigare och godkänd av författaren själv. Författaren stod bakom sitt verk. Längs ekots stigar 

godkändes även av Martinsons familj. 

I och med detta val av lyrik kan jämförelser göras av eventuella förändringar ur det valda 

tidsperspektivet.  
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1.3 Disposition 

Under avsnittet teori och metod görs beskrivningar av hermeneutiska och marxistiska 

litteraturteorier samt av biografisk litteraturforskning och litteratursociologi. Jag förklarar 

även varför dessa teorier och litteraturforskning används och hur de hjälper mig i min metod. 

Avsnittet som belyser forskningsöversikt tar upp relevant och betydande forskning gällande 

Harry Martinsons liv och den utvalda lyriken.  

I analysdelen jämför jag hur Harry Martinsons tankar kring först samhällsproblematik, 

sedan gudstro och slutligen mellanmänsklig kärlek, kommer fram i dikten och 

diktsamlingarna. Här görs även tolkning och analys av eventuella förändringar ur 

tidsperspektivet. Analysen avslutas med en mycket kort slutsats. Därefter ges en 

sammanfattning av uppsatsen och dess resultat.  

2. Teori och metod 

Arbetet genomförs med komparativ metod där åsikter gällande samhällsproblematik, gudstro 

och mellanmänsklig kärlek analyseras. Jämförandet mellan dikten och de två diktsamlingarna 

kommer att ta hjälp av hermeneutisk och marxistisk litteraturteori samt biografisk 

litteraturforskning och litteratursociologi. Dessa teorier kommer att genomsyra min analys 

och hjälpa mig med att uppfylla arbetets syfte. Jag har valt dessa teorier eftersom deras olika 

angreppssätt ser till bland annat Martinsons liv, hans person samt tar hänsyn till hans 

historiska samtid.  

2.1 Biografisk litteraturforskning 

Med biografisk litteraturforskning kan jag finna samband mellan Harry Martinsons liv och 

hans verk. Carina Burman skriver i Litteraturvetenskap: en inledning hur författarens 

bakgrund och erfarenheter gör honom till den han är och därmed skriver som han gör. I den 

biografiska verktolkningen är texten det väsentliga och kännedom om författarens biografi 

används för att belysa verket. Biografin ger ofta första ingången till ett författarskap, den 

sätter in författaren i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang3.  

En författare har upplevt saker i sitt liv, har egna erfarenheter, har en personlighet och har 

egna åsikter. Författaren befinner sig i en viss omgivning, i ett sammanhang, och har en egen 

bakgrund; ”bakom varje mask döljer sig ett levande ansikte”4, det vill säga: bakom varje 

                                                 
3 Carina Burman, ”Biografisk litteraturförteckning”, Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap: en inledning, 
Lund 2002, s. 71ff.  
4 Jan Fontijn, De Nederlandse Schrijversbiografie, Utrecht 1992, s. 87.  
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litterärt verk döljer sig en författare. Författaren har redan levt ett visst liv innan han börjar 

skriva ett litterärt verk.  

Det är viktigt att undvika cirkelresonemang, att utifrån kända biografiska fakta analysera 

texterna och påstå att fakta bevisar det redan bekanta. Utgångspunkten ska ligga i verken och 

inte i författaren5. Eftersom jag vill se på åsiktsförändringar under Harry Martinsons liv och 

vad dessa förändringar, eller avsaknaden av dem, kan bero på anser jag att ta upp forskning 

om hans liv är nödvändig. Utifrån biografisk litteraturforskning kan sambandet mellan verk 

och verklighet belysas.  

2.2 Hermeneutik 

Jag har vidare också valt att analysera verken med hjälp av äldre hermeneutisk litteraturteori 

eftersom denna teori intresserar sig för författaren, hans/hennes livshistoria vävs in i analysen 

samt att man söker den bakomliggande meningen. Under 1900-talet kritiserades denna fokus 

på författaren som hermeneutikens förespråkare talat om, men för att se Harry Martinsons 

förändringar gällande tankar, åsikter och livsåskådning väljer jag att utgå från den äldre 

hermeneutiska litteraturteorin.  

Meningen som finns i ett verk, tros ha skapats utifrån författarens medvetande. Detta ger 

mig ett mer personligt analysverktyg i mitt sökande efter åsiktsförändringar. I den antika 

hermeneutiken gällde det att hitta den bakomliggande meningen, eftersom de förutsatte att 

orden i en text står för någonting annat än det de ger direkt uttryck för. I början av 1800-talet 

sattes förförståelsen i centrum; en läsares förståelse utgår från dennes specifika historia och 

kultur som skapat medvetandet6. Analysen som jag, läsaren, gör i denna uppsats kommer att 

bli subjektiv och formas utifrån mina egna erfarenheter, idéer och förståelse. För att göra 

denna litteraturkritik möjlig anser jag att det är nödvändigt att belysa tidigare forskning om 

den utvalda lyriken.  

Hermeneutiken beskriver texter som otillgängliga utan förmedling, utläggning, förklaring 

och tolkning. Cecilia Hansson beskriver i Modern litteraturteori: från rysk formalism till 

dekonstruktion hur texten behöver sina budbärare. För att få en helhetsbild när Martinsons 

texter tolkas måste jag finna meningen i textens enskilda delar. De tolkningar som görs av 

dessa mindre element är lika beroende av den helhetsbild eller större mening som ges till 

texten som helhet. Hans-George Gadamer, som förespråkar hermeneutik, skriver hur en texts 

                                                 
5 Burman, ”Biografisk litteraturförteckning”, Bergsten, s. 79.  
6 Cecilia Hansson, ”Fenomenologi och hermeneutik”, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Modern 
litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion, D. 1, Lund 1993, s. 271ff.  
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fullkomliga förståelse kan endast uppnås genom historisk interpretation. Tidsavståndet 

behöver emellertid inte vara någonting som måste övervinnas; historisk objektivitet kan nås 

då man försätter sig i tidsandan och tänker i dess begrepp och föreställningar, inte sina egna7.  

Marcia Sá Cavalcante Schuback, docent i filosofi vid Södertörns högskola, förklarar hur 

det inte enbart handlar om att genomföra en historisk forskning kring en viss tankevärld. 

Hermeneutiken ska också genomsyras av vad det är vi söker vi när vi läser, och inte enbart 

besvara frågan: ”vad betyder det?”8.  

2.3 Marxism och litteratursociologi 

Inom den marxistiska litteraturkritiken betonas hur tolkningen av textens inre mening 

förutsätter en tolkning av förhållandet mellan texten och tidens sociala och historiska horisont. 

Här förstörs väggarna mellan samhällets, kulturens och kunskapens institutioner9. De 

kompletterar övriga teorier och ger en bredare, mer samhällsorienterad infallsvinkel. 

Johan Svedjedal skriver i Litteraturvetenskap: en inledning om trettiotalets starka 

impulser från marxistiskt orienterade litteraturforskare. De kulturhistoriska och de marxistiska 

linjerna flöt samman till ett litteratursociologiska synsätt. Under efterkrigstiden utvecklades 

litteratursociologin och man utgår från denna ”speglingsteori”; litteraturen avbildar och fångar 

en historisk verklighet10. Jag har valt ett litteratursociologiskt synsätt eftersom denna teori tar 

upp frågor såsom: hur litteraturen skildrar verkligheten, vad författarens sociala bakgrund 

betyder och vilken estetik och berättarteknik som används. Verkligheten som beskrivs i Harry 

Martinsons lyrik ger mig en djupare förståelse för hans tankar kring samhällsproblematik och 

gudstro. Hans social bakgrund ger mig en förförståelse och en vidare bild av lyriken när 

anledningen till Martinsons olika åsikter ska sökas. Hur lyriken beskriver, framförallt 

mellanmänsklig kärlek kan också komma att bli viktigt när syftet ska uppfyllas.  

