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Abstract 

The literary exile as a catalyst to Nelly Sachs poetry 

German-Jewish Nobel Prize laureate Nelly Sachs is remembered for her poetry written while 

in exile in Sweden. In this essay I have tried to examine how the exile situation shaped her 

poetry and what different kinds of stages the poetry went through. For example - how it 

went from being dark and painful when concerning the holocaust, into light and hopeful 

with reconciliation during the last years of her life. The exile turned out to be a catalyst to 

her poetry.  
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Inledning  

Bakgrund 

Genom denna studie skulle jag vilja bidra med nya infallsvinklar och nytt stoff till forskningen 

kring exillitteratur, i detta fall främst kring Nelly Sachs. Dessutom hoppas jag att kunna väcka 

ett större intresse kring Sachs diktkonst och därmed introducera fler människor för hennes 

verk. Enligt Aris Fioretos är Sachs en författare vars ”författarskap kommit i skymundan på 

senare år”, vilket enligt min mening är olyckligt då hon varit en av 60-talets mest 

framstående poeter. Efter att knappt ha uppmärksammats i hemlandet Tyskland, sker i 

början av 1960-talet en stor förändring i Nelly Sachs författarkarriär: hon får ta emot priser 

och hedersbetygelser. Hon blir kontaktad av andra författare och av kritiker, genom allt 

detta får hon en ny framtoning som den stora: ”fullföljaren av den tyska lyriska traditionen 

och som den tyska landsflyktiga diktens främsta företrädare.”1 Det är denna förändring i 

Sachs författarskap som väckt mitt intresse och som är upprinnelsen till denna uppsats. År 

1966 tilldelas Nelly Sachs Nobelpriset i litteratur tillsammans med Shmuel Josef Agnon.2 

Syfte  

Syftet till denna uppsats är att undersöka och att försöka visa hur exilsituationen blev en 

katalysator för den poesi som Nelly Sachs skulle skriva och bli ihågkommen för. Det jag vill få 

svar på är hur ett författarskap påverkas av att hamna i exil. Nu ämnar jag inte hitta ett 

entydigt svar för alla exilförfattare. Nelly Sachs har jag valt då hennes författarskap i exil 

skapar någonting unikt och då hon var en författare som tillbringade många år i exil och som 

var väldigt produktiv under dessa år. Därmed finns mycket material att ta del av vilket är 

fruktbart för min undersökning.  

 

 

 

                                                             
1
 Sachs, Nelly, Samlade dikter, svensk översättning: Rolf Moberg, Stockholm Månpocket, 2001, S 16. 

2 Ibid. 
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Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i två kapitel. I det första har målet varit att presentera begreppet 

exil och främst den sorts exil som rör Nelly Sachs. Sedan introducerar jag Sachs liv och 

författargärningar.  

I min hypotes nedan förklarar jag ett antagande angående förhållandet mellan Sachs privata 

liv och hennes lyriska verk. Denna hypotes kommer att diskuteras och problematiseras. I det 

andra kapitlet berörs språket och jag diskuterar kring hur en författare kan finna ett 

alternativt hem i sitt modersmål. Jag resonerar även kring hur språket och litteraturen kan 

förändras och utvecklas då en författare, som Sachs - blir tvingad att gå i exil. 

Fortsättningsvis ges en kortare inledning och översikt över hennes lyrik: jag introducerar kort 

skillnader mellan Sachs lyrik före exilen och den som skrevs i exil. Tolkningen att exilen var 

den utlösande faktorn för Nelly Sachs egenartade lyrik, som kom att bli hennes stora 

genombrott presenteras. Därefter presenterar jag tre dikter som jag valt att tolka och 

analysera och som är representativa för olika stadier i Nelly Sachs författarkarriär. Dessa tre 

dikter presenteras var för sig och följs av en analys och en kommentar. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattande diskussion. 

Hypotes/Antagande 

Relationen och samspelet mellan Nelly Sachs liv och diktverk är en intressant aspekt att 

studera eftersom jag antar att exilerfarenheten i stor utsträckning präglat dikterna och 

därmed författarskapet. Exilerfarenheten satte troligtvis även spår i identitetsprocessen då 

Sachs blev mer intresserad av sitt ursprung i exilen och detta intresse påverkade val av 

teman i hennes verk.  

Teori och metod 

Min metod är en närläsning och textanalys av Nelly Sachs diktkonst som jag kommer att 

tolka och undersöka med hjälp av min utvalda litteratur. 

Enligt min mening går någonting viktigt förlorat om man ser Nelly Sachs exillitteratur endast 

som text, utan att vilja släppa in författaren bakom den. Detta eftersom författarens 

biografiska och historiska omständigheter är så framträdande i hennes diktning. Att hon 
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tvingats fly från sitt hemland är dessutom vad som enligt mitt antagande startat den 

skapande motor som bidragit till hennes verkutveckling. Inom litteraturvetenskaplig 

forskning finns motstridiga ståndpunkter gällande författarens biografi som relevant källa för 

tolkningen av dennes litterära alster. Det finns forskare som stödjer min ovanstående 

mening, men också andra som argumenterar mot, exempelvis Roland Barthes som i sin essä 

The Death of the Author, inte anser att författaren bakom ett verk är relevant att ta hänsyn 

till vid läsning av litteratur.3 Roland Barthes essä innebär en problematisering av min 

ståndpunkt, vilket gör den relevant för min argumentation genom uppsatsen. Även 

författarna till min övriga litteratur har haft en åsikt, både för och emot den som jag delar.4 

Jag kommer på olika sätt redogöra för dessa skilda meningar, stödja mig på de som jag delar 

och föra en dialog med de vars mening jag inte delar. Jag anser det vara viktigt att 

uppmärksamma båda dessa olika synsätt för en rik och nyanserad diskussion.  

Avgränsning 

Vid läsningen av Nelly Sachs dikter och även av texter skrivna om henne som individ och 

författare, återkommer nästan alltid temat judendomen. Jag kommer inte att i någon större 

mån beröra religionen, men det är intressant för min undersökning att - Sachs som var 

assimilerad judinna, främst i exilen började intressera sig för den judiska mystiken, Kabbalan 

med urkunden Zohar och Chadissmen.5 Detta kommer jag endast att beröra i samband med 

analysen av dikterna. 

Förintelsen är likaså ett ämne som ständigt är närvarande i Nelly Sachs diktning, och som kan 

sägas vara det mest centrala temat i hennes diktning. I förhållande till Förintelsen kommer 

jag främst undersöka hur den närvarar och framställs i Sachs diktning och även ytligt beröra 

dess biografiska aspekt i förhållande till författaren. Förintelsen som en historisk händelse 

kommer jag inte beröra.  

                                                             
3 Min kommentar: denna essä ingår i samlingen som följer här: Roland Barthes, översättning till engelska av 
Stephen Heath, Image Music Text, Fontana Press, London, 1977, S 147. 
4 Min kommentar: Det vill säga: Olsson, Fioretos, antologin om Nelly Sachs vid namn Bokstäverna jag färdas i 
(med olika bidragande skribenter) i redaktion av Anders Olsson, Brodsky och Said (se litteraturlista). 
5 Min kommentar: Aris Fioretos, Olof Lagercrantz och Anders Olsson går i sina respektive böcker närmre in på 
detta ämne och förklarar om den judiska mystiken och Sachs senare intresse för den. Om detta kan man läsa i: 
Olsson, Ordens asyl S 129-130, Fioretos Flykt och förvandling Nelly Sachs, S 160, S 162-166 samt S 168-173 och 
Lagercrantz Den pågående skapelsen S 42 och på sidorna 53-59 kan man läsa mer om kristna och judiska 
influenser i hennes diktning enligt Lagercrantz mening. 
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Jag kommer att nämna verk skapade av Sachs före tiden i exil, dock kommer jag inte gå 

närmre inpå dem utan istället förhålla mig till och undersöka verk skrivna under hennes tid i 

exil.  

