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När jag träffar Ragnar Strömberg lyser solen över Villa Belparcs uteser-
vering i Slottskogen i Göteborg. Rosa flamingos vadar omkring i utkan-
ten av mitt synfält. Jag ägnade precis en dryg halvtimma åt att, med en 
öl i handen, utan framgång försöka komma ihåg vad den udda fågeln 
heter medan jag väntade på att tiden för intervjun skulle infalla. Rag-
nar Strömberg har ett slitet leende, en sliten skinnjacka och en stadig 
blick. Med behaglig röst väver han långa meningar med många bisat-
ser, och tar ofta långa pauser; så långa som bara en piprökare kan 
göra. Och naturligtvis röker han pipa.  

Ragnar Strömberg föddes 1950, debuterade vid 23 års 
ålder med två dikter i Bonniers litterära magasin och 
gav ut sin första diktsamling Utan önskningar (1975) 
två år senare.1 Sedan dess har han givit ut många 
diktsamlingar, översatt böcker, recenserat litteratur 
för Göteborgsposten, Aftonbladet och BLM och arbetat 
som lärare i Litterär gestaltning vid Göteborgs uni-
versitet. Han har även skrivit manus till filmen Sova räv 
(1982) som regiserades av Gun Jönsson och pjäsen 
Getingsommar som sattes upp 1999 på Stockholms 
Stadsteater av Göran Stangertz. Det stora genom-
brottet kom med Hon med de gula ögonen (1990) 
som var den första diktsamlingen i Catullustrilogin. Det 
är för att tala om den som jag har bestämt möte med 
poeten. 

Det mesta Strömberg har gjort har mötts av 
strålande kritik, med exempelvis omdömen som att 
han “förför med sanning” och erbjuder “enkel mänsklig 
befrielse”. Trots detta blir jag förvånad över hur starkt 
hans självförtroende verkar vara, utan att han för den 
skull framstår som överdrivet självgod. Det slår mig att 
det är vanlig, hederlig yrkesstolthet jag ser ; tryggheten 
det innebär att ha sin roll i livet och veta att den 
utförs väl. Förvåningen kommer sig av att jag sällan har 
sett detta hos konstnärer förut. Strömberg verkar ha 
ett lika okomplicerat förhållande till sitt diktande som 
en snickare har till stolen han bygger. 

Men riktigt så enkelt är inte resten av livet: “Det är 
svårare att vara en bra man än en bra poet”, säger 
han, “för medan jag är säker på mitt konstnärliga värde, 
så när det går över till det där andra, resten, då är 
jag betydligt osäkrare. Då är jag inte lika kaxig”. Och 
hade det varit lätt hade han kanske aldrig blivit poet, 
för Strömberg skriver i allra högsta grad för att hålla 
döden på avstånd.       

Ragnar Strömbergs poetroll.
Jag ställer frågan till Strömberg själv under intervjun; 
hur ser du på dig själv som poet och vad tycker du är 
ditt uppdrag? Han svarar :

 Det är en väldigt stor fråga, men om man säger såhär 

då—att den där catulliska frågan; hur läget är—det är den 

givna utgångspunkten. För jag ser uppdraget som att bära 

vittnesbörd om vad det är att vara människa, alltså att 

vara dödlig. Förhålla sig till dödligheten i livet. Och jag tror 

att konsten, kanske i synnerhet poesin, är vår enda väg till 

kunskap om döden. Till skillnad från religionernas väg då; 

alltså trons väg. 

När jag var en ung poet så var jag på en uppläsning 

i Danmark med en dansk författare och poet som heter 

Per Højholt, som avslutade sin uppläsning med att titta 

på sin klocka och säga; “nu har vi närmat oss döden med 

exakt sju minuter och trettioåtta sekunder”, och den 
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honom nya perspektiv. Också vill han slippa det hårda 
klimatet som kan råda kollegor emellan. “Det finns 
ju inga vanliga människor”, säger han, “men att ingå i 
ett sådant där samfund, jag gör det yrkesmässigt, men 
skulle jag göra det i andra avseenden också; socialt 
umgängesmässigt och känslomässigt, så skulle jag torka 
ut”. Vid något tillfälle talar vi om Lars Noréns nya bok 
En dramatikers dagbok (2008) i vilken  författarens 
kända kollegor namnges och offentligt förnedras. 