Karl Marx menade att de frågor filosoferna ställer beträffande människans natur, livets 

mening, kunskapens väsen och konstens egenart kan besvaras bara om man stiger ut ur 

filosofin och granskar den historiska bakgrund som styr hur dessa frågor formuleras. 

Ideologier är, enligt Karl Marx, verklighetsbeskrivningar tillhandahållna av samhället med 

dess politik, massmedia, kulturella institutioner och undervisning i skola. Ideologin ger 

                                                 
7 Hans-George Gadamer, “Tidsavstånd, verklighetshistoria och tillämpning i hermeneutiken”, Entzenberg & 
Hansson, s. 342-363.  
8 Guido Zeccola, ”Att tänka kring en idéhistorisk redogörelse för den hermeneutiska traditionen”, Tidningen 
Kulturen, 13 oktober 2006,  
http://tidningenkulturen.se/portr-mainmenu-51/riga-portr-mainmenu-100/541-att-ta-kring-en-idstorisk-redogse-
fen-hermeneutiska-traditionen (15 juni 2011).  
9 Entzenberg & Hansson, s. 178-184.  
10 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, Bergsten, s. 81-98.  
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snabbförklaringar till historiens svårbegripliga skeende och fördunklar de egenliga orsakerna 

till samhällets konflikter. Ideologin fostrar individen och leder hennes ambitioner mot mål 

som främjar samhällets fortbestånd, vilket leder till att ideologin ger människan en känsla av 

tillhörighet och identitet. Arbetarklassen befinner sig i sådan ställning att de kan genomskåda 

ideologin och förändra den rådande samhällsordningen. Marx förespråkar en politisk kamp 

där klassamhället avskaffas och det inrättas en demokratisk och rättvis ordning. I litteraturen 

kan ideologin avslöjas genom att objektivera den, frysa den och förevisa dess inskränkningar 

inte genom att peka ut en sanning som ideologin döljer11.  

Under sextiotalet utvecklade Jürgen Habermas offentlighetsteorin, där man ser på 

litteraturens funktioner som opinionsbildare och samhällskraft. Offentligheten är den sfär där 

allmänheten samtalar och diskuterar, vilket blir kapitalistsamhällets kritiska instans. Under 

denna tid fokuserade även Lucien Goldmann på strukturella likheter mellan en viss 

samhällsgrupps tänkande och idéerna i ett litterärt verk. Att verkligheten finns i verkets 

talande tystande var en tanke som växte fram under åttio- och nittiotalet12.  

3. Forskningsöversikt 

3.1 Harry Martinsons liv 

I bibliografin Harry Martinson av Staffan Söderblom beskrivs Martinson som en lodarpoet 

under 20-talets sista år. Han gick iland från alla sina sjöresor år 1927. Samma år vårdades han 

för tuberkulos och fick dikter publicerade i olika tidningar med pseudonymer som ”Martin” 

eller ”Harry Bleking”. Söderblom beskriver denna lyrik som ”ödemarksstycken och 

idealistisk proletärpoesi för vänsterpressen”13.  

Kjell Espmark skriver i Harry Martinson erövrar sitt språk hur denna tidiga lyrik 

präglades av traditionella lyriska metoder; de ”innebar retorisk bredd, omständlig 

argumentation, ett symbolspråk som tenderar till det allmängiltiga samt konventionella 

versifikation”14. Det primära för Martinson vid tidpunkten då ”Sanningssökaren” 

publicerades, år 1927, var budskapet. Först ett par år senare valde han att sätta konstverket i 

centrum15. Martinson beskrev emellertid hur diktaren skulle vara sanningens predikare, att de 

levde i en tid då vetenskapen blivit en slav under makten och litteraturens viktigaste uppgift 

                                                 
11 Stefan Jonsson, ”Marxistisk litteraturteori”, Bergsten, s. 99ff.  
12 Ibid., s. 81-98.  
13 Söderblom, s. 11.  
14 Kjell Espmark, Harry Martinson erövrar sitt språk: en studie i hans lyriska metod 1927-1934, Stockholm 
1970, s. 33.  
15 Ibid., s. 33.  
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var att utveckla människoandar moraliskt och intellektuellt. Det var inte väsentligt huruvida 

en dikt var ”rimmad eller orimmad […], modern eller icke modern, påverkad eller icke 

påverkad, originell eller icke originell […]”16. Detta så länge den var ofrånkomlig, slående 

och sann samt ”så njutbar att folk lyfts mot något annat än det vardagliga”17. 

20-talet formades av ett krigsmärkt Europa och ett krigsmärkt folk. Harry Martinson hade 

även sett världens prägling av politisk och ekonomisk imperialism. Framförallt i Indien och 

Sydamerika, på sina sjöresor. Staffan Söderblom skriver om hur Martinson iakttog en tillvaro 

av hat och likgiltighet uppmärksamt: ”I hamnarna samlas de, proletariatet ur den nya 

havsindustrin och de i land som fått sina liv sönderslagna av historiens våldsamma och 

kalkylerade åtbörder. De samlas i en ömsesidig misstro, fiendskap, rädsla – för att bevaka sina 

intressen, föda och sprit och könsdrift.”18.  

År 1927 stötte även Harry Martinson och Helga Johansson, mer känd som Moa 

Martinson, på varandra för första gången. Nästkommande vår knackade Harry Martinson på 

Moas torpdörr och önskade att få stanna en vecka för att göra en diktsamling klar. Moa hade 

upplåtit torpet förr, det var för henne en fråga om solidaritet. Efter två år tillsammans med 

Moa på torpet gifte de sig19.  

Martinson hade inte haft något egentligt hem sedan han var åtta år gammal – han var en 

nomad. Moas torp låg isolerat i skogen, utan farbar väg – sådana ställen var han förtrogen 

med från sin tidiga barndom. Söderblom spekulerar vidare i varför Martinson valde att stanna 

kvar just på detta torp och pekar på vissa likheter mellan Moa och Harry Martinsons egen 

mor; hur de båda var änkor, ensamma med flera barn varav ett par döda. Många olikheter 

fanns emellertid, vilket medförde en annan relation än den mellan en mor och sin son. 

Martinson var nu diktare, och Söderblom skriver: ”Han hade en smärtsam historia, som han 

hade försökt leva sig bort ifrån och glömma. Det hade inte lyckats. Att flytta in i Johannesdal 

var ett sätt att flytta tillbaka in i den historien, från ett nytt håll, att börja berätta den.”20.  

Harry Martinson första diktsamling Spökskepp publicerades 1929 och rubricerades som 

en spretig bok21. Johan Lundberg skriver i sitt efterord i boken Dikter: 1929-1945 hur 

                                                 
16 Espmark, Harry Martinson erövrar sitt språk: en studie i hans lyriska metod 1927-1934, s. 48.  
17 Ibid., s. 48.  
18 Söderblom, s. 43.  
19 Ibid., s. 14-19.  
20 Ibid, s. 15.  
21 Ibid., s. 16.  
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diktsamlingen fick mycket kritik, men från vänsterhåll värdesattes flera dikter, framförallt 

kampdikten ”Hungerballaden”22.  

Den centrala formeln i Harry Martinsons poesi, som skapades i Spökskepp, är den 

”blixtsnabba svävningen mellan skygghet och tillit”23. Detta sammanhänger med ”insikten om 

det meningslösa i att berätta för den som redan vet, […] men att ändå berätta […]24. 