Begreppet exil 

Då Sachs liv är del utav en yttre exil, en ofrivillig sådan, kommer jag att skriva utifrån det 

faktum. Skillnaden mellan inre, frivillig exil, och yttre, ofrivillig exil diskuteras av Anders 

Olsson i boken Ordens asyl - en inledning till den moderna exillitteraturen där han är noga 

med att dra en distinkt linje mellan den som tvingats i exil för sin överlevnads skull och den 

som valt att resa frivilligt.6 

Till skillnad från turisten och bildningsresenären reser inte den landsflyktige bort för 

att återkomma. Det är brytningen med ursprungen och den litterära gestaltningen av 

detta brott som här står i centrum.7 

Olsson demonstrerar att 1900-talet utgör en värdig och avgränsad period för forskning kring 

exillitteratur, och jag delar hans mening. Då- exil är, som han uttrycker det, enligt tradition 

förknippat med ”avståndets smärta”. Vår samtid har resulterat i förminskade avstånd länder 

och människor emellan, genom möjligheter att enkelt resa och förflytta sig från en plats till 

en annan. Transportkommunikationerna och kostnaderna för dessa har gjorts tillgängliga för 

gemene man. Därigenom har exilbegreppet till större del urholkats vid jämförelse med förra 

seklet. Därför är det enligt min mening relevant att undersöka en exilförfattare som Nelly 

Sachs som var verksam fram till år 1970, under den period då ”avståndets smärta” 

fortfarande existerade som en viktig faktor.8 

Tidigare forskning 

Joseph Brodskys essä The Condition We Call Exile och Edward Saids essäsamling Från exilen 

ses ofta som de två mest inflytelserika texterna vid läsning av exillitteratur, inte minst på 

grund av att deras författare anses vara några av vår tids största intellektuella med egna 

erfarenheter av exil.  Deras essäer är därför självskrivna i min litteraturlista. Författaren och 

                                                             
6
 Anders Olsson, Ordens asyl – en inledning till den moderna exillitteraturen, Albert Bonniers Förlag, 2011 

7
 Ibid, S 10. 

8 Ibid, S 11. 
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akademiledamoten Anders Olsson är därtill en av de svenskar som intresserat sig mest kring 

exillitteratur, även kring Nelly Sachs och hennes lyrik. Olssons bok Ordens asyl – en inledning 

till den moderna exillitteraturen är därför en av mina huvudböcker i denna uppsats. Jag har 

även besökt ett högre seminarium då Olsson presenterade just Ordens asyl.9 Olsson har även 

varit redaktör för Bokstäverna jag färdas i: en antologi om Nelly Sachs där ett flertal 

framstående intellektuella bidragit med material.10 Aris Fioretos är en annan författare som 

också forskat mycket kring exillitteratur och Nelly Sachs. Han har skrivit bildbiografin Flykt 

och förvandling: Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm där han på ett ingående sätt 

undersöker hennes liv och diktning. Olof Lagercrantz har skrivit Den pågående skapelsen: en 

studie i Nelly Sachs diktning.11 Ruth Dinesen har skrivit Nelly Sachs: en biografi på danska. Till 

vilken det även finns en tysk översättning: Eine biographie/Ruth Dinesen; aus dem Dänischen 

von Gabriele Gerecke. Dinesens bok har jag inte inkluderat i denna uppsats, men anser ändå 

den vara viktig att nämna.12 Det finns självklart mer litteratur, dock har jag inte funnit någon 

studentuppsats författad med fokus på Nelly Sachs. 

 

Kommentar till valet av översättning  

Nelly Sachs dikter skrevs på tyska och många verk om henne är också skrivna på tyska men 

även på andra språk som exempelvis danska.13 Då mina kunskaper i tyska eller danska inte är 

tillräckligt goda har jag valt svenska översättningar. Både Anders Olsson och Aris Fioretos, 

och även Gunnar D Hansson som skrivit om Nelly Sachs i inledningen av Nelly Sachs Samlade 

dikter, har hämtat fakta ur Dinesens biografi om Sachs. Deras översättningar är det närmsta 

jag har kunnat komma hennes diktning och fakta om hennes liv. 

 

 

 
                                                             
9 Min kommentar: Det högre seminariet ägde rum den 29 november 2011 på Södertörns Högskola. 
10 Bokstäverna jag färdas i: en antologi om Nelly Sachs/i redaktion av Anders Olsson, Stockholm Themis, 2001  
11 Lagercrantz, Olof, Den pågående skapelsen: en studie i Nelly Sachs diktning, Wahlström & Widstrand, 
Stockholm 1966  
12

 Min kommentar: anledningen till det kan ses under rubriken ”Kommentar till valet av översättning”. 
13 Ruth Dinesen, Nelly Sachs – en biografi, After hand, 1993 
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Första kapitlet - Författaren och personen Nelly Sachs 

Trots att min intention inte är att skriva en biografisk uppsats om författaren Nelly Sachs, vill 

jag poängtera att privatpersonen och författaren i detta fall är starkt sammanflätade och 

ytterst svåra att åtskilja. I de nedanstående avsnitten redogör jag för viktiga händelser i 

Sachs liv samtidigt som jag, med stöd från min litteratur, argumenterar för på vilket sätt 

dessa är viktiga för en djupare förståelse av hennes författarskap i exil. 

Leonie Sachs som var mer känd som Nelly Sachs, föddes den 10 december 1891 i Berlin, 

Tyskland och gick bort den 12 maj 1970 i Stockholm, Sverige. Som femtonåring mottog hon 

Gösta Berlings saga i födelsedagspresent. Selma Lagerlöf kom sedermera att bli hennes stora 

förebild och motiv för beundran. År 1921 gav Sachs ut boken Legenden und Erzählungen 

(”Legender och Berättelser”) som hon dedikerade och skickade till sin idol Lagerlöf. Samma 

ritual upprepades var gång hon blev publicerad i en tidning eller tidskrift. Selma Lagerlöf 

svarade den unga fröken Sachs och tackade artigt. De två kvinnorna var båda fullkomligt 

ovetande om att detta blygsamma upprättande av kontakt flertal år senare skulle resultera i 

en aktion som räddade livet på Nelly Sachs och hennes mor Margarete Sachs. I sista stund 

lyckades nämligen de två kvinnorna undkomma Förintelsen genom att ta ett av de sista 

flygen som avgick från Berlin till Stockholm, den 16 maj 1940. 14 I början på samma månad 

hade Nelly Sachs fått en inkallelse till ”arbetsläger”.  Sachs hade då även kallats in till 

Gestapo där hon mottagit en bit papper med besked om hennes ”nummerordning”. Det var 

en sifferkombination som senare skulle ha tatuerats in på hennes underarm om hon inte 

hade lyckats fly från Tyskland.15 Vid besöket hos Gestapo drabbades Nelly Sachs av kraftig 

ångest, så kraftig att hon svettades genom sin handske och gjorde den tidigare nämnda 

sifferkombinationen otydlig. En polis skällde ut henne och skrämde henne ytterligare, men 

vid ett förhör senare under dagen blev Sachs lugnad av en godhjärtad högre tjänsteman. Han 

talade om för henne att hon inte behövde vara rädd och att hon skulle ringa honom ifall hon 

råkade i fara.  Dagen då Sachs skulle infinna sig för transport till arbetslägret, kontaktade hon 

denne högre tjänsteman, som rådde henne att riva sönder inkallelseorden och att 

omedelbart ta flyget till Sverige. När hon meddelade honom att hon redan köpt tågbiljetter, 

informerade han henne om att det inte gick att komma ut ur landet via tåg och att flyg var 

