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Tänk att alltid va på väg 
En tematisk studie av Joakim Thåströms längtan bort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Den enda yrket utanför musiken som jag skulle kunna ha tänkt mig hade varit 

långtradarchaufför /.../ Tänk att bara få köra fram och tillbaka genom Europa – och få betalt 

för det.”1 
– Joakim Thåström, i intervju med Dagens Nyheter 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Georg Cederskog, “‘Jag är en snubbe som tycker det är skönt att gå på Coop utan att någon tänker på vem jag 

är.’”, Dagens Nyheter 2017-10-03. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
De kallades The Haters i en dag.2 Punkbandet som bildades i en replokal i Rågsved 1977 

bytte sedermera namn till Ebba Grön, men där inleddes en flera decennier lång autobahn i 

rampljuset för en av Sveriges stora rockstjärnor: gruppens frontman Joakim Thåström, då 

tjugo år fyllda.3 Ebba Grön splittrades 1983, och Thåströms nya huvudprojekt blev bandet 

Imperiet. 1988 upplöstes gruppen och året därpå släppte Thåström sitt första soloalbum. 

Under 1990-talet ägnade han sig åt mer experimentell och engelskspråkig industrirock under 

namnet Peace, Love and Pitbulls, för att sedan 1999 ha släppt ytterligare sju soloskivor på 

svenska där Centralmassivet från 2017 är det senaste. Vidare finns sidoprojektet Sällskapet.4  

     Jag har lyssnat på Thåström – solo som i bandkonstellation – sedan jag var liten. Att skriva 

min litteraturvetenskapliga kandidatuppsats om hans författarskap kändes självklart, det är 

nog rättvist att säga att få författare påverkat mig i lika hög grad. Det kan givetvis vara 

vanskligt med en sådan slutsats utifrån premissen att Thåströms texter tonsatts till musik som 

fått mig som i trans. Men likväl måste texterna kunna stå för sig själva. Det kan vara svårt att 

skriva om en idol, men givetvis har jag förhållit mig vetenskapligt objektiv. 

     En röd tråd som har löpt genom Thåströms författarskap under årens lopp är längtan bort. 

Som begrepp låter det lagom luddigt. Men det finns som tematik inom litteraturen på flera 

möjliga håll: från Baudelaire till Kerouac, vilket jag återkommer till mer ingående. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 
I min uppsats ska jag således analysera Joakim Thåströms texter utifrån tematiken längtan 

bort. Jag vill ta ett övergripande helhetsgrepp på hans författarskap, snarare än att analysera 

ett specifikt verk. Jag kommer visa på exempel där just denna längtan åskådliggörs och hur 

den korresponderar med dels en definition av vad det innebär, dels tidigare forskning om 

litteratur på samma tema. Jag har, i enlighet med den franska tematiska kritikens premisser, 

valt att betrakta Thåströms hela författarskap som ett verk, vilket förklaras mer ingående 

längre fram. Min konkreta frågeställning lyder som följande: 

- Hur manifesteras temat längtan bort i Joakim Thåströms texter? 

2 Joakim Thåström, Texter – Thåström, Stockholm 2019, s. 83.  
3 Göteborgs-Posten, “Fakta Ebba Grön”, Göteborgs-Posten, 2008-02-07. 
4 Thåström, s. 306 ffff. 
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1.3. Material och avgränsning 

Vad beträffar material har jag som primärkälla använt Texter – Thåström: en samlingsvolym 

med Thåströms texter genom åren, publicerad 2019 på Teg Publishing. Avgränsningar har 

gjorts: de engelskspråkiga texterna från Peace, Love and Pitbulls-åren finns inte med. 

Thåström har också tonsatt texter av andra författare, som Evert Taube och Carl-Michael 

Bellman.5 Inte heller dessa finns med i urvalet trots sina lyriska förtjänster. 

 

1.4. Rock som litteratur? 

När Nobelpriset i litteratur 2016 tilldelades Bob Dylan kritiserades Svenska Akademien 

kraftigt. “Med Bob Dylan förfuskar Akademien sin fina tradition av att värna det skrivna 

ordet” ansåg Expressens kulturchef Karin Olsson.6 “En förolämpning att inte ge det till en 

författare” menade Per Svensson, då på Sydsvenskan, och fortsatte: “Jag tycker att det är 

gymnasialt att säga att det faktum att Dylan använder surrealistiska formuleringar och 

litterära vändningar gör hans texter till litteratur”.7 Andra hyllade valet. “Jag tycker framför 

allt att det är kul att Svenska akademien [sic] väljer att se rock- eller poplyrik som litteratur 

för första gången, vilket inte alls är självklart.” konstaterade Dagens Nyheters Hanna Fahl.8 

Och när Dylan 2020 släppte den sjutton minuter långa singeln “Murder Most Foul” menade 

Svenska Dagbladets Andres Lokko att låten i sig visar på varför sångaren fick världens 

främsta litterära pris.9 Anlägger man ett historiskt perspektiv har distinktionen mellan 

musiklyrik och litteratur inte alltid varit glasklar. I samband med prisets tillkännagivande 

försvarade akademiledamoten Horace Engdahl valet i Svenska Dagbladet:  

 
Bob Dylan är en musikpoet. Ordet finns på svenska. Evert Taube var en musikpoet. Sången är 

en del av poesin, har varit det sedan antiken. Skall vi stryka Pindaros från vårt litterära arv 

därför att hans berömda dikter komponerades som sånger? Melodin hos Dylan har alltid som 

sin främsta funktion att lyfta fram orden. Den är en lika organisk del av hans dikter som 

språkljuden och syntaxen. Vi tar oss friheten att bedöma helheten.10 

5 Nils Hansson, “Nisse: Konsten att hitta de rätta låtarna”, Dagens Nyheter, 2020-11-17. 
6 Karin Olsson, “Karin Olsson: Därför är Dylan ett dåligt val”, Expressen, 2016-10-13. 
7 Evelyn Jones, “Ilskan över valet av Bob Dylan”, Dagens Nyheter, 2016-10-13. 
8 Hannes Fossbo & Sandra Stiskalo, “PSL: Fullständigt obegripligt val av Akademien”, SVT, 2016-10-13. 
9 Andres Lokko, “Lokko: Anledningen till att Dylan fick Nobelpriset”, Svenska Dagbladet, 2020-04-08. 
10 SvD Kultur, “”Man måste se storheten även i det som alla förstår”, Svenska Dagbladet, 2016-10-14. 
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Givetvis finns det svårigheter att analysera rocklyrik som litteraturvetenskap, exemplifierat 

inte bara av kritiker till Nobelprisvalet 2016. Musiksociologen Simon Frith anser att den 

semantiska innebörden av rocktexters ord inte kan komma till sin rätt utan musiken.11 “Alla 

rocktexter är avsedda för uppförande till musik och är mer eller mindre präglade av detta 

syfte.” påstår Ulf Lindberg i boken Rockens text.12 Vad gäller Thåströms texter och det som 

utgör primärmaterialet för min studie är det i högsta grad litteratur, oavsett ursprungssyfte, då 

texterna de facto är samlade i en bok. Den som likt Svensson vägrar kalla rocklyrik litteratur 

och i sådana fall kanske inte accepterar min uppsats som en litteraturvetenskaplig sådan, kan 

inte vända sig mot att Texter – Thåström är ett litterärt verk. På så sätt kan min uppsats sägas 

vara en analys av dels ett författarskap, dels ett specifikt verk. 

