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Tomas Mikael Bäck: Inställningar. Schildts & Söderströms 2022. 

 

Toscakaka eller äppeltårta? Konkret glädje i Bäcks poesi. 

 

Omslagets färg på Tomas Mikael Bäcks tjugotredje diktsamling ”Inställningar” är ljust blå med en 

tunn blåglänsande superellips på framsidan. Dikterna är i samma anda, övervägt tillitsfulla, i 

gränslandet mellan kantigt och runt. De är komplexa men inte komplicerade, fulla av precisa 

iakttagelser och en underliggande glädje och förundran: 

”Nästan stillastående / sockervaddsmoln: / oöppnad mjukhet.” 

Bäck beskriver glädjen som ”vida vatten” och missnöjet som en kärv ”hullingkrok” och såväl valet av 

motsatspar som metaforerna utgör en träffsäker gestaltning av två olika känslolägen, men det säger 

också (tycker jag) en hel del om hans egen syn på hurdant det naturliga tillståndet är.  

Samlingens titel ”Inställningar” har en dubbel innebörd. Enligt Svenska Akademiens ordlista kan det 

avse både en attityd och en manövrering till rätt läge.  

Det är ett mycket välfunnet ord för att beteckna Bäcks poesi, särskilt som viktiga stunder av klassisk 

musik är förknippade med ungdomstidens radiolyssnande och 1960-talets tekniska apparatur. På 

Sveriges P2 kunde diktjaget lyssna till Schumanns symfoni i C-dur ”någonstans på mellan- eller 

långvågsbanden. / Uppenbarelse trots knaster, avbrott och fading.” 

Den konkreta minnesbilden sammanfattar också Bäcks poetiska hållning: det gäller att ställa in 

kanalen och lyssna uppmärksamt. Att det finns störningar i mediet är inte så farligt, något väsentligt 

förmedlas ändå.  

Det är inga övergripande idéer som författaren far efter utan verkligheten sådan den är. Han 

observerar, tolkar och minns situationer på ett handfast och jordnära sätt, ofta i barndomens Vasa 

och vuxenhetens Helsingfors. Att minnesbilder är inexakta får man leva med: ”Acceptera!” 

Ingenting är för obetydligt för hans vaksamma intresse, allt är värt att notera: fladder i aspen, 

trollsländan på trappräcket, ett kafébesök där valet står mellan toscabakelse och äppeltårta, 

barnbarnens händer och blick, en spillkråka som bryter tystnaden mellan regnskurarna, minnet av en 

cykeltur till skolan då diktjaget försitter sin chans att tilltala Henne. 

Och i denna sinnliga öppenhet för tillvaron finns också en optimism som utan att blunda för sakernas 

tillstånd kan uppfatta det varandes värde: 

”För ett halvsekel sedan / blommade här fler tigerliljor. / Men: att en finns kvar / och lyser!”  

I Bäcks korta dikter får skiljetecknen en särskild tyngd. Genom sina kolon, komman, utropstecken och 

frågetecken lyckas han förmedla mycket.  

Hans satser börjar ordentligt med stor bokstav och avslutas eftertryckligt med punkt. Även dikterna 

som består av endast två, tre ord är utformade på det viset och blir nästan som ståndpunkter och 

aforismer bara därför: ”Läppjar på ögonblick.”, ”Inställd skälvning.”, ”Sprakfåle, stenröse.”, ”Attans 

tanke!”   

Att allt finns till är visdom nog, konstaterar han i en dikt. Och i en annan ger han följande uppmaning 

och påminnelse: 



”Filosofera mindre: / det konkreta är utvägen. / Tingens färg och form, / orden som inte helt / 

förlorat sin betydelse.” 

Jag tänker att Bäck säger det till sig själv och till vem som helst av oss som tenderar att reflektera för 

mycket. Jag tänker att han säger det väl medveten om att det är märkvärdigt svårt för människor att 

uppfatta det konkreta, fast det finns rakt framför näsan och fast vi själva är konkreta varelser.  

Underligt att just dikt kan hjälpa en med det. 

 

Anna Möller-Sibelius 

 

 

 