                                                             
14

 Sachs, samlade dikter, S 12. 
15 Fioretos, Flykt och förvandling: Nelly Sachs, S 102. 
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den sista utvägen. Tack vare hans råd, undkom Nelly Sachs och hennes mor de nazistiska 

lägrens fasor.16  

Anders Olsson förklarar att den svenska flyktingpolitiken i princip inte existerade vid denna 

tidpunkt.17 Räddningsaktionen gick endast igenom tack vare privatpersoners insatser; med 

hjälp av en vän hemifrån – Gudrun Dänhert – och genom framstående individer i Sverige 

som kunde bidra med ekonomiskt stöd och försäkra att Sachs och hennes mor skulle sköta 

sig i det nya landet.18 Aris Fioretos skriver att Nelly Sachs vän Dänhert tidigare hade besökt 

Sverige och Prins Eugen för att försöka hjälpa Nelly Sachs att fly från Tyskland. Prinsen 

hjälpte Dänhert att få kontakt med det svenska utrikesdepartementet och som medlem av 

kungahuset gick han, tillsammans med Selma Lagerlöf som ledamot av Svenska Akademien, i 

godo för Nelly Sachs. Trots dessa två inflytelserika personers rekommendationer var kraven 

för att släppas in i Sverige många och svåra att uppfylla.19 Aris Fioretos nämner ett av flera: 

”*e+ftersom flyktingar inte erhöll arbetstillstånd krävdes ett intyg som garanterade en 

tillfredställande ekonomi på 200 à 225 kronor per månad.”20 Flertal framstående individer 

gick med på att ge regelbundna bidrag så att de två damerna Sachs kunde komma till 

Sverige, stanna kvar och därmed räddas från döden.21 

Nelly Sachs var ett ensambarn som växte upp i ett av Berlins trendiga kvarter.22 Den 

välbärgade familjen Sachs var assimilerade judar och därmed hade Nelly Sachs inte något 

djupare förhållande till sin judiska identitet eller till religionens traditioner. Hon började dock 

intressera sig för delar av den judiska mystiken under 1930-talet, - och i betydligt större 

utsträckning under sin långa tid i exil. 23 Före flykten hade hon skrivit en bok och cirka 300 

dikter, efter flykten var hon ännu mer produktiv. År 1966 i samband med hennes 75-årsdag 

hade germanisten Walter Berendsohn i uppgift att sammanställa en bibliografi. Nelly Sachs 

hade bestämt uttryckt en önskan om att ”hela hennes verk före 1940 i Tyskland skulle 

                                                             
16

 Ibid S 101, 109. 
17

 Olsson, Ordens asyl, S 129. 
18 Min kommentar: flykten, räddningsaktionen och människorna som var inblandade i den kan man läsa närmre 
om i: Fioretos Flykt och förvandling: Nelly Sachs, S 43, S 101-110. 
19 Fioretos, Flykt och förvandling: Nelly Sachs, S 106. 
20 Ibid. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid, S 20. 
23 Olsson, Ordens asyl, S 129. 
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uteslutas”.24 Det kan tyckas vara ett stort beslut att ta, men det tyder på att Sachs såg sig 

själv som en pånyttfödd diktare som ville distansera sig från det hon skrivit före exilen.  

Trots allt elände som ledde henne i exil, åstadkommer den som Anders Olsson konstaterar: 

”allt för henne som författare”.25 Olsson skriver att Nelly Sachs blir ”förintelsens och judiska 

ödets diktare, exilens och alla landsflyktigas poet och till sist en samtida modernistisk 

lyriker.”26 Han skriver att en smärtornas eon påbörjas i samband med diktsamlingen I dödens 

boningar där Sachs sätter prägel på sin kommande diktning som färgas av ”häftiga 

övergångar mellan mörker och ljus. Denna ’eon’ inleds på ett akut sätt med hennes flykt från 

Berlin”.27 Plötsligt hade Nelly Sachs livsuppdrag blivit att ge röst åt det judiska folket som 

tystats. Olsson citerar ett brev från 1943 där Sachs kallar sig: ”den hemlösa, som skulle vilja 

ge uttryck åt sorgen över sitt folk”.28 Den senare delen av 1942 och början på 1943 läste 

Nelly Sachs rapporter från dödslägren där hon upptäckte att vänner och bekanta fanns 

med.29 Dessa rapporter fick henne att ta till ordets makt. I ett brev som Olsson citerar 

uttrycker sig Sachs så här: 

En Dante, en Shakespeare skulle behövas för att visa upp denna avgrund för 

mänskligheten, men så måste en svag kvinna göra det. Att det blev jag som skrev allt 

detta är fullkomligt ovidkommande, det är det judiska folkets röst som talar och 

därmed punkt.30  

Inre och yttre exil 

Poeten, kritikern, litteraturforskaren och ledamoten av Svenska akademien – Anders Olsson 

skriver i boken Ordens asyl – en inledning till den moderna exillitteraturen: ”ordet exil 

kommer av latinets ’exsilium’ som betecknar landsförvisning, såväl själva fördrivningen från 

hemlandet som tillståndet att vara i landsflykt. Denna ’hårda’ klassiska betydelse hos 

begreppet vet varken av någon ’frivillig’ eller någon ’inre’ exil, vilket man ofta talar om i våra 

                                                             
24

 Fioretos, Flykt och förvandling: Nelly Sachs, S 145. 
25

 Olsson, Ordens asyl, S 128. 
26 Ibid. 
27 Ibid, S 129. 
28 Ibid, S 130. 
29 Ibid, S 129. 
30

 Olsson, Ordens asyl, S 130. Min kommentar: i Olssons fotnot angående detta brev skriver han så här: ”brev 
till Gudrun Harlan från 18 maj 1946. Min övers. Citerat efter Peter Selg, ’Alles ist unvergessen’. Paul Celan und 
Nelly Sachs, 2008, s 55.” 
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dagar. Den klassiska exilen är påtvingad, ett straff som den enskilde är underkastad.”31 

Olsson talar om två olika sorters exil. Den första kallar han för inre exil, frivillig exil för att 

förtydliga. Denna typ av exil bedrevs av författare som frivilligt lämnade sitt hemland för att 

ta del av det blomstrande konstklimatet i en metropol som Paris bland andra. Det har även 

funnits författare som självmant gått i exil då de känt sig som främlingar i sitt eget land. 

Exempelvis författaren Dubravka Ugresic, efter att ha haft åtskiljiga meningar mot sin regim 

angående deras agerande i samband med Balkankriget.  

Den andra typen av exil, det vill säga - den yttre, är en exil som blivit påtvingad då personen i 

fråga varit tvungen att fly sitt hemland på grund av yttre omständigheter, i Nelly Sachs fall 

var judeförföljelserna anledningen till flykten. Olsson förklarar att det yttre exilbegreppet 

som han använder sig utav i Ordens asyl och som jag tar del av i min uppsats, kännetecknas 

av att flykten från hemlandet har varit påtvingad samt smärtsam då exilantens rötter ryckts 

upp.32 Han menar att den yttre exilen på ett djupt plan påverkar ”identitet, språk och 

tänkande”.33  

Författaren, författarskapet och relationerna de emellan: olika 

uppfattningar 

Som nämnts ovan anser Olsson att något går förlorat om man bortser från bakgrunden 

relaterat till en författare som tvingats i exil. Sachs språk och tänkande förändrades i 

samband med exilen och likaså påverkades hennes personlighet – hennes identitet, av 

flykten från sitt hemland. Detta kommer jag att utveckla ytterligare senare i uppsatsen, då i 

samband med analysen av de dikter jag valt. 