 

 

2. Tidigare forskning 
Det har inte skrivits speciellt mycket litteraturvetenskapligt om Joakim Thåström, än mindre 

hans längtan bort. Moa Fahlström har emellertid skrivit en uppsats på avancerad nivå inom 

ramen för ämneslärarprogrammet: “Vi är stjärnor – En stilistisk undersökning av tre låttexter 

från Joakim Thåströms album Centralmassivet”.13 Ett verk som också bör lyftas är antologin 

Stå aldrig still: en bok om Joakim Thåström – samlade reportage, intervjuer, artiklar och 

recensioner.14 Tidigare forskning som kretsar kring rocklyrik som litteratur finns det däremot 

fler exempel på. Värt att nämna är Lotta Salvin Perssons uppsats “Änglar, fresterskor och 

älskarinnor - Kvinnobilder i Ulf Lundells rocktexter” och Saskia Rubenssons “Döden och 

utanförskapet – En tematisk närläsning av Patti Smiths lyrik”, liksom fackböcker som Ulf 

Lindbergs Rockens text och Lars Lilliestams dito Svensk rock - musik, lyrik, historik bör 

också lyftas.15 16 17 

 

11 Ulf Lindberg, Rockens text – ord, musik och mening, Stockholm/Stehag 1995, s. 31. 
12 Lotta Salvin Persson, “Änglar, fresterskor och älskarinnor - Kvinnobilder i Ulf Lundells rocktexter”, 2007. 
13 Moa Fahlström, “Vi är stjärnor – En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album 

Centralmassivet”, 2018. 
14 Staffan Björkman [red], Thåström : stå aldrig still: en bok om Joakim Thåström : samlade reportage, 

intervjuer, artiklar och recensioner, Göteborg 2010. 
15 Lars Lilliestam, Svensk rock - musik, lyrik, historik, Göteborg 1998. 
16 Salvin Persson, 2007. 
17 Saskia Rubensson, “Döden och utanförskapet – En tematisk närläsning av Patti Smiths lyrik”, 2017. 
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3. Metod och teori 
3.1. Tematisk kritik 
I sin biografi över Erik Johan Stagnelius blickar Roland Lysell mot den franska tematiska 

kritiken som företräddes av bland andra Jean-Pierre Richard och Georges Poulet, och 

betraktar Stagnelius samlade verk som ett enda. Detta kan sägas vara en motsatt metod till 

traditionell närläsning. Lysell skriver: “Projektets mål är att nå insikt i världens innersta 

struktur, att få Isisslöjan att falla och att skåda den absoluta Sanningen.”18 Centralt för den 

tematiska kritiken är reflexionen över subjektet. Poulet skriver: “Objektivt bildas litteraturen 

av formella verk, vars konturer är utskurna med större eller mindre exakthet. Det är dikter, 

maximer och vidare romaner, teaterpjäser etc. Subjektivt har litteraturen inte en sådan formell 

gestalt. Den är förverkligandet av ett alltid partikulärt tänkande som alltid föregår och 

efterföljer sitt objekt.”19  

     Min metodiska ansats i analysen av Thåströms längtan bort kommer således grundas i 

Lysells, Richards och Poulets tematiska kritik. Att nå insikt i hans världs innersta struktur och 

identifiera det partikulära tänkande som utmärker honom och förverkligas i hans texter, som 

jag ser som ett enda verk. Märk väl, det är diktjagen som studeras, då de således 

förkroppsligar det partikulära tänkande som föregår och efterföljer författarsubjektet. 

 

3.2. Längtan bort 
Temat längtan bort och dess aspekter förekommer frekvent genom litteraturhistorien. 

Odysseus irrfärder är ett tidigt och nästan arketypiskt exempel.20 Andra finns i Arthur 

Rimbauds poesi. I Graham Robbs biografi över den franske poeten går att läsa: “Under sin 

postuma karriär som symbolist, surrealist, beatpoet, studentrevolutionär, rocklyriker, 

gaypionjär och förandligad drogprofet har Rimbaud hanterats av fyra generationer 

avantgardister som nödutgången ur konventionernas hus.”21 Också Rimbauds 

inspirationskälla Charles Baudelaires poesi kretsar kring samma tematik. Ett exempel är 

dikten “Inbjudan till resa”, här översatt till svenska av Ingvar Björkeson. I diktens första rader 

18 Eva-Britta Ståhl, “Roland Lysell, Erik Johan Stagnelius. Det absoluta begäret och själens historia. 

[Romantikens diktning II]. Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm/ Stehag 1993.”, Samlaren – 

Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 1995: 116. s. 249 f. 
19 Roland Lysell, “Den tematiska kritiken”, Hermeneutik. Stockholm 1977, s. 169. 
20 Homeros, Odysséen, [övers. Ingvar Björkeson], Stockholm 2018 [1995]. 
21 Carl-Johan Malmberg, “De ständiga uppbrottens poet”, Svenska Dagbladet, 2004-01-07. 
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uppmanar diktjaget en sorgsen mottagare att följa med honom till fjärran land, med löfte om 

något bättre: “Mitt barn, tänk bara / hur ljuvt att få fara / vi två, till vårt drömda rike! / Älska, 

och i döden / förena våra öden / i landet som är din like”. Längre fram omtalas såväl det 

mytiska Orienten (“all orientens lyster / vill tala där / i smeksam mystär”) liksom resenären 

och transporter (“Se de skepp som lagt till / vid kanalen! De vill / ströva på haven, och vänder 

/ för att bringa dig allt / vad din nyck befallt / åter hit från all världens länder”).22 

     Anders Österlings svenska översättning “Hafsbris” av Stéphane Mallarmés “Brise marine” 

berör också temat: “Bedröfvadt är mitt blod; hvar bok jag läst till pärmen. / Fly! fly dit ut en 

gång! Jag vet att fågelsvärmen / berusad är af skum, på färd i okänd rymd.”. Diktjaget är less 

på vardagstristessen och vill uppleva nya saker: “Jag reser fjärran bort! Steamer, till 

jordomsegling / ditt ankar lyft och glid i nya vattens spegling! / En leda, grym och svag, 

beveker än min själ / att tro i sista stund på viftningens farväl”.23 

     Längre fram kan vi se beatpoeterna, anförda av Jack Kerouac och Allen Ginsberg, som i 

sin tur inspirerade Bob Dylan. I “Key West (Philosopher Pirate)” sjunger Dylan: “I was born 

on the wrong side of the railroad track / Like Ginsberg, Corso and Kerouac”24. Att en av 

Nobelpristagarens mest kända låtar har följande refräng är inte speciellt överraskande: “How 

does it feel? / To be without a home? / Like a complete unknown? / Like a rolling stone?”.25 

Mats Jacobsson sammanfattar den nydanande litterära generationen i Dylan i 60-talet: 
“Tillsammans med bland andra Gregory Corso, William Burroughs och Lawrence 

Ferlinghetti gjorde de vagabondgestalten till ett ideal samtidigt som de stod för drogmystik 

och vägran att anpassa sig till ett borgerligt liv.”26 Också politiskt medvetna och 

kringvandrande folkmusiker som Woody Guthrie och Joe Hill inspirerade Dylan. Att Guthrie 

och Hill delvis levde sina liv utanför lagen är inte oviktigt i sammanhanget.27 Upproret mot 

det borgerliga tangerar inom litteraturhistorien stundtals revolutionär ikonoklasm, till 

exempel Nationalteaterns proggmusik (“Farsan sitter hemma framför TV:n / Morsan sitter 

22 Charles Baudelaire, Det ondas blommor – Tolkningar ur Les Fleurs du Mal av Ingvar Björkeson, Stockholm 

1986, s. 68f. 
23 Anders Österling, “Hafsbris”, Nornan – Svensk kalender 1906, Stockholm 1906. 
24 Bob Dylan, “Key West (Philosopher Pirate)”, Genius (2020). 
25 Bob Dylan, “Like a Rolling Stone”, Genius (1965). 
26 Mats Jacobsson, Dylan i 60-talet, Lund 2016, s. 18 f. 
27 Göran Greider, “När Bob Dylan ville skriva en sång om Joe Hill”, Dala-Demokraten, 2016-11-02. 
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antagligen breve”) och Sex Pistols brittiska punk (God save the queen / She ain't no human 

being / There is no future / In England's dreaming).28 29  

     “Uppfinningar som tåg, bilar, båtar och flygplan har gjort det möjligt för människan att se 

och utforska platser utanför den närmaste hemmiljön. Med tiden har resandet utvecklats till 

något mer än bara en möjlighet att vidga sina vyer och idag handlar resor även om att finna 

sig själv, att leta efter äventyr och att uppleva den ultimata friheten.” Det skriver Sara 

Martinsson i uppsatsen “En resa genom litteraturen och livet – En undervisningsmodell av 

Jack Kerouacs På väg” som behandlar resandets funktioner i Kerouacs roman. Längre fram 

citerar hon retorikforskaren Omar Swartz, som styrker tesen om vägen och resan som 

någonting större: “Rather, the “road” represents an odyssey; it itself is a drama. In other 

words, the “road” is a wilderness; it is not the most direct path between two cities.”30 Karin 