Martinsons senare diktsamlingar karaktäriseras av en språklig växling mellan olika lyriska 

tekniker. Spökskepp innehåller dikter som gestaltar ett hemlöshetens och instabilitetens 

tillstånd, och dikter som dessa återkommer i flera av hans senare texter. En annan parallell 

mellan Spökskepp och senare verk som Johan Lundberg skriver om är partitagandet för livet 

och för den näraliggande verkligheten25.  

Harry Martinson formades som lyriker runt 1930, då de moderna idéerna om den nya 

tidens människa och nya estetiska ideal hade sin framfart. Liksom många andra modernister, 

sökte Martinson sig ut mot tillvarons marginaler och öppnade sina texter för det etniskt 

främmande, det kvinnliga, de lössläppta drifterna och för arbetarklassens massor. Det fanns 

förhoppningar om befrielse ur förtryckande samhällsstrukturer samtidigt som de 

demoniserades och framställdes som ett hot mot jaget. Poeten reagerade med att fly in i en 

isolerad position och sade sig dikta för ingen26. I Martinsons tidiga lyrik gick rörelsen åt det 

motsatta hållet; texterna ville införliva så mycket av verkligheten som möjligt, var utan 

egentligt centrum och var där företrädare för att skilda intressen tillåts stöta samman utan att 

rangordnas av ett överordnat subjekt27. 

Efter verken Resor utan mål (1932) och Kap farväl (1933), som kom att kallas sjöböcker, 

blev Martinson geniförklarad av kritikerna. Hans sätt att skriva var chockerande nytt, han 

skrev om någonting annat än det som visade sig i texterna. ”Hans metaforer var inte enbart till 

för att fastställa en egenskap […] utan för att fastställa ett slags mellanrum i bilden, ett 

tomrum”28. 

Äktenskapet med Moa blev att sämre under denna tid, således rymde Martinson från 

torpet emellanåt, och slutligen skiljde de sig år 1941. Harry Martinson hade, under åren med 

Moa, återkommande problem med sin hälsa i och med sin lungsjukdom. Trots detta gav livet 

på Moas torp många nya bekantskaper, så som Eyvind Johnson och Ivar-Lo Johansson, vilka 
                                                 
22 Johan Lundberg, ”En rörlighetens och hemlighetens lyrik”, Harry Martinson, Dikter: 1929-1945, Stockholm 
1997, s. 303.  
23 Söderblom, s. 17.  
24 Ibid., s. 17.  
25 Lundberg, ”En rörlighetens och hemlighetens lyrik”, Martinson, Dikter: 1929-1945, s. 286ff.  
26 Ibid., s. 289ff.  
27 Ibid., s. 291f.  
28 Söderblom, s. 41.  
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ömsesidigt stimulerade varandras författarskap. Efter skilsmässan från Moa förlovade sig 

Harry Martinson med Ingrid Lagercrantz och ett år senare, 1942, gifte sig Harry Martinson 

med Ingrid, som han senare fick döttrarna Harriet och Eva med. Samma år, 1942, gjorde 

Martinson agitationsresor för Finlands sak tillsammans med Eyvind Johnson. Under andra 

världskrigen inledningsskede, engagerade sig Martinson också för Finlands sak och deltog 

frivilligt i Finska vinterkriget. Detta resulterade i boken Verklighet till döds (1940)29.  

I doktorsavhandlingen Den andra enkelheten. Studier i Harry Martinsons lyrik 1935-1945 

av Johan Lundberg beskrivs Martinsons tankegångar som långt ifrån ovanliga i det tidiga 

fyrtiotalets kulturklimat. Drömmen om utopin tycks definitivt kommit på skam. Det finns ett 

samband mellan vanmaktkänslan som uppstod i slutet av trettiotalet och den besvikelse som 

blev följden av fascismens seger i Spanien, den tysk-ryska pakten och det tyska angreppet på 

Polen. Kanske blev inte den internationella arbetarrörelsen den fredsfaktor som många 

hoppats på30. 

”Verklighet till döds” bekräftar till viss del detta; här finns uttryckligen en misstro mot de 

politiska ideologierna. ”Ideologiernas tid var ju slut. Ja, många låg här vid fronten just därför. 

De låg här emedan de politiska ideologierna till slut visat sig vara högformer och system av 

mänsklig nedrighet i oerhörd skala […].”31.  

Harry Martinson valdes in Svenska Akademin år 1949, men fortsatte att ge ut 

diktsamlingar och essäer. 1956 gav han ut sitt kända diktepos Aniara. En revy om människa i 

tid och rum, vilken också gjordes till opera i slutet på 50-talet32. I en intervju i radio 1961 

berättade Martinson om sin livsåskådning och tro. Han gjorde uttalanden om att han var 

buddhist, inte religiöst men moralfilosofiskt. Detta låg till grund för hans sätt att skriva. 

Martinsons tankar rörande buddhism och taoism gick över huvudet på den samtida kritiken, 

och hans omgivning tog det inte på allvar. En av hans dikter, ”De blomster som i marken bor” 

togs in i Svenska kyrkans psalmbok.  

År 1960 gavs diktsamlingen Vagnen ut och Kjell Espmark beskriver hur poeten Harry 

Martinson blev tyst. Kritikernas mottagande var omilt, klimatet hade hårdnat för den typ av 

diktning Martinson företrädde. Pressen gav bilden av att det var Nobelpriset som tog livet av 

Harry Martinson, men hans deprimerande slutkapitel började sålunda mycket tidigare. 1974 

delade Harry Martinson och Eyvind Johnson Nobelpriset i litteratur33.  

                                                 
29 Söderblom, s. 206ff.  
30 Johan Lundberg, Den andra enkelheten: studier i Harry Martinsons lyrik 1935-1945, Södra Sandby 1992.  
31 Martinson, Verklighet till döds, Stockholm 1940, s. 159f.  
32 Söderblom, s. 367f.  
33 Kjell Espmark, Harry Martinson - mästaren, Stockholm 2005, s. 5ff.  
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Det går inte att belägga någon kritisk komplott riktad mot Martinson, men under 

framförallt 70-talet, fanns en art av moralistisk arrogans som inte ville släppa in andra 

tankegångar eller erfarenheter än de redan godkända. Tiden filtrerade bort komplikationen i 

Martinsons sena diktning. Martinson säger själv i en intervju 1971 att det fanns så många 

motsägande röster att det blivit en förvirrande kör. ”Det är en övning i en dialekt som vi inte 

har haft på länge. Men vi äldre har hört den spelas förr, både på viskande och rytande orgel, 

och därför står vi kvar med eftertankens kranka blekhet.”34.  

År 1978 avled Harry Martinson på Karolinska sjukhuset i Stockholm av sviterna från 

depression som följt efter kritiken av hans Nobelpris. Först år 2000 avslöjades det att 

Martinson tog sitt eget liv35.  

Dikterna i samlingen Längs ekots stigar (1978) är ett urval av poem som Martinson själv 

hade planerat att ge ut och som gick så långt som till ett ombrutet korrektur. Ombrutet 

korrektur innebär ett korrektur där varje sida motsvarar en boksida; det kan liknas vid ett 

provtryck. Martinsons förläggare sedan många år sammanställde Längs ekots stigar och 

boken gavs ut med familjens medgivande. Det var Ingrid Martinson som efter sin makes död 

renskrev alla Martinsons handskrivna manus, som sedan förvarats på Uppsala 

universitetsbibliotek36.  

3.2 Dikt och diktsamlingar 

3.2.1 Sanningssökaren 

Tidigare forskning om "Sanningssökaren" beskriver sökaren efter sanning som grubblaren 

och forskaren. I alla tider och alla länder har sanningssökaren letat, kämpat och lidit, i längtan 

till sanningen och i strid med all världen – ”en kämpande revolutionär”37. ”Sanningssökarens” 

universella närvaro kommer till uttryck bland annat i en lång anaforkatalog, vilket är ett 

retoriskt grepp där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser. 