Anders Olsson skriver i bokens inledande kapitel: ”Att läsa exilens litteratur”: ”*e+xilen har 

aldrig haft en så massiv inverkan på skönlitteraturen som under 1900-talet” 34 Han utvecklar 

sitt resonemang genom att fastslå att en stor del av världens mest betydelsefulla litteratur 

har skrivits i exil där författarna till verken på ett flertal olika sätt har gett röst åt 

landsflyktens ofta svåra villkor. Olsson förtydligar att exillitteratur baserat på detta faktum 

                                                             
31 Olsson, Ordens asyl, S 25. 
32

 Ibid, S 9. 
33

 Ibid. 
34 Ibid, S 7. 
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inte nödvändigtvis behöver läsas på andra premisser än annan litteratur. Dock har han 

konstaterat att villkoren för hur ett exilverk har kommit till, att dess bakgrund - från första 

bokstav ofrånkomligt blir en del av verket. Läsaren skulle kunna bortse ifrån bakgrunden till 

uppkomsten, men Olsson menar att dess kunskap berikar läsningen.  

Han frågar sig om ”litteraturforskningen idag har så många fler angelägna uppgifter än att 

visa den inneboende konflikten i all skönlitteratur mellan historiskt och estetiskt värde.” Han 

fortsätter: ”Man kan å ena sidan bara fråga sig om det finns något rent estetiskt värde, å 

andra sidan om den litteratur som bara har ett historiskt värde alls förtjänar vår 

uppmärksamhet”. Olsson menar att exilen sätter djupa spår i den berörda författaren på ett 

sätt som är svårt att komma ifrån, detta faktum blir författaren ”underkastad” samtidigt som 

denne bör försöka komma ifrån detta i sin litteratur. Olsson konstaterar att ”teckna denna 

dubbla rörelse är en svår och utmanande uppgift”.35  

Roland Barthes är av annan mening än min vilket hans essä The death of the Author ur 

essäsamlingen Image Music Text vittnar om. Enligt hypotesen som jag driver i denna uppsats 

är författare och verk tätt sammanflätade och verket existerar endast tack vare författaren 

och dennas biografiska historia. 

Barthes tycks anse att en författare ”dör” efter det att dennes text är sammanställd. Som jag 

har förstått det menar Barthes att all litteratur är del av en gigantisk intertextuell vävnad där 

tidigare skrivna litterära texter är sammanflätade och att det därmed i princip är omöjligt för 

en författare att skapa någonting nytt eller att ha ”en egen” röst. Han anser att man inte ska 

ha författaren, dennes bakgrund eller intentioner i åtanke vid läsning av litteratur. Vid ett 

tillfälle skriver han att om man ”låser fast” texten vid en författare så begränsar man den.36 

Barthes menar att det oftast läggs för mycket fokus på författaren istället för att bara se till 

texten som text, eller främst som han slutligen konstaterar - till läsaren av texten. Enligt 

Barthes ger läsaren liv åt texten. ”The birth of the reader must be at the cost of the death of 

the Author.”37 Han skriver även att det är språket som agerar i texten och inte författaren.38 

Han påstår att en text inte har en specifik mening, eller något meddelande från författaren 

                                                             
35 Ibid. 
36 Heath, Stephen, Roland Barthes, essän The death of the Author ur Image Music Text, Fontana Press, London, 
1977, S 147. 
37

 Ibid, S 148. 
38 Ibid, S 143. 
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som vi läsare ska tyda, utan att den består av en mängd olika sorters texter, där ingen är 

originell, där alla texter är sammanflätade samtidigt som de kontrasterar mot varandra.39 

Dessa ståndpunkter blir problematiska i relation till Nelly Sachs vars diktning, enligt Olof 

Lagercrantz: ”är förankrad i en bestämd historisk situation.”40 Lagercrantz delar min mening i 

form av att Sachs ”utveckling är betingad av hennes situation.”41 Överlag är det enligt min 

mening svårt att ”döda” en exilförfattare, framförallt en sådan som Sachs vars exilerfarenhet 

och livshistoria har satt spår på all litteratur hon producerat i exil. Även exilförfattaren och 

litteraturprofessorn Edward Said ansåg att språk inte endast kan stå för sig självt, utan att 

det i högsta grad är präglat av författarens erfarenhet.42 Avslutningsvis står jag fast vid att en 

exilförfattare som berörs av det yttre exilbegreppet alltid är präglad av sitt förflutna.  

Andra kapitlet 

Språket som hemvist 

Joseph Brodsky resonerar i sin essä The Condition We Call Exile kring språk och språket som 

exilförfattarens främsta hem.  

*…+ Which all one is left with is oneself and one´s language, with nobody or nothing in between. 

Exile brings you overnight where it would normally take a lifetime to go. *…+ *T+o be an exile 

writer is like being a dog or a man hurtled into outer space in a capsule (more like a dog, of 

course, than a man, because they will never retrieve you). And your capsule is your language.43 

Brodsky menar att exilsituationen är någonting som tvingar författaren att omvärdera sitt 

förhållande till det egna modersmålet. Han skriver om språket i relation till författaren: 

”From being his, so to speak, sword, it turns into his shield, into his capsule.”44 Brodsky anser 

att en exilförfattare ofta drar sig tillbaka till sitt modersmål då det är en trygg plats – detta 

representerar en reaktion på att bli tvingad i exil, som han definierar som en slitande 

upplevelse. Att tvinga en människa i exil jämför Brodsky med: att tvångsmässigt skicka upp 

en hund i rymden, och aldrig ge den lov att återvända hem. Då denna exilförfattare aldrig 

                                                             
39 Ibid, S 146. 
40 Lagercrantz, Den pågående skapelsen, S 35. 
41 Ibid, S 94-95. 
42 Said, Från exilen, S 17. 
43

 Brodsky, Joseph, The Condition We Call Exile, On Grief and Reason. Essays, New York: Farrar, Straus and 
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kommer att få återvända hem, menar Brodsky att ett ”hem” skapas i språket istället då det 

är en stark förbindelse till hemlandet, till det som varit. En förbindelse som ingen kan ta ifrån 

en. Därmed blir exillitteratur ytterst viktig för både författaren i fråga, men även andra 

flyktingar som har upplevt liknande öden som exilförfattaren. En författare i exil kan med sitt 

språk skildra ett helt människosläktes elände och sorg.  

Det svenska språket och Sachs översättningsarbeten 

Aris Fioretos har deklarerat att Nelly Sachs inte ansåg sig behärska det svenska språket fullt 

ut, och att tyskan var och förblev hennes modersmål. Därför anser jag det vara viktigt att 

nämna hennes översättargärning som jämbördig del i hennes författarskap. 

Sachs gav ut sju tyska översättningsvolymer med svensk modernistisk poesi. Det är i arbetet 

med översättningarna som hon under de första åren i exil enligt Anders Olssons mening 

”tillägnar sig ett nytt poetiskt språk” 45. Aris Fioretos bidrar med ytterligare kunskap 

angående Sachs relation till det svenska språket samt kring hennes översättningsarbeten. 