Boyes dikt “I rörelse” demonstrerar samma tankesätt: “Den mätta dagen, den är aldrig störst. / 

Den bästa dagen är en dag av törst. / Nog finns det mål och mening i vår färd - / men det är 

vägen, som är mödan värd”.31 Pär Rådström försöker i “Att leva i exil” (ursprungligen ur ett 

radioprogram från 1961) definiera flyktmänniskan: 

 
Låt oss försöka hitta några gemensamma egenskaper hos de flyende, hos exilmänniskorna. Låt 

oss börja från början. Först en stor hembygdskänsla. Jag tror man nästan överallt skall finna 

denna känsla. Tron på att ett landskap, en stad, en bygd, en utsikt har en alldeles bestämd 

innebörd, att ett landskap betyder någonting. Att det äger en speciell kvalitet. Också känslan 

av att man själv inte förmår nå upp till denna kvalitet, att det finns något i ens hembygd som 

man inte är värdig. Något som gör att man reser för att finna ett annat landskap man skulle 

kunna vara mera värdig.32 

 

En författare vars bildspråk varit tätt sammankopplat med resande och fjärran platser, är 

Tomas Tranströmer. Massimiliano Bampi hävdar i artikeln “Bridges between the margins of 

Europe: Portugal in Tomas Tranströmer’s oeuvre” att tematiken kring resande spelar en viktig 

roll i Tranströmers lyrik – som metaforer men också en chans för läsaren att möta nya platser. 

Bampi citerar Tranströmer, som själv menat att hans poesi bör betraktas som mötesplatser där  

28 Nationalteatern, “Barn av vår tid”, Genius (1978). 
29 Sex Pistols, “God Save the Queen”, Genius (1977). 
30 Sara Martinsson, “En resa genom litteraturen och livet – En undervisningsmodell av Jack Kerouacs På väg”, 

2011, s. 7 ff. 
31 Karin Boye, “I rörelse”, Härdarna, 1927. 
32 Pär Rådström, “Att leva i exil”, Aftonbladet, 2011-03-11 [1961]. 
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“skilda kulturer och människor strömmar samman i ett konstverk”. Vidare skriver Bampi att 

Tranströmer använder sig av symboler, specifika för staden ifråga, för att ta läsaren dit. I 

dikten “Lissabon” nämner poeten såväl gula spårvagnar, typiska för den portugisiska 

huvudstaden, som stadens äldsta kvarter Alfama.33 34 I dikten “Syros” lägger Tranströmer 

tonvikt på namnen på diverse fartyg och hamnarna de avrest från: “I Syros’ hamn låg 

överblivna handelsfartyg i väntan. / Stäv vid stäv vid stäv. Förtöjda sedan flera år: / CAPE 

RION, Monrovia. / KRITOS, Andros. / SCOTIA, Panama. /.../ Som leksaker från vår 

barndom som vuxit till jättar. / och anklagar oss / för det vi aldrig blev”.35 Ett missnöjt varsel 

om förväntningar som aldrig uppfylldes? Barnets fascination för den stora, vida världen är 

välkänd. Tranströmer själv är ett exempel, i memoarboken Minnena ser mig delger han 

läsarna sin barndomsdröm om att bli upptäcktsresande: “En sommar – jag minns inte vilken – 

levde jag i en stor och uthållig dagdröm om Afrika. /.../ Jag avskärmade mig och gick in i den 

fantasin att jag ledde en expedition tvärs genom Centralafrika. Jag vandrade och vandrade i 

skogarna på Runmarö och höll reda på ungefär hur långt jag gått och prickade in den sträckan 

på en Afrikakarta.”36 37  

     Längtan bort kan också bottna i en dröm att anonymiseras. I “Svar på brev” skriver 

Tranströmer “Jag som älskar att ströva och försvinna i mängden, en bokstav T i den oändliga 

textmassan.” Ur “Ensamhet”: “Att alltid vara synlig – leva / i en svärm av ögon – / måste ge 

ett särskilt ansiktsuttryck. / Ansikte överdraget med lera.”38 

     En sista teoretisk aspekt är den om hemmet. Också Joakim Thåström har ett ursprung. Om 

vi återvänder till Rådström, finns en passage om just detta i hans text: “Givetvis följer också 

med flyendet att hemkänslan blir större och större. Minnena av det som var får en onaturligt 

stor plats i ens tillvaro. Detta gör att de som lever i exil ofta blir ohjälpliga sentimentalister 

när det gäller hemmet.” Werner von Heidenstam skaldar i “Ensamhetens tankar”: “Jag längtar 

hem sen åtta långa år. / I själva sömnen har jag längtan känt. / Jag längtar hem. Jag längtar var 

33 Massimilliano Bampi, “Bridges between the margins of Europe: Portugal in Tomas Tranströmer’s oeuvre”, 

Bridges to Scandinavia, 2016, s. 197 fff. 
34 Tomas Tranströmer, Tomas Tranströmer – Samlade dikter 1954-1996, Stockholm 2012, s. 137. 
35 Ibid. s. 121. 
36 Tranströmer, Minnena ser mig, Stockholm 1993, s. 48. 
37 Ibid. s. 34 f. 
38 Tranströmer, Tomas Tranströmer – Samlade dikter 1954-1996, s. 285. 
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jag går, / – men ej till människor! Jag längtar marken, / jag längtar stenarna där barn jag 

lekt”.39 Hur rimmar detta med Rimbauds nödutgång ur konventionernas hus? 

     Temat definieras utifrån det som presenterats ovan i teoriavsnittet. Hur kan detta i sin tur 

konceptualiseras? Min analys kommer baseras på ett antal underkategorier, ett sätt att betrakta 

temat ur olika perspektiv: längtan från, längtan till samt rörelsen i sig. För att ge bakgrund 

och stöd åt definitionerna kommer jag använda andra verk från litteraturhistorien, inte 

komparativt utan snarare med syftet att sätta in temat i ett större litteraturhistoriskt 

sammanhang.  

 

 

4. Analys 
4.1. Längtan från 
4.1.1. Spel på monotonin 

För en ung Joakim Thåström blev punken en välsignelse under de uttråkade tonåren i 

Rågsved, något han beskrivit i intervjuer: “Jag trodde att jag skulle dö av tristess – är det så 

här livet ska vara? Jag kände att antingen kommer jag att få ett skitjobb, eller så är det 

Försäkringskassan och soc som gäller.”40 Samma desillusion demonstreras i Ebba Gröns 

“Vad ska du bli?”. “Gåuppgåtilljobbetjobbajobbaätalunch / samma sak händer i morron / 

Jobbaåkatrickhemåsättasejåglo / Det e inget liv, det e slaveri”.  Låten avslutas med mantrat: 

“Så fortsätt å fortsätt å va rebell / Fortsätt å fortsätt å va dej själv”.41   Thåströms ungdomliga 

längtan bort bottnar i en ovilja att stanna kvar, en vilja att komma från något snarare än till 

det. Om längtan från är det första av tre övergripande perspektiv på längtan, kan Österlings 

Mallarmétolkning användas som ett paradigmatiskt exempel. Diktjaget har läst ut alla böcker, 

blodet är bedrövat. Inget kan hålla honom kvar, han måste bara bort: “Mig håller intet kvar, ej 

park i töcken skymd, / ej ljumma nätter blå, då öde lampan stirrar / på arkens tomma sken, 

hvars hvithet mig förvirrar, / och ej den unga mor, som bjuder barnet di”.42  

     Sökandet efter en fristad från tristessen tar sig uttryck i Ebba Gröns “We’re only in it for 

the drugs no.1”, en rasande uppgörelse med den egna uppväxtmiljön: “Det finns inget att göra 

39 Werner von Heidenstam, “Ensamhetens tankar”, Svensk dikt: Från trollformler till Lars Norén, Stockholm 

1988 [1978], s. 448. 
40 Anna Grönberg, “Thåström om punken: ”Det var som att komma hem’”, SVT, 2018-01-11. 
41 Thåström, s. 292. 
42 Österling, 1906. 
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i den här trista förorten / det finns ingenting här för oss”. Längre fram: “Vi var trötta på 

tunnelbanan, hade spel på monotonin / Dom här döda sovstäderna där folk inte rör en min”.43 