Martinson har varit förtrogen med denna tradition men troligtvis inte vid Sanningssökarens 

tillkomst.  

Sanningssökandet stannar inte vid ett spanande ut över tider och länder; i en rad tidiga 

dikter finner man ett kosmiskt famlande, en universalistisk mystik som flera gånger resulterar 

i syner med vittomspännande perspektiv. Hans tidiga livssyn kan rubriceras som ett slags 
                                                 
34 Harry Martinson, Dikter: 1953-1973, Stockholm 1998, s. 333.  
35 Espmark, Harry Martinson - mästaren, s. 10.  
36 Harry Martinson, De tusen dikternas bok: [efterlämnade dikter] /[redaktör: Stefan Sandelin], Stockholm 2004, 
s. 5ff.  
37 Harry Martinson, ”Sanningssökaren”, Arbetaren, 27.8.1927, 
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2010/10/sanningssokaren-av-harry-martinson.html (28 februari 2011).  
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komisk livsdyrkan med drag av indisk och i någon mån kinesisk mystik. Ett sökande efter en 

universell enhet – en livsåskådningsmässig förutsättning för de väldiga perspektiv där vitt 

skilda fenomen förbinds med varandra. Denna livssyn har uppenbart förbindelser med 

västerländsk panteism och sentida livstro.38 

3.2.2 Spökskepp 

De spretiga dikterna i Spökskepp tycks kunna bära iväg vart som helst; ut i revolutionära 

paroller ”norrskensbloss / i upprorets hämmande hamn”39, eller i djup misströstan40. Många 

av dikterna präglas av traditionella lyriska tekniker, vare sig det handlar om socialistisk 

kampretorik, som i ”Hungerballaden”41, eller om romantiska klichéer, som i ”Tal till min 

själ”42. Johan Lundberg skriver att det finns två olika typer av poem i debutsamlingen. Den 

ena typen är konventionell sjömanspoesi där det blommiga bildspråket, den traditionella 

lyriska rekvisitan och de formelmässiga inslagen tenderar att ställa sig i vägen för det som 

Harry Martinson egentligen vill säga. Den andra typen av dikter visar på oerhörd receptivitet 

och Martinson har med snabbhet tillgodogjort sig den nya tidens estetiska ideal43.  

Dikten ”Spökskepp” utgår från en polaritet mellan liv och död. Martinson beskriver jaget 

i en tillvaro präglad av död och tomhet, men tillvaron leds till en utopi bort från nutiden. 

Utopin är en plats som är väsenskild från den värld som skildras på diktens nuplan. Det kan 

därför finnas en utopisk laddning trots att ingen i den verklighet som gestaltas ger stöd för 

optimism44. 

Martinson gör många egna ordsammansättningar och nybildningar av egna ord, speciellt i 

Spökskepp där man exempelvis kan läsa om ”[---] nordhavsstorm / och sydhavsljumma 

dyningar [---]”45. Det finns också, i Spökskepp, en ambition att vara en del av ett ”vi”, att 

alltid placera sig själv i ett kollektiv – diktjaget träder sällan fram. Det finns en strävan efter 

att sätta hela världen i blickfånget och en återkommande skildring av olika människoöden46. 

                                                 
38 Espmark, Harry Martinson erövrar sitt språk, s. 140ff.  
39 Harry Martinson, Spökskepp: dikter, Södra Sandby 1988[1929], s. 56.  
40 Söderblom, s. 16.  
41 Martinson, Spökskepp, s. 55f.  
42 Ibid., s. 48f.  
43 Lundberg ”En rörlighetens och hemlighetens lyrik”, Martinson, Dikter: 1929-1945, s. 285.  
44 Ibid, s. 313ff.  
45 Martinson, s. 7.  
46 Semir Susic, ”Vilse på havet”, Gaudeamus, 19 februari 2008,  
http://www.gaudeamus.se/arkivet/2008/1/vilse-pa-havet/ (28 februari 2011).  
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3.2.3 Längs ekots stigar 

Det finns inte mycket forskning som berör denna diktsamling. Harry Martinson-sällskapet 

beskriver budskapet i dikten ”Månen” från samlingen; när det gäller sanningen om oss själva 

är det lätt att tro på de röster som ropar som högst, eller att vi sätter vår tilltro till vetenskap, 

teknik, utveckling eller ett konstgjort ljus över människorna dygnet runt. Det är inte här vi 

finner sanningen eller spår av vårt ursprung, utan vi måste leta ”djupt i mörka berg”47. Det 

gäller att glömma det vi vet, för att kunna minnas vilka vi är/var – hitta tillbaka till oss själva. 

Många av dikterna i Längs ekots stigar bär Martinsons omisskännliga signum av vemod och 

förvandlingskonst, skärpa och insikt48.  

4. Analys 

Min analys sker inte i kronologisk ordning, utan efter de tre valda ämnena – 

samhällsproblematik, gudstro och mellanmänsklig kärlek.  

4.1 Samhällsproblematik 

I ”Sanningssökaren” använde sig Martinson bland annat av orden frihetshjälte, legionär, 

revolutionär: 

18 Han var en sanningens frihetshjälte, 
19 han var frihetens legionär 
20 med sanningens flammande svärd vid sitt 
21 bälte. 
22 Han var en kämpande revolutionär. 49 

Detta är tidstypiskt både då jag ser till Harry Martinsons biografi och historiens samtid. 

Martinson hade precis kommit hem från sina sjöresor, där han konfronterats med sociala och 

politiska orättvisor, som präglade honom och därmed hans lyrik50. Världen, framförallt 

Europa, var också märkt efter första världskriget. Människor, och världen, ville ha frihet – en 

frihetshjälte. Den marxistiska teorin, som under denna tid var på framfart, förespråkade 

revolution sökandes efter idealsamhället51. Verkligheten beskrivs tidstypiskt men baseras 

också på Martinsons egna erfarenheter och bakgrund.  

                                                 
47 Martinson, De tusen dikternas bok, s. 84.  
48 Carina Karlsson, ”Månadens Martinson”, Harry Martinson-sällskapet, maj 2011, 
http://sites.google.com/site/harrymartinson00/maanadens-martinson (15 maj 2011).  
49 Martinson, ”Sanningssökaren”,  
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2010/10/sanningssokaren-av-harry-martinson.html (28 februari 2011).  
50 Söderblom, s. 43.  
51 Jonsson, ”Marxistisk litteraturteori”, Bergsten, s. 99ff.  
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Alla enskilda delar i ”Sanningssökaren” ger samma helhetsbild som titeln på dikten. 

Världen söker en sanning, alla söker en sanning, men det spelar ingen roll var du söker, hur 

du går till väga eller vem du är. Sökaren efter sanning får söka ”uti evighet”52.  

I Spökskepp beskriver dikten ”Hopp” drömmen om sanningen i första stycket:  

Jag längtar till ädlare strider 
och hoppas med kärlekens lag. 
Jag drömmer om renare tider, 
om sanningens stora dag.  
Jag spanar bak allt som förtvinat 
en glöd som ej meningslöst brann, 
och ser bortom floder som sinat 
ett släkte som målet hann.53 

Detta tolkar jag som att Martinson ändå trodde att det fanns ett hopp om sanningens dag. Han 

hoppades att det som hänt, ”förtvinat” i världen, inte var ”meningslöst” och att en ”renare” tid 

kan komma ur det.  

Mellan ”Sanningssökaren” och utgivningen av Spökskepp har ingenting hänt gällande 

sökandet efter sanningen, men Martinson såg 1929 någon form av hopp. Detta kan bero på att 

han under denna tid flyttade in i Moa Martinsons torp, han fick ett hem och därmed lite hopp. 

