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“The Lyric Hegelian” 
Philosophy and Worldview in the Poetry of Hjalmar Gullberg 

Joel Westerlund 

Abstract 

This essay is about the lyric authorship of the Swedish poet Hjalmar Gullberg (1898-1961), 

who was nicknamed “The Lyric Hegelian” due to his love of paradox. It focuses on certain 

traits in his authorship in its entirety, with a specific focus on a select number of poems. The 

primary concerns of this essay are questions of an existential nature raised by Gullberg’s 

poetry, as well as his poetry’s relation to his time and age. As a member of the Swedish 

Academy Gullberg was an important literary presence in his day, most likely influencing the 

outcome of several Nobel Prizes. Gullberg’s poetry is part classicist and part modernist, 

combining traditional forms with newer ones, and in doing so it bears witness to 

contemporary society entering a state of modernity. Gullberg held feelings of both 

appreciation and aversion towards his time and age. His poetry touches upon a multitude of 

topics and includes motifs that are both ancient and contemporary, and these are combined as 

the poet searches for meaning in ephemeral existence. 

  The present essay traces the development of an existential worldview and a type of 

philosophy in the authorship, which are characterised by complexity and uncertainty; these 

change with time, and this development can be seen in the different collections of poems. A 

shift can be observed from a spirit of optimism and religiosity towards a contrary mindset of 

pessimism and disbelief. This essay argues that Gullberg’s authorship is representative of its 

time and age in the sense that the views expressed in the poetry seem to correlate to the 

development of society and the general mentality in Sweden and much of Europe during the 

twentieth century, with regard to the process of secularisation that took place. The poetry of 

Gullberg leaves us with many questions and few definite answers. However, its value lies in 

the eloquent treatment that it gives to the subject-matter which is presented, and in that it 

encourages reflection. Gullberg was a late representative of an older literary tradition and an 

early representative of a new one; accordingly he embodied an important change in Swedish 

literary history. 

Nyckelord 

Hjalmar Gullberg, Svensk poesi under nittonhundratalet, Filosofisk poesi, Existentiella frågor 

i litteraturen, Agnosticism, Sekularisering, Litterär tradition och modernitet 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och materialbeskrivning 

Hjalmar Gullberg föddes 1898 och dog 1961. Hans livsspann täcker en kritisk period i vår 

historia. Gullberg var både i takt och otakt med sin tid. Den paradoxala inställningen 

genomsyrar nästan allt i hans författarskap, och som Karl Ragnar Gierow berättar i sitt 

minnestal över Gullberg vid sitt inträde i Svenska Akademien så förtjänade detta åt Gullberg 

smeknamnet ”Den lyriske hegelianen”; uttrycket syftar på dialektikens tes och antites.1 

  Titlar som Kärlek i tjugonde seklet och Terziner i okonstens tid ger en fingervisning om 

Gullbergs tidsmedvetenhet. Att ur den senare titeln utläsa att Gullberg var någon särskild 

antimodernist vore emellertid felaktigt; men formuleringen väcker frågor. I 

Nationalencyklopedin beskrivs Gullberg på följande sätt: ”en av 1900-talets mest lästa poeter 

– och en frånvänd mystiker.”2 Samtidigt nära och fjärran är det rimligt att säga om Gullberg, 

som än idag har en förhållandevis bred folklig förankring. Litteraturen och forskningen om 

Hjalmar Gullberg är existerande men inte överdrivet omfattande. Den här uppsatsen ämnar 

således bidra till en fördjupad förståelse av ett av det moderna Sveriges viktiga författarskap. 

  Gullberg skrev mestadels bunden vers, samtidigt som stoffet för hans dikter kunde vara 

modernt och samtida. Som Gierow också framhåller i sitt minnestal så blandade Gullberg 

gammalt och nytt, högt och lågt med mera, vilket tenderar att skapa en komisk effekt, men 

med ett bakomliggande allvar.3 Emellertid skrev Gullberg även en del fri vers vilket märks 

tydligast i den sena samlingen Dödsmask och lustgård. Trots formförnyelsen behöll han det 

antika stoffet, dels kristet, dels grekiskt, som genomgående präglar hans författarskap. 

Gullberg talade i samband med denna samling om en strävan att ”återvända till ’den nakna 

människan’ bortom myterna”.4 I den samlingen återfinns den ateistiska dikten ”Jag trodde på 

en gud” som till synes utgör ett brott med tidigare delar av Gullbergs författarskap som till 

stor del är religiöst färgat, och markerar en period av tilltagande cynism i hans diktning, i 

riktning mot ”den nya hopplöshet som jag förkunnar”.5 

  Kluvenhet i livsåskådningsfrågor är representativt för den moderna epoken, och 

gestaltningen av detta i Gullbergs författarskap är av allmänmänskligt värde och kommer 

                                                           
1 Se Karl Ragnar Gierow, ”Hjalmar Gullberg. 20 december 1961”, Minnet av företrädaren. Aderton inträdestal i 

Svenska Akademien, red. Lotta Lotass och Bo Svensén (Stockholm 2012), s. 323. 
2 Ingemar Algulin, ”Hjalmar Gullberg”, Nationalencyklopedin, vol. 8, red. Kari Marklund m.fl. (Höganäs 1992), 

s. 183. 
3 Se Gierow (2012), s. 324. 
4 Citerat efter Algulin (1992), s. 184. 
5 Hjalmar Gullberg, Terziner i okonstens tid (Stockholm 1958), s. 109. 
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därför att ägnas uppmärksamhet i denna uppsats. Jag kommer att argumentera för att 

Gullbergs personliga poetiska utveckling speglar samhällsutvecklingen i Sverige och delar av 

Europa under hans tid med avseende på förändringar i den allmänna mentaliteten som ledde 

fram till ett modernt tankesätt, då med avseende på den sekulariseringsprocess som ägde rum. 

Det är av betydelse att beakta de olika rösterna som kommer till tals hos Gullberg, där 

kluvenheten, ifrågasättandet men också bejakandet av mångfalden av perspektiv i världen får 

honom att framstå som en modern och djupt eklektisk författare. 

  Sedan 1940 var Gullberg ledamot av Svenska Akademien och hans betydelse för valet 

av flera Nobelpristagare kan sannolikt inte överdrivas. Han översatte själv flera av dem. I 

Terziner i okonstens tid återfinns den komiska dikten ”Att skalder levde före Eliot” som röjer 

en relation till den pristagaren. Gullberg hade bevisligen en betydelsefull koppling till den 

litterära modernismen internationellt sett. Han gjorde översättningar från såväl tyska och 

franska som grekiska, engelska och spanska. Sammantaget vittnar detta om en avsevärd 

kulturell bredd hos Gullberg, och det är samtidigt slående med vilken lätthet han bär det. Hans 

dikter är allusionsrika men de är sällan konstlade. Gullberg har en förkärlek för att tala 

”klarspråk”, och som det kommer att visas blir det kulturellt upphöjda lätt föremål för 

kärleksfull satir. 

  Hjalmar Gullberg arbetade under lång tid för Radiotjänst, där han bidrog till spridningen 

av antinazistiska budskap när det andra världskriget var överhängande. Ett sådant politiskt 

motstånd röjs även i hans dikter. Det kan tilläggas att det var under Gullbergs tid som ledamot 

av Svenska Akademien som Nobelpriset i litteratur tilldelades Winston Churchill. Gierow 

framhåller emellertid svårigheten att placera Gullberg i något politiskt läger, och håller honom 

för att vara politiskt frånvänd.6 

  Jag vill mena att Gullberg inte huvudsakligen är någon politisk författare, ibland är han 

rentav antipolitisk, men det är han främst när politik förknippas med totalitära och våldsamma 

tendenser, vilket det fanns skäl för under 1900-talet. För samtidigt uttrycker Gullberg i själva 

verket tankar och känslor om rättvisa och frihet, som får konsekvenser för politiskt 

ställningstagande. Det går att säga att Gullberg blir politisk i reaktion mot politikens intrång 

på det existentiella och privata. Den i sammanhanget mest laddade diktsamlingen är Fem 

kornbröd och två fiskar, som är en stark samtidsskildring av den politiska och samhälleliga 

situationen vid andra världskrigets början. 

 

                                                           
6 Se Gierow (2012), s. 320 f. 



6 
 

1.2 Syfte och problemställningar 

Då kvarstår att nämna vad jag menar är den viktigaste aspekten av Gullbergs författarskap och 

därför också av denna studie, nämligen de existentiella och filosofiska delarna av poesin. 

Hjalmar Gullberg hör till stor del hemma i en klassisk tradition av vishetsdiktning; han skriver 

en didaktisk poesi som säger oss någonting väsentligt om livet. Summan av författarskapet 

blir en livsåskådning och en världsbild. Livsåskådningen genomsyrar de ämnen som 

författarskapet behandlar. Och genom sin diktning skapar Gullberg en världsbild. Det ska 

dock sägas att även en sådan inkluderande problemformulering naturligtvis innebär att en 

avgränsning måste göras, och det går självfallet att ha andra ingångssätt till författarskapet. 

  Jag kommer att försöka visa på den förändring som sker i Gullbergs syn på livet under 

hans karriär som författare. Förändringen är markant och under hans poetiska bana hinner han 

genomgå flera perspektiv som ger vitt skilda nyanser åt tillvaron. Dessa är allmänmänskliga 

och därför givande att studera. Men ämnet är inte heller oproblematiskt, och avsikten är inte 

att helgonförklara Gullberg. 