“Hvar bok jag läst till pärmen”... Låttiteln liksom utfästelsen att det enda de uttråkade 

ungdomarna kan göra är att “knarka, supa och slåss”, går också hand i hand med 

beatgenerationens drogromantiserande och uppgörelse med borgerligheten. Det sistnämnda 

blir tydligt i låten “Beväpna er” – där Thåström proklamerar “Ja, ja, jag hatar hela 

borgerligheten”.44 

    Kritiken mot borgerlig konvention åskådliggörs ytterligare i Ebba Gröns “Jag hatar 

söndagar”: “Mamma, pappa, barn / den borgerliga drömmen / Drömmen som aldrig vill dö”.45 

Eller “Schweden Schweden”, en ironisk passning till livet i Sverige: “Vilken tur lilla jag har 

haft, jag känner mig så hedrad / Att få växa upp i ditt sköte / e ett privilegium som får har 

haft”. Längre fram: “Men konstigt nog mår jag dåligt idag / precis som jag gjorde igår”.46  

     Tematiken återkommer i låten “Flyktsoda”: “Jag kommer aldrig, jag kommer aldrig, 

kommer / kommer aldrig komma hem / Flyktsoda, ta mej i land, sätt mej i brand”.47 I 

sololåten “The Haters”, när Thåström är uppemot femtio och blickar tillbaka på tiden med 

Ebba Grön, ges ytterligare stöd åt synen på punkåren som ett sätt att bryta sig loss från 

monotonin och normaliteten – en nödutgång ur konventionernas hus, för att tala med 

Rimbaud: “Det var vi som föddes nån gång på den tysta tiden / Det var vi som kom från söder 

om stan / Det var vi som måste skrika livet ur oss / bara för att veta att vi fanns och va”. 

Längre fram: “Det var vi som skulle stå längst fram / när hela skiten bara sa pang pang 

pang”.48 Här finns en uppenbar parallell till såväl Nationalteatern som Sex Pistols. Men 

längtan bort berör inte bara ungdomsåren, i “Axel Landquists park” återger Thåström ett möte 

med en kvinna i parken på Södermalm i Stockholm: “Hon fråga med ett leende / ingen nu 

levande människa skulle kunna stå emot / Kan du bästa vägen till Brno? / Kan du snälla / ta 

mig härifrån?”.49 

 

 

43 Thåström, s. 290.  
44 Daniel Horn, “Ebba Grön-låt fick toppolitiker att slänga ut TV”, Gaffa, 2014-07-23. 
45 Thåström, s. 292. 
46 Ibid. s. 296. 
47 Ibid. s. 266.  
48 Ibid. s. 83.  
49 Ibid. s. 68.  
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4.1.2. Die Mauer 

Om friheten värderas högt, blir totalitarism något avskräckande. Berlinmuren kan användas 

som tacksam symbol för frihetsinskränkningar, som i Ebba Gröns “Die Mauer”. Låten 

handlar om en man som hamnat på en annan sida muren än sin älskade: “Över taggtråden såg 

jag min livskamrat Susanne / stå å gestikulera / Jag har gått här i tjugo år snart / men med en 

K-pist är det svårt att diskutera / Jag gick långsamt hemåt, hemåt den kvällen / Skulle jag få 

se henne igen? / Hjärnan värkte, hjärtat värkte / Skulle jag bli hel igen?”.50 

     Diktjaget beskriver en verklighet som omöjliggör för honom att bli hel och manifesterar en 

längtan bort från denna mardrömslika tillvaro där “taggtråd” och “K-pistar” blir symboler 

som hindrar diktjaget att ta sig ut ur den. Samma effekt får den dystopiska tillvaro som målas 

upp i “Mental istid”: “Den totala makten, den totala kontrollen / den totala totalitära / Jag 

snyftar tyst, jag får inte gråta / det skulle dom aldrig förlåta”.51 

 

4.2. Längtan till 
4.2.1. Dresden och Bilbao 

Längtan bort kan givetvis uttryckas med en romantisk längtan till någonting, exempelvis 

geografiska platser med ett mytiskt skimmer omkring sig. Platserna kan vara ospecificerade 

som hos Baudelaire (vårt drömda rike!), eller specificerade, som hos Tranströmer. Om Bampi 

menar att Tranströmers poesi blir en chans för läsaren att möta nya platser, kan Thåströms 

texter fylla samma funktion. Precis som Tranströmer använder sig Thåström av typiska 

symboler för städerna ifråga för att förankra oss som tar del av verket på den geografiska 

plats låten utspelar sig.  

     För vagabonden blir namn på städer och fjärran länder ett sätt att visa på hur livsstilen man 

håller som ideal uppfyllts. I “Kort biografi med litet testamente”, med livssammanfattande 

ansats, färdas vi kors och tvärs över jorden när Thåström återger diverse fragment ur sitt liv: 

“Jag svek en vän i Mexico City för längesen / Jag vet inte varför jag aldrig sagt förlåt / Jag 

har suttit häktad på Skara polisstation / Sen dess har jag hållit mig därifrån” Längre fram 

sjunger han: “Jag såg The Clash på Stora Hotellet i Örebro / Sen blev det aldrig bättre än så / 

Jag har blivit mordhotad på en båt på väg till Marocko / Blitt förälskad på ett hotell i 

Alingsås”.52 Inom loppet av två minuter (för lyssnaren, sexton rader för läsaren), färdas vi 

50 Thåström, s. 269. 
51 Ibid. s. 280. 
52 Ibid. s. 64. 
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från Latinamerika till Västergötland, Närke till färjan mellan Europa och Afrika. Det finns ett 

uppenbart syfte att berätta vad som hänt, vilka äventyr han varit med om. Det är inte bara 

platser som besökts, det är platser där det levts och där Thåström har något att berätta från, för 

att bidra till dess mytiska skimmer. Som i “Dansbandssångaren”, där textjaget är på väg hem 

från turné: “Du kommer inte att tro allt / jag har att berätta / Kommer inte tro att / ett enda ord 

är sant / Nätter å dar, glas efter glas / i städer jag inte ens visste fanns”.53 Vägen – ett drama i 

sig självt! 

     “Höghussång” blir en deklaration om ett nytt liv: “Jag ska bo nånstans i Warszawa / Jag 

ska ha en helt annan plan / Jag ska läsa bibel för barna / Jag ska alltid ha ett svar”.54 Det är 

drömmen om något nytt men också en matthet över det som redan finns – viljan att återfödas, 

bli någon ny, ett faktum som han medger i “Honungsgatan” (“Säj inget till dom andra / men 

jag har länge önskat att jag var en annan”).55 Bibelns roll i “Höghussång” är måhända ingen 

slump. Thåström, sprungen ur en revolutionär punkrörelse som föraktade det gamla, han som 

skrev “Häng Gud” och i “Kriget med mej själv” utgav sig för att vara “hedning”, ämnar här 

bli en man som läser religiösa skrifter för att på så vis fullborda transformationen.56 57 

     I Sällskapets “Spår överallt” förklarar Thåström: “När jag bodde nere i Amsterdam / gick 

jag ofta till station / Bara för att blanda mitt blod / Bara för att få se tågen gå”. Tågen kunde ta 

en till alla möjliga platser, vilket eggar stationsbesökarens fantasi: “Bara för att få höra alla 

språken / Bara för att få känna att / från just denna plats på jorden / leder spåren överallt / Till 

Dresden och Bilbao / Till Rostock och Moskva / Till Beirut och Shanghai / Sen vänder dom / 

kommer hit tillbaks”.58 I “Bluesen i Malmö” sjunger han “Jag ser Leman, Maersk, Hamburg 

Süd rulla förbi” – referenser till rederier som sysslar med transport till sjöss.59 60 61 Namnen på 

städerna och rederierna får en speciell laddning, som löften om något annat, lite samma 

känsla som inges i Tranströmers “Syros”. Namnen på handelsfartygen och platserna de 

kommer ifrån i Tranströmers dikt fyller samma funktion som Dresden, Bilbao och Shanghai i 

53 Thåström, s. 60. 
54 Ibid. s. 93. 
55 Ibid. s. 163. 
56 Ibid. s. 300. 
57 Ibid. s. 252. 
58 Ibid. s. 159. 
59 Ibid. s. 26. 
60 LEMAN, 2021-01-06. 
61 Ole Andersen, “Maersk's acquisition of Hamburg Süd triggers significant rate turbulence”, ShippingWatch, 

2018-01-24. 
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“Spår överallt” – orden i sig transporterar en till en annan, okänd värld. Tranströmer liknar 

fartygen vid leksaker från vår barndom, som anklagar en för vad man aldrig blev. I 

kärleksförklaringen “Stjärna som är din” blir det uppenbart vad Thåström värderar som den 

högsta av gåvor: “Jag önskar dej allt vackert för du är / det bästa som jag vet / Vad jag önskar 

att du får / allt det där som du vill åt / Jag önskar seglen tar dej med / till en oupptäckt 

planet”.62 Kanske kan man med fog hävda att Thåströms besök vid stationen i Amsterdam 

bottnar i barndomens dröm om att upptäcka världen. Och att det ideala sättet att leva är att 

låta seglen ta en till oupptäckta planeter.  