Detta var första gången i hans liv som någon visade honom solidaritet. Harry Martinson 

kunde inte göra något åt sin bakgrund men han har nu funnit mod att berätta den54.  

Dikten ”Hopp” nämner också en förhoppning om ädlare strider och beskriver diktjaget 

som ”makternas skumögde träl”55. Genom mina studier i marxistiska litteraturteorier och 

litteratursociologi upplever jag hur hans åsikter kring historiens krig och 

meningsskiljaktigheter fortfarande var desamma som vid 1927. Historiens strider var 

motsatsen till ädla och människan var, omedvetet eller förnekande, endast en slav under 

makthavarna 56. 

”Ödemark” i Längs ekots stigar nämner första världskriget och hur detta krig präglat 

Europa:  

[---] I vindsfönstren som spruckit diagonalt 
lyser gammelgulnade tidningar från Sarajevo-året. [---] 
De snabba dammspindlarna flyttar sig var gång den gamla gumman 
kommer upp för att hämta ner några av de bokna äpplena till en soppa. 
Hon stod brud samma år en kula, enligt tidningen, som gulnat 
fällde Ferdinand av Habsburg. [---] 

                                                 
52 Martinson, ”Sanningssökaren”,  
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2010/10/sanningssokaren-av-harry-martinson.html (28 februari 2011).  
53 Martinson, Spökskepp, s. 39.  
54 Söderblom, s. 14-19.  
55 Martinson, Spökskepp, s. 39.  
56 Jonsson, ”Marxistisk litteraturteori”, Bergsten, s. 99ff.  
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Låg vaken en natt. Då hördes ett skri 
från allt som döden förstörde. [---] 

Gravgräset susar brett i Europa. 
Cikadan spelar upp på någon klassisk kyrkogård, 
kusinen syrsan svarar högt på någon nordisk hed. 
I några korta somrar lyssnar örat 
till syrsors korta liv och spel på marken 
och någon dag är sista syrsan där. 
Då tystnar ängarna, 
den fint antika döden 
går mullvadsgången ner 
till underjorden.57  

Martinson mindes fortfarande vad som hände det där Sarajevo-året, när en kula fällde 

kronprins Ferdinand och ett världskrig bröt ut. Han redogjorde dock för en omvärld som 

glömt krigets efterverkningar och krigets många offer. Kvinnan som gifte sig samma år som 

världskriget startade tänker mer på äpplen än på vad kriget gjorde med Europa. Det tar endast 

några korta somrar så har vi glömt de som dog i striderna. Kanske avundades Martinson andra 

människors förmåga att gå vidare, då han under denna tid led av depression och verkade 

fortfarande grubbla över allt som döden förstörde58. 1929 fanns ett hopp om att det som 

förstördes skulle leda till något renare, men i denna dikt visar Martinson på att allt faktiskt var 

meningslöst. Det var meningslöst för honom personligen eftersom han inte kan glömma och 

gå vidare.  

I dikten ”Längs ekots stigar” ser jag samma likgiltighet för världen, som i ”Ödemark”: 

Två pigor som tjänade på gården Ås 
gick en kväll till en gumma för att bli spådda [---] 
Då såg de båda pigorna vad de redan visste, 
att de båda en gång skulle dö. 
Spågumman sade: 
i påtårn får ni se hur det går med all världen. 
Men de ville de inte. 
Det räckte med att dö i sinom tid.59 

Eftersom vi alla ska dö, finns det ingen anledning att veta vad som händer med världen. 

Antingen tror jag Martinson visar på andra människors likgiltighet och hur de endast bryr sig 

om sitt eget öde. Likgiltigheten skulle emellertid även kunna vara Martinsons egen. Dikten är 

skriven under hans depressionsperiod60, så att han skrev om död och likgiltighet, känns inte 

underligt. Denna typ av uppgivenhet tycker jag mig också finna i ”Sanningssökaren”, där 

                                                 
57 Martinson, De tusen dikternas bok, s 56ff.  
58 Espmark, Harry Martinson - mästaren, s. 10.  
59 Martinson, De tusen dikternas bok, s. 80.  
60 Espmark, Harry Martinson - mästaren, s. 10.  
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sanningen kan sökas i all evighet utan att någonsin finna den, medan det i Spökskepp finns en 

strimma hopp.  

Stycket ovan från ”Längs ekots stigar” visar på marxistiska tankar, vilket jag även påvisat 

i ”Sanningssökaren”, ”Hopp” och ”Ödemark”. ”Längs ekots stigar” åskådliggör tankar om ett 

klasslöst samhälle, där alla är lika; det spelar inte roll om du är piga eller är adlig – vi ska alla 

dö. Verklighetens klasshierarki berörs också i ”Sanningssökaren” då han skriver att sökaren 

efter sanning inte fanns ”bland börsens baroner […]” utan att han ”stred sin kamp i bister 

verklighet”61. Marxismen talade om arbetarklassens kamp, vilket dessa citat behandlar. 

Dikterna ”Sången om bröd” och ”Hungerballaden” i Spökskepp illustrerar också denna kamp. 

”Sången om bröd” beskriver både en önskad fysik kamp då Martinson skriver ”Våra släggor 

ska sjunga om kamp, / ifrån städet skall ljungelden gå.”62 och en kamp mot hungern, mot 

samhällsfattigdomen: 

[---] Här finns skördar som längta till bröd, 
att givas åt hungrande män. 
Och levandets största stöd 
är bröd, och bröd igen. [---]63 

Samhället är orättvist och odemokratiskt, där de fattiga inte har mycket att säga till om. Det 

finns ”obrutna tegar att så”64 men det är inte människorna som verkligen behöver dem som får 

bruka dem. Brödet får vara en symbol för samhällsfattigdomen och dess orättvisor, som 

Martinson fått utstå i sitt liv som nomad65. ”Hungerballanden” skildrar samma orättvisa 

samhälle: 

[---] Men hunger förtynade glöden 
och stjärnorna talte om döden, 
och månskäran grinte som nöden 
med nålvass och giftig tand. 

När blodet i vårarna trånade 
och vårmorgonhimlarna blånade, 
då gingo vi slagna och hånade 
till kamp för en beta bröd. [---] 

Men komma vi åter från vägarna 
till landet med kornet och bägarna –  
se upp för de hungrande jägarna 
från hungerballadens land. 
Som svar på de slag som ni givit oss, 
då ni jagat oss bort och fördrivit oss, 

                                                 
61 Martinson, ”Sanningssökaren”,  
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2010/10/sanningssokaren-av-harry-martinson.html (28 februari 2011).  
62 Martinson, Spökskepp, s. 59.  
63 Ibid., s. 59.  
64 Ibid., s. 59.  
65 Söderblom, s. 43.  
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ska vi tända en eld som ett norrskensbloss 
i upprorets hämnande hamn.66 

Här beskrivs vad de sociala orättvisorna och nöden kan göra med människor – de förvandlas 

till hungriga jägare. Det är människorna i maktposition som Martinson skyller på, de som 

roffar åt sig allt själva och inte tänker att det ska vara lika för alla. Han skriver slutligen, 

väldigt marxistiskt, hur förändring sker genom uppror – hämnd.  

Kampen mot samhällsstrukturer går inte att finna i hans sena verk Längs ekots stigar. 

Detta kan förklaras både biografiskt, hermeneutiskt, marxistiskt samt litteratursociologiskt. 