  Uttrycket ”Den lyriske hegelianen” anspelar alltså på Hegels tanke om dialektiken, där 

det finns en tes som blir bemött av en antites och sedan leder fram till en syntes. Att det hos 

Gullberg finns både tes och antites är något som han själv tillstod och som Karl Ragnar 

Gierow underströk; men frågan om syntesen kvarstår: är Gullbergs författarskap bara en 

pendelgång mellan oförenliga poler eller finns det en underliggande enighet? Och är hans 

växlingar mellan olika perspektiv ett utstuderat konstnärligt manér eller beror det på plötsliga 

tankesvängningar? Jag kommer att argumentera för en mellanväg. Det finns en konflikt i 

Gullbergs idévärld, men han är väl medveten om denna och hans egen problematik. Om det 

finns en syntes hos Gullberg så består den i poesins förmåga att fungera som en förlösande 

och försonande kraft. 

  Det som skiljer en poet som Gullberg från en stor mängd filosofer är att han inte har ett 

säkert svar på livets stora frågor eller ett teoretiskt ramverk som förklarar allting, utan att han 

istället med större frihet kan röra sig mellan olika tänkbara alternativ. Gierow menade att 

”[g]eni är ju inte att veta de rätta svaren utan att känna de svåra frågorna”7. Och T.S. Eliot har 

menat att ”the wisdom of poetry […] would not be communicated at all, if it were not 

                                                           
7 Gierow (2012), s. 319. 
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experienced by the reader as poetry”.8 Dikten är alltså ett medium med en särskild 

uttrycksförmåga. 

1.3 Teoretisk grund och metod 

Det här är en tematisk studie av Gullbergs författarskap. Meningen är att framhäva någonting 

specifikt, livsåskådning och världsbild, så som det framträder i helheten. Begreppet 

livsåskådning är här ett samlingsnamn för de saker som ryms i en människas förhållningssätt 

till livet, oavsett om detta är kopplat till någon specifik lära eller inte. Begreppet världsbild 

bör förstås i bredaste möjliga bemärkelse som det som utgör en människas bild av världen 

eller syn på verkligheten. Dessa två begrepp blir naturligtvis närliggande och kompletterande i 

förhållande till varandra. 

  Jag kommer att behandla valda stycken ur de tio diktsamlingarna, för att ställa dem i 

kontrast till och i dialog med varandra. Det bör påpekas att lika stor uppmärksamhet inte 

kommer att ägnas åt varje verk, utan att utrymmet kommer att fördelas efter relevans. I detta 

arbete har jag använt mig av Gullbergs Samlade dikter i fyra volymer från 1948, som samlar 

produktionen fram till dess; och för produktionen efter det, fram till 1959, har jag använt 

separata förstautgåvor av de enskilda verken. 

  Mitt tillvägagångssätt i denna studie – att använda delar av Gullbergs samtliga 

diktsamlingar – kan motiveras med ett annat citat av Eliot: ”As a man of one book, Cervantes 

is for us entirely in that book; he is, so to speak, Don Quixote understanding himself. What 

part of the work of Dante, Shakespeare or Goethe can we isolate and say that it gives us the 

essential Dante, Shakespeare or Goethe?”9 

  Detsamma kan lika gärna sägas om Gullberg. Hans ”Underskrift” från Kärlek i tjugonde 

seklet är talande i sammanhanget och fungerar som en indirekt kommentar till citatet av Eliot: 

”Tills en gång mitt väsen uppenbaras,/ är jag Hjalmar Gullberg rätt och slätt,/ sörjer utan att 

det kan förklaras/ och är lycklig på mitt eget sätt,/ utan att jag själv förstår mig rätt.”10 

  Min avsikt är att framhäva vad jag bedömer vara de mest betydelsefulla delarna av hans 

diktning i det här sammanhanget; och att genom Gullbergs dikter hämta kunskap om hans tid 

och hans värld, liksom om tiden och världen i allmänhet. 

 

                                                           
8 T.S. Eliot, On Poetry and Poets (London 1957), s. 222. 
9 Ibid., s. 213. 
10 Hjalmar Gullberg, Samlade dikter, vol. 2 (Stockholm 1948), s. 170. 
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1.4 Forskningsöversikt 

Den forskning som jag har förhållit mig till i mitt arbete är följande: Ingemar Algulins 

avhandling Tradition och modernism; Anders Palms avhandling Kristet, indiskt och antikt i 

Hjalmar Gullbergs diktning; Helena Bodins avhandling Hjalmar Gullberg och bysantinismen; 

Bengt Landgrens monografi Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen; och Carl 

Fehrmans biografiska studie Hjalmar Gullberg. Ytterligare inspiration har hämtats från den 

av FIB:s Lyriklubb utgivna En bok om Hjalmar Gullberg, som samlar texter om författaren 

som har skrivits av ett flertal personer som kände honom; och från det redan nämnda 

inträdestalet i Svenska Akademien till Hjalmar Gullbergs minne som hölls av Karl Ragnar 

Gierow. 

  Det begränsade utrymme som denna studie har sätter gränser för hur mycket av den 

tidigare forskningen som det är möjligt att diskutera och referera till; därför kan det 

inledningsvis påpekas att de arbeten som min studie har mest gemensamt med är Ingemar 

Algulins och Anders Palms avhandlingar. Jag tror emellertid att inriktningen i min studie i 

grunden skiljer sig något från den existerande forskningen när det gäller val av ämne i 

förhållande till materialets omfång; och samtidigt finns det självfallet beröringspunkter. Jag 

kommer inte att föra någon utförlig polemik men förhoppningsvis komplettera den 

existerande kunskapen om ämnet. 

  Genomförandet av denna studie kan motiveras med att det är en analys av det 

idémässiga och intellektuella innehållet i Hjalmar Gullbergs diktning i dess helhet. I denna 

studie är fokus lagt på existentiella drag som går igenom författarskapet, med en inriktning 

och ett urval av material som till viss del skiljer sig från den existerande forskningen. Min 

studie har mycket gemensamt med Algulins avhandling men hans fokus ligger till större del 

på de estetiska aspekterna medan min uppsats fokuserar mer på de filosofiska. Palms 

avhandling har till viss del ett annat urval av material än min uppsats och hans fokus är till 

större del lagt på det religiösa och estetiska, även om det finns beröringspunkter. Bodins 

avhandling har mycket större fokus på det religiösa och kulturhistoriska än vad min uppsats 

har, och beröringspunkterna är därför begränsade. Landgrens monografi är uteslutande ägnad 

åt något som bara är en beståndsdel i min studie. Fehrmans biografiska studie är förvisso 

uttömmande men till stor del ägnad åt andra saker än min egen; han lade grunden för den 

senare forskningen, han delade Gullbergs tid, men han hade naturligtvis inte samma 

perspektiv då som decennierna har gett åt de efterföljande forskarna. 
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2. Den tidiga fasen: 1927-1932. Från I en främmande stad till 

Andliga övningar 

Den tidiga fasen i Hjalmar Gullbergs diktning har en stark religiös prägel, något annat går inte 

att hävda. Däremot går det att problematisera det religiösa uttrycket och vad det egentligen 

betyder. Detta har också gjorts av tidigare forskare. Ett av de viktigaste genomgående dragen i 

hela Gullbergs lyriska författarskap är pendlingen mellan det gamla och det nya, mellan det 

traditionella och det moderna, mellan tro och brist på tro. Gullberg är varken extremist eller 

fundamentalist; därför är det viktigt att inte dra för långtgående slutsatser av uttrycket i 

enskilda dikter. Endast om man ser delarna i relation till helheten kan man göra rättvisa åt 

författarskapet. Då blir det främmande mer familjärt och det oförenliga framstår som detaljer i 

en sammanhängande helhet. Författarskapet låter läsaren uppleva nyanser av en verklighet 

som inte alltid är klar, logisk eller koherent. 

  I sin avhandling diskuterar Anders Palm Gullbergs förhållande till kristendomen, och 

han framhåller då en formulering av den italienske författaren Giovanni Papini som i fråga om 

Kristus sade sig ha för avsikt ”att framställa hans eviga sanningar och oföränderliga historia i 

nya ord och i samband med det aktuella”.11 Gullberg uttryckte sig uppskattande om detta och 

Palm menar att detta är precis vad Gullberg själv gör. Men Palm problematiserar också hur 

stark Gullbergs religiositet verkligen var på den här tiden. Han återger en kommentar av 

Gullberg om Harriet Löwenhjelm, där Gullberg konstaterar att ”[d]et är en sorts mellanform 

mellan ironi och allvar som hon experimenterat ut”.12 Palm sätter likhetstecken mellan dem: 

hon hade ”utvecklats från spexförfattare till religiös lyriker. Detsamma kunde sägas om 

honom själv”.13 

  Inte bara kristendom utan även antika grekiska uppfattningar kommer till uttryck hos 

den tidiga Gullberg. Den bärande tanken i Helena Bodins avhandling är att så långt det är 

möjligt sammanföra dessa företeelser under ett namn, bysantinismen, som är betecknande för 

tankegodset från det antika och medeltida östromerska riket med centrum i Bysans och 

Konstantinopel. Hon skriver att ”[b]egreppet bysantinism fyller här en viktig funktion för att 

täcka allt detta, som utifrån ett klassiskt antikt ideal är omöjligt att beskriva”.14 

                                                           
11 Citerat efter Anders Palm, Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning (diss. Lund/Stockholm 

1976), s. 27. 
12 Ibid., s. 25 f. 
13 Palm (1976), s. 26. 
14 Helena Bodin, Hjalmar Gullberg och bysantinismen – ”som paradoxer i tid och rum” (diss. 