Han skriver att Nelly Sachs år 1939 hade börjat läsa svenska som en förberedelse ifall hon 

skulle lyckas lämna Tyskland. Väl i det nya landet saknade hon som invandrare 

arbetstillstånd, dessutom var hon upptagen med att vårda sin mycket svårt sjuka mor under 

dygnets många timmar. Översättningsarbete ”krävde inte tillstyrkan av statlig myndighet” 

som Fioretos uttrycker det och därmed var det en perfekt sysselsättning för Nelly Sachs då 

hon inte kunde eller av familjeskäl ville arbeta någon annanstans.46 Samtidigt som Nelly 

Sachs utvecklade sitt svenska språk, växte hennes intresse för den svenska moderna 

litteraturen. Fioretos förklarar att Sachs lyrik förändrades märkbart under de första åren som 

hon tillbringade i exil.47 Han skriver: ”Aningen tillspetsat kunde man hävda att Sachs poesi 

blev modernistisk i samma ögonblick som modernismen firade sitt genombrott i den svenska 

offentligheten*…+ Iakttagelsen görs av Anders Olsson, som gjort den hittills grundligaste 

undersökningen av Sachs översättargärning och även ställer den befogade motfrågan: 

varifrån annars har hon fått impulsen till sitt modernistiska skrivsätt?”48 

                                                             
45 Olsson, Ordens asyl, S 202. Min kommentar: för att se vilka översättningsvolymer det rör sig om hänvisar 
Olsson till bibliografin, närmare bestämt på sida 245. 
46

 Fioretos, Flykt och förvandling: Nelly Sachs, S 130. 
47

 Ibid, S 131. 
48 Ibid, S 132. 
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Den lyrik som vi minns Nelly Sachs för, föddes i rummet mellan två kulturer - när hon anlänt 

till den senare på grund av resultatet av ett plågsamt uppbrott. ”Översättandet blev exilens 

litterära korrelat”.49 Det ovan skrivna vittnar om att Nelly Sachs å ena sidan berikades av den 

svenska litterära miljön samtidigt som hon fann sig hemma och till rätta i sitt modersmål.  

Nelly Sachs lyrik  

Första halvan av Nelly Sachs 78-åriga liv präglades utav en romantiskt hållen lyrik. Hon skrev 

bland annat dockspel och marionetteater och höll sig till en traditionell diktning som hyllade 

sonetten. Olof Lagercrantz skriver att Sachs målade upp bilder av: ”snäckor som susar av 

evighet” och om ”rådjur som är skogens ´tysta legender´”.50 Dessa formuleringar är inga som 

omedelbart skulle kopplas till Nelly Sachs; det är inte så man minns henne. Sachs bröt sig 

loss från ”de kitschiga sagorna och scenerierna” i samband med insikten om Förintelsens 

konsekvenser.51 Det var först därefter som de diktsamlingar kom till, de som fick henne att 

bli känd som det judiska lidandets eller det judiska folkets röst. Birgitta Trotzig har satt ord 

på det hela genom att beskriva det som att Sachs kunde ”tala de dödas språk”.52  

Gunnar D Hansson har skrivit i inledningen till Nelly Sachs samlade dikter att Sachs under 

exilen i Sverige utvecklar ett självständigt, personligt och allmängiltigt litterärt språk. Han 

skriver: ”*i+nte förrän hennes hela värld ligger i spillror, kommer detta nya gamla till henne, 

konkret, symboliskt.” I dödens boningar – diktsamlingen, målas bilder upp av dödsläger, 

krematorier, mödrar, barn och fäder vars respektive familjer utplånas och där alla är 

måltavlor, där ingen vet när den nästa står på tur, men där alla vid ett eller annat tillfälle 

kommer att falla offer.53 När deras tid är kommen, när deras tid har runnit ut. Hansson 

skriver: ”*d+et är ur allt detta hennes sorgesång stiger, om ’dödsträdgårdsmästarna’, om 

rövarna, om dödens monster.”54 Det var kanske därför Sachs ville, som jag tidigare nämnt, - 

att all hennes tidigare produktion skulle uteslutas ur bibliografin som sammanställdes i 

samband med hennes 75-års dag och likaså vid mottagandet av Nobelpriset. Detta ter sig 

förståeligt då vi får reda på att Sachs bevisligen såg döden som sin ”läromästare” och 

                                                             
49 Ibid. 
50 Lagercrantz, den pågående skapelsen, S 93. 
51 Fioretos, Flykt och förvandling: Nelly Sachs, S 112. 
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menade att ”[d]ikten föddes genom det ofriviliga mötet med den fruktansvärde pedagogen.” 

För att slutligen konstatera: ”I begynnelsen var förintelsen.”55 Därefter följde exilen. 

Nelly Sachs blev berömd, mottog priser och utmärkelser och är främst ihågkommen för sin 

lyrik i exil. Hennes dikter innehåller ett rikt bildspråk och därmed passar de väl för en 

närläsning. Det egna skapandet utav verket; dikten, kan fungera som ett symboliskt 

upprättande av ett nytt hem. Att skriva och att skapa har gett tröst och ny kraft och en chans 

att finna sig till rätta i en ny verklighet för många exilförfattare. Anders Olsson har skrivit att 

även om man inte kan se denna företeelse som en verklig hemkomst, kan diktningen bli en 

version av ett möjligt andra hem. Han förklarar att förhållandet mellan exilförfattaren och 

dennes ord, dennes verk - har gett hans bok Ordens asyl dess namn. ”*G+rekiskans as’ylon 

betecknar skydd, något okränkbart[…]”56  

En introduktion till analyserna av de utvalda dikterna  

De tre dikter jag har valt att analysera är: O Skorstenarna ur samlingen I dödens boningar 

(1947), Denna natt ur samlingen Glödande gåtor (1966) och Död jag längtar mig vit efter dig 

ur samlingen (Öppna dig natt) – de sista dikterna som det inte finns några angivna årtal för. 

Efter att ha läst cirka 400 dikter ur Nelly Sachs samlade dikter, har jag kommit fram till att 

hennes diktning innehåller biografiska tecken då den oftast berör henne, människor hon 

känt, eller det judiska folkets öde som hon har försökt att ge upprättelse åt. Denna 

diktsamling som är skriven i exil skulle enligt min mening kunna delas upp i tre olika stadier. 

Det första stadiet kännetecknas nästan helt uteslutande av Förintelsen. Det är en mörk 

första tredjedel som beskriver ondska, rädsla, död, orättvisa och sorg. Sachs är djupt 

påverkad av Förintelsen och dess fasor. Hon har kritiserats för att som överlevande försöka 

sätta ord på vad offren varit med om. Men hon har även hyllats för att ge röst åt de som inte 

längre kan tala. Genom att hamna i exil har hon ändå fått en chans att bearbeta denna 

förödande katastrof och ge liv åt dessa människor som gick en hemsk död till mötes. Hennes 

diktning hade inte sett likadan ut om hon blivit kvar i Tyskland och mot förmodan lyckats 

överleva. Att befinna sig på plats där grymhetens planer och utföranden bestämdes hade 

nog gjort henne stum. Genom att vara i Sverige och ges chans till ett nytt liv, genom att vara 
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själv i allt detta, var hennes enda tröst att skriva. Hon tycks ha gjort allt i sin makt för att 

omvärlden inte skulle glömma Förintelsen. Det andra stadiet som jag upptäckt vid läsning av 

hennes samlade dikter är präglat av religion och identitet. Som assimilerad judinna fann hon 

i exilen en positivt fattad inställning till religionen, som blev en del i hennes identitetsprocess 

och sökandet efter sina rötter, efter en trygghet.  Hon hade börjat intressera sig för den 

judiska traditionen på 1930-talet, men inte förens efter många år i exilen märks detta tydligt 

i hennes lyrik. Det framgår att hon börjar tro att det finns någonting annat som väntar efter 

döden, någonting positivt och detta tänder en gnista hopp. I Berlin hade hon läst Bubers 

Chassidische Erzählungen och under exilen i Sverige upptäckte Sachs genom: Scholems Den 

Judiska Mystiken och i översättningen av Zohar, en livskärna och ett inspirationsmaterial i sin 

judiska tillhörighet. Detta anser jag att min andra valda dikt Denna natt visar. Det tredje 

stadiet som jag upplever i Nelly Sachs lyrik färgas av en tro och ett hopp på någonting större 

och bättre. Hon har till möjlig mån försonats med det förflutna och är inte rädd för 

framtiden, även om det innebär att det är en framtid som sker efter döden.  Spåren av detta 

kan hittas i den tredje dikt jag valt att analysera. 

