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Abstract

Uppsatsen ämnar att 1. Utföra en nykritisk analys av dikten ”Konferensman” av Birger Sjöberg, 2. 

Etablera och diskutera begreppet bildorienterad modernism, 3. identifiera ”Konferensman som ett 

uttryck för bildorienterad modernism. För att utföra en nykritisk analys på ”Konferensman” har den 

nykritik som etablerats av teoretikerna Cleanth Brooks och William K. Wimsatt använts. Den 

nykritiska analysen har försökt att identifiera olika typer av metaforiska och symboliska 

representationer av sinnlighet och andlighet i ”Konferensman”. Bildorienterad modernism 

definieras i uppsatsen som den typ av modernistiska poesi som huvudsakligen är intresserad av 

metaforen eller symbolen. Vidare definieras nykritiken som en typ av modernistisk bildorienterad 

analysmodell. Två andra teorier identifieras också som bildorienterade analyser. Dessa är Kjell 

Espmarks själsöversättande analys av modernistisk poesi, samt metaforkollage, ett begrepp 

utvecklat av uppsatsförfattaren. Dessa två teorier, tillsammans med nykritiken, ses i uppsatsen som 

olika sätt att analysera bildorienterad modernism på. Uppsatsen identifierar avslutningsvis 

möjligheten att applicera dessa olika teorier på ”Konferensman” som ett tecken på att dikten kan ses 

som ett uttryck för bildorienterad modernism. 

Nyckelord: Birger Sjöberg, ”Konferensman”, bildorienterad modernism, nykritik, metaforkollage, 

Kjell Espmark.
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1. Inledning, syftesformulering och tidigare forskning
1.1 Inledning
Birger Sjöbergs Kriser och Kransar var en avvikande och unik del i författarens litterära 

produktion. Diktsamlingen brukar ses som en av de mest egenartade exemplen på modernistisk 

diktning i svenskspråkig form. Johan Svedjedal kallar Kriser och kransar ”ett portalverk för den 

modernistiska strömningen i svensk litteratur”,1 och diskuterar i sin Sjöbergsbiografi den unika 

ställning som samlingen har fått, då den skiljer sig markant från Sjöbergs tidigare diktning. I 

biografin konstaterar Svedjedal det svala mottagandet diktsamlingen fick när den publicerades 

1926, och ser detta som en produkt av den dåvarande svenska kritikerkårens oförmåga att ta till sig 

ett mer dunkelt och komplext litterärt uttryck: ”Som Frennberg anmärker var dåtida kritikers 

honnörsord klar, tillgänglig, enkel och naturlig – Kriser och kransar var en utmaning mot denna 

estetik.”2 Sjöbergs modernistiska språkbruk var alltså något nytt och ovant för den tidens läsare och 

kritiker.

Oförståelsen för Kriser och kransar i den samtida kulturjournalistiken kan troligen härledas från 

den tämligen minimala influensen som den modernistiska poesin hade haft på den svenska 

litteraturtraditionen upp till tiden för diktsamlingens publikation. Få stora och unikt svenskspråkiga 

modernister hade slagit igenom i landet, bland dessa kanske främst Edith Södergran och Pär 

Lagerkvist, och Sverige var fortfarande i allmänhet polemiskt ställt emot de nya litterära formerna 

som utvecklades i Europa och Nordamerika. Sjöberg står dock som en unik ikon i den 

svenskspråkiga modernismen, inte bara eftersom han var tidig med sin unika modernism, utan 

också för att hans tidigare verk nästan ter sig väsensskilda i jämförelse, med deras ofta enkla men 

samtidigt skickligt komponerade form. Det är därför förståeligt att många forskare på olika sätt har 

undersökt diktsamlingens modernistiska karaktär samt hur eller om den går att tydligt härleda från 

Sjöbergs tidigare produktion. I denna uppsats ämnar jag att bidra till denna diskussion genom att 

undersöka den modernistiska karaktären av den mest uppmärksammade av samlingens dikter: 

”Konferensman”. Jag vill hävda att dikten kan sägas tillhöra en viss typ av modernistiskt uttryck, 

vilket jag väljer att kalla bildorienterad modernism.