Stockholm/Skellefteå 2002), s. 15. 
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  I sin avhandling tar Ingemar Algulin fasta på några viktiga aspekter av formen i 

Gullbergs diktning. Han hänvisar till en studie av Zaida Forsström som ”undersökt frekvensen 

av fri form i de tre första samlingarna och funnit att den ’genomsnittligt uppgår till ungefär en 

femtedel’”.15 Detta är viktigt därför att det visar att det inte sker en total förändring med 

avseende på form i det sena författarskapet utan att det snarare är fråga om en pendling. 

Algulin går så långt som att spekulera i huruvida Gullberg redan innan debuten provade att 

skriva radikalt modernistiska dikter; han tror att han kan ha funnit bevis för det i Gullbergs 

kvarlåtenskap.16 Som Algulin också understryker så försvinner den fria versen ur Gullbergs 

diktning under mellanfasen för att sedan återkomma i den sena fasen.17 Sammantaget är 

Gullbergs vers övervägande traditionellt bunden, men med ansatser mot en nyare och friare 

form. Det finns anledning att återkomma till detta senare. Formen, innehållet och innebörden 

står i en konstant och oupplöslig relation till varandra. 

  För denna studies vidkommande är den tidiga fasen i Gullbergs diktning den minst 

intressanta. Detta beror på två saker. För det första därför att Gullberg i sitt tidiga 

författarskap hade för vana att inkludera sina översättningar av andra författare i sina 

samlingar. Även om hans urval säger något om hans egen världsbild så är det inte hans egna 

verk. För det andra, vilket följer av det första, är Gullberg inte fullt utvecklad som lyriker; 

hans eget tonfall och språk är inte färdigutvecklat. Inkluderandet av översättningar i de egna 

samlingarna minskar med tiden och upphör slutligen efter Att övervinna världen. Trots dessa 

reservationer innehåller de tidiga samlingarna självfallet en hel del som är relevant och 

värdefullt; dessutom bildar de en viktig fond mot vilken den senare diktningen avtecknar sig. 

Detta ska nu undersökas närmare. 

2.1 I en främmande stad (1927) 

Redan Gullbergs första (i bokform) publicerade dikt, ”Kallelsen” som inleder I en främmande 

stad, slår an en högstämd och existentiell ton. Den skildrar hur poeten blir kallad av Gud, till 

en utvald skara med ett gemensamt andligt hemland. Det är en av flera gånger då Gullberg 

använder ett militäriskt språk som metafor för det inre livet. Poeten hör inte hemma i sin 

samtid, utan i en tidlös skara som står utanför det ordinära: ”Jag kallar mitt folk. Jag fordrar 

min rätt./ Jag mobiliserar en namnlös armé/ att försvara det land som ingen har sett/ och ingen 

                                                           
15 Ingemar Algulin, Tradition och modernism. Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse efter 

1940-talets mitt (diss. Stockholm 1969), s. 219. 
16 Se Algulin (1969), s. 216 f. 
17 Ibid., s. 219 f. 
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skall se.”18 

  Nästa dikt i samlingen, ”Dagboksblad”, tillhör de viktigare i sammanhanget. Där vänder 

sig poeten direkt till Gud: ”O tidlöst anonyme! vad min penna/ har samlat dag för dag är 

skärvor blott./ […]// Här skriver jag om fröjder och förtreter/ som hänt mig och daterar allt av 

vikt./ Du räknar inte år men evigheter./ Du för en dagbok, lagd på längre sikt.// […]/ Om 

människorna skriver du på dessa/ sublima blad måhända en notis:// ’Det fanns en mängd små 

vita, svarta, gula/ och röda varelser på en planet/ som skulle intresserat mig en smula,/ 

om jag från större värv haft ledighet.’”19 

  Dikten rymmer både komik och allvar, den är trivial och samtidigt djupsinnig. Trots 

diktarens känsla av utvaldhet så får man dock bilden av att människan inte kan vänta sig 

mycket hjälp från Gud. Ett annat perspektiv fås i ett av diktsamlingens ”Grekiska fragment”, 

som är en översättning av Sapfo: ”Döden är ett ont. Gudarna mena så./ Annars för längesen 

skulle de själva ha dött.”20 

  Man ser här en växling mellan olika gudavärldar som i grunden är oförenliga. Detta 

fortsätter författarskapet igenom. Det ger anledning att fråga i vilken utsträckning det är 

genuina uppfattningar från författarens sida och i vilken mån det är retoriska tankefigurer som 

tjänar ett litterärt syfte. I denna studie argumenterar jag så som tidigare har nämnts för att 

religiositeten hos Gullberg är starkare i den tidiga fasen och i mellanfasen; i den sena fasen 

kommer de kulturella traditionerna snarare att tjäna ett litterärt syfte. 

2.2 Sonat (1929) 

Sonat är liksom den föregående samlingen tydligt kristet präglad; det exemplifieras väl av 

översättningen av Jean Racines En kristens klagan över motsägelserna som han finner i sig 

själv. Samlingen innehåller också Gullbergs berömda ”Ars Poetica”, där han klarlägger en del 

av sitt syfte och sin metod: ”Och försökte Ni en gång ta till mönster för Er vers/ en 

välformulerad tidningsnotis,/ skulle kanske folk som inte märkte avsikten bli lu-/ rade att 

lyssna lite grand/ till vad Ni hade att säga/ om evigheten och den inre världen.”21 

  På samma gång innehåller samlingen ännu ett grekiskt motiv som är av relevans för 

denna diskussion; stycket har titeln ”Antik teologi”: ”Zeus uppträdde gärna som jordiska 

mäns/ rival när det började kvällas./ Så föddes heroer: en guds existens/ bevisades klarast i 

                                                           
18 Gullberg, vol. 1 (1948), s. 8. 
19 Ibid., s. 11. 
20 Ibid., s. 23. 
21 Ibid., s. 146. 
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Hellas.”22 

  Återigen ser man här en ansats till allvar, med inslag av komik. Om stycket tas på allvar 

innebär det ett ytterligare perspektiv på gudsbegreppet. Definitionen av Gud och andra 

möjliga gudar är en fråga som kommer att kvarstå i resten av författarskapet. Samtidigt röjs 

här Gullbergs kärlek till Grekland; det måste kallas för ett av hans klassicistiska drag, och det 

är bestående. 

  Men Sonat innehåller även mer anspråkslösa rader, som är relevanta här. Följande är ur 

”Cantabile”: ”Jag varelse av kött och blod/ är skamsen för min flyktighet./ Så långt som jag i 

vankelmod/ går ingenting jag vet.// […]// Jag plockar skärvor av mitt jag/ ihop och sätter 

skarv till skarv.”23 Tonfallet är enkelt och direkt; utsagan är relevant i författarskapets större 

sammanhang av tvivel och splittring. 

2.3 Andliga övningar (1932) 

Med Andliga övningar sker ingen större förändring av Gullbergs världsbild. Dock sker en 

utvidgning av ämnesspektrat. Som Anders Palm har behandlat utförligt så sker en 

introduktion av indisk mystik i och med diktsviten ”Den utvalda”. Därtill kommer en rad 

politiska kommentarer som är av intresse. Men samlingen inleds med ett ”Kontrakt” som till 

tonen är påfallande likt vissa av de citerade styckena ur de två föregående diktsamlingarna: 

”Mellan Gud och N. N.,/ här nedan kallad poeten,/ har följande överenskommelse/ ingåtts 

denna dag:/ Sin gärning utför poeten/ som ombud för evigheten./ Guds vilja, ej klåpares 

regler,/ skall vara hans enda lag.”24 

  De å andra sidan mer världstillvända delarna av denna samling utgörs så som har antytts 

av en bitande politisk kommentar, med tydliga drag av ironi och satir. Det märks bland annat i 

dikten ”Tivoli”: ”Tivoli Jordens/ dödsdanskapell/ spelar var lördags-/ kväll./ Önskas det 

yrsel?/ Åk världskarusell./ Lenin och Hitler,/ hell!”25 

  Detta tidiga avståndstagande från 1900-talets tyranner hedrar Gullberg och skiljer ut 

honom från en del författarkolleger i såväl Sverige som övriga Europa. Världens lidande får 

filosofiska implikationer för honom i ”Mekaniskt sorgespel”: ”Guds mening med 

orsaksförloppen/ jag spanade efter besviken./ Nu går jag med ångest i kroppen./ Mitt öga har 

sett mekaniken.”26 

                                                           
22 Gullberg, vol. 1 (1948), s. 140. 
23 Ibid., s. 161. 
24 Gullberg, vol. 2 (1948), s. 7. 
25 Ibid., s. 18. 
26 Ibid., s. 17. 
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  Gullberg uttrycker här en kritik av nationalismen och dess våldsamma konsekvenser, i 

dikten ”Gemenskap”: ”O att med klasskamrater i en skola/ få på en samfälld nationalsång 

gnola!/ O att med främlingar och med kolleger/ förenas i en ras mot gul och neger!// […]// Vi 

tjöt med ulvar, gick i flock med fåren./ Oss själva blir vi, när vi läggs på båren.”27 

  När Gullberg i nästföljande diktsamling döper ett avsnitt till ”Fädernesland”, så handlar 

dikterna – symboliskt nog – om allt möjligt och alla möjliga platser, men inte direkt 

fäderneslandet Sverige. Detta betyder emellertid inte att Gullberg inte var patriot – för det var 

han till viss del – men hans perspektiv var betydligt bredare än blott den egna horisonten. 