Jag har valt dessa tre dikter eftersom de alla representerar ett utvecklingsförlopp, samt är 

förankrade i någonting biografiskt och historiskt. De visar att kärnan till Sachs lyrik skulle gå 

förlorad om man skulle bortse från de bakomliggande faktorerna. Med utvecklingsförloppet 

menar jag de tre olika stadier som jag anser att hennes diktning har genomgått. Hur hon gick 

från mörker och hat till hopp och försoning. Eller från flykt till förvandling, som även är 

namnet på en av hennes diktsamlingar. Dessa dikter skapades i exil och trots att Nelly Sachs 

exil var påtvingad behöver exil inte alltid vara endast plågsam och ensam. Den kan också 

bidra med möjligheter: andra perspektiv, inspiration, ett nytt poetiskt språk – en positiv 

utveckling. 
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En kort presentation av Nelly Sachs poetiska språk 

Nelly Sachs dikter består av ett rikt bildspråk samt en stor användning av metaforer. Mona 

Vincent förklarar det som att Sachs metaforer rör sig inom ramen för de fyra elementen: ”i 

luften, i flygsanden, i havsvågorna, i röken och askan från elden.”57 Som jag tidigare nämnt 

förändras hennes lyrik markant då hon blir en exil författare. Hon utvecklas till en kraftfull 

ord-kanon som sprutar ur sig bilder, symboler och metaforer. Det blir inte besvärligt, snarare 

tvärtom. I dikterna är hennes intentioner skrivna. I Nelly Sachs lyrik förekommer ofta samma 

typ av symboler i olika dikter, så som: sand, fötter, stjärnor, hår och olika typer av linjer: för 

att nämna några stycken. Jag kommer inte att gå in närmare på just dessa symboler nu, men 

det är en intressant aspekt att ta upp. Man upptäcker återkommande tecken desto mer man 

läst av hennes olika verk och det gör hennes dikter väldigt inbjudande till tolkning och 

reflektion. Dessa tecken, och därmed dikter, talar ett eget språk, detta språk kan man tyda 

när man blivit bekant med Nelly Sachs. I hennes otaliga dikter finns många gömda skatter att 

finna.  

O Skorstenarna ur samlingen I dödens boningar (1947) 

O SKORSTENARNA  

På dödens sinnrikt uttänkta boningar 

Då Israels kropp upplöst i rök 

Drog genom luften –  

Likt sotare mottog en stjärna den 

Och svartnade 

Eller var det en solstråle? 

 

O skorstenarna! 

Frihetsvägar för Jeremias och Jobs stoft –  

Vem tänkte ut er och byggde sten för sten 

Vägen för flyktingar av rök? 
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O dödens boningar, 

Lockande iordningställda 

För husets värd, som förr var gäst – 

O ni fingrar 

Som lägger ingångens tröskel  

Som en kniv mellan liv och död – 

 

O ni skorstenar, 

O ni fingrar, 

Och Israels kropp i röken genom luften! 58 

 

Analys av O skorstenarna 

Vid första anblick utav denna dikt fångades jag av det rika bildspråk som talade direkt och 

sakligt till sin läsare. Det är en dikt som inte hymlar med sitt budskap, det är en dikt som inte 

ber om ursäkt för sin existens. Sachs målar upp krematorieugnarna som: ”dödens sinnrikt 

uttänkta boningar”.59 Det namn hon ger dem sätter ord på exakt vad de var: ställen där 

miljontals liv systematiskt, med eftertanke och planering brändes ihjäl. ”Då Israels kropp 

upplöst i rök”.60 Där judiska kroppar brändes för att sedan stiga upp mot skyn i form av rök 

och försvinna uppåt genom skorstenarna och vidare till någonting annat. Det är oerhört 

grymt, motbjudande och starkt. Denna procedur som otaliga gånger beskrivits i 

historieböckerna man fått plöja genom årskursernas olika stadier har alltid berört mig illa, 

men, – Nelly Sachs poesi sätter ord på det oerhört hemska på ett för mig nytt sätt och detta 

stilgrepp- får mig att må illa. Jag antar att detta var hennes intention, vilket i detta fall - i 

samband med Förintelsen, är befogat.   

Sachs väljer vidare att beröra stjärnan och solstrålen som motiv. Motiv som jag personligen 

associerar med någonting positivt, vackert, övermänskligt. Den starkt lysande stjärnan 

slocknar som ett tecken på sorg, när den nås av de brända kropparnas rök. Sachs frågar sig 
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också om det kanske istället var en solstråle. Solen benämns ofta som källan till livet på 

jorden. Och det är än mer sorligt om solstrålen – livet på jorden slocknar: dör solen så dör 

allt. Sachs balanserar mellan val av stjärna eller solstråle – det första hoppfullt, det andra 

ödesdigert. Hon tar inget beslut: mörkret har inte helt tagit över. 

Denna första del av dikten karaktäriseras av något som senare har gett namn åt en av 

hennes diktsamlingar Flykt och förvandling. Sachs undrar vem som var grym nog att tänka ut 

ett sätt som detta att beröva människors liv på då hon skriver ”Vem tänkte ut er och byggde 

sten för sten / Vägen för flyktingar av rök?”61 Det är en retorisk fråga förstås men det är 

viktigt att ställa frågan och därmed påminna om svaret. Som för att försäkra sig om det inte 

ska falla i glömska.  

Flyktingar som reduceras till rök: utsatta individer som redan fått lida på otaliga sätt blir till 

någonting som är bland det mest förminskande och avhumaniserande, någonting som vi inte 

reflekterar över när vi ser, någonting som flyger iväg och absorberas av någonting så mycket 

större, som tas över av något betydligt mer påtagligt, någonting så ickepåtagligt som: rök. ”O 

ni fingrar / Som lägger ingångens tröskel / Som en kniv mellan liv och död”62. Fingrar, händer 

som lagt grunden till mördarmaskiner. En människa av kött och blod som byggt någonting så 

ickemänskligt som berövar sina medmänniskor det käraste de har: deras liv. En kniv som 

sticks in och vrids om, bakifrån, när den andra inte är beredd.  

En kniv – en linje: linjen som motiv återkommer ofta i form av olika skepnader i Sachs 

diktning.  

Aris Fioretos ger en möjlig tolkning till detta användande av linjen som motiv. Han skriver att 

William Sachs, Nellys far som var en framgångsrik man, en gång uppfann någonting som han 

kallade för ”muskelstärkaren”. Den bestod av två handtag med ett elastiskt band emellan: en 

linje.63 Det är intressant att känna till ”muskelstärkaren” i samband med Sachs användning 

av just linjen som motiv. Pappans uppfinning fungerade möjligtvis som en inspirationskälla. 

Linjerna i Sachs dikter kan uppträda i form av: hårstrån, meridianer eller tankstreck som 

ersätter punkter. Trots denna dikts mörker, representerar linjen som motiv en fortsättning. 
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Istället för att sätta punkt, sätter Sachs ett tankstreck: vilket innebar att än är det inte slut. 