Strömberg har inget intresse av att ta strid med någon 
i offentlighetens ljus på det viset, utan bedriver istället 
hemliga krig med sina fiender i dikterna, med hjälp av 
antydningar och liknelser som endast kan uppfattas av 
dem de berör. 

Han tar på sig ett betydligt mer tungsint uppdrag 
än det Catullus troligtvis gav sig själv. Som Lars Eller-
ström påpekar i sin recension av Catullustrilogin, så är 
det “svårt att föreställa sig hur förbehållslös sorglöshet 
någonsin skulle kunna finna en plats i [Strömbergs] 
dikter”. Men det är ändå ingen tvekan om att Catul-
lus är en stark inspirationskälla för Strömberg. Verkligt 
eller inbillat, så upplever han ett starkt släktskap med 
den romerska poeten.     

Catullus enligt Strömberg.
Mitt idiom då, Läget, hur är läget; det är den väsentligaste 

fråga som finns. Det är egentligen den enda fråga som 

finns. Och det är intensiteten i hans tilltal som gör att 

det bär över detta enorma tidspann. För de flesta som 

han nämner spelar det faktiskt ingen roll vad dom hette i 

verkligheten eller vilka dom var, för vi ser dom framför oss. 

Vi har alla motsvarigheter till dom i våra egna liv och alltså; 

vad han gör är ju att han är totalt subjektiv, intern och det 

är skvaller och det är smädelser och det är vilken krog 

som är bra och vilken krog som är kass. Väsentligheter 

helt enkelt, va? Han är så tydlig och det är därför som han 

är så vansinnigt skicklig. Rent tekniskt är han, tillsammans 

med Shakespeare och Dante, den skickligaste poet som 

någonsin har funnits. 

Strömberg vet det mesta om Catullus och skrev också 
en mycket upplyst artikel för BLM:s specialnummer 
om romare med titeln “Läget, Catullus?”. Det han vet 
om Catullus har han integrerat i sin poetik om döden. 
Tesen är att den korta “life expectancy” som dåtidens 
romare hade gav dem en närhet till döden som de 
flesta saknar idag. Detta ger Catullus dikter en “puls 
och nerv och en förbränning, en temperatur och ett 
tryck som för dom flesta av oss, dom flesta människor, 
glesas ut över ett livsförlopp”. Han hade ont om tid, 
helt enkelt; det är vad Strömberg kan relatera till. 

Jag frågar om det har med destruktivitet att göra, 
om bristen på tid är densamma som en rockstjärna 
kan uppleva, men då har jag inte förstått djupet i 
känslan: 

Ja, men alltså; det är ingen hållning, det är ett faktum som 

kan sminkas över av sådant som att jag kan förvänta mig 

att leva till 75-80, eller någonting sådant. Men i ögonblicket 

så närmar jag mig, precis som Per Højholt sa, döden med 

60 sekunder i minuten. Den grejen som finns hos Norén 

och Ingmar Bergman, alltså; cut out the bullshit! Så här är 

det; vi sitter här och dör. Vi sitter här och lever och vi sitter 

här och dör, på en och samma gång och det går inte att 

skilja dom två sakerna åt. 

Alltså, jag tror att på Catullus tid så var det en självklar 

hållning. Ja, what else is new? Medans döden har blivit... 

döden och åldrandet; det finns inget som är så tabubelagt. 

Så det håller vi ifrån oss, på en mängd olika sätt. Alltså, i 

den konsumtionskultur vi lever i—som, i ordets egent-

liga bemärkelse, naturligtvis är fullständigt dekadent—så 

tröstäter och tröstkonsumerar vi oss bort från dödens 

faktum. Det är det stora förbudet. Alla andra tabun har vi 

överträtt. Istället har vi ersatt alla dessa med detta gigan-

tiska tabu, med sådana där uttryck som “man är inte äldre 

än man känner sig”. Det är så fånigt, va?Och för större 

delen av mänskligheten idag—och absolut för Catullus och 

hans samtid och dom människor som levde då—är det 

naturligtvis fjams. 