3. Mellanfasen: 1933-1942. Från Kärlek i tjugonde seklet till Fem 

kornbröd och två fiskar 

Det är på många sätt en ny Hjalmar Gullberg som möter läsaren i mellanfasen. Det går att 

hävda att han börjar uppvisa nya sekulära eller irreligiösa drag; men i samband med det andra 

världskriget och produktionen vid den tiden så sker en återgång till det religiösa som tar 

tillbaka förändringen. På vissa ställen möter man en gladare Gullberg; men även glädjen 

förbyts senare i sorg över tillståndet i världen. Diktningens inriktning blir på flera ställen mer 

politisk. Vad stilen beträffar så finner man en ny, satirisk och parodisk form på ett ställe. 

Dessa skiftningar lägger grunden för förändringar som därefter sker i den sena fasen. 

  Ingemar Algulin har visat på några viktiga aspekter av Gullbergs förhållande till 

modernismen, och han menar att Gullbergs val av uteslutande bunden vers i de fyra 

samlingarna under mellanfasen var en markering.28 Men frågan är komplicerad. Algulin visar 

att Gullberg inte var en direkt motståndare till modernismen, utan att han tvärtom visade 

uppskattning av modernistiska författare som Artur Lundkvist och Harry Martinson samt 

Vilhelm Ekelund som han kallade för den fria versens ”oupphunne mästare i svensk poesi”.29 

Men Gullberg hade samtidigt reservationer i frågan; han menade att fri vers kunde leda till 

”förkonstling” av den litterära formen och att modernism kunde leda till ”preciositet” i 

bildspråket, faktorer som gjorde dikten obegriplig och meningslös; han ansåg inte att den fria 

versen garanterade den litterära frihet som den ofta förknippas med. Gullberg menade att fri 

vers var som bäst när den hade en naturlig inre enhet, en egen rytmisk form; endast vissa 

författare behärskade i hans mening detta, men långt ifrån alla.30 Mot den bakgrunden bör 

                                                           
27 Gullberg, vol. 2 (1948), s. 67. 
28 Se Algulin (1969), s. 222 f. 
29 Citerat efter Algulin (1969), s. 222. 
30 Se Algulin (1969), s. 222. 
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Gullbergs val av traditionell form förstås; och detta hindrade sedan inte att han ändå åter 

försökte sig på fri vers i den sena fasen, vilket kommer att diskuteras senare. 

  När det gäller att placera Gullberg i en tidsbunden kontext så finns det en rad 

observationer som kan göras, och många som redan har gjorts. Anders Palm skriver om 

poeten Ragnar Jändel som år 1928 ”menade sig kunna konstatera, att en samlande linje i 

efterkrigstidens svenska lyrik var den som markerade intresset för livsåskådningsfrågor och 

religiös upplevelse. […] Här finner man Hjalmar Gullberg för första gången inrangerad bland 

diktare som stod i centrum för den aktuella svenska lyriken […]. Någon homogen skol- eller 

gruppbildning med gemensamma litterära signaler i stil med det följande årets Fem unga-

konstellation var det här långt ifrån tal om, snarare en bestämning av en vindriktning i ett 

rådande litterärt klimat”.31 

  Ingemar Algulin återger ett par elaka och delvis orättvisa citat om Gullberg av Artur 

Lundkvist, som kritiserar honom från sitt radikalt modernistiska håll, men som samtidigt 

sätter fingret på någonting: ”Landet låg också synnerligen bra till för honom. […] Han är 

religiös – och här i landet tycks ju framför allt den religiöst betonade poesin vinna anklang. 

Vidare har han en stor förtjänst till: han är lågmäld – och att vara lågmäld anses av våra 

kritiker i allmänhet som ett osviktligt tecken på äkthet och djup. […] Gullberg är […] i sina 

bästa saker otvivelaktigt en verklig lyriker, samt i övrigt helt fri från allt som skulle kunna 

stöta och förarga.”32 

  Bengt Landgren, å sin sida, återger ett citat om Gullberg av den ökänt konservative 

Fredrik Böök som på sätt och vis bekräftar Lundkvists påstående men ger ett helt motsatt 

värdeomdöme, som också det går till klar och tydlig överdrift: ”Hjalmar Gullberg är den siste 

store diktaren på svenskt språk. Hans närmaste föregångare var Birger Sjöberg. Där bakom får 

man gå till Heidenstam och Fröding, de stora nittiotalsdiktarna, innan man möter något 

jämbördigt.”33 

  Trots att åsikterna går isär så säger dessa uttalanden någonting väsentligt om Gullbergs 

kontext. Han hör till stor del hemma i en klassisk svensk lyrisk tradition, men hans intresse 

för kultur från hela världen, både väster- och österlandet, är något som han delar med 

romantiken och modernismen i en större, internationell skala. Detta intresse hade Gullberg 

gemensamt med flera av sina samtida, såsom Gunnar Ekelöf, Harry Martinson och Dag 

Hammarskjöld. 

                                                           
31 Palm (1976), s. 29. 
32 Citerat efter Algulin (1969), s. 229. 
33 Citerat efter Bengt Landgren, Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen. Studier i svensk dikt och politisk 

debatt 1933-1942 (Uppsala/Stockholm 1975), s. 162. 
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3.1 Kärlek i tjugonde seklet (1933) 

I denna samlings inledande svit ”Kärleksroman” finns några av de berömda stycken som 

lanserade Gullberg i ett nytt, annorlunda och mer samtida ljus. Han reflekterade här över den 

nya tidens ideal och synsätt; åtminstone skenbart med sympati, och definitivt med ironi: ”Av 

vetenskapen, ej av kärleksdikter,/ får man besked som håller sig till saken./ Yngling med 

hämningar och själskonflikter/ blev botad när han såg en kvinna naken.// Med jubel sjönk i 

hennes famn asketen,/ vars forna världsbild varit kristet färgad./ Skeppsbruten kom jag från 

oändligheten./ Åt jorden som mig födde var jag bärgad.”34 

  Det ovanstående stycket har drag av bekännelselitteratur, även om en reservation bör 

införas gällande hur stort allvar som det bör tas på. Men oaktat detta så ger Gullberg här 

uttryck för en helt förändrad världsbild, där han till synes bejakar en ny, sekulariserad 

tidsålder och överger sina forna strikta religiösa ideal till förmån för en hedonistisk och mer 

människonära syn på livet. Kärleken som en helande kraft är ett tema som senare återkommer 

i diktningen. 

  ”Kärleksroman” rymmer ytterligare formuleringar som: ”En ny generation har ersatt 

trånad/ och pryderi med saklig erotik”35; ”Att gifta sig! Man är väl inte dum./ […]/ Vår enda 

lag är: födelsekontroll”36; och: ”Du sörjde länge för mitt snedsprångs skull./ Så gick du bort 

och gjorde sammaledes.”37 

  Det är alltså en ovanligt frispråkig Gullberg som möter läsaren, och för hans egen tid 

måste materialet i vissa fall ha verkat chockerande och vulgärt. I fråga om livsåskådning 

verkar han helt och hållet ha bytt riktning. Men riktigt så enkelt är det inte. I diktsamlingens 

senare delar kompletteras den inledande moderniteten med en klassisk fond. Dikten 

”Kärlekens stad” handlar om ett förfallet antikt Korint som med grekisk mytologisk prägel en 

gång var ”Kärlekens hedniska stad”; när Gullberg nu besöker platsen ser han ”Guds 

eldinsegel/ på brevet till Kärlekens stad”38; därmed blandas det in ett kristet moraliskt 

dilemma med biblisk hänvisning till Korintierbrevet. Bilden av den förfallna staden ger 

perspektiv på den moderna tidsåldern och på Gullberg själv. 

  Kärlek i tjugonde seklet spelar medvetet på några ytterligare paradoxer som relaterar till 

Gullbergs tidigare diktning med avseende på olika föreställningsvärldar. Sviten ”Förklädd 

                                                           
34 Gullberg, vol. 2 (1948), s. 92. 
35 Ibid., s. 93. 
36 Ibid., s. 94 
37 Ibid., s. 95. 
38 Ibid., s. 126. 
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gud” har förvisso en lekfull ton men ställer samtidigt frågor som återkommer i författarskapet: 

”Tror du att våren skulle/ binda sin blomsterkrans/ på alla dödas kulle,/ om inte gudar 

fanns?”39 ”Än vandrar gudar över denna jord./ […]// Tro ej att någonsin en gud kan dö.”40 

  I samlingens näst sista dikt, ”Vid Kap Sunion”, heter det istället motsägelsefullt nog: 

”Måtte det verk du i mänskors vimmel/ skapar från morgon- till aftonglöd,/ stå som en lyra 

mot tidens himmel,/ sedan du själv och din gud är död!”41 

  Pendlingen mellan dåtid och nutid samt likheterna dem emellan ger oss bilden av ett 

kretslopp och en cyklisk verklighet. Samlingen avslutas med den tidigare citerade dikten 

”Underskrift” och orden ”utan att jag själv förstår mig rätt”.42 Risken finns att läsaren går 

samma öde till mötes. 

3.2 Ensamstående bildad herre (1935) 

Ensamstående bildad herre måste nog sägas vara Gullbergs mest udda verk, och det som 

sticker ut mest i förhållande till den övriga produktionen. Dels för att verket är så kort, dels 

för att det har formen av ett lyriskt drama eller en berättelse mer än en diktsamling. Dessutom 

är verket så mycket av en parodi och en fars att det nästan skulle gå att tro att det är skrivet av 

någon annan än författaren till de föregående samlingarna, trots att Kärlek i tjugonde seklet 

innebar vissa stora förändringar. Men Ensamstående bildad herre är en fars och en parodi 

med högkulturella referensramar, vilket skiljer den från gängse folklig komedi; och föremålet 

för satiren är till största del Gullberg själv. 

  På grund av allt detta har verket en mycket begränsad relevans för denna studie. Dess 

största värde i det här sammanhanget består egentligen i att det visar vilken variation som 

Gullberg var kapabel till, och vilken självironi som han vid den här tidpunkten uppvisade. 