Martinson har gått från att leva ett mycket fattigt liv, både som nomad och på Moas torp, till 

att bli invald i Svenska Akademin och ingå i ett helt annat sammanhang. Han behövde inte 

längre kämpa mot samhällsstrukturer eftersom han nu var en del i etablissemanget på ett helt 

annat sätt67. Martinsons beskrivande av verkligheten, som speglas i hans egen verklighet, rör 

sig därför bort ifrån kampen68. Den bakomliggande meningen, som hermeneutiken beskriver, 

i Martinsons tidigaste lyrik var budskapet medan det primära i Spökskepp och framförallt 

Längs ekots stigar är att sätta konstverket i centrum69.  

4.2 Gudstro 

I ”Sanningssökaren” tas olika Guds-termer upp ett flertal gånger. I exempelvis det tredje 

stycket skriver Martinson: 

27 Uti en unken klostercell 
28 hördes kanske hans sövande mummel var 
29 kväll. 
30 Uti en fängelsehåla i Rom 
31 han bidade kyrkans grymma dom.70 

Att kyrkans dom är grym tyder på att Martinson ser på denna institution som orättvis. Jag 

tolkar detta fragment i dikten att sanningen inte kan sökas i kyrkan, för där finns den inte 

heller. Att klostercellen får attributet unken tyder också på negativa tankar rörande kyrkan. 

Dessa tankar verkar emellertid gälla alla olika typer av kyrkor och gudstro. Martinson skriver 

hur sanningssökaren ”[---] var en hövding över Inkas stammar / och offrade till solens gud. [--

-]”samt hur ”[---] Han var en hedning från Madagaskar [---]”71. Dessa sökare finner inte 

                                                 
66 Martinson, Spökskepp, s. 55f.  
67 Söderblom, s. 367f.  
68 Svedjedal, ”Litteratursociologi”, Bergsten, s. 81-98.  
69 Espmark, Harry Martinson erövrar sitt språk: en studie i hans lyriska metod 1927-1934, Stockholm 1970, 
s. 33.  
70 Martinson, ”Sanningssökaren”,  
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2010/10/sanningssokaren-av-harry-martinson.html (28 februari 2011).  
71 Ibid., http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2010/10/sanningssokaren-av-harry-martinson.html (28 februari 
2011).  



 

19 
 

sanningen i sin tro heller. Martinson drar alla religioner över en kam och tycker att de 

felaktigt utger sig för att ha alla svar. Sanningen är omöjlig att finna. 

I Spökskepp omnämns Gud i många dikter och alla drar åt samma håll som i 

”Sanningssökaren”. På två år, från 1927 till 1929, har han alltså inte ändrat uppfattning 

gällande religion och gudstro. I ”Sången om bröd”, som jag citerat tidigare, skriver 

Martinson:  

[---] Du bad, men vem hörde din bön, 
din mark var en ofruktsam sand, 
där en vind sådde ogräsfrön 
på sin väg över hungrande land. 

Där finns drömmen om stjärna och Gud, 
där finns tempel om minnenas ro; 
men tag bort vårt föraktade bröd 
och slut är vår heliga tro. [---]72 

Dessa två stycken tar upp drömmen, som finns hos människor, om en Gud som skipar rättvisa 

och avlägsnar lidande. Det är dock ingen som hör dina böner, om vi får tro Martinson. Dikten 

förklarar också svårigheterna i att tro då man inte fått uppleva mycket gott i sitt liv. Han har 

inte haft något hem, inga föräldrar, levt som nomad och sett flera av världens orättvisor med 

egna ögon73. Med den biografiska litteraturforskningen som jag redovisat och den 

litteratursociologiska frågan i bakhuvudet om hur Martinsons sociala bakgrund påverkat 

lyriken är dessa negativa åsikter om tro föga förvånande. Martinsons livshistoria innehåller 

många besvikelser. I ”Sju böner” från Spökskepp beskrivs ett diktjag som ”stod på berget och 

såg ned / på dalens fattiga byar”74 och ser hur varje by offrar och ber till sin Gud. Dikten 

avslutas med samma dröm om en Gud, som tidigare: 

Och sju små gudar fnittrade stött 
åt sju små biktade härdar, 
men himmelen glimmande kärleksrött 
av sju små drömmande världar.75 

Här beskrivs hur gudarna till och med fnittrar åt de fattiga människorna. Martinson ser på en 

Guds existens som mycket osannolik. Om det finns gudar, är de onda och giriga, skipar inte 

rättvisa eller hjälper de som är i nöd. Gudarna i denna dikt skulle också kunna symbolisera 

människor med makt, vilka besitter samma hemska attribut som nyss beskrivits. Martinsons 

syn på äldre institutioner, så som kyrkan, stämmer väl överens med samhället i övrigt vid 

utgivningen av "Sanningssökaren" och Spökskepp. Den socialistiska ideologins framfart 

                                                 
72 Martinson, Spökskepp, s. 59f.  
73 Söderblom, s. 15.  
74 Martinson, Spökskepp, s. 44.  
75 Ibid., s. 45.  



 

20 
 

minskade kyrkans inflytande och allt fler vände sig ifrån kristen tro. Kyrkan präglades delvis 

av det yttre hotet att kyrkan förlorade sina privilegier i samhället och till viss del också sitt 

inflytande inom olika samhällsområden76.  

Längs ekots stigar innehåller inga dikter som nämner Gud på samma sätt som 

”Sanningssökaren” och Spökskepp. Ordet Gud förekommer inte i någon av dikterna från 

1978. Alla enskilda delar i diktsamlingen Längs ekots stigar ger mig en helhetsbild av död 

och uppgivenhet, med få inslag av religiösa begrepp.  

Den sista dikten, titulerad ”Gå i båt”, i Längs ekots stigar beskriver emellertid paradiset: 

”En gång kom jag till paradiset. Det var tomt. En övergiven by i en avlägsen lövskog. / Även 

skolhuset stod till uthyrning. Men ingen kom.”77. Gudssynen verkar, utifrån detta, inte ha 

förändrats under Martinsons livstid. Beskrivningen av paradiset kan vara en beskrivning av 

Martinsons paradis, men det är ändock ett ensamt paradis. Då jag tolkar det som allas paradis 

visar dessa rader på hur paradiset inte är vad man förväntar sig.  

Misstron mot religioner verkar vara ihållande under hela Martinsons livstid. En 

motsättning till detta skulle kunna vara dikten ”En paradisdikt” i Längs ekots stigar. Dikten 

beskriver ett paradis där det ”blir skönt för människobarnen. / Frid bakom granar som stänger 

för världen.”78 och att sommaren aldrig lämnar denna glänta där dagen är evig. Under titeln 

”En paradisdikt” står namnen Aleksis Kivi och Eino Leino, som båda var finska diktare. 

Aleksis Kivis dikter benämns som romantiska och Eino Leinos återkommande teman 

behandlar natur, kärlek och förtvivlan. ”En paradisdikt” innehåller finska referenser såsom 

Tuonela och kantele, som är benämningen på dödsriket i den finska mytologin respektive ett 

stränginstrument som är vanligt i östersjöfinsk folkmusik. Martinson har troligtvis influerats 

av sina finska förebilder och att ”En paradisdikt” är en hyllning till dem. Jag ser härmed på 

denna dikt som ett undantag som bekräftar regeln, eftersom verkets helhetsbild, när det gäller 

gudstro, osar negativitet.  

Martinsons uttalade buddhistiska livssyn, då religiösa sammankopplingar utesluts, tycker 

jag inte framkommer i Längs ekots stigar. Jag finner därför omgivningens agerande efter hans 

död, att han exempelvis fick en kyrklig begravning, inte speciellt oväntat.  