Det ger ett släktskap och där tror jag det finns en 

del av både min poetik för egen del och det jag söker i 

musiken, i konsten och i andras poesi. För att jag ska tycka 

det vara värt att lägga ned denna snabbt förflyktigande tid 

som står mig till buds.

 Här skulle jag vilja ge vid handen att Strömberg 
hamnar i ett dilemma. För samtidigt som han irriteras 
över hur vi räds döden och vägrar att möta den, så 
räds han själv döden mer än de flesta, men kan inte 

hållningen har av olika omständigheter alltid varit min, ända 

sedan jag var liten. Och att skriva dikter är för mig... ja, det 

är det ända sätt jag vet att förhålla mig aktiv till dödens 

faktum. Och det stegrar livskänslan, för det är döden som 

gör livet heligt. Det är döden som gör livet till ett oföryt-

terligt värde, hur eländigt det än är. Och det finns hos dom 

poeter jag känner mig befryndad med. Inte alls så att dom 

skriver som jag eller jag skriver som dom eller någonting 

sådant, utan bara så att där finns den—genom språket, 

drömmarna, önskningarna, påhitten, om man så vill—

ständiga kampen mot rädslan. Livet är en gåva. Jag menar, 

vi kommer [från döden] och ska återvända dit. Och då blir 

detta mitt enda sätt att förhålla mig till dödens, åldrandets 

och lidandets faktum och ändå komma ut på plus, så att 

säga.

Det han beskriver är en avgjort modernistisk poetroll. 
I sin artikel Det sublima i Ragnar Strömbergs poesi visar 
Anders Johansson hur Strömbergs poesi ger uttryck 
för modernismens strävan efter den absoluta san-
ningens njutning och tröst, och den frustration som 
kommer av insikten att den inte går att nå. Osäkerhet-
en—inbildningskraftens maktlöshet inför det absolu-
ta—är poesins drivkraft. Det som eftersträvas är det 
Karl Heinz Bohrer kallar “det epifaniska ögonblicket”. 
Förutsättningarna för detta är en modern upplevelse 
av tiden, där ögonblicket har en central roll på grund 
av tidens obönhörliga skridande, och en modern es-
tetik. I den moderna estetiken upplevs skönhet när di-
mensioner bortom den mänskliga uppfattningsförmå-
gan uppenbaras av vår oförmåga att förstå. Ingen av 
dessa saker stod Catullus till buds, vilket kommer visa 
sig vara relevant under nästa delrubrik. 

Annars har Strömberg gjort sig känd för att blanda 
ett vardagligt språk med en hög stilnivå  och flitig 
användning av troper. På ett liknande sätt, faktiskt, som 
Catullus en gång blandade högt och lågt. Strömberg 
kan till exempel göra en fotbollsmatch till en symbol 
för livet utan att verka burdus:

Publiken börjar troppa av. en halvfull

sportjournalist ögnar igenom sina

anteckningar en sista gång

innan han ringer in matchreferatet,

där du blir omnämnd, i förbigående,

som en som brände sitt ljus

i båda ändar utan att lågorna

nånsin möttes i mitten.

Han vill inte vara en del av det litterära samfundet, 
utan han vill umgås med människor med andra up-
plevelser än han själv; vanligt folk och konstnärer 
med andra banor. Han beundrar bildkonstnärer och 
komiker. Det är sådana människor som kan skänka 
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Gaius Valerius Catullus föddes i Verona 85 
f. Kr, bodde till största delen i Rom och räk-
nas bland sin tids främsta poeter. Att döma 
av dikterna han skrev var Catullus en 
självsäker man med djup tilltro till sin egen 
kvickhet och genialitet. Han var välbärgad 
och bosatt i sin tids kulturella centrum, 
umgicks i exklusiva kretsar och hävdade sig 
framgångsrikt i det sociala spelet genom att 
omväxlande smeka och späka sin omgivn-
ing i sina dikter. Bland hans bekanta fanns 
många kända romare som Julius Ceasar 
och Cicero.