Med bildorienterad modernism menar jag den modernistiska poesi som lade bilden, liknelsen, 

metaforen och symbolen i centrum och som huvudsakligen konstruerade sitt poetiska uttryck genom 

ett rikt metaforiskt bildspråk. Den kan därför sägas vara mer intresserad av den enskilda metaforen 

än diktens tematiska helhet. Detta resulterar ofta i tvetydiga och abstrakta relationer mellan 

metaforer och ett tänjande på gränserna för både hur man kan poetiskt utforska ett tema, samt vilka 

teman som poesin kan utforska. Vi kan t.ex. se denna modernistiska tendens i verk som T.S. Eliots 

The Waste Land eller Erik Lindegrens mannen utan väg. I dessa verk är metaforerna och bildernas 

relationer till varandra abstrakta och ter sig ibland som närapå nonsenslika, men ofta skapar deras 

1   Johan Svedjedal, Skrivaredans. Birger Sjöbergs liv och diktning (Stockholm 1999), s. 527.
2   Ibid., s. 545.

4



mer otydliga relation till varandra en intensiv utforskning av metaforens och symbolens natur. I 

denna typ av modernism är det metaforerna och dess relation till varandra, snarare än det 

övergripande temat, som är diktens huvudsakliga fokus.

I denna uppsats vill jag undersöka metaforspelet i dikten ”Konferensman” och genom detta 

utveckla konceptet bildorienterad modernism. Det ter sig troligt att vi kan närmare förstå Sjöbergs 

poesi om vi kan diskutera på vilka sätt den är modernistisk, och denna uppsats ämnar att undersöka 

just detta. För att analysera hur metaforerna och symbolerna i dikten relaterar till varandra har jag 

valt att använda en nykritisk analysmodell. Nykritiken kan både belysa diktens metaforiska 

utformning på ett innehållsrikt vis samt fungera som en grund för en diskussion om bildorienterad 

modernism som en allmän tendens inom erans poesi. Eftersom den nykritiska teorin ofta anses vara 

starkt integrerad i USA:s modernistiska litteraturtradition kan själva analysens benägenhet att 

fokusera på just metaforerna och symbolerna i dikten användas som ett tecken på att nykritiken i sig 

är ett litteraturvetenskapligt uttryck för den bildorienterade modernismen.

1.2 Uppsatsens upplägg och syftesformulering
Uppsatsen har tre huvudsakliga syften. Det första syftet är att analysera ”Konferensman” med en 

nykritisk analysmodell. Det andra syftet är att etablera och diskutera begreppet bildorienterad 

modernism. Det tredje syftet är att diskutera ”Konferensman” som ett uttryck för denna 

bildorienterade modernism.

Det första syftet är uppdelat i två delsyften. För att kunna analysera ”Konferensman” med en 

nykritisk analys måste vi först etablera vilken typ av nykritik vi vill använda oss av. Den typ av 

nykritik som väljs är den utvecklad av teoretikerna Cleanth Brooks och William K. Wimsatt. Detta 

delsyfte behandlas huvudsakligen av uppsatsens andra del. Det andra delsyftet är själva analysen av 

dikten med den avgränsade nykritiska analysmetoden, vilken utförs i uppsatsen tredje del.

Det andra syftet består av att etablera och diskutera bildorienterad modernism, både som ett 

begrepp i sig men samtidigt som ett samlingsbegrepp för olika bildorienterade analyser. Jag 

försöker i uppsatsen diskutera bildorienterad modernism som en allmän tendens i den modernistiska 

poesin, en tendens som genom sin komplexa natur frammanar behovet av en mångfald av 

infallsvinklar. För att visa hur det är möjligt att analysera bildorienterad modernism på många olika 

sätt identifieras tre olika bildorienterade analysmodeller. Dessa är först en egenkonstruerad typ, 