Martinson är påverkad av sin samtids syn på den religiösa institutionen, men hans åsikter 

gällande gudstro kan främst sammankopplas med hans biografi. Hans unga livsöde79, 

                                                 
76 Sören Ekström, Svenska kyrkan i utveckling: historia, identitet, verksamhet och organisation, Stockholm, 
1999 
77 Martinson, De tusen dikternas bok, s 89.  
78 Ibid., s 85.  
79 Söderblom, s. 15.  
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tillsammans med tidens misstro mot kyrkan, skapade negativa tankar kring Gud och religion i 

de tidigare verken. Hela Längs ekots stigar präglas av negativitet, troligen beroende på 

Martinsons pågående depression80.  

4.3 Mellanmänsklig kärlek 

Vad gällande åsikter rörande mellanmänsklig kärlek i dikten ”Sanningssökaren” beskriver 

följande rader Martinsons tankar: 

94 Mången vinternatt han stirrat 
95 in i lägereldens glöd, 
96 som om där han kunde finna 
97 tröst i ensamhetens nöd. [---]81 

Här ser jag en längtan efter kärlek. Att känna ensamhet beskrivs som en nöd och kanske finns 

en längtan efter tvåsamhet. Då jag ser till diktens helhetsbild och jämför med denna del av 

dikten ser jag hur ensamheten blir en del av en sanningssökares liv.  

Efter utgivningen av ”Sanningssökaren” flyttade Martinson in hos sin blivande fru Moa82, 

så hans tankar om kärlek hade kanske därför förändrats två år senare när publiceringen av 

Spökskepp sker. Detta verkar dock inte vara fallet; ett exempel är dikten ”Sorgvisa” i delen 

”Ego” från Martinsons första diktsamling:  

Vad kärlek, att havet vill sjunga för mig 
i smärtfyllda nätters vaka, 
och nynna till ro den åtrå jag har 
till frukter jag aldrig fick smaka. [---] 

Jag sitter och plockar med krabbklor och skal 
och silar med sand genom handen… 
– så svann den, den handen jag höll i en gång, 
den älskade, älskade handen –  

Och världshavet sorlar, min dröm är hos dig, 
men var är du, älskade kära? 
Jag frågar, jag frågar. Vad får jag till svar 
när vågorna stränderna tära?83 

Martinson beskriver också här en längtan efter kärlek. Här handlar det om kärlek till en 

kvinna, eftersom diktjaget talar om åtrå. Kärlek till en kvinna som han aldrig fick; hon 

försvann och han ligger vaken om nätterna och känner smärtan. Skillnaden mellan 

”Sanningssökaren” och ”Sorgvisa” anser jag vara hur samma kärlekslängtan nu riktas till en 

person och inte enbart är en längtan bort från ensamheten.  

                                                 
80 Espmark, Harry Martinson - mästaren, s. 10.  
81 Martinson, ”Sanningssökaren”,  
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2010/10/sanningssokaren-av-harry-martinson.html (28 februari 2011).  
82 Söderblom, s. 367.  
83 Martinson, Spökskepp, s. 51f.  
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I Spökskepp börjar Martinson berätta sin livshistoria; flytten till Moa var ett sätt att flytta 

tillbaka in i den historien, som han tidigare försökt att glömma84. I följande dikt, 

”Uppvaknande”, också ifrån delen ”Ego” beskriver Martinson en aha-upplevelse där han 

äntligen har förstått hur hans barndom präglat honom:  

Här är så grått och vardagstrist 
så att mitt hjärta vill brista –  
Jag tycker det är som om något jag mist 
fast jag intet hade att mista. 
Men tänker jag efter – väl, 
så tror jag, jag mist min barnasjäl.85  

Jag finner en enorm avsaknad av kärlek i denna dikt. Martinson känner att han förlorat 

någonting trots att han inte äger något eller har något att mista. Hur kan han sakna någonting 

han aldrig haft – hur kan han sakna en kärlek han aldrig fått känna? Martinson fick inte känna 

den kärlek ett barn behöver. Moderskärleken upphör då hon överger barnaskaran och 

emigrerar till Amerika86, och detta har satt djupa spår i Martinsons själ och tron på kärleken. 

Detta framgår tydligt i ovanstående dikt. Här besvaras frågan som ställs inom 

litteratursociologi om vad hans sociala bakgrund haft för betydelse i lyriken. Tankarna och 

åsikterna om kärlek kanske därmed inte kan återkopplas till giftermålet med Moa, utan endast 

betyda att Martinson vid denna tidpunkt börjar ta itu med sin barndomshistoria. 

Självförtroendet, emellertid, som måste finnas där, till viss del, för att börja gräva i sitt 

förflutna kanske Moa hade något att göra med.  

I Längs ekots stigar beröring av ämnet mellanmänsklig kärlek ser ut på samma sätt som i 

hans först verk. Det finns en längtan efter kärlek, trots att han nu varit gift med Ingrid i över 

trettio år. I dikten ”Förälskelsen” beskrivs olycklig kärlek: 

Mellan henne och mig fanns ett förhållande 
som fullständigt hängde i luften. 
Aldrig någonsin ett ord eller en åtbörd som förrådde, 
bara luften, den olyckligt kära 
som varje afton outhärdligt uppfylld av drömmar om henne 
dränkte sig i sjön.87 

Dikten beskriver möjligtvis en annan tid än Martinsons 1978. Diktjaget är olyckligt kär, precis 

som i ”Sorgvisa” från Spökskepp. Kanske beskriver Martinson hur hemskt det kan vara att 

inte få sin kärlekslängtan uppfylld, vilket han fått erfara i sin ungdom. Kärleken har en 

                                                 
84 Söderblom, s. 15.  
85 Martinson, Spökskepp, s. 40.  
86 Söderblom, s. 15.  
87 Martinson, De tusen dikternas bok, s 81.  
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baksida, den är inte alltid vacker. Martinsons depression88 kan också vara en bidragande orsak 

till att kärleken beskrivs så olyckligt.  

4.4 Kort slutsats 

Martinsons lyrik har utvecklats i takt med hans samtid. Han tar intryck av sina omgivningar 

och händelser i sitt liv samt påverkas av förändringar i världen. Därigenom förändras ton och 

innehåll i min utvalda lyrik, men kärnan och grundteman förblir de samma.  

Harry Martinsons livsåskådning och politiska åsikter gällande samhällsproblemtik har 

inte förändrats avsevärt mellan ”Sanningssökaren” och Spökskepp. Skillnaden som påvvisats, 

dem emellan, är ”Sanningssökarens” hopplöshet och hoppet i Spökskepp. Denna förändring 

beror på att Martinson däremellan fick ett hem för första gången och någon visade honom 

solidaritet. De politiska åsikterna kring samhällsproblematik förändras till det att Längs ekots 

stigar ges ut. Det finns en uppgivenhet såsom i ”Sanningssökaren”, men inte längre den 

kampvilja som tidigare funnits. Uppgivenheten kan härledas till Martinsons pågående 

depression och bristen på kampvilja till hans klassresa samt samtiden.  

Gällande gudstro har Harry Martinsons livsåskådning och politiska åsikter varit konstanta 

under hans livstid. Det som förändras är, även här, hans kampvilja som i likhet med 

samhällsklimatet klingar av. Kampen är vid utgivningen av Längs ekots stigar inte längre lika 

aktuell och benämns därmed knappast.  

En längtan efter kärlek löper ända från ”Sanningssökaren” till Längs ekots stigar. 

Tankeförändringarna hos Harry Martinson som berör mellanmänsklig kärlek handlar om hur 

denna längtan beskrivs och riktas. ”Sanningssökaren” talar om en ensamhet – Martinson är 

själv ensam vid denna tidpunkt – medan Spökskepp riktar sin kärlekslängtan till en person – 

Martinson har 1929 träffat och flyttat in hos Moa samt börjat gräva i barndomens avsaknad av 

kärlek från sin mor. Längs ekots stigar beskriver en olycklig kärlek vilket kan bero på hans 

pågående depression.  