Det finns någonting mer att hämta.64  

Aris Fioretos och jag har skilda värderingar om O skorstenarna. Han anser att Sachs bildspråk 

i denna dikt består av ”*…+ symboler som idag, efter sextio års (över) användning, lätt 

uppfattas som schablonartade.”65 Fioretos skriver att bilderna i dikten, men även tonen som 

den är skriven i påverkade dåtidens läsare starkare, än vad den gör med vår egen samtids 

läsare. Han tycks uppfatta Sachs dikt som förlegad. Han anser dessutom att om en poet 

skulle använda samma bildspråk idag skulle det betraktas som: ”holocaustkitsch”.66 Jag 

måste motsätta mig Fioretos åsikt kring användandet av detta begrepp. Mitt egna ovan 

nämnda känslosamma mottagande av dikten vittnar om att den och bilderna som den 

frammanar är minst lika kraftfulla idag som de var för flertal decennium sedan. Fioretos 

skriver att ”de fyra stroferna innehåller utsagor som kan genera läsare som föredrar lidelse i 

dämpad form.”67 Förintelsen var dock inte en händelse där människor ”led i dämpad form”, 

och därför bör inte dikten enligt min mening anpassa sin sanna innebörd efter hur magstarkt 

innehåll dess läsare kan hantera. I ett fall som detta är det inte läge att kompromissa eller 

omvandla. Dikten med sin historia och bakgrund, med författarens intentioner och 

upplevelser bör inte anpassas efter dagens trender. Fioretos ställer sig frågor som: ”Vad göra 

med behandlingen av enskilda människors tragedi i form av det kollektiva ´Israels kropp´? 

Borde strävan inte vara den motsatta – att igenom dikten fjärma sig från den övergripande 

identiteten och redogöra för enastående varelser, unika öden?”.68 Jag förstår Fioretos poäng 

då han ställer dessa frågor, men i detta fall rör det sig faktiskt om en kollektiv upplevelse 

samt en kollektiv sorg; i andra fall har Sachs skrivit om enskilda individer, men hade denna 

dikt inte berört en gemensam smärta så hade det varit en helt annan sorts dikt. Att alla 

dessa människor får en samlad identitet i form av en och samma kropp, tror jag kan anses 

vara tröstande. De tillhör samma rök som stigit och på något sätt, någon gång – ska de 

gemensamt i sin samhörighet få upprättelse och en ny start på någonting bättre. Fioretos 

skriver: ”Och vad göra med skorstenen? Är diktens huvudsymbol inte besvärande 

                                                             
64 Ibid, S 30. 
65 Ibid, S 147. 
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övertydlig?”69 Personligen anser jag att en viss ”övertydlighet” i poesi kan vara på sin plats, 

så att dikten kan nå fler. Lars Elleström skriver i boken Lyrikanalys – en introduktion då han 

tolkar en annan dikt, men resonemanget stämmer in i detta fall likaså.  

[...] Genom att bilderna beskrivs och kopplas till större sammanhang blir de levande 

på ett otäckt sätt. Inte minst är diktens speciella teknik att koppla samman bild och 

omvärld effektiv. Nästan omärkligt leds vi fram och tillbaka mellan mediernas värld 

och diktjagets privata sfär[...]70   

 

 

Denna natt ur samlingen Glödande gåtor (1966) 

DENNA NATT 

gick jag en mörk sidogata 

runt hörnet 

Då lade sig min skugga 

över min arm 

Detta uttröttade klädesplagg 

ville bli buret 

och färgen Intet tilltalade mig: 

Du är hinsides!71 
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 Ibid. 
70

 Elleström, Lars, Lyrikanalys – en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, S 67. 
71 Sachs, samlade dikter, S 498. 
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Analys av Denna natt 

Denna dikt är en kort sådan som inte är indelad i konkreta strofer, utan består istället av en 

vers i taget med ett direkt följande hopp till nästa vers. Det är en stillsam och långsam dikt 

som genom att hoppa ner ett snäpp efter varje versrad lämnar utrymme för paus och 

eftertanke. Sachs använder inte några punkter, kommatecken eller liknande, men hennes 

stilgrepp får som sagt läsaren att avbryta en kort stund för att sedan fortsätta läsningen i ett 

lugnt tempo. Diktens situation, eller plats är inte förankrad på något bestämt ställe. Dock får 

man reda på att den utspelar sig under, som titeln avslöjar; en natt. Den är skriven i jagform 

och man får följa en person, som går en mörk, enslig gata fram. Denna person, Nelly Sachs – 

kan hända - är ensam på sin promenad. Hennes ”skugga” som är utmattad lägger sig över 

hennes arm och vill bli buren.72 Skuggan kan ses som en utomkroppslig del av henne, 

någonting som tillhör hennes person, men som egentligen inte är fysiskt greppbart. Ett 

förslag på tolkning av denna skugga som människans själ vilket jag också haft i tankarna ges 

med en vacker motivering av Ruth Dinesen. 

Från de tyska mystikerna, exempelvis Mäster Eckert, som Nelly Sachs var förtrogen 

med, känner man föreställningen att kroppen bara är en klädedräkt för själen, som 

avläggs när själen i döden frigivs till ett rent andligt liv.73  

Färgen Intet tilltalar Nelly Sachs och berättar att hon är hinsides.74 För mig tyr det sig mer 

som att ”Intet” snarare utropar än tilltalar, på grund av det iögonfallande utropstecknet. Det 

utropar att hon är ”hinsides”, bortom, vilket jag tolkar som att hon är på andra sidan - i livet 

efter detta. Sachs bekantskap med religiösa skrifter och en närmare relation till mystikerna 

uppenbarar sig igenom denna nyfunna tro på en fortsättning efter döden. Mona Vincent 

skriver i En antologi om Nelly Sachs: ”De judiska spåren är lätta att se och de utgörs av 

meningsbärande elementa, hämtade från hennes läsningar av Gamla Testamentet, judisk 

filosofi, teologi, kabbala och chassidiska legender.”75 Det är en positivt betingad kunskap 

som Sachs tagit till sig. Det ter sig som om hon har anammat dessa tankar samt funnit 

trygghet i religionen och kommit närmre sina rötter, - vilket är en del i hennes 
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identitetsprocess som hon genomgår under de många år hon tillbringade i exil. Tron på ett 

liv efter detta blev inte endast meningsfull för Nelly Sachs själv, utan också för Förintelsens 

offer och deras anhöriga, de förstnämnda skrev Sachs dikter om under det ”första stadiet” 

av hennes diktning som jag tidigare beskrivit. Genom denna tro finner Sachs och med henne 

förhoppningsvis – flera andra, en viss försoning med det förflutna då någonting annat, 

någonting större fortfarande finns att hämta, på andra sidan livet. Nelly Sachs har under 

större delen av sitt liv haft döden sneglandes över sin axel.76 Dess närvaro är hon inte 

obekant med. Lagercrantz skriver ”Nelly Sachs lever intill dödens svarta mur, på gränsen mot 

evigheten.”77 Han anser samlingen av dikterna som Denna natt ingår i vara ”fenomenala” 

och på samma sätt som han är jag imponerad över hur Sachs med så få ord lyckas förmedla 

en så lång historia.78 Lagercrantz sätter ord på känslan man får av att Sachs vet någonting 

mer än vad vi gör. Att hon ligger ett steg före oss andra genom att ”*h+on skriver dikter där 

hon med några andesnabba ord kring vilka ett leende dröjer ger intryck av att redan vara på 

andra sidan”.79 Det ter sig som att Nelly Sachs under denna period av sitt liv stod med ena 

foten i båda världar. Denna dikt, Denna natt, ger oss en hint om någonting annat som hon 

var mer förtrogen med än vad många andra tycks vara. 

 

Död jag längtar mig vit efter dig ur samlingen (Öppna dig natt) – de 

sista dikterna  

DÖD – jag längtar mig vit efter dig 

tills över ditt sista slocknande ljus 

alla bloddroppar gjuts i ditt Intets ögonblick 

Livlösa hinsidesupptäckt – 

Uppståndelse – 80 
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Analys av Död jag längtar mig vit efter dig 

Dikten som vi står inför tillhör den skara dikter som skrevs under Nelly Sachs sista tid i livet. 