 

4.2.2. Częstochowas svarta 
Specifika symboler för städerna återfinns i hög grad när Thåström tar oss med runt jorden. I 

“Psalm” sjunger han “Du får ringa till Częstochowas svarta”.63 Częstochowa ligger i närheten 

av den polska stad Thåström besjunger i “Aldrig av med varandra” (“Jag drömde tre ackord i 

Krakow / när dom ringde och berättade”64) och anses av vissa som Polens “andliga 

huvudstad”. Den svarta är en referens till Svarta Madonnan, en Mariabild som miljoner 

pilgrimer årligen vallfärdar till.65. I “Samarkanda” följer vi med till “torget på berget i 

Granada”, Bernauer strasse i Berlin och Köpenhamnsbodegan Guldregn.66 Berlin återkommer 

i “Gräsfläckar”: “Du fick gräsfläckar på din klänning / Det var mitt på dan ute vid Tegeler 

See”.67 Samma princip appliceras på Köpenhamn i “Sønder Boulevard”: “När jag kom till 

Vesterbro / gick jag ner på Sønder Boulevard / När jag kom till Vesterbro / var det som att 

komma hem”.68 “Bluesen i Malmö” refererar till platser i Thåström bodde under flera år: “Jag 

ser Fredmans och billig öl på sjöfartshotellet”, liksom i “Alltid va på väg”: “Tänk 

Körsbärsberget när det blommar / Tänk Fregatten ett stenkast därifrån” – med hänvisningar 

till såväl stadsdelen Kirseberg som baren på Föreningsgatan som uppnått kultstatus.69 70 71 

Sällskapets “Nordlicht” är en lång hyllning till “en krog vid Elbes kaj / i St. Pauli stad bland 
62 Thåström, s. 86. 
63 Ibid. s. 48. 
64 Ibid. s. 32. 
65 Erika Holmberg-Dahl, “5 dagsutflykter från Kraków”, Vagabond, 2020-01-23. 
66 Thåström, s. 58. 
67 Ibid. s. 39. 
68 Ibid. s. 84. 
69 Ibid. s. 26. 
70 Ibid. s. 43. 
71 Nöjesguiden, “Krogrecension: Fregatten”, Nöjesguiden, 2016-12-04. 
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ilandflutna vrak”, läs Hamburg: “Vi sitter här och väntar på en färja som ska ta / oss med till 

dit där ingen av oss har vart / När den kommer vet ingen här / men att den kommer det vet / 

alla vi som sitter här i lysrörens sken / Rödögda blånästa, var och en kung vid sitt bord / I våra 

bästa gåbortkostymer väntar vi på vår båt”.72 I “St. Ana Katedral” hävdar textjaget att någon 

“sett dig / om nätterna på Loos Bar / Klädd i Calvados, kostym å Gauloise”.73 Guldregn, 

Fregatten och Nordlicht blir alla mötesplatser för vinddrivna existenser och alkoholen blir en 

väg bort, flyktsoda. Det blir också ett sätt att återfödas, att uppträda i annan gestalt. 

     Här finns emellertid anledning att stanna upp och återkoppla till föregående avsnitt. Vilka 

är platserna som besjungs? Vilken typ av plats är mest framträdande i hans författarskap, och 

vilka egenskaper tillskrivs de som oftast? Varför har Thåström valt just dem? En resa genom 

hans texter är delvis en resa genom det forna östblocket. Brno, Warszawa, Dresden, Kraków, 

vi kan också räkna in Berlin i sammanhanget. Mer eller mindre stora orter i Sverige lyfts 

också fram: Alingsås, Örebro, Flädie utanför Lund.74 Platser där Thåström bott, som Malmö, 

Köpenhamn och Amsterdam, framställs i texterna genom tågstationer eller diverse sunkiga 

och inrökta pubar, som Fregatten eller Guldregn (till Nordlicht kommer man genom att “Gå 

längst nerför gatan där hororna skriker ut sitt pris”)75. I Imperiets “Blå himlen blues” gör han 

sig inga illusioner om vad som sker på sådana ställen: “Jag älskar skuggan på Blå himlen bar / 

Jag går dit och dör en bit, en bit varje dag”.76 

     Att han ofta anspelar på det mörka, det tunga och industriella, är inte heller en slump. I 

“Karaokebaren”: “Jag skulle kunna kört dom / tunga transittruckarna / Stasiukvägarna / upp 

och ner, fram och tillbaks”.77 Det torde vara en referens till den polske författaren Andrzej 

Stasiuk, om vilken Per Wirtén skrev i Expressen: “Andrzej Stasiuk väljer alltid dammiga 

småvägar under sina rastlösa bilresor genom östra Polen /.../ Han har genom en rad böcker 

utvecklat en europeisk blues. Europa sett från Karpaternas oansenliga småstäder, ödsliga 

vägar och tilltufsade människor. Tilltalet är säreget och enastående, tungsinnet vidsträckt.”78  

Wirténs beskrivning av Stasiuk är en någorlunda korrekt beskrivning av landskapen Thåström 

ofta låter sina fordon färdas genom, men också det vidsträckta tungsinnet. Det är sällan 

72 Thåström, s. 162. 
73 Ibid. s. 59. 
74 Ibid. s. 64. 
75 Ibid. s. 162. 
76 Ibid. s. 242. 
77 Ibid. s. 37. 
78 Per Wirtén, “En alldeles enastående europeisk blues”, Expressen, 2017-11-06. 
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solsken och problemfritt i Thåströms texter. I “Alltid va på väg” tänker han sig “regn över 

raffinaderierna”.79 I “Old Point Bar” rullar man lyckligt förbi oljefält, kanske inte en typisk 

vykortsutsikt?80 Dragningen åt det mörka gäller också rent fiktiva exempel, som i “Du ska va 

president”: “Nånstans nere under jorden på botten av ett hål / i en gruva i Hell city värker 

muskler av stål”.81 Anspråkslösheten – eller snarare andra preferenser än de traditionellt 

givna? – skildras också i “Slickar i mig det sista”: “Dom sa det blir utsikt mot gården / i 

bortglömda städer / Det räcker för mig”82, och i “Samarkanda” blir “en ensam kväll på 

Guldregn / med november utanför” exemplifierat som något vackert.83 Låten 

“Centralmassivet” besjunger Stockholmskvarter med negativa konnotationer: “Roslagsgatan 

upp genom Sibirien / Källaren vi hängde i / Norra porten, fyrverkerierna”.84 I 1800-talets 

Stockholm kunde det ses som en förvisning att flytta till Sibirien. Kvarteren härbärgerade i 

huvudsak .85 Tungsinnet är vidsträckt, vägarna ödsliga, människorna tilltufsade. 

 

4.2.3. Om man inte vill vara med 

En mer abstrakt aspekt av längtan till något än själva längtan till specifika städer, är drömmen 

om en anonym tillvaro – à la Tranströmers längtan att bli en bokstav T i den oändliga 

textmassan. I “Brev till 10:e våningen” sjunger Thåström: “Köpenhamn är bra om man inte 

vill vara med / Det kan gå dar här utan att jag pratar med en själ / Men jag gillar barerna i mitt 

kvarter / och månen här det är den vackraste som jag vet / Man kan leva ett liv här i 

hemlighet”.86 Thåström ger i “Släpp aldrig in dom” sin version av att alltid leva i en svärm av 

ögon: “Släpp aldrig in dom här / och ge dom / inga nycklar till mej / Ge dom inga nummer 

som jag har / säg att du inte vet”. Uppmaningarna fortsätter, och visualiserar en dröm om att 

få försvinna: “Släng alla kartor / och säg att / du inte vet var jag finns”.87 

 

 

79 Thåström, s. 43. 
80 Ibid. s. 30. 
81 Ibid. s. 246. 
82 Ibid. s. 44. 
83 Ibid. s. 58. 
84 Ibid. s. 29. 
85 Hedda Lapidus, “Historiska Sibirien”, In Stockholm, 2021-01-06. 
86 Thåström, s. 73f. 
87 Ibid. s. 89. 
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4.3. Rörelsen 
4.3.1. Ståaldrigstill 

Om vi hos Mallarmé finner längtan från, och hos Baudelaire eller i Tranströmers“Syros” 

längtan till, fungerar Jack Kerouacs “På väg” som paradigmatiskt exempel för rörelsen i sig. 