vilken får namnet metaforkollage. Den andra typen är den nykritiska analysen, som uppsatsen 

kommer att diskutera som en typ av bildorienterad modernistisk analysmodell. Den tredje typen är 

den svenska litteraturteoretikern Kjell Espmarks s.k. själsöversättande modernism. Dessa olika 

typer av bildorienterad modernism definieras i de första tre sektionerna av uppsatsens fjärde del, 

medan den fjärde sektionen av del fyra sammanfattar dessa tre analysmetoder som typer eller delar 

av den övergripande bildorienterade modernismen.
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Det tredje och sista syftet i uppsatsen är att etablera ”Konferensman” som ett uttryck för 

bildorienterad modernism. Detta görs genom att applicera metaforkollage och själsöversättning på 

”Konferensman”. Genom appliceringen kan uppsatsen konstatera att det i dikten är möjligt att se 

uttryck för Espmarks själsöversättande modernism, samt metaforkollage. Eftersom nykritiken har 

identifierats som en bildorienterad analys, ses även den nykritiska analysen utförd i uppsatsens 

tredje del som en analys av diktens bildorienterade natur. Detta leder sammanfattningsvis till att 

uppsatsen identifierar ”Konferensman” som ett uttryck för bildorienterad modernism. Detta sista 

syfte avhandlas i den femte och sista sektionen av uppsatsen fjärde del. 

1.3 Tidigare forskning kring ”Konferensman”
Forskningen kring ”Konferensman” följer ingen tydlig utveckling. Vissa artiklar kommenterar 

varandra och utvecklar varandras idéer, men man kan inte etablera ett slags kanon av 

litteraturvetenskaplig diskussion om dikten. Jag kommer för denna uppsats fokusera nästan 

exklusivt på artiklar och böcker som huvudsakligen diskuterar ”Konferensman”, snarare än Kriser 

och kransar i helhet, då min analys är en textfokuserad närläsning som är mer intresserad av den 

intrikata textmässiga utformningen av dikten än någon övergripande tematisk koppling med resten 

av samlingen.

En av de tidigaste och mest övergripande analyserna av dikten är Gunnar Tideströms artikel 

”Birger Sjöbergs 'Konferensman'” från 1945. I artikeln försöker Tideström beskriva vad han ser som 

diktens generella teman och samtidigt diskutera dess möjliga influenser. Tideström ser dikten som 

ett slags psykologisk utforskning av en teologisk kris orsakad av den tidens stora förändringar och 

katastrofer. Tideström påpekar t.ex. diktens fokus på en nydanande och mer öppen relation till 

sexualitet.3 Den huvudsakliga orsaken till krisen ser dock Tideström som första världskriget och 

spanska sjukan, vilka motiverar ett ifrågasättande av det prästerliga ämbetets statliga 

arbetsuppgifter. Tideström skriver: ”På konferensen kommer det till en kris i [konferensmannens] 

inre […] Han känner ett intensivt behov av att förkunna Guds straffdomar, att skrika ut en maning 

till botgöring.”4 Tideström ser sedan lunchscenen i del tre som ett uttryck för Konferensmannens 

teologiska tvivel och del fyra som en ”vansinnesskildring”,5 starkt inspirerad av psykoanalys, då 

den beskriver ett slags avslöjande av diktjagets omedvetna. Tideström ser slutet på dikten som en 

insikt om människans oförmåga att förstå världens mysterium: ”På sina frågor om livets mening får 

människan aldrig ett svar”6, och eftersom ”[a]lla dogmer är famlande”7 är det väsentliga strävan 

snarare än svar: ”Det kan stridas om [dogmerna], men det bör stridas vackert.”8

3   Gunnar Tideström, ”Birger Sjöbergs ’Konferensman’”, Svensk litteraturtidskrift, 1945:8, s. 181.
4   Ibid., s. 182.
5   Ibid., s. 186.
6   Ibid., s. 188.
7   Ibid.
8   Ibid.

6



Tideström diskuterar också Sjöbergs möjliga influenser när det gäller diktens stil, och han 

nämner både Lagerkvist och Erik Axel Karlfeldt som möjliga inspirationskällor. Den huvudsakliga 

influensen är dock enligt Tideström Shakespeare. Tideström menar att Sjöberg har tagit inspiration 

från Shakespeare för så gott som alla aspekter av dikten: ”Inte bara versmåttet i 'Konferensman', 

den mycket fritt behandlade blankversen, utan framför allt den utomordentliga bildrikedomen med 

djärva sinnesanalogier och den energiska konkretiseringen av abstrakta förlopp är i Shakespeares 

anda[.]”9 Detta att se Shakespeare som en av de viktigaste influenserna i Sjöbergs författarskap är 

en allmänt spridd akademisk åsikt, uttryckt av bl.a. Johannes Edfelt och Kjell Espmark. Tanken 

härstammar troligen från August Petersons utläggning om Shakespeares vikt för Sjöbergs 

författarskap i hans stora biografi Birger Sjöberg, den okände. I kapitlet titulerat ”Birger Sjöberg 

och William Shakespeare” ser Peterson bl.a. en stark shakespeareiansk influens i Sjöbergs 

användning av blankversstrofer, då de ”bildar ett sammanhållande band av stor tankelyrik med en 

sådan resning, att man fortfarande måste tänka på Shakespeare”.10 En annan väsentlig kommentar 

om Shakespeares litterära inflytande på Sjöberg har gjorts av bl.a. Edfelt i hans korta biografi av 

Sjöberg, kallad Birger Sjöberg: Konturer av liv och dikt. I biografin påpekar Edfelt att det är den 

hagbergska översättningen av Shakespeares pjäser som Sjöberg läst och tagit inspiration från.11

Tideström har även skrivit en annan ofta uppmärksammad artikel om diktverket: ”Det 

dagsaktuella i Birger Sjöbergs Konferensman”, vilken är intresserad av att härleda inslag i dikten 

från händelser runt 1925, då Sjöberg nyligen hade börjat skriva på Kriser och kransar. Tideström 

identifierar i artikeln bl.a. den ”ekumeniska konferensen 19-30 augusti 1925” som den verkliga 

förlagan för diktens konferens.12

En annan analys av dikten som likt Tideströms fokuserar på det religiösa är Gunnel Vallquists 

artikel ”Birger Sjöberg och religionen”, vilken ämnar kategorisera Sjöbergs generella religiösa 

förhållning utifrån hans dikter. Artikeln går igenom många av Sjöbergs mer kända dikter, men 

lägger huvudsakligt fokus på en analys av ”Konferensman”. Vallquists analys är egentligen inte 

speciellt annorlunda från Tideströms, då den innehåller samma tolkningar kring den religiösa krisen 

och många av observationerna om bildspelet är detsamma. Den största skillnaden mellan 

tolkningarna är troligen att Vallquist fokuserar mer på kyrkans ovilja att anpassa sig till samtiden 

och ser detta som den huvudsakliga orsaken till den religiösa krisen, snarare än de händelser som 

får konferensmannen att tvivla på kyrkans dogmer. Vallquists artikel är kanske mest intressant för 

dess försök att definiera Sjöbergs förhållning till religiositet och tro, både i allmänhet men också 

specifikt i relation till ”Konferensman”. Vallquist ser Sjöberg som en ”religiös tvivlare, eller kanske 

9    Ibid., 184.
10   August Peterson, Birger Sjöberg, den okände (Stockholm 1944), s. 305.  
11    Johannes Edfelt, Birger Sjöberg: Konturer av liv och dikt, Svenska akademiens minnesteckningar (Sotckholm 
1971), s. 66 f.
12 Gunnar Tideström, “ Det dagsaktuella i Birger Sjöbergs Konferensman”, Synpunkter på Birger Sjöberg, red. Lars 

Helge Tunvig, (Stockholm 1966), s. 177.
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en anfäktad troende”,13 men samtidigt är hans världsbild ändå ”specifikt, men alldeles odogmatiskt 

kristen”.14

Den enda väsentliga engelskspråkiga forskningskommentaren på ”Konferensman” är 

Christopher Lawtons avhandling Birger Sjöberg's Kriser och kransar (1975). Avhandlingen går 

igenom alla samlingens dikter och ägnar en ganska stor andel sidor till en analys av 

”Konferensman”. Analysen har inte någon specifik teoretisk tolkningsvinkel, utan är en mer 

generell genomgång av narrativet och diktens täta metaforik och symbolik.

De flesta tolkningarna av dikten har gått i ungefär samma fotspår som Tideströms (även 

Svedjedals korta tolkning av dikten i Skrivaredans). På senare tid (från runt 80-talet och framåt) har 

dock tolkningarna förändrats och fokuserat mer intensivt på dikten som en psykologisk analys av 

huvudpersonen. Ett exempel på detta är Hans Granlids artikel ”Litterär gränspsykos”, där Granlid 

ser dikten som en utforskning av konferensmannens psykos. Granlid ämnar att göra ett slags 

helhetstolkning av dikten, och sammanfattar den som en utforskning av diktjagets psykos. Denna 

psykos väljer Granlid att låta vara någorlunda diffus och gör ingen mer avancerad diagnos än att 

identifiera den som ett slags gränspyskos eller 'borderline'. Mer intressant för denna uppsats är dock 

Granlids påpekanden om diktverkets tydligt fastställda dikotomi mellan andligt och materiellt. Han 

skriver bl.a. att den tredje delen av dikten ”iscensätter [konferensmannens] grundproblem, prästens, 

teologins, kyrkans och livets obotliga klyvnad mellan materia och ande”.15 Granlid inkorporerar 

dock inte dikotomin på något väsentligt sätt i hans teori om ”Konferensman” som en utforskning av 

gränspsykos, utan noterar enbart den i hans genomgång av dikten.

Eva Haettner Aurelius gör också en psykologiskt orienterad tolkning, både i artikeln ”'Ur 

klumpig lera stiger skönhets vilja'”, och i hennes stora verk Vägen till Kriser och kransar (2010). 

Hennes tolkning ser ”Konferensman” som en psykologisk utforskning av diktjagets inre. Aurelius 

etablerar i artikeln och boken dikotomin ”ande och drift”16 som en variant på den mer generella 

uppdelningen andligt och materiellt. Aurelius visar också hur tidigare utkast av dikten har tydliga 

referenser till de tre psykoanalytiska jagen, där 'detet' diskuteras som ”'det röda jaget'”.17 Aurelius 

mål i artikeln är att, genom att analysera tidigare utkast av dikten, visa hur psykoanalytiska idéer, 

tagna från Poul Bjerres Hur själen läkes (1923), manifesteras i diktens dikotomiska uppdelning av å 

ena sidan det andliga, vilket karakteriseras av det förstelnande och livlösa, och å andra sidan driften, 

dvs. det sensuella och levande. Aurelius vill se denna dikotomi som ”en variant av den traditionella 

motsatsen mellan ande och materia”.18 Det är just denna drift och utforskandet av den som Aurelius 

anser vara en av de originella och nydanande aspekterna av ”Konferensman”.

13   Gunnel Vallquist, ”Birger Sjöberg och religionen”, Birger Sjöberg-sällskapet 1970 (Vänersborg 1970), s. 68.
14   Ibid., s. 96.
15   Hans Granlid, ”Litterär gränspsykos”, Birger Sjöberg-sällskapet 1981 (Vänersborg 1981), s. 89.
16   Eva Haettner Aurelius, ”'Ur klumpig lera stiger skönhets vilja'. Konflikten mellan ande och drift i Birger Sjöbergs 
'Konferensman',  Birger Sjöberg-sällskapet 2012 (Vänersborg 2012), s. 72.
17 Ibid., s. 71.
18   Ibid., s. 72.
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2. Teori och metod
2.1 Avgränsning av den nykritiska analysmetoden
Innan vi kan utforska den typ av nykritik som denna uppsats menar att använda måste vi först 

tydligare definiera vilken typ av nykritisk analys vi vill använda oss av. Termen nykritiker används 

nämligen för att referera till en mängd olika litteraturteoretiker, vars tankar inte nödvändigtvis kan 

diskuteras som teoretiskt homogena. Det som skulle bli den amerikanska nykritiken började som en 

samling idéer från den brittiska litteraturvetaren I.A. Richards, idéer som fördes vidare till USA 

genom bland annat Richards elev William Empson. Dessa idéer kombinerades sedan med T.S. 

Eliots litteraturvetenskapliga kommentarer (främst ur den kända artikelsamlingen The Sacred Wood 

från 1920) och influerade en samling litteraturvetare vilka senare skulle bilda den amerikanska 

nykritiska skolan. Dessa litteraturvetare är huvudsakligen Allan Tate, Cleanth Brooks, W.K. 

Wimsatt med hans partner Monroe Beardsley, och J.C. Ransom. Denna amerikanska nykritik blev 

sedan influerad av europeiska tankegångar på 40 och 50-talet genom den tjeckiske 

litteraturteoretikern René Wellek.

Exakt vilka av dessa teoretiker som kan diskuteras som del av den nykritiska skolan är oklart. 

Ibland diskuteras alla nämnda litteraturvetare som nykritiker och ibland bara en del av dem. Det är 

dock problematiskt att se alla dessa forskare som nykritiker, då deras teorier ofta skiljer sig 

väsentligt från varandra. De enda gemensamma nämnarna mellan forskarna är en allmän bojkott av 

historisk läsning och ett förespråkande av en närläsningsanalys som sätter texten i centrum (Wellek 

är dessutom problematisk i ett av dessa avseenden, då han accepterar en begränsad historisk 

läsning). Vad i texten som bör analyseras och exakt vilka metoder som bör användas är frågor som 

får nära på väsensskilda svar kritikerna emellan. Rörelsen kan därför sägas vara ett slags potpurri av 

likartade litteraturvetenskapliga tendenser, men detta är enbart om man tillåter alla dessa olika 

teorier att sammanfattas under begreppet nykritik. Det är därför nödvändigt att i denna uppsats 

avgränsa vad som menas med nykritik och nykritisk analys.

Den nykritiska analysen som kommer att diskuteras här är enbart den utvecklad av Cleanth 

Brooks och W.K. Wimsatt, vilka enligt David Robey är tillräckligt överens med varandra för att 

man ska kunna behandla deras forskning som en homogen enhet.19 Av dessa två teoretiker är 

Wimsatt den mer filosofiskt lagda, då en stor del av hans uppsatser behandlar tanken om mening 

och innehåll i poesi, medan Brooks är en mer praktisk analytiker vars produktion mestadels består 

av rena tolkningar och analyser av dikter snarare än poetik. Av detta skäl kommer min presentation 

av nykritiken samt det mesta av min nykritiska analys främst ta sin utgångspunkt i Brooks skrifter 

snarare än Wimsatts, då Brooks mer praktiska analyser ger en större förståelse för nykritiken och 

nykritiskt tänkande än Wimsatts teoretiska och filosofiska utläggningar gör. Wimsatts utläggningar 

är egentligen mer anpassade för en språkfilosofisk diskussion snarare än en litteraturteoretisk.

19   David Robey, ”Anglo-American New Criticism”, Modern Literary Theory. A Comparative Introduction, andra 
upplagan, red. Ann Jefferson och David Robey (London 1996), 79 ff.
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2.2 Utveckling av Brooks och Wimsatts nykritik
Brooks och Wimsatt var de två kanske mest aktiva teoretikerna i vad som brukar ses som 

nykritikens storhetstid: 40 och 50-talet. Deras typ av nykritik kommer i denna uppsats av praktiska 

skäl behandlas som en homogen litteraturvetenskaplig analysmetod. En analysmetod som kommer 

att stå som representant för nykritiken