Den är liksom den förra dikten - Denna natt, kort och koncis. Dikten inleds med ordet DÖD i 

versaler för att sedan följas utav detta tecken: –, tankstrecket. Sachs skriver att hon längtar 

sig vit efter döden.81 Vit – som ett lik, hon vet vad som väntar. Tankstrecket från död till 

längtan blir som en utsträckt hand som är medveten om vad som ska hända och knappt kan 

bärga sig. Strecket representerar även en rörelse av längtan. Hon längtar så mycket så att 

hon nästan dör på kuppen, av just längtan. Mona Vincent resonerar i En antologi om Nelly 

Sachs, kring Sachs besatthet av tankstrecket. 

Få diktare har med en sådan konsekvens eller kanske besatthet använt tankstrecket, 

som ett av de kanske viktigaste betydelsebärande elementen i sin dikt som Nelly 

Sachs. Tankstreckets semiotiska funktion är otvetydig; lika otvetydig som 

meridianernas metonymiska funktion i hennes poesi: det finns ingen slutpunkt, inget 

sista ord, ingen ordgräns som inte har något ”bakom” eller något ”framför”*…+82  

När ljuset slocknar med anledning av att människan dör stelnar den dödes blod och sätter 

sitt spår på universum, som i en evighetens gästbok - ”jag var här”. Personen har nu lämnat 

detta liv och glider sakta livlöst över till den andra sidan. Tankstrecket uppenbarar sig igen 

efter denna sorliga beskrivning för att glida över till en ”uppståndelse” följt av ett tankstreck. 

Ordningen är återställd, hoppet har segrat. Individen har återuppstått någon annanstans, 

men inte ens det är slutet visar tankstrecket, det finns ännu mer att erfara, vi får dock inte 

reda på vad, det lämnas åt reflektion. Mona Vincent menar att det inte finns konkreta 

gränsdragningar mellan någonting i Nelly Sachs värld. Varken mellan ”gud och människa, 

människa och människa, mellan dag och natt, liv och död*...+”.83 Dessa gränser som inte 

existerar består istället av osynliga linjer, som Sachs ofta använt som metaforer under sin 

författarkarriär: ”immateriella linjer från pol till pol, alltid återvändande till sin 

utgångspunkt”.84 Allting går runt, det finns inget definitivt slut.  
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Dessa händelser, rörelser - representerar en förlikning med livet. I stil med ”nu har jag gjort 

mitt här och jag är redo att gå vidare”. Sachs var nere i mörkret och grävde sig långsamt upp 

innan hon kunde komma till denna punkt då hon verkar vara sams med livet och redo för 

någonting annat. Det är en lång process som hon går igenom under sin tid, som 

representeras av de tre olika stadier som jag presenterat. I denna tredje och sista så är Nelly 

Sachs tillfreds, förlåtande och framförallt hoppfull.  Som jag läst i Mona Vincents avsnitt i 

boken en antologi om Nelly Sachs - Bokstäverna jag färdas i står det i ”kabbalamystikens 

Sohar, även kallad strålglansens bok att ”sjunkandet sker för stigandets skull”.85  

Nelly Sachs som kom till Sverige och levde flyktingliv för att sedan bli en erkänd författare 

och tilldelas Nobelpriset, har verkligen varit nedsjunken och sedan med små steg stigit och 

stigit högre upp för att slutligen försvinna upp i skyn. Det är ett resultat av hopp, förvandling 

och en början på något nytt. Lagercrantz skriver:  

[v]ad det är frågan om är att i lidandet och i döendet, som är det svåraste lidandet, är 

en hemlighet gömd vilken bryter dödens udd. Denna hemlighet kan inte formuleras, 

men människan kan ana den i sitt hjärta och diktaren kan i bilder närma sig den.86  

Nelly Sachs öppnade sitt medvetande för kabbalamystiken. Mona Vincent citerar Gershom 

Scholems ord: ”vägen till alla tings slut, är samtidigt också vägen till begynnelsen”. 87 I sin 

senare litteratur visade Nelly Sachs att hon tagit detta till sig och genom sina dikter 

förklarade hon indirekt att, som Mona Vincent uttrycker sig: ”rörelsen från liv till död också 

är rörelsen från död till liv”. 88  

Det är skönt att se att Nelly Sachs slutligen fann frid. 

 

 

 

                                                             
85 Mona Vincent, en antologi om Nelly Sachs i red. av A.O, S 100. 
86 Lagercrantz, S 52. 
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Avslutande diskussion 

Det har varit en lång resa i exilens och Nelly Sachs sfär. 

Denna uppsats har berört Sachs liv, exilen som begrepp samt som hennes livssituation, 

modersmålet som ett nyupprättat hem, hennes relation till det svenska språket och arbetet 

med olika översättningar. Den har även belyst olika stadier i Sachs diktning, främst tre 

stadier som jag funnit i Samlade dikter, vid läsning av hennes många verk i exil. Tre dikter har 

tolkats och analyserats. Nelly Sachs lyrik har visat sig rymma ett rikt bildspråk och därmed är 

hennes dikter fruktbara och intressanta att tolka för den som är intresserad av exildiktning.   

Än en gång har jag blivit övertygad om att ett försök till att behandla exillitteratur som ”ren 

text” är att tränga bort författaren och dennas livserfarenheter. Att ens försöka känns 

menlöst. Varför insistera på att separera ting som ligger så nära varandra? Som ger näring åt 

varandra? Ursprunget till själva källan är ju författaren, hennes bakgrund samt hennes 

personliga utveckling.  

Om man insisterar på att förbise författaren och endast se till texten, - verket, går man miste 

om författarens historia, och varje sådan, främst när vi talar om exillitteratur, bjuder på 

någonting unikt att ta del av. I denna uppsats har en diskussion förts och en 

problematisering har gjorts av relevansen i relationen mellan författare och verk, där olika 

åsikter presenterats. Slutligen har jag kommit fram till att min hypotes stämmer angående 

Nelly Sachs fall, - att exilerfarenheten är en lika stor del av henne som litteraturen är. Dessa 

två är i Sachs fall starkt förbundna med varandra, de när varandra och det vore sorligt att 

slita de två itu.  

Avsikten med denna uppsats har bland annat varit att visa på hur det faktum att Sachs 

tvingades fly i exil samt vad denna exilsituation i Sverige innefattade - har fungerat som en 

katalysator för hennes lyrik. Anders Olsson har förklarat att exilförfattare ofta längtar 

tillbaka, men genom sina verk kan dessa författare omvandla sitt förflutna i text. Det kan 

bestå utav ”en tematik eller ett outplånligt trauma som aldrig helt kan införlivas med den 



29 
 

egna livshistorien”.89 Vilket stämmer in på Sachs och hennes förhållande till Förintelsen och 

hur dess offer har speglats i hennes lyrik.  

Olsson fastslår att exilförfattarens status: den sociala och den existentiella – ofta resulterar i 

någonting nytt, i Sachs fall: nyskapande experiment - i form av hennes dikter som 

förändrades markant när hon blev en exilant, men även i form av stärkta trosbehov, vilket vi 

får ta del av vid läsning av hennes Samlade dikter samt i min analys av utvalda dikter. 90  

Nelly Sachs tar sig omedelbart an sin exilsituation och producerar dikter samt översätter 

dikter från svenska till tyska. Hennes författarkarriär är fascinerande – det är inte många som 

”slår igenom” som poeter då de är över femtio år gamla.91 ”Litteraturhistorien uppvisar få 

sådana fall, om ens några”.92  

Nelly Sachs är ihågkommen som det judiska folkets röst, men även som en av Tysklands 

största lyriker. Olof Lagercrantz skrev år 1966 om den svåra uppgiften att placera Nelly Sachs 

i ett fack, hon tycktes inte höra hemma någonstans. ”I Tyskland förskräcktes man av den 

mörka utstrålning av terror och död som utgick från henne i hennes egenskap av ’judinna’. I 

Sverige är hon en landsflyktning. En gång kommer hennes plats i världslyriken att vara 

självklar.”93  

Den tiden anser jag vara nu –
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