Det är på Kerouacs roman Omar Swartz resonemang om vägen som ett drama i sig själv 

appliceras.88 

     Hade Thåström inte blivit musiker hade han blivit lastbilschaufför.89 Låten som uppsatsens 

titel härrör från är “Alltid va på väg”, där Thåström romantiserar rörelsen i sig, förflyttningen, 

snarare än specifika platser: “Tänk att flyta sommardagar / Doften av asfalt i ditt hår / 

Alabamas blinda pojkar sjunger / Tänk en gospelbåt / Tänk nånstans där man inte ifrån / Tänk 

att vakna varje dag som ny / Zagajewskis vackraste rader / å blått blod till alla dom som vill 

ha” (likt “Höghussång” och diverse oden till ställen som Fregatten och Guldregn gestaltas här 

en önskan att återfödas, att bli någon annan). Längre fram: “Tänk att lämna just när dimman 

kommer / Tänk städer som är dina allihop / Tänk att alltid va på väg”.90 Om Pär Rådström 

menar att exilmänniskan har en stark hembygdskänsla och tror på att platser har unika 

kvaliteter, och resan som ett medel för att hitta ett landskap man skulle vara värdig – ja, då 

finns en koppling till önskan att ha städer som är ens egna allihop. Vidare rymmer texten en 

uppenbar paradox – Thåström vill återfödas och bli någon ny, inte rota sig någonstans men 

samtidigt vara hemma överallt. 

     En liknande vägtematik återfinns i “Old Point Bar”: “Låt oss säga att du befinner dig på 

nylagd asfalt / Låt oss säga att du har mindre än en fjärdedel kvar / Till dit du ska / Igår satt 

du på en motellbalkong i Houston / och tittade på när stan svämmade över / Nu rullar du förbi 

oljefälten / lycklig som ett barn”.91 Vi kan också blicka mot en betydligt äldre låt, Imperiets 

“Rock’n’roll e död”: “Genom min kropp / elektricitet / Jag lever mitt liv / på en motorväg”.92 

En beskrivning av rockstjärnelivet på turné. Jag kommer återkomma till detta. Tydlig blir 

också uppfattningen om livet som en resa, som i “Jag är en idiot”: “Jag kom hit ner till jorden 

en kall natt i mars / Jag kom från ett land där du också vart / Jag ställde mej i ledet och dom 

sa så här: / Nu lämnar du oss aldrig, det här blir ditt livs sista färd”. Längre fram: “Alla 
88 Sara Martinsson, “En resa genom litteraturen och livet – En undervisningsmodell av Jack Kerouacs På väg”, 

2011, s. 9. 
89 Cederskog, 2017-10-03. 
90 Thåström, s. 43. 
91 Ibid,, s. 30. 
92 Ibid. s. 221. 
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skuggor längs vägarna är människor jag mött / Alla dom som jag lämnat / när dom legat i 

diket och förblött”.93 I “Ståaldrigstill” slår Thåström fast: “Varje dag av mitt liv / Varje 

andetag tar tid / Jag står aldrig still”.94 I “Kärlek är för dom” beskrivs möten längs vägen: “Jag 

körde neråt mot den gyllene staden / Jag frågade flickorna som stod längs vägen / Dom bara 

stirrade ner i marken och sa: / Min herre ni... ni vet ingenting… / Ni vet ingenting”.95 Så länge 

han är på väg mot den gyllene staden vet han inget, men han måste fortsätta köra för att 

tillskansa sig visdom, vad den nu är. Omar Swartz menar att vägen i sig själv är ett drama och 

inte kan reduceras till något så banalt som sträckan mellan punkt a och punkt b. Thåström ger 

i sin beskrivning av rörelsen och vägen stöd åt det resonemanget. 

     Om livet är en resa blir döden dess slutstation. Tranströmer sätter fingret på just det i “Snö 

faller”: “Begravningarna kommer / tätare och tätare / som vägskyltarna / när man närmar sig 

en stad”.96 Slutstationen eller ankomsten till staden är ofrånkomlig vilket Thåström förkunnar 

i “Om Black Jim”: “så vet jag att dom är demokrater / Det är ett sympatiskt drag dom har / 

Ingen kommer undan / Ingen vet än hur man slipper från”.97 “Saker som hon gör” handlar om 

en kvinna som mördar sin make och gör döden till en annan geografisk plats, liksom hos 

Tranströmer: “Älskling du får önska vad du vill / för vi ska till ett annat land / Hon kysser 

honom varsamt / där han ligger stel och kall / Säger adjö till sin dagbok / med en pistol i sin 

hand”.98 Till och med sin egen död beskriver Thåström i termer av resande i “Kort biografi 

med litet testamente”, men också med samma sakliga ofrånkomlighet som i “Om Black Jim” 

när han vädjar om att slippa begravas på Skogskyrkogården: “Snälla ni, sen när det är dags, 

när mitt nummer kommer upp / Sen när det är dags, när mitt nummer kommer upp / Inte 

halvvägs ut till Farsta / Inte bland alla tallarna där ute”.99 Kanske är det krasst att likna sin död 

vid “ett nummer som kommer upp”, men obegripliga måste konkretiseras, i termer av 

nummerlappar eller vägskyltar. 

 

 

 

93 Thåström, s. 208 
94 Ibid. s. 134. 
95 Ibid. s. 70. 
96 Petter Bengtsson, “Tranströmer når över generationer och nationer”, Flamman, 2004-01-21. 
97 Thåström, s. 87. 
98 Ibid. s. 227 f.  
99 Ibid. s. 64. 
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4.3.2. Ner på terminalen 

“Det finns nåt vackert i varje transithall / Det är så mycket vackert och man vill ha allt” 

sjunger Thåström i “Kaospassageraren”.100 Rörelsen kan symboliseras och förkroppsligas i 

transportmedel och stationer, till exempel i “Spår överallt” där diktjaget går ner till 

Amsterdams tågstation för att se tågen gå.101 I “Främling överallt”, ett porträtt av en 

frånvarande pappa, frågar sig Thåström ifall fadern drömde om “att långa tåg skulle ta honom 

/ långt långt bort”. Ur “Främling överallt” får jag, utifrån hela mitt material, den enda 

upplysningen om Thåströms egen farfar: han var stins i Laholm.102 103 Troligen ingen slump 

att just det nämns. I “Ner mot terminalen” lyder texten: “Jag går ner mot terminalen / Det 

känns som svart-vit gammal film”.104 Tågspåren återfinns också i “Bluesen i Malmö”: 

“Klockan två på natten, öppet fönster / ännu ingen måne som lyser över spåren / Det är 

december / Jag är på besök igen / jag vet inte för vilken gång i ordningen jag står här och 

lyssnar / på containertågen”.105 Det sistnämnda bär för övrigt stora likheter med Tranströmers 

dikt “Spår”: “På natten klockan två: månsken. Tåget har stannat / mitt ute på slätten. Långt 

borta ljuspunkter i en stad, / flimrande kallt vid synranden”.106 

     Fokuset på rörelsen manifesteras av hur fordon nämns och beskrivs. Ur “Som tåg av 

längtan”: “Vi hade våra egna frekvenser / Jag ville aldrig veta vart vi var på väg / Jag satt och 

såg hur regnet slog mot fönstret / Jag bara älskade att få vara med”.107 “Dansbandssångaren” 

är en berättelse om livet på vägarna: “Jag kan varenda bensinstation / mellan Narvik å 

Himmelsfrid / Jag tror jag kan varenda centimeter / mil efter mil efter mil”.108 Samma tema 