De flesta av Catullus dikter är tillägnade 
en kvinna som han kallar Lesbia, efter ön 
där hans främsta inspirationskälla, poeten 
Sapfo, bodde. Med lesbiadikterna var han 
först i grekisk och latinsk tradition med att 
beskriva en specifik kärleksaffär på djupet, 
och kom att förändra kärlekspoesin för all 
framtid.

Alltså, jag tror att på 
Catullus tid så var 
det en självklar håll-
ning. Ja, what else is 
new? 
Vi sitter här och dör!



något som Strömberg pekar ut som “ett uttryck för 
en irreparabel identitetsförlust” i Catullus diktning—
används flitigt i hela sviten. 

Utöver dessa saker är det främst smädedikterna 
som bär Catullus prägel. Det verkar också vara den 
delen som Strömberg är mest angelägen om att 
emulera. Medan allt annat är omisstänkligt hans egen 
stil och ingen annans, så är smädedikterna i “Catullus 
anda” på ett helt annat sätt; där är det Catullus metod 
som tillämpas. Det går inte att ta miste på Strömbergs 
stolthet när han säger:       

Men å andra sidan, i smädedikten “Taxen kommer”, när 

jag skickade in den—den är ju alltså helt och hållet ett 

motangrepp mot en person som jag tycker jävligt illa om 

[...]—när jag publicerade den, då ringde kulturredaktören 

och frågade om vilket... Han förutsatte att det var en 

nytolkning av Catullus som han gav mig massor av beröm 

för ; han tyckte den var så smidig och fri och fräck. Han 

hade inte Ebbe Lindes översättningar tillgängliga just då, så 

han frågade mig vilken av dom det var, du vet, i numringen. 

Och då blev jag oerhört smickrad, förstås. För då finns 

tilltalet där, då finns den dialogiska skuggan, då har man en 

klangbotten, då är man på säker mark.

Om Catullus var ett ärelystet och temperamentsfullt 
ungt geni, som levde i en hård tid där livet var kort 
men där människan fortfarande härskade över jorden 
som gudarnas ställföreträdare, så är Ragnar Strömberg 
en originell och begåvad poet, som besitter en hel del 
visdom och en pikant förmåga att servera den i dikt-
form, vars allt överskridande mål är att söka svaret på 
dödens gåta. De är, när allt kommer omkring, inte så 
lika. Kopplingen dem emellan ligger i Strömbergs sätt 
att läsa Catullus. “Att läsa och att skriva, det är samma 
process, man bara börjar i andra änden”, säger han. 

Strömberg väljer sitt valfrändskap på samma sätt 
som han väljer sina vänner; han väljer de som har 
något att ge honom som han saknar.

Text och bild: Pontus Karlsson
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sluta möta den. Eller som Marie Lundström skriver i 
en kulturkrönika i Expressen: “Det är sällan man stöter 
på någon som liksom Ragnar Strömberg så envetet 
vägrar finna sig i tidens gång. Han tycks beredd att 
göra uppror mot påhittet att idag blir igår, bara vi blir 
tillräckligt många som protesterar”. För Catullus var 
döden inget tabu, men det var heller inte större ämne 
för hans poesi. Han och hans samtid hade nämligen 
absolut kunskap om döden i form av religionen; lika 
trygg och säker som den naturvetenskapen förser oss 
med på andra områden idag. Den kunskapen har gått 
oss förlorad, vilket troligtvis är modernismens främsta 
katalysator. Poesin kan däremot inte ge några tydliga 
svar ; den kan bara tillfälligt framkalla en nostalgisk och 
tröstande glimt av sanningar bortom räckhåll.

Catullus kan omöjligt ha skrivit poesi med mod-
ernismens förutsättningar. Han skrev intensivta och 
rumsliga dikter som i allra högsta grad framkallar 
upplevelsen av Bohrers “epifaniska ögonblick”, men 
han måste ha gjort det av andra orsaker än modern-
isterna. Det är visserligen inte otänkbart att delar av 
orsakerna sammanfaller. Det är möjligt att tänka sig att 
Catullus motiverades av dödens närhet och kanske 
en misstro mot gamla sanningar om livet efter detta, 
men jag finner det mindre troligt. Dödens mysterium 
var exklusivt religionens område. Funderingar därom 
var inte principiellt annorlunda än funderingar på livets 
uppkomst eller stjärnornas funktion, och vi vet att Ca-
tullus undvek att skriva om mytologi och filosofi. Det 
är snarare ett lyckligt sammanträffande att hans dikter 
passar moderna läsare så bra.  

Fiskos och Den döende Catullus.
Vad, om något, har då Strömberg lånat från Catul-
lus? Finns det några referenser i dikterna som kräver 
förkunskaper för att upptäcka? Vem är Strömbergs 
catullusfigur, egentligen? Så här beskriver Strömberg 
Catullustrilogins tre delar ; Hon med de gula ögonen, 
Jag kommer från framtiden med döden i hälarna och 
Fraktkostnad för elefantskulptur i naturlig storlek:

I den första då, så är det helt enkelt den frågan; hur är 

läget? Det är inte så att jag omdiktar Catullus, utan jag 

ställer den frågan, till mig själv och till världen, va? I den 

första så erövrar jag en position, ett utgångsläge och det 

är utifrån det utgångsläget jag... Där finns ju smädedikter, 

Taxen kommer, och sådant där... Där jag från en snäv 

utgångspunkt panorerar över det som är det pågående 

livet; på nära håll i svartsjukedikterna, på lite längre håll i 

smädedikterna och på ännu längre, så att säga, perspektiv i 

dödsdikterna. Men i den andra så handlar det ju verkligen 

om det här med att närma sig döden. Att komma från 

framtiden och närma sig döden, och på vägen doku-

mentera och redovisa den process av förluster som livet 

innebär. För att i den tredje överskrida dom båda tidigare 

delarna och möta den döende Catullus. Och det är också... 

i väldigt hög grad är ju den tredje delen, Elefantskulpturen, 

den är ju i hög grad dominerad av staden Rom också. Så, 

ja... Där har du tes, antites, syntes, va?

Först och främst är det Catullus direkta tilltal och 
subjektivitet som Strömberg delar. Men det berömda 
Läget är föga förvånande ett annat för en medelålders 
bohem i Göteborg, än det var för en ung aristokrat 
i Rom för två tusen år sedan. I artikeln om Catullus 
i BLM inleder Strömberg med att citera en “kolos-
salt intelligent och ytterst lyhörd kritiker” som hade 
påpekat att “så fort en dikt lämnar det privata [...] är 
Strömberg där och återupprättar subjektets hegemo-
ni”. En man som bekänner sig till subjektets hegemoni 
ägnar sig inte åt spekulationer om vad andra män-
niskor kan tänkas känna. Den som trodde att Catul-
lustrilogin handlar om Catullus hade helt enkelt fel. 
“Vad han kände innerst inne på en pinne, för 2000 år 
sedan, är naturligtvis omöjligt att veta”. Ragnar Ström-
berg skriver om Ragnar Strömberg. Detta till trots är 
naturligtvis hela diktverket en helt uppenbar referens 
till det som är bevarat av Catullus korpus och det som 
är känt om hans historiska person, men det skall inte 
förväxlas med ämnet för dikterna.    

 Det tydligaste tecknet på Catullus närvaro i texten 
är namnet, som används på många olika sätt. “Ibland 
är det jag som är den som frågar Catullus, ibland är 
det jag som är Catullus som ser sig själv i spegeln och 
ställer frågan. Positionerna växlar hela tiden, men då är 
han navet”. I dikten “April, april” är det Strömberg som 
är Catullus som angriper en fiende med fiskos. I del 4 
av Fraktkostnad för elefantskulptur i naturlig storlek, 
med titeln “Italiensk bokföring”, är det den italienske 
poeten Dario Bellezza (1944-1996) som—i egenskap 
av att personifiera ‘Den döende Catullus’, vilket tycks 
vara en karaktär skapad av Strömberg—får bära nam-
net. Tendensen att tala med sig själv i andra person—
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Den som trodde att 
Catullustrilogin hand-
lar om Catullus hade 
helt enkelt fel. 