Men samtidigt har verket några allvarligare punkter som bör beaktas. 

  Adjunkten Örtstedt, Gullbergs självporträtt och karikatyr, publicerar ”en versbok” med 

”sin andes övningar”; han blir då beskylld för ”blasfemi” av kulturkritikern Tidström; ”men 

att för hädelse/ beskyllas ville/ han i det längsta protestera mot”.43 Om detta stycke trots 

skämtsamheten kan läsas som ett uppriktigt vittnesmål om hur Gullberg vid den här tiden såg 

på sin författargärning, så ger det en ledtråd till hur de föregående verken bör tolkas och 

betraktas. 

                                                           
39 Gullberg, vol. 2 (1948), s. 143. 
40 Ibid., s. 142. 
41 Ibid., s. 169. 
42 Ibid., s. 170. 
43 Gullberg, vol. 3 (1948), s. 27. 
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  I ett annat stycke ”läser Örtstedt Kant/ och finner honom verkligt intressant”.44 Han 

somnar sedan över boken, och i drömmen får han ”Tinget i sig” levererat med post, från 

professor Kant själv: ”Kring tinget i sig själv, de vises sten,/ är sinnevärlden blott ett brokigt 

sken.// Vem törs dock rycka undan slöjan kring/ den rena verkligheten, tingens ting?// 

Adjunkten Örtstedt ryggar bort bestört/ från det som ingen sett och ingen rört.// Om gåvan i 

hans grova händer sprack!/ – Han returnerar den med tusen tack.”45 

  Detta stycke har blivit föremål för en viktig kommentar av Karl Ragnar Gierow. Gierow 

påstod om Gullberg att ”i fråga om de färdiga filosofiska sanningarna gjorde han nog som 

adjunkten Örtstedt i Ensamstående bildad herre, när denne mottog ett postpaket med innehåll 

Tinget i sig: han returnerade det med tusen tack”.46 

  Det är värt att dröja vid detta påstående. Sett till det stora hela har Gierow rätt, för 

Gullberg stannar inte någonstans. Men Gullberg är närmare ett bejakande av färdiga 

filosofiska sanningar i de tidigare delarna av författarskapet; det är med tiden, och särskilt i 

den sena fasen, som han befäster sin egen väg i förhållande till diverse filosofier. 

3.3 Att övervinna världen (1937) 

I Att övervinna världen blir den politiska situationen mer närvarande, något som förstärks 

även i nästa samling. Förgänglighet, som är ett tema som förvisso nästan alltid är närvarande, 

blir också mer aktuellt nu och i senare samlingar. Allvaret har härmed alltså återvänt i 

Gullbergs diktning, och religiositeten likaså. Det är som om allvaret i situationen i världen får 

återverkningar på diktningen, på så sätt att det bidrar till ett högstämt och kritiskt tonfall. 

Detta märks bland annat i ”Nu stundar förföljelsens månad”: ”Hur själen ska undanträngas,/ 

står tryckt i en treveckorsplan.// Nu måste vi gräva oss kamrar/ i jord, hugga gångar i sten/ och 

mötas med spett och med hamrar,/ den hemliga framtidsarmén.”47 Känslan av skräck får 

Kristus att framstå i ett nytt ljus: ”Hur vågar han födas/ så värnlös och naken,/ tre konungars 

konung/ och världens hopp?”48 

  I den här samlingen framträder Gullberg samtidigt allt mer som individualist, men med 

ett öga för kollektivet; för honom går vägen till kollektivet genom ensamheten. Hans förakt 

för massrörelser med våldsbenägenhet kommer till uttryck flera gånger. Gullberg intar själv 

istället en resignerad hållning. I ”Ordensregel” låter det så här: ”Gå ofta för dig själv och lär 

                                                           
44 Gullberg, vol. 3 (1948), s. 21. 
45 Ibid., s. 22. 
46 Gierow (2012), s. 323. 
47 Gullberg, vol. 3 (1948), s. 52 f. 
48 Ibid., s. 51. 
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dig tiga,/ om du vill slutas i vår brodersfamn!/ Ofantligt medlemsantal har vår liga./ Men 

ingen av oss vet den andres namn.// […]// Gränslösa ensamhet, vårt land, vårt land!”49 

  Kritiken av och driften med den samtida politiken märks i ”Upprop till valskolkare”: 

”Politikens gyttjebad/ har botat många själar./ Mänska, du blir god och glad,/ om i vår pöl du 

krälar!// Rösta hit och rösta dit/ och rösta på oss alla!/ […]// Tag parti och byt parti/ och valsa 

med i valsen!”50 Stycket påminner om den tidigare kritiken av nationalismen i Andliga 

övningar. 

  Gullberg presenterar sitt motgift mot samtiden i ”Här sjunger jag om död och evighet”: 

”Jag sjunger inte för att roa blott/ men rena dig.// […]/ Ty vet att när vid dödens infartsport/ 

du naken och allena ställer dig,/ är frågan ej vad ditt parti har gjort./ Det gäller dig.”51 Han 

återkommer även till en världsfrånvänd mystik i dikten ”Fjärran”: ”Snart i hans stormvind 

sjunger jag/ och virvlar i hans vattendrag/ och brinner i hans morgonglöd/ fjärran./ Men 

hemma bär ni ut mig död.”52 

  Men Gullbergs resignation har samtidigt gränser; i ”Den tänkande lantbrevbäraren” 

presenteras ett medmänskligt patos: ”Av lyckan borde mänskorna få lika!/ Det skar mig in i 

märgen så jag frös,/ när jag bar pengar till de redan rika/ och kravbrev till en medellös.// […]// 

Låt mig få gripa in en gång, en enda,/ och till det bästa ordna allt!”53 

  I samlingens sista dikt framträder också ett ideal om självförsakelse och bortvändhet 

från världen: ”skänk mig melodier, skänk mig drömmar,/ att jag må förinta detta som är 

jag!”54 Även om uttrycket här egentligen är bildligt så skymtar en dödslängtan ibland i 

bakgrunden, exempelvis i ”Kreaturens suckan”, vilket får dystrare implikationer när man 

tänker på hur det sedan slutade för Gullberg (att han, trots att han då var kroniskt sjuk, ändå 

dog för egen hand). 

3.4 Fem kornbröd och två fiskar (1942) 

Fem kornbröd och två fiskar tar på många sätt vid där Att övervinna världen slutar, och 

fortsätter i samma anda. Dragen från den föregående samlingen förstärks bara: det politiska 

krisläget blir allt mer kännbart; det religiösa och högstämda tonfallet som en reaktion och ett 

botemedel mot världskrisen intensifieras. Nästan alla dikter i samlingen har att göra med 

                                                           
49 Gullberg, vol. 3 (1948), s. 49. 
50 Ibid., s. 85. 
51 Ibid., s. 43. 
52 Ibid., s. 55. 
53 Ibid., s. 117. 
54 Ibid., s. 138. 
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samtiden, vilket skiljer ut den från stora delar av den övriga produktionen. Ingemar Algulin 

återger ett referat av Gullberg i en intervju från 1940 där det framgår ”att enligt hans 

förmenande är det att skriva litteratur just nu i och för sig någonting av sekundär art”55; och 

Algulin understryker med hänvisning till dikten ”Det reser sig ett torn” att Gullberg nu valde 

att lämna konstnärernas elfenbenstorn.56 

  Tonfallet i Fem kornbröd och två fiskar är ofta så pass gammaldags, patriotiskt och 

högstämt att det för många av dagens läsare måste framstå som främmande, ibland även 

patetiskt. Det är också känt att Gullberg själv blev främmande inför verket i efterhand, och att 

han sedan undervärderade det. Karl Ragnar Gierow reflekterar över detta, med anledning av 

ett urval av dikter som Gullberg gjorde mot slutet av sin karriär: ”inte en rad ur Fem kornbröd 

och två fiskar har sluppit genom kontrollen […] Tillkommen under krigsåren gav den form åt 

sådana intryck och känslor, som då behärskade en större del av vårt folk, och som borde 

behärska dem.”57 

  Trots främlingskapet så bör diktsamlingen förstås i sin rätta kontext, där dess 

utformning egentligen är rätt naturlig. Den vittnar om en känslomässig och mental 

intensifiering under extrema förhållanden, och reagerar på detta. När Gullberg sedan i den 

sena fasen gör en tvärvändning i sitt förhållningssätt och sin livsåskådning, har luften från 

denna period helt gått ur honom; stormen har blåst över och de bärande tankarna är inte längre 

aktuella. 

  En av de mest berömda dikterna ur Fem kornbröd och två fiskar blev ”Spel på 

taggtråd”, som förfäktar ett ideal om att slåss till sista blodsdroppen för att försvara det egna 

landet: ”’Kom inte hit från främlingskust,/ du som till denna strand har lust;/ […]/ Då spelar 

vi en frihetssång/ om riket som blev vårt en gång/ och aldrig, aldrig ska bli ditt […].’”58 

  Ett liknande patos löper igenom hela samlingen: det gäller att kämpa för frihetens sak 

och för det egna landet, men även andra länder så som det ockuperade Danmark hyllas. I 

”Väktarverser för mörkrets timmar” låter det så här: ”Snart tänder solens brand/ i österled/ en 

dag av fred/ för Sveriges folk och land!”59 I ”Guds ord bär icke bojor”: ”Vår egen sång är fri./ 

Vårt ord bär icke bojor./ För våra fäders Gud/ fritt lyfter sig och faller/ vår svenska melodi.”60 

Och i ”Hälsning till Danmark”: ”ur nätter av oro och själanöd/ skall tändas en morgonglöd/ i 

                                                           
55 Citerat efter Algulin (1969), s. 232. 
56 Se Algulin (1969), s. 238 f. 
57 Gierow (2012), s. 321. 
58 Gullberg, vol. 4 (1948), s. 15 f. 
59 Ibid., s. 20. 
60 Ibid., s. 23. 
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Danmarks heliga färger!”61 

  Religionen, främst med kristen grund men också med indiska inslag, tjänar som ett 

medel för att försona skapelsen, hitta förtröstan och förlika sig med döden, vilket är centrala 

inslag i samlingen. Trots allt hittar Gullberg en harmoni i världen, vilket uttrycks bland annat i 

”Förbön för ett indiskt skådespel”: ”Du som i skapelsen dig uppenbarar,/ Du som är herre 

över hav och floder,/ Du som är offereld och den som svarar/ på offerelden, alla väsens moder 

–// […]// välsigna handlingen och skådebanan,/ välsigna tystnaden som följer sången!”62 

  Och i den avslutande dikten ”Till en näktergal i Malmö” känner Gullberg att: ”Det 

skulle vara lätt att dö i natt.”63 

4. Den sena fasen: 1952-1959. Från Dödsmask och lustgård till 

Ögon, läppar 

Först ett decennium senare återkom Gullberg med en ny diktsamling och han hade då 

genomgått en stor förändring som varade resten av hans liv. Efter en lång konstnärlig torka 

genomgick Gullberg en förnyelseprocess, som på sätt och vis kan sägas spegla 

samhällsutvecklingen i Sverige vid den här tiden, när landet gick in i en verkligt modern fas 

under efterkrigstiden. Gullberg hade nu inte längre någon plats i diktningen för det högstämda 

och bombastiska som hade fyllt den under krigsåren, och det mest centrala inslaget i 

förändringen är att han en gång för alla tappar tron på Gud, vilket blir ett avgörande brott med 

den tidigare diktningen, som han reflekterar tillbaka över, på samma sätt som han reflekterar 

över den tid som har förflutit. 

  Under 1950-talet blev Gullberg gradvis allt svagare av den svåra sjukdomen Myasthenia 

gravis, som bryter ned musklerna och andningen. Ställd inför detta faktum utvecklade han en 

djupare bitterhet och cynism som uttrycks i dikterna, och till slut såg han ingen poäng i att 

försöka förlänga sitt liv ytterligare, utan valde istället att göra slut på det genom drunkning år 

1961. Detta beslut förebådas i dikterna och de sista av dem fungerar som ett farväl till livet, 

ett gripande vittnesbörd från en människa vid existensens yttersta rand. 

  Livsåskådningen och världsbilden som Gullberg utvecklar i den sena fasen är emellertid 

inte enbart bitter, utan den söker efter mening i en situation där det mesta som varit fast på 

både det individuella och kollektiva planet har ryckts undan eller genomgått stora 

förändringar. På detta sätt avrundar Gullberg i sin sena fas en lång poetisk karriär där en stor 

                                                           
61 Gullberg, vol. 4 (1948), s. 25. 
62 Ibid., s. 45. 
63 Ibid., s. 107. 
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mängd perspektiv har provats och många erfarenheter har gjorts. Gullbergs författarskap är 

som en karta över ett betydande antal mentala och intellektuella tillstånd som en människa 

kan befinna sig i. Till slut blir hans väg självständig och avsevärt modern; han förhåller sig 

kritiskt och med distans till all den lärdom han besitter. 

  Vad gäller formen i den sena fasen så sker här den första stora introduktionen av fri vers 

i författarskapet med Dödsmask och lustgård, men i Terziner i okonstens tid och Ögon, läppar 

är den bundna versen åter i majoritet. Ingemar Algulin har gjort flera väsentliga iakttagelser 

av både formen och innehållet i detta skede. Han återger uttalanden av Gullberg vid 1950-

talets början som kommenterar förändringen: ”Jag kunde betrakta mina dikter objektivt, så att 

säga litteraturhistoriskt, men de  t a l a d e  inte längre existentiellt till mig.”64 ”Det är väl 

troligt att jag dunkelt tagit intryck, att den moderna poesin givit nya uttrycksmöjligheter och 

bilder, men de former jag här arbetat med har som bekant uråldrigt ursprung, […] såsom 

Psaltaren.”65 

  Algulin konstaterar att Gullberg ”upplever inte längre kristendomen som central och 

antyder att den moderna naturvetenskapliga världsbilden kan ha spelat en roll för hans nya 

positioner”.66 Gullberg sade i sammanhanget även att: ”Det finns naturligtvis en parallell 

mellan den inre rörelsen och det uttryck den kläder. En avklädnad och avmaskering måste 

kräva en mera förtätad lyrisk form, där inte de nätta effekterna: klang och rim, utan 

bildspråket är det väsentliga. Symbolspråket med dess mångtydighet rymmer bättre det nya 

innehållet än de gamla verkningsmedlen.”67 

  Anders Palm har också behandlat den här frågan och han återger följande uttalande av 

Gullberg: ”Jag läste dikten ’Jag trodde på en gud’ i radio. Det gjorde ett skakande intryck på 

många människor, och de frågade oroligt: vad återstår, är det bara tomheten? Jag kan inte 

svara dem. För mig har denna revision varit nödvändig.”68 

  En sak som är värd att dröja vid är emellertid att Gullberg trots sin förändring i 

livsåskådningen till stor del fortsätter att använda sig av det antika stoff som har präglat hans 

tidigare diktning. Han använder sig av kulturarvet och traditionerna på ett nytt sätt, med 

mindre vördnad, respekt och tro; dessa blir istället medel för att framföra andra, egna tankar. 

Den sena fasen i Gullbergs diktning rymmer samtidigt några av hans mest personliga, direkta 

och självständiga uttryck, som sammanfattar och avslutar hans poetiska gärning. 

                                                           
64 Citerat efter Algulin (1969), s. 202. 
65 Ibid. 
66 Algulin (1969), s. 202. 
67 Citerat efter Algulin (1969), s. 202 f. 
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4.1 Dödsmask och lustgård (1952) 

I Dödsmask och lustgård är kärlekens förmåga att vara en helande kraft ett viktigt tema; 

ämnet behandlas betydligt mer seriöst i denna samling än vad som var fallet i Kärlek i 

tjugonde seklet. Att kärleken återkom som tema grundade sig i händelser som ägde rum i 

Gullbergs privata liv vid denna tid. På så sätt är diktsamlingen till viss del ett positivt och 

glädjefullt uttryck, men detta överskuggas samtidigt av minnen från krigstiden. Själva titeln är 

en säregen formulering av motsättningen mellan liv och död, där ”dödsmask” antyder det 

stelnade och sovande ansiktet i kontrast till det sprudlande livet i lustgården. Samlingen 

innehåller så som tidigare har antytts också en för denna studie helt central trosbekännelse, 

”Jag trodde på en gud”; därtill driver Gullberg gäck med religiösa motiv som han länge 

använt sig av. Samlingen avslutas med en ovanligt privat berättelse om en förfader i dikten 

”På Lemnhults kyrkogård”. 

  Några av de relevanta avsnitten i denna samling återfinns i sviten ”Paradismyt”. Där 

reflekterar Gullberg bland annat över brottet med det förflutna, och att ”återvända till ’den 

nakna människan’ bortom myterna”69: ”Som den första människan kommer jag/ […]/ Löst 

från det förflutna kommer jag;/ i min näsa har inblåsts en ny livsande./ Dialogen i mitt bröst 

mellan ängel och djur,/ avspeglad i många texter, har bragts till tystnad här./ I ett tillstånd av 

befrielse och avspänning kommer jag,/ sedan jag utspytt min personlighet./ Fortfarande bär 

jag mitt namn, bär det som en tyngd/ i en kedja om halsen som soldaten bär sin bricka,/ så de 

kan läsa vem han var; inte vem han är,/ för om de hittar honom är han död (för dem).”70 

  Kärlekens förmåga att skänka återfödelse är också närvarande i ”Paradismyt”: ”De 

slocknade ögonen, den stela munnen/ och kindernas sorgset sköra gipsavgjutning…/ Mjukt 

och försiktigt lyfte dina händer/ från mitt ansikte vad jag trodde var mitt ansikte./ Jag 

protesterade, rör mig inte!/ Varför petar du ett lik i ögonhålorna,/ låt mig ha mitt ansikte i 

fred!/ Djärva av medlidande lyfte dina händer,/ utan att darra, långsamt och metodiskt/ från 

mitt ansikte vad jag trodde var mitt ansikte,/ ensamhetsårens grimas,/ min dödsmask av frusna 

tårar.”71 

  I sviten ”Gudasaga” ingår den omdiskuterade trosbekännelsen: ”Jag trodde på en gud 

men han visste det inte,/ han fick aldrig veta att jag trodde på honom/ ännu många år efter han 

var död./ Vid ingående förhör med mig om saken/ blev jag upplyst om det verkliga 

förhållandet./ O slocknade stjärnors ljus som når försenat fram/ till ögon i natten! Jag har 
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skådat min gud/ som han var i sin härlighet före katastrofen./ Han fick aldrig veta att jag 

trodde på honom/ och att jag inte visste han var död.”72 

  I nästföljande dikt, ”Åt halvgudarna”, fortsätter utläggningen: ”Åt halvgudarna detta 

altare, dessa liljor,/ åt halvgudarna som återstår att dyrka/ efter gudarnas frånfälle som inte är 

en död/ i vanlig bemärkelse men som vi här nere/ inte kan uppfatta annat än som en död.”73 

Vad som finns kvar för Gullberg är alltså det övernaturliga som en poetisk bild eller ett 

tankeexperiment. 

  Känslan av förlust och förgänglighet är stark även i dikten ”Det finns en sjö och sedan 

aldrig mer”: ”Det finns en sjö och sedan aldrig mer,/ och floden slätas ut i den grå spegeln/ 

som ingen strand inramar, inga roddarslag/ ska spräcka./ [...]// Ingen vet/ vad man och kvinna 

har för olikhet,/ när skiljemur på skiljemur ger vika:/ gammal och ung,/ tiggare, kung,/ kvittar 

lika.”74 

  Men här uttrycks samtidigt en utjämnande och försonande världsbild. Så även i dikten 

”Maka dig undan, Maria”: ”mödrar till gudar och frälsare och vanliga/ korsfästas mödrar, 

mödrar utan namn./ Maka dig undan, Maria, vi är många/ som behöver gråta…”75 

  Både män och kvinnor porträtteras som hjältar av Gullberg. Det kommer till uttryck i 

passager som följande: ”De av lidande märkta, de som skådat/ förgängelsens och tillblivelsens 

spel,/ gick ut i världen med en okänd tröst./ […]// Liksom utövare av hemliga laster/ har 

teckenspråk som röjer deras art/ – en åtbörd, glimten i ett ögonkast/ är nog att skapa 

samförstånd för stunden:/ så mötte sent omsider också mig/ de av lidande märkta, de som 

skådat,/ med förseglade läppar intill döden.”76 

  Gullberg använder sig här av antika motiv som har uppenbar relevans för hans egen tid: 

”Bara en kvinna med sin vattenkruka:/ omvärvd av fåglar skrider hon. Det höga/ kärlet 

balanserar på hjässan och för-/ länger statyn. – O,// sköna karyatid i trasor, du som/ släcker 

mannens dagliga törst och barnets!/ Sådant är adel: att med hållning bära/ också det 

tyngsta.”77 

  Den avslutande dikten handlar om bonden Johan Magnusson, en förfader till Gullberg 

som byggde orgelverk vid sidan av arbetet på gården; däri speglar Gullberg sitt eget liv och 

sin diktning: ”I längden var det inte bra för lantbruket./ Den som bygger en orgel åt Gud/ låter 
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sin gård förfalla.// I främmande stift/ fann den mångkunnige bondens ättlingar sin utkomst./ 

Av hans orgelverk finns några i behåll/ efter hundra år. Ett spelar i mig.”78 

4.2 Terziner i okonstens tid (1958) 

Terziner i okonstens tid fortsätter på många sätt på den väg som Gullberg slog in på med 

Dödsmask och lustgård, men den gör så med andra medel, i en bunden versform. 

Användningen av Dantes versmått i ”okonstens tid” blir en markering mot någon form av 

konstnärlig upplösning enligt Gullbergs synsätt, men saken handlar inte enbart om fri vers 

som man märker av föregående samling. Gäller det då innehållet som förhärskar i denna tid? 

Troligen något av båda delarna. En samtidskritik kommer också till uttryck i terzinerna, vilket 

förvisso inte är något nytt i Gullbergs författarskap, men som också skulle kunna motivera 

valet av titel. 

  Det som är slående med Terziner i okonstens tid är att verket är så konstfärdigt 

komponerat. Det lånar versmåttet från Dante men likheterna upphör ganska snart, för verket 

har sin egen utformning och ordning. Till stor del är verket både svenskt och samtida, men 

likt det mesta av Gullberg rymmer det vitt skilda referenser. 

  En viktig aspekt av verket är cirkelkompositionen på så sätt att den första dikten, 

”Terziner med passare”, svarar mot den sista, ”Terziner till hopplösheten”. Dessa två dikter 

står i dialog med varandra och sammanfattar – enligt synsättet i denna studie – kvintessensen 

av hela Gullbergs diktning. 

  Först: ”Så löst drogs cirkeln och så lömskt vår snara/ av den som satte skänkeln mot vår 

kärna/ och lät den andra spetsen snudda bara// vid sektorns båge, att vi glömmer gärna/ hur 

snävt vår omkrets blev för alltid dragen./ Avlägset bor vår frihet hos en stjärna.// […]// Klyv 

element och krossa vår devota/ vördnad för gudar i det krökta rummet!/ Du ska förbli där, 

instängd med din gåta.// […]// O svävning över passarens diktamen!/ Regnbågen ser jag 

bortom tårar välva/ sin bro i ett segment av cirkeln, ramen// om en homerisk irrfärd från oss 

själva.”79 

  Sedan: ”Långsamt, apatiskt, ur mitt väsens brunnar/ steg, lyft av ingen utom av sin 

stigning,/ den nya hopplöshet som jag förkunnar.// Han som bjöd skapelsen till 

sammanvigning/ med icke-existensen, med nirvanat,/ han som med uppror eller altarnigning// 

anropas av den avbild han har danat,/ den aldrig skådade, åt honom äran!/ Ty ingen blick har 

bortom honom spanat.// […]// Oss hämtar ingen Hermes och ledsagar,/ oss lyfter till 
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Treenighetens troner// ej änglarna från skyn i våra dagar./ Regnbågen ser jag bortom tårar 

välva/ sin bro, varthän? Liv är en dröm vi jagar// på en homerisk hemfärd till oss själva.”80 

  Vid den här tidpunkten var Gullberg svårt sjuk och han såg åt vilket håll han var på väg. 

Han kommenterar sjukdomen i dikterna och situationen färgar av sig på innehållet, nu och 

ännu mer så i den sista samlingen. Här i ”Tyngdlyftning”: ”lömskt i en sena träffad av 

förlamning,// ser jag tillbaka på ett liv i sång./ På dessa skuldror som är nu så svaga,/ en 

invalids, har ändå jag en gång// lyft himlavalvet. Har jag rätt att klaga?”81 

  En annan av de mest relevanta dikterna i Terziner i okonstens tid är ”Jag gräver i mig 

inte för att gräva”, där Gullberg ger ytterligare belysning åt dilemmat i livsåskådningen och 

författarskapet i dess helhet: ”Vem kom jag för att skaka och förbrylla?/ Mot ingen annan är 

revoltens vapen/ riktat. Jag spränger i min egen mylla.// Jag odlar i mitt hjärta fiendskapen/ 

som klöv mig från begynnelsen. Jag snyftar/ av ängslan för mig själv och avgrundsdjupen,// 

som jag beträder under det jag dryftar/ min sak med mig, den inre dialogen./ Trosvittne och 

förnekare – jag syftar// till ingen läkning av min sjuka. Drogen/ är inte funnen som gör alla 

glada./ Lyft högt av vågen sjunker jag i vågen.// Juan de la Cruz såg djupast i Granada./ 

Pascal blev lagd och Kierkegaard på båren/ i förtid – och här står jag med min svada,// min 

egen Motvalls käring genom åren.”82 

  Gullberg är – enligt synsättet i denna studie – aldrig mer sig själv än i dessa rader. 

Blandningen av högt och lågt, humor och allvar, är så tydlig som någonsin. Här gör Gullberg 

som allra mest skäl för att kallas ”Den lyriske hegelianen”: han är ”Trosvittne och förnekare”, 

och syftar inte till någon ytterligare lösning på detta dilemma, mer än de vittnesbörd som han 

har lämnat i sin diktning. 

  Terziner i okonstens tid rymmer också kultur- och samhällskritik. Två kulturella ikoner 

– Beethoven och T.S. Eliot – blir utsatta för satir, samtidigt som Gullberg säger någonting 

annat av betydelse. Åt Beethoven ger Gullberg följande kommentar: ”Jag, döv för allt på 

jorden,/ som Du.”83 

  Och: ”Att skalder levde före Eliot/ var en offentlig hemlighet. Det unga/ 

skygglappförsedda släktet hade brått// att samlas kring var ny devis i klunga.// […]// Att i det 

nya mycket fanns att klandra/ medgav de och att gammal dock är äldst./ Väsentligt blev att 

skapa åt varandra// ett stamträd, inte vilket träd som helst./ Nu fick man skratta fritt och gå i 

kyrkan/ kyrksamt, från fyrtitalets ångest frälst.// […]/ upptäcktes och blev föremål för 
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dyrkan// Almquist, Stagnelius och Evert Taube.”84 

  Men trots den påtagliga humorn lämnar allvaret inte Gullberg, så som i dikten ”Av våra 

handlingar är bönen renast”: ”Se människan! Ty denna gest allenast/ är förbehållen oss.// 

[…]// Jag sjunger om det aldrig uppfyllbara:// och bilden sluter sig med knäppta händer.”85 

  Dikten ”Insnöad” har också stor betydelse i sammanhanget: ”Från år av olust kommer 

jag, av leda// och vanmakt i en värld som tuggar fradga./ Vad visste jag om form som kan 

förlösa?/ Vad visste jag om vårt behov av stadga?// För den som av det slappa och porösa/ fått 

nog blev stjärnor tända dubbelt klara./ En källa finns för alla som vill ösa.// Är mänskligheten 

dömd? Om sådan fara/ är i sin oskuld sången omedveten./ Triangel länkas till triangel bara// 

och Linjen löper ut i evigheten…”86 

  Här manifesterar Gullberg sin tro på konsten som en förlösande kraft, vad som skulle 

kunna kallas för en självständig och oberoende mysticism. Han lämnar sin samtid med en 

skeptisk blick och en mild form av elitism, som förvisso tappar sin relevans mot bakgrund av 

hans personliga öde. 

4.3 Ögon, läppar (1959) 

Ögon, läppar är som titeln antyder ett avskalat verk, en resa mot slutet, inriktat på det basala. 

Det börjar med att be om ursäkt för sig självt, men är samtidigt befriande i sin omedelbara 

uppriktighet: ”Ord ur en mun som inte själv kan tala,/ en konst som mer är vädjan och dekor/ 

än konst, är vad jag bjuder: de verbala/ resterna av en bildprakt som förgår.”87 

  Trots detta innehåller samlingen en rad minnesvärda stycken. Det är mycket plågsamt 

och dystert emellanåt, men Gullberg bär sitt lidande på stoiskt vis och avslutar sin 

diktargärning med värdighet och någon form av frid: ”Det bästa är att aldrig vara född./ Av 

ingen olyckskorp och kverulant/ är ordet sagt, av ingen övergödd// vällusting när han, slagen 

till en slant,/ betalar notan och i svart kaross/ blir hämtad. Jag citerar en bekant// körsång ur 

Oidipus på Kolonos./ Mer oförstört än templets marmorfris/ är ordet som från scenen nådde 

oss.// En man som i sin ålders höst vann pris,/ en diktare på väg från livets fest,/ en vis man 

säger vad en annan vis// sagt före honom: aldrig född är bäst./ Är detta sanningen vem 

kommer då/ det bästa närmast? En belevad gäst// som vet när han ska säga tack och gå.”88 

  Det är mörkt, men med en glimt i ögat. Gullberg tar farväl med djup ärlighet, utan att ge 
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upp hoppet om livets möjligheter: ”Ni skriver: ’Jag genomgår/ en kris.’ Ni älskar min dikt/ 

och förstår att jag förstår./ […]/ Men jag är gammal och har/ läst hundra sådana brev./ Och nu 

är jag så trött./ Jag genomgår en kris./ Ett malträterat kött/ är verkligt på annat vis/ än en själ i 

nöd. Jag fann/ på denna tes belägg/ i en stank av slem som rann./ Nu når mig en doft av hägg./ 

Ni är en frisk ung man./ Till henne Ni har kär/ ska Ni gå med Er konflikt./ Hon har lösningen. 

Skriv opp:/ en doft av hägg och kropp/ mot kropp – allt annat är/ lögn och förbannad dikt.”89 

  Det vore tveksamt att säga att Gullberg i detta sena skede reviderar sina uppfattningar, 

utan snarare är det här fråga om en retorisk figur, som förvisso är stark och vacker. Det är 

emellertid lustigt att dessa ord ska komma från honom. Men inte heller förvånande. 

  Gullberg gestaltar mötet med döden på flera sätt: ”Ort och årstid: från det ena/ rummet 

bara gå till nästa/ rum – så enkelt och så lätt./ Vid din hand.// Utan längtan, utan saknad/ 

väntar jag vid icke-/ existensens sjö/ ingenting. Bäst så.// Lika långt från finnas till/ som från 

döden ligger färje-/stället. – Leva:/ vara där du är.”90 Personen som Gullberg här gick bredvid 

var hans trolovade, Greta Thott. 

  ”Tag bort fotografierna! Vi döda/ är känsliga för dylikt första tiden./ Anpassningen sker 

inte utan möda/ till friden över allt förstånd, till friden// som ni har unnat oss i dödsannonsen./ 

[…]// I natt är vi den snö som faller flinga/ vid flinga ljudlöst. Ansikte mot rutan,/ vems namn 

är det du ropar? Vi har inga.”91 

  Det är svårt – och kanske onödigt – att kommentera dessa rader och tillföra något som 

inte redan står skrivet i dem, men det tål att sägas att poeten Hjalmar Gullberg i sitt möte med 

döden formulerade några av sina mest slående rader om ämnet, och därmed avslutade den 

bana som har följts i denna studie. Hans livsåskådning och världsbild, som var i förändring, 

närmade sig till slut ett utslocknande, en nollpunkt. På vägen dit beskådades många nyanser 

och aspekter av tillvaron. 

  Gullbergs sista (offentliga) dikt, ”Landskap förverkligat”, slutar bekymmerslöst: ”Jag 

hör som i en dröm där inga lagar/ har kraft och inga teser finns att spika,// min fågelkör. 

Cikadan beledsagar./ Jag ser en strand, ett hav och bruna segel/ som jag bar inom mig i år och 

dagar.// Nu står det för min syn, som i en spegel.”92 

 

                                                           
89 Gullberg (1959), s. 30 f. 
90 Ibid., s. 73. 
91 Ibid., s. 29. 
92 Ibid., s. 92 f. 
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5. Avslutande diskussion 

I denna uppsats har Hjalmar Gullbergs utveckling som poet följts, från början till slut, med 

fokus på livsåskådningen och världsbilden i hans diktning. Jag har talat om dessa två saker i 

singular, i bemärkelsen den livsåskådning och den världsbild som Hjalmar Gullberg hade vid 

den och den tiden i sitt liv, så som han uttryckte det i sin diktning. Det finns en kontinuitet i 

Gullbergs författarskap, som består i begrundandet av de existentiella och filosofiska 

frågorna, av hur människan står i relation till sin värld, till livet, till det övernaturliga, till sin 

tid och till sitt samhälle. Men det finns också förändring av hur Gullberg reser dessa frågor 

och hur han besvarar dem. Frågan är därför befogad om det inte går att tala om 

livsåskådningar och världsbilder i plural i Gullbergs diktning. Det vore förvisso möjligt att 

försöka göra det, men jag har valt att tala om livsåskådningen och världsbilden i Gullbergs 

diktning i olika faser, en tidig, en mellan- och en sen fas. Jag erkänner att det sker förändring 

och har i denna studie påvisat det, men anser samtidigt att det finns bestående drag hos 

Gullberg, där dikten som medel alltid har ett meningsbärande egenvärde. Det är viktigt att 

förstå Gullbergs diktning i dess helhet, och dess delar i relation till varandra, annars förlorar 

de sitt sammanhang och mycket av sin mening. 

  Den här uppsatsen har talat om Hjalmar Gullberg som ”Den lyriske hegelianen”, som en 

person präglad av motsatser, tvivel och antiteser. Det var han delvis i varje enskild fas, redan 

från början, men detta drag intensifierades med hans utveckling, och slutade, som det har 

visats, i ett brett författarskap med stora inre motstridigheter. Men Gullbergs förtjänst är inte 

att han konverterar oss till den sanna läran framför alla andra; hans förtjänst är precis tvärtom, 

att han får oss att se olikheterna och skillnaderna. Om det finns en syntes hos Gullberg så 

består den i att hitta sin egen väg i förhållande till det existerande, och poesin är hans medel 

för att göra det. Dikten är ett meningsbärande instrument som präglas av att vara direkt, som 

besitter klarhet och frihet. Därigenom kan poeten röra sig vart han vill. Och han slutar aldrig 

att upptäcka, han slutar aldrig att fråga. 

  På ett plan under denna abstraktionsnivå så finns det några konkreta iakttagelser som 

behöver göras. Vi har sett att Hjalmar Gullberg under hela sin poetiska karriär befann sig i ett 

gränsland mellan det gamla och det nya, mellan tradition och modernitet, mellan att tro och att 

inte tro. I den tidiga fasen var hans vers huvudsakligen bunden men med några inslag av fri 

vers, i mellanfasen var hans vers uteslutande bunden, och i den sena fasen var den till stor del 

både fri och bunden. Hans livsåskådning och världsbild var i den tidiga fasen övervägande 

religiös, i mellanfasen religiös men med sekulära inslag, och i den sena fasen sekulär med 
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religiösa inslag eller om man så vill kalla det agnostisk eller rent av ateistisk. 

  Min egen slutsats är att Gullberg verkligen genomgick en genuin förändring i detta led, 

han ändrade sina uppfattningar kraftigt och var inte densamma i slutet av sin författarkarriär 

som han hade varit vid dess början. Under denna litterära bana, från soluppgång till 

solnedgång, fick man följa en människa och hans tankar på många stadier under livets gång. 

Något som är centralt i betydelsen av Hjalmar Gullbergs författarskap är just att han i dessa 

olika skeden lyckades formulera sig så tydligt om vad han såg, med förhållandevis jämn 

kontinuitet, ända fram till det utdragna slutet. Detta var på något sätt unikt (även om det 

självklart finns otaliga paralleller), och som litteraturhistoria blir detta författarskap samtidigt 

en bredare form av historia. Det är en berättelse om ett framväxande modernt Sverige, där 

Gullberg förutom att vittna om 1900-talets politiska händelser och katastrofer också speglar 

den rörelse som skedde i Sverige och Europa under 1900-talet i riktning mot ett sekulariserat 

samhälle, där religionen gradvis började förlora sin betydelse. Samtidigt kan hans kluvenhet 

fungera som en påminnelse om att det inte är så enkelt heller, och att människor även idag på 

de flesta platser har svårt att helt och hållet släppa tanken om någonting övernaturligt och 

religiöst. Jag menar att Gullbergs intellektuella utveckling står i relation till händelser både i 

samhället och hans personliga tillvaro. Det andra världskrigets krissituation ledde till en 

religiös kulmen hos Gullberg, som sedan ebbade ut helt och övergick till resignation, vilket 

förstärktes och förbittrades på grund av sjukdomen som gradvis ledde till slutet på hans liv. 

  Jag har i denna studie sökt efter och försökt reda ut den idémässiga och intellektuella 

kvintessensen av Hjalmar Gullbergs diktning. Detta är otvivelaktigt en viktig del av 

författarskapet. Men jag vill avsluta med att säga att det finns betydligt mer i hans dikter än 

så, saker som jag inte kunnat behandla inom denna studies ramar, och sådant som låter oss 

möta livet i dess enkelhet utan krav på eftertanke. 
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