återfinns i “Natten för det här”: “Längre västerut och solen kom / en mil norr om Esbjerg eller 

Galveston / oktober när som helst / hade kört hela natten för det här”.109 Ytterligare några 

rader som åskådliggör detta är ur “Beväpna dig med vingar”: “Det finns ett ställe nere i 

hamnen här / Det är just där långtradarna kör förbi / Där nere säger dom att vinden / är som 

bäst å om man önskar / då blåser den dit man vill / Det är som vackrast där på natten / När 
100 Thåström, s. 96. 
101 Ibid. s. 159. 
102 Ibid. s. 82. 
103 Cederskog, 2017-10-03. 
104 Thåström, s. 41. 
105 Ibid. s. 26. 
106 Tranströmer, Tomas Tranströmer – Samlade dikter 1954-1996, s. 72. 
107 Thåström. s. 67. 
108 Ibid. s. 60. 
109 Ibid. s. 38. 
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kristallskeppen kommer in / Man kan se dom från flera mil / om man står på taket där / Du 

ska få se när vi kommer dit”.110 “Karaokebaren” kretsar kring allt Thåström hade kunnat göra, 

men inte gjort, som de tunga transittruckarna han ville köra uppför Stasiukvägarna. Längre 

fram i låten: “Jag kunde seglat dom sju haven / nattportier på ett hotell här mitt i stan”.111 

     Just ordet “hotell” är intressant, då det temporära boendet är en annan symbol för rörelse 

som ofta återkommer. “Din siluett i spegeln / på Hotel du Nord” sjunger han i “Smaken av 

dig”.112 I “Kort biografi med litet testamente” blir han som bekant förälskad på ett hotell i 

Alingsås.113 Och i “Old Point Bar” sitter textjaget “på en motellbalkong i Houston”.114 

     En annan aspekt av rörelsen är hur ofta Thåström sjunger om sin vägran att rota sig, vilket 

också kan konstateras med hjälp av de många referenserna till hotell. I “Söndagmåndagsång” 

låter det: “Alla adresser som jag haft här / Bara Strindberg kan ha haft fler / Nä förresten jag 

tror att jag vinner över honom med.”115 Handlar det om en uppenbar aversion att stanna på 

samma plats, i samma kretsar? Det sistnämnda kan exemplifieras i “Dansbandssångaren”: 

“Tre vänner är allt man behöver / Det var vad du alltid sa / Jag har varit trogen mina tre / i 

hela mitt liv / mina herrtidningar, min bibel / å min sprit”116 

     Svar finns måhända i “Kort biografi med litet testamente”: “Jag har lämnat landet så 

många gånger jag tappat räkningen för längesen / Sanningen är den att jag är typiskt svensk / 

Och jag vet att jag är skyldig till att under många herrans år / Försökt slippa va med mig 

själv”.117 Detta kan ses som en nyckelmening: han har lämnat Sverige oräkneligt antal gånger, 

och vet att han försökt fly från sig själv. I “Imperiets “Kriget med mej själv” räknar Thåström 

upp ett antal faktorer till varför han inte fungerar som människa: “Jag är den felande länken / 

Jag flyger B-52 / Jag är en treackordshora / Jag är hedning, kom rädda min själ”.118 Kanske 

kan flyktbeteendet vara ett försök att slippa konfronteras med verkligheten. I “Över sundet” 

berättas om ett relationssvek vars tänkbara lösning diktjaget gärna lämpar över på någon 

annan: “Om du ska över sundet nån gudsförgäten kväll / Vill du ta med en hälsning, till nån 

väldigt speciell / Vill du ge henne mina bästa och säg till henne sen / att jag alltid varit stolt 
110 Thåström,  s. 49. 
111 Ibid. s. 37. 
112 Ibid. s. 57. 
113 Ibid. s. 64. 
114 Ibid. s. 30. 
115 Ibid. s. 75. 
116 Ibid. s. 60. 
117 Ibid. s. 64. 
118 Ibid. s. 252 
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över att vara hennes vän”. Längre fram: “och du förresten, en sak till, kan du komma ihåg? / 

Jag vet hon tror mitt hjärta är en död och iskall sten / Säg att inget kunde vara mer fel än just 

det”. Det är ett tafatt försök till botgöring, med såväl budbärare som geografisk distans mellan 

diktjaget och mottagaren. Ett slags “det är inte du, det är jag”-tänkande som blir lätt till hands 

för den som inte fullt ut vågar stå för sitt beslut att avsluta en relation, ett sätt att skylla ifrån 

sig: “Jag vet hon letar efter nåt enkelt och rent / Jag vet hon längtar efter nåt jag aldrig kunde 

ge / Men säg att jag hoppas hon hittar nån som kan / Säg att jag hoppas hon hittar nån som 

håller henne varm”.119 

     Men aspekten av att resan, rörelsen i sig kan symbolisera livet på turné är också centralt. 

Thåström har levt på vägarna sedan 1970-talet, turnérat i diverse bandkonstellationer och 

solo. Att raderna “Jag lever mitt liv / på en motorväg” återfinns i låten betitlad “Rock’n’roll e 

död” får inte underskattas. Turnérandet belyses också i “Dansbandssångaren”, först med 

raderna “Ikväll är det min stora / Grand Finale här å sen / har jag bara några hundra mil kvar” 

och längre fram en utfästelse: “Jag kommer hem nu mamma”.120 Häri ligger en möjlig 

förklaring till Thåströms romantisering av rörelsen som inte kan appliceras på Rimbaud, 

Kerouac eller Tranströmer, då dessa inte verkat som turnérande rockmusiker i fyra decennier. 

Tranströmers tillvaro är snarare exempel på det rakt motsatta mot rockstjärnans: poeten levde 

vid sidan av sitt skrivande ett vanligt, borgerligt Svenssonliv med ett dagligt jobb som 

psykolog vid Arbetsmarknadsinstitutet i Västerås.121 Om vardagen blir att förflytta sig från 

plats till plats, och på det möta en publik som dyrkar en, då kanske livet på väg blir dels 

eftersträvansvärt, dels det enda sättet att faktiskt leva. Bob Dylan har varit ute på “Never 

Ending Tour” sedan 1980-talet.122 Att alltid vara på väg är måhända den enda vardag 

rockstjärnor som Dylan och Thåström känner till. 

 

4.3.3. Skebokvarnsvägen 

Vi har hört om tristessen, spelet på monotonin, hur Thåström lämnat Sverige så många gånger 

att han tappat räkningen. När Pär Rådström skriver om hur exilmänniskan romantiserar sitt 

hem och Heidenstam diktar om att han under åtta år längtat till stenarna där barn han lekt – är 

detta överhuvudtaget applicerbart på Thåström? Vid en första anblick tycks svaret vara nej. 

119 Thåström, s. 71 
120 Ibid. s. 60. 
121 Peter Örn, “Till minne av Tomas Tranströmer”, Psykologtidningen, 2015-03-31. 
122 Tyler Wilcox, “The Beginner’s Guide to Bob Dylan’s Never Ending Tour”, Pitchfork, 2020-05-22. 
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Men det finns paradoxala undantag som rymmer en ny dimension av Thåströms syn på sin 

uppväxtmiljö – samma paradoxalitet som Rådström hävdar inryms i exilmänniskan. 

