
Joakim Becker har funnit sin stil

Nyfikenhet, svartsyn  
och en stilla humanism



– Jag brukar sätta mig med hög 
musik i hörlurarna i ett källarrum där jag 
bor för att skriva, berättar Joakim Becker.

Ungefär en av 10-15 dikter blir an-
vändbar, vilket ger en fingervisning om 
hur mycket tid poeten ägnar sig åt sitt 
skapande. 

– Jag är jätteglad. För 15 år sedan 
kunde jag inte tro att jag skulle bli poet. 
Det har gett mig en form av identitet, 
säger han.

Joakim Beckers liv har varit brokigt. 
Han föddes 1973 i Skåne, men flyttade på 
80-talet till Adelöv. På Holavedsgymnasiet 
i Tranås utbildade han sig till verkstads-
mekaniker. En tid bodde Becker i Nässjö 
och 1998 flyttade han till Tranås. Från 
1992 var han insnärjd i ett svårt drogbero-
ende, vilket utlöste en psykisk kris.

Nyfikenhet, svartsyn och en stilla humanism
Tranåspoeten Joakim Becker har funnit sin stil
Trots att Tranåspoeten Joakim Becker inte läste en enda dikt i skolan har poesin blivit central 
i hans liv. Han framhåller stödet från förlagsmannen och bibliotekarien Magnus Grehn och 
svenskläraren vid Sommenbygdens folkhögskola Karin Sissek som orsaker till att han givit ut 
två böcker och en broadside, framträtt och hållit utställningar med sina dikter.



– Det tog lång tid att ta sig ur det där 
men idag är jag frisk och har familj och 
jobb på Hemköp. Eftersom jag inte är 
så verbal muntligt har skrivandet blivit 
viktigt.

2010 började Joakim Becker på 
Sommenbygdens folkhögskola där han 

fick Karin Sissek som svensklärare.

– Hon uppmuntrade mig att skriva 
och jämförde det jag skrev med Tomas 
Tranströmers poesi.

De började samarbeta genom att 
Karin Sissek målade akvareller och bad 

Joakim Becker att skriva dikter till 
dem. Poeten gav i sin tur konst-
nären dikter att måla utifrån. Sam-
mantaget skapade de 18 bilder och 
19 dikter som ställdes ut på Tranås 
bibliotek hösten 2011.

Även om stilen i dikterna inte är 
fullgången finns redan här vad som 
kännetecknar Becker som poet. 
Dikterna är korta och har egna titlar 
som med tanke på det begränsade 
ordantalet givits stor betydelse. 
De är präglade av svart humor 
och har ett starkt självanalytiskt 
inslag, kvaliteter som ska utvecklas 
fram till debutboken två år senare. 
Något som också är typiskt är ett 
utarbetat ordvrängande, som i 
dikten ”Om jag är”: 
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”Jag ser att / jag är / och vad jag / var // 
Jag är glad / att jag / inte längre / var / utan 
att / jag nu är”. 

– Jag gillar dikter som slår undan 
benen på en. Stephen King har varit en 
ledstjärna, i hans böcker finns alltid en 
vändning, något händer som är som en 
käftsmäll för läsaren. Så vill jag skriva 
dikter. 

Joakim Becker berättar att gensvaret 
på utställningen var viktigt. Besökare 
berömde hans dikter och tog dem till 
sig. Sedan dess har han velat bli bättre 
som poet. Utställningen ledde också till 
kontakten med Magnus Grehn, vars förlag 
gav ut debuten I mitt huvud: och andra 
dikter (2013). Joakim Becker säger att 
förläggaren har betytt oerhört mycket för 
hans utveckling, även på andra sätt än 
att han givit ut böckerna. När Becker har 
skrivit en dikt är Magnus Grehn den första 
läsaren som ger respons på poesin.

– Han har gett mig poeter att läsa 
också: John Bennet, Gunnar Harding, 
Ekelöf, Karlfeldt och Klaus Rifbjerg. Just 
nu tycker jag om Stephen Crane. Magnus 
säger att vi liknar varandra i sättet att 
skriva.

I mitt huvud: och andra dikter består 
delvis av ”utställningsdikterna” men Beck-
er har också fogat till verk. Här framträder 
Joakim Becker som en direkt och enkel 
diktare vars specialitet är det korta forma-
tet. Som titeln antyder utgår scenarierna 
ofta från en jag-berättare. Titeldikten ”I 
mitt huvud” är talande för samlingen i 
stort:

Jag säger vad
jag vill,
till mig själv

Jag pratar med
någon i mitt
huvud

Idag är han
snäll!

Den psykiska sjukdomen och hanterin-
gen av densamma, nyanserad med mörk 
humor, är kännetecknade för Joakim 
Beckers poesi. I samlingen skymtar också 
en stor nyfikenhet på tillvarons absurda 
och förvrängda sidor. Ett jag får ofta föra 
talan men den personifierade sjukdomen 
eller ett svagt självförtroende ger slutet av 
dikterna en mörkare nyans. Originellt är 
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att poesin i enstaka fall enbart består av 
dialog, två för läsaren okända röster pra-
tar med varandra. I bokens sammanhang 
kan ordvitsarna i dikterna, något Becker 
är ganska ensam om i svensk nutidspoesi,  
upplevas som stilistiskt påtvingade. Den 
gråtande clownen är en sinnebild som 
outtalat blir ett med jaget: 

”Ur ögonen strålar / mitt inre. 
// Hoppas ingen / ser!”.  

Dikterna har ett begränsat antal 
ord – få dikter innehåller över 20. Orden i 
sig är uppdelade på korta rader, generellt 
två, tre ord i varje. Konjunktioner avslutar 
ofta raderna för att få läsaren att snabbt 
förflytta blicken till nästa rad. På det sättet 
blir läsningen av dikterna forcerad, något 
som blivit tydligt också när Becker läser 
sin poesi.

Pilsnerpoesi är ett evenemang som 
genomförs någon gång i kvartalet på 
restaurang Ban Thai i Tranås. Den som vill 
får gå fram och läsa dikter i en mick för 
restaurangens gäster. Sommaren 2014 
när de första aftnarna genomfördes var 
Joakim Becker direkt rädd för att framträ-
da, men den familjära atmosfären gjorde 
att hans rädsla med tiden övergick i en all-

mänt hållen nervositet. Återigen var Mag-
nus Grehn den som hjälpte poeten framåt 
genom råd. Efter hand har Becker blivit 
en performer med ett eget konstnärligt 
uttryck. Han framträder konsekvent under 
Pilsnerpoesiaftnarna men också under 
den årliga kulturfestivalen Tranås at the 
fringe. Han har även uppträtt på Ordet i 
Centrum på Etnografiska museet i Stock-
holm.

Joakim Becker är en av de första nuti-
da poeterna i Sverige som har givit ut en 
broadside, en enkel A4-sida med tjockare 
och finare papper än gängse boksida, 
med sin poesi. Konceptet är relativt 
vanligt i de engelsktalande länderna, men 
finns nästan inte alls i Sverige – förrän 
nu. Beckers korta format innebar att fyra 
av hans dikter fick plats på sidan tillsam-
mans med en illustration av formgivaren 
Lasse Grehn. Dikterna i utgivningen var 
nyskrivna och pekade framåt mot den 
kommande boken.

– Dikterna i den nya boken är skrivna 
från 2013. Jag har tänkt att jag ska börja 
med en riktigt bra mening och sedan 
avsluta snabbt, så att effekten håller i sig, 
säger Joakim Becker.



Han har under de tre åren mel-
lan böckerna varit disciplinerad i sitt 
skrivande, i perioder sitter han en timme 
om dagen framför skrivmaskinen i sitt 
källarrum. 

– Kristina Lugn säger någonstans att 
det inte går att vänta på inspirationen, då 
får man inget gjort, utan inspirationen 
kommer när man skriver. Så försöker jag 
också tänka. 

I sällskapsrummet på en psykiatrisk 
klinik präglas av samma grundkaraktär 
som debuten, men här finns några essen-
tiella skillnader. Flera av dikterna i sam-
lingen har en kristen klangbotten. Becker 
skriver inte lovsånger, men förhåller sig 
fascinerad inför religionens myter, som 
tidigare med stråk av svart humor. I dikten 
”En snickare” berättas om en man som gör 
underverk, botar sjuka, ger fisk och bröd 
åt folket, kan gå på vatten, ”pinas till döds 
och / återuppstå på tredje / dagen. // ”Vad 
säger du om det, / Joe Labero?”.

I sällskapsrummet på en psykiatrisk 
klinik syns också en säkerhet med formen 
som inte var lika tydlig i debuten. En dikt 
som ”Intimt umgänge” innehåller kon-
trasterande ordlekar men också en mer 

djupgående psykologisk gestaltning:

Hettan var
olidlig, så vi
klädde av varandra
allt.

Jag märkte inte
kylan förrän
dagen efter – fullt
påklädd.

– Det känns som att jag har hittat min 
stil, säger Joakim Becker.

Det flitiga läsandet av dikter offentligt, 
ett disciplinerat arbete med nya dikter 
och debutbokens lättillgänglighet har 
gjort Becker till en uppskattad lokalpo-
et i Tranås. Den svartsynta humorn och 
förhållandet mellan ett friskt och ett sjukt 
psyke utvecklas dessutom i I sällskaps-
rummet på en psykiatrisk klinik, vilket 
ger vid handen att Joakim Beckers poesi 
kommer att spridas och läsas av männi-
skor som inte nödvändigtvis tycker om 
poesi men som dras till kombinationen av 
nyfikenhet, svartsyn och en stilla human-
ism. 

Av Peter Nyberg 
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