                                                 
88 Espmark, Harry Martinson - mästaren, s. 10.  
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5. Sammanfattning 

I denna uppsats behandlas och analyseras tre lyrikpubliceringar av Harry Martinson. Den 

valda lyriken innefattar Martinsons första dikt publicerat i eget namn, ”Sanningssökaren” 

(1927), hans första diktsamling, Spökskepp (1929), samt Längs ekots stigar från samma år 

Martinson dog, 1978. Syftet är att finna åsiktsförändringar gällande samhällsproblematik, 

gudstro och mellanmänsklig kärlek utifrån ett valt tidsperspektiv.  

Komparationen genomlyses av hermeneutisk och marxistisk litteraturteori samt biografisk 

litteraturforskning och litteratursociologi. I avsnittet Teori och metod presenteras dessa teorier 

samt anledningen till att jag tar dem till hjälp i min analys. Tidigare forskning om Harry 

Martinsons liv samt den utvalda lyriken behandlas, och lägger grunder för analysen.  

Analysen sker inte i kronologisk ordning, utan efter de tre valda ämnena: 

samhällsproblematik, gudstro och mellanmänsklig kärlek. All den utvalda lyriken belyser krig 

och samhällets orättvisor samt hur dessa har präglat världen och dess människor. Harry 

Martinsons åsikter gällande samhällsproblematik präglas av orättvisorna, som han bland annat 

sett med egna ögon under sina sjöresor. ”Sanningssökaren” och Spökskepp beskriver båda 

drömmen om sanningen, medan Längs ekots stigar belyser en uppgivenhet hos människor. 

Detta är tidstypiskt då det fanns en strävan under mellankrigstiden mot ett idealsamhälle, 

medan liknande politiska tankar hade tappat i kraft innan 70-talets början. 

Harry Martinsons åsikter gällande gudstro är desamma i hans tidiga publiceringar, 

”Sanningssökaren” och Spökskepp. Alla religioner dras över en kam och han tycker att de 

felaktigt utger sig för att ha alla svar. Anledningen till Martinsons syn, i slutet av 20-talet, 

gällande äldre institutioner, så som kyrkan, stämmer väl överens med samhället i övrigt vid 

denna tid. Längs ekots stigar tar inte upp gudstro på samma sätt som tidigare. Det finns 

fortfarande en misstro mot religioner 1978, men kampen mot kyrkan och dess gudstro är på 

många sätt över.  

Vad gällande tankar rörande mellanmänsklig kärlek finns en längtan som sträcker sig 

ända fram till Längs ekots stigar. Det finns en längtan bort från ensamheten i 

”Sanningssökaren” samt Spökskepp. Den kärlekslängtan i Spökskepp riktas emellertid till en 

person. Detta kan vara resultatet av att Harry Martinson flyttar in hos sin blivande fru Moa. I 

Martinsons barndom fanns en längtan efter kärlek, och i Spökskepp lyser också detta igenom 

eftersom han nu valt att berätta om sitt förflutna.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Sanningssökaren 

 

 

Sanningssökaren 

1 Han bor i norr. 
2 Han bor i söder. 
3 Han bodde runtom på vårt klot. 
4 I Saharas öken, där sanden glöder, 
5 där brände han sin nakna fot. 
6 Uppå en ö i Söderhavet 
7 hans hydda stod vid blå lagun, 
8 och invid Amazonas stränder 
9 han fångar fisk med sin harpun. 
 
10 Han var en slav under Neros dagar. 
11 Han var en herde vid Alpens brant. 
12 Han skriver böcker om livets lagar, 
13 och mången gång blir han kallad fjant. 
14 Han var en stenåldersman i hudar. 
15 Han är en usling i Londons gränd, 
16 var arm, men tillbad det sannas gudar, 
17 och kanske blev uppå bålet bränd. 
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18 Han var en sanningens frihetshjälte, 
19 han var en frihetens legionär 
20 med sanningens flammande svärd vid sitt  
21 bälte. 
22 Han var en kämpande revolutionär. 
23 Kanhända var han tjänare 
24 i den grymme riddarens borg, 
25 kanhända var han dräng hos en niding, 
26 som fann glädje i andras sorg. 
27 Uti en unken klostercell 
28 hördes kanske hans sövande mummel var 
29 kväll. 
30 Uti en fängelsehåla i Rom 
31 han bidade kyrkans grymma dom. 

 
32 Han fanns ej bland börsens baroner, 
33 som söka sin privata salighet. 
34 Nej, lystrande till livets tusen toner 
35 han stred sin kamp i bister verklighet. 
36 Han tolkat har sin känslobrand 
37 i toner, färg och sten. 
38 Han svalt och skrev sitt sköna band 
39 vid lampans matta sken. 

 
40 ~ 

 
41 Han var en hövding över Inkas stammar 
42 och offrade till solens gud. 
43 Han bott på Himalayas kammar 
44 och lystrat Bhramas och Sivas bud. 
45 Han var en hedning från Madagaskar. 
46 Han var en man ifrån Kanaans land. 
47 Han är en vilde som naken plaskar 
48 och fiskar pärlor vid korallöns strand. 

 
49 Hans såg himlens legioner utav ljus 
50 uti en stjärnklar vinterkväll. 
51 Han såg norrskensflamman tändas 
52 över nordanlandens fjäll. 
53 Han såg villebrådet ströva 
54 genom djunglars dunkla snår, 
55 och han lyssnade till vågen 
56 som mot strandens klippor slår. 

 
57 Han hörde vindens andestämma viska  
58 tyst 
59 mång' saga skön från svunnen värld. 
60 Han hörde livets pulsar bulta 
61 genom nöjets tomma flärd. 
62 Mången gång han sig förirrat 
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63 uti själens tankevrår, 
64 där tusen år de bli sekunder 
65 och sekunderna bli år. 

 
66 Han har forskat. 
67 Han har grubblat 
68 genom många tusen år. 
69 Han har stapplat. 
70 Han har snubblat 
71 i problemens mörka vrår. 
72 Han har kämpat. 
73 Han har lidit 
74 för sin sak mot världen all. 
75 Mången gång han förutsade 
76 kejsartroners tunga fall. 

 
77 Han blygdes ej för sina trasor. 
78 Han yvdes ej över sitt gull. 

 
79 ~ 

 
80 Han fruktade ej tusen dödens fasor, 
81 ty han såg liv i själva gravens mull. 
82 Hans bröder gingo krigets stig 
83 till tamtamtrummans ljud. 
84 Han hörde djungelns ord till sig 
85 i vilddjurstjutets bud. 
86 Han dyrkade sin fettishgud 
87 vid silvermånens glans 
88 - hans bröder höllo festmåltid 
89 och trådde segerdans. 

 
90 Han jagat vargen i köldens land. 
91 Han pulsat i viddernas djupa snö. 
92 Han drev över flodernas stelfrusna band 
93 - såg draghundsspannen stupa och dö. 
94 Mången vinternatt han stirrat 
95 in i lägereldens glöd, 
96 som om där han kunde finna 
97 tröst i ensamhetens nöd. 

 
98 Så han forskat. 
99 Så han sökt. 
100 Genomlevt och genomlidit 
101 perioder utav ljus och mörker, 
102 ont och gott. 
103 Allt från människosläktets första dunkla 
104 morgon, 
105 när urfolkssnattret genljöd mellan träden, 
106 har han funnits  
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107 och skall finnas  
108 intill solen mist sin låga 
109 och all världen slumrar in 
110 i dödens kalla natt. 

 
111 Sedan drömmer han och forskar 
112 i en annan värld. 
113 Under andra solars välde 
114 grubblar, forskar, frågar, tänker 
115 uti evighet. 