     Albumet som släpptes 2005 döptes till Skebokvarnsv. 209, efter Thåströms 

uppväxtadress.123 Visserligen sätts likhetstecken mellan hem och döden i “Om Black Jim” 

(“Dom kommer från fabriken / för att ta med Black Jim hem”).124 Men andra exempel visar 

upp en annan syn på hemmet. Låten “Brev till 10:e våningen” är central. Vem är brevets 

mottagare? Är det ens en person ur Thåströms förflutna, som en barndomsvän från 

trappuppgången bredvid, eller är det bara barndomen förkroppsligat, det förflutna han försökt 

hålla ifrån sig men slutligen kapitulerar inför: “Du har väl hört att jag flyttar hem igen i vår / 

Synd att du aldrig kunde komma ner och hälsa på”? Oavsett mottagare är anslaget att 

Thåström skickar ett brev till sitt förflutna för att avisera sin stundande hemkomst. Minnena 

av uppväxtens tristess och monotoni finns visserligen kvar (“Och hur många timmar har man 

väntat / där nere på stationen / på nån eller nåt som aldrig, aldrig kommer?”) men 

kompletteras med ett nästan romantiskt skimmer. Han erkänner till och med den 

sentimentalitet Pär Rådström menar definierar exilmänniskan: “Det är kväll här och jag har 

fyllt mitt huvud med tingeling / Man blir sentimental av ingenting / Tungt sjukhus på 

Rågsvedsgården / och söndagsfyllorna på Skebohov / Kommer du ihåg? / Och Lena 

Plingplong var bara sjutton år”. Längre fram: “Är det is på fotbollsplan i år? / Står 

trettonvåningshuset kvar där det stod när jag drog? / Jag minns en massa fester där hos Elton 

på balkongen / Det var där jag rökte braj för första gången”. Visst, som ung stod Thåström på 

stationen och väntade på något som aldrig kom. Men mot slutet av låten är perspektivet ett 

annat: “Om linje 19 tar mej hela vägen ut / Om den här vintern nånsin nån gång kommer att ta 

slut / så ses vi nån dag där längst upp i tornet”.125 

     En annan låt från Skebokvarnsv. 209 är “The Haters”, berättelsen om punkåren med Ebba 

Grön, också den med ett romantiskt skimmer av en tid som sedan länge flytt: “Vi byggde vår 

stil på en helig allians / av tre ackord och sur Tirnave / Det sistnämnda var Systembolagets / 

just då billigaste medicin / med en pikant smak av terpentin”.126 Det upprepade mantrat “Det 

var vi som var The Haters i en dag” beskriver en epok som Thåström satt punkt för. På så sätt 

blir det enklare att vara nostalgisk. The Haters är livet Thåström levde före decennier på 

turné, innan han bodde i Berlin och Amsterdam och svek en vän i Mexiko City.  

123 Quetzala Blanco, “Här föddes svensk punk”, Expressen, 2005-11-16. 
124 Thåström, s. 87. 
125 Ibid. s. 73f. 
126 Ibid. s. 83. 
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     I “Söndagmåndagsång” framträder en uppenbar insikt över tidens förgänglighet. Men 

Thåström verkar inte bara registrera utan också acceptera faktumet. “Det är ett party nere på 

gatan / men jag ska inte gå / När man levt så här länge är det / som om man vart på allihop”. 

Han noterar ett tidens brott mellan då och nu (“Folk jag inte sett sen nån gång när vi var punk 

/ Men jag är glad att se att dom lever / och tiden stannar en sekund”) men verkar också 

acceptera att begreppet hem, liksom i “Brev till 10:e våningen”, trots att det är detsamma fått 

en ny laddning: “Man vet att man är hemma för stan är likadan / Man vet att man är hemma / 

men det är ändå inte samma sak”. Till det yttre har inget förändrats, men diktjagets egen 

föreställning om hemmet är vitt skild från förr.127 

     “Aldrig av med varandra” är en berättelse om en kärlek som flytt och återvänt. Den 

biografiska läsaren kan dra kopplingar med Thåströms egna relation till skådespelerskan 

Amanda Ooms – kvinnan han var ihop med som ung och återförenats med på senare dagar 

efter att båda fått barn på varsitt håll (även om detta inte är primärt utifrån den tematiska 

kritiken som fokuserar på det litterära subjektet snarare än subjektet utanför)128: “Vi blev ett 

nöjesfält som aldrig stängde / Vi blev romdränkta nätter / Ingenting att skriva hem om / Vi 

blev den blinde leder den blinde / Vi blev den som springer vilse vinner / Men vi blev aldrig 

av med varandra”.129 Efter tio års irrfärder kunde Odysseus återförenas med sin Penelope. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 Thåström, s. 75. 
128 Lisa Nylén, “Amanda Ooms: "Det var jävligt tungt att vakna upp med två barn med fel man’”, Hänt, 

2015-03-10. 
129 Thåström, s. 32. 
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5. Avslutande diskussion 
Det hela började med en revolt. Namnet The Haters vittnar inte om en grupp tonårskillar i 

perfekt samklang med tillvaron. Den unge Thåströms längtan bort drevs främst av att vilja 

bort från vardagstristessen och göra uppror mot det borgerliga och konventionella. 

Mardrömmen, att bli som sina föräldrar – “Det e inget liv, det e slaveri” – fick inte bli 

verklighet. Alkoholen blev en flykt redan då, i form av “Systembolagets billigaste medicin”. 

Men det som från början var ett uppror och en längtan från har mer och mer handlat om 

annat, också. Efterhand kom längtan till att få större utrymme. Liksom Tomas Tranströmers 

geografiska poesi – texter förankrade i olika konkreta platser – är Thåströms texter en resa 

runt i världen, men sällan till de mest förväntade turistmålen. Industrilandskap, Stasiukvägar 

och städer bakom forna järnridån. 

     Min konceptualisering av längtan bort innefattar även en tredje aspekt, som jag menar 

kommit att bli den mest centrala: rörelsen i sig. Den ligger som ett raster över tematiken: utan 

rörelsen blir varken längtan från eller till möjlig att förverkliga. Thåström är en rockmusiker 

som levt livet på motorvägarna. Här manifesteras aversionen mot att stå still, också i de 

frekventa referenserna till transportfordon och temporära boendeformer. Om längtan bort är 

en nödutgång ur konventionernas hus, skulle nog den konventionellt lagde se med skepsis på 

Thåströms livsstil och ideal. Eller? “Jag har lämnat landet så många gånger jag tappat 

räkningen för längesen / Sanningen är den att jag är typiskt svensk” sjunger han i “Kort 

biografi med litet testamente”. Utifrån en svensk kontext, finns det något mer konventionellt 

än att drömma sig bort från regn och kyla? “Only country where the clouds are interesting” 

sjöng punkbandet The Stranglers.130 Ett av Sveriges stora litterära epos är Vilhelm Mobergs 

utvandrarsvit. Drömmen om Amerika kombinerat med ledan över åkrar där grödan aldrig 

växer är väl inkapslat i nationalsjälen?131 

     Oaktat detta, måhända ett sidospår, det är lätt att tänka sig konventionens skeptiska 

ögonbryn höjas gentemot rockstjärnan på turnén utan slut, han med fäbless för nylagd asfalt, 

sjaskiga motell och rökiga barer i hamnkvarter. Den kritiske kan till och med hävda att 

tematiken bottnar i en omogen verklighetsflykt, en trotsigt barnslig vägran att rota sig och ge 

sig i kast med tillvaron på riktigt. Som en vuxen. Är det så bra att fly, att aldrig kunna stanna 

någonstans? Handlar det rentav om en flykt från verkligheten, en flykt från att vara den 

felande länken? Thåströms syn på livet och sig själv är ju emellanåt ganska dyster. Sättet 

130 The Stranglers, “Sweden (All Quiet on the Eastern Front)”, Genius, 1977.  
131 Vilhelm Moberg, Utvandrarna, Stockholm 2015 [1949]. 
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diktjaget i “Över sundet” söker botgöring efter ett svek men likväl behåller distansen vittnar 

om en ovilja att möta verkligheten och dess utmaningar. 

     Det hela kokas ner till hur vi som människor ser på livet. “Baby, we were born to run” 

konstaterade Bruce Springsteen.132 Är människan verkligen skapt för att stå still? Varför är 

femtioårskris ens ett begrepp? Kan inte livet istället ses som en ständig rörelse, ett turnérande 

som man förhåller sig till i större eller mindre utsträckning? Thåströms längtan bort behöver 

inte vara en flykt från verkligheten. Det kan snarare röra sig om en flykt till den – en jakt på 

själva livet. Vilken gåva värderar Thåström högst i världen enligt “Stjärna som är din”? Att 

seglen ska ta den han beundrar till oupptäckta planeter.  

     Längtan bort och drömmen om det andra är sökandet efter en mer autentisk tillvaro, 

bortom konventioner och borgerlig bekvämlighet. En strävan mot en mer autentisk upplevelse 

av verkligheten, turnén på jakt mot den totala klarheten. Är total klarhet omöjlig att nå? 

Kanske, i sådana fall blir turnén never ending. Flyktsodan kan vara drömmen om något annat, 

en ovilja att ta ansvar och rota sig men också vara det närmaste vi kommer ett sanningselixir. 

Fortsätt å va rebell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 Bruce Springsteen, “Born to Run”, Genius. 1975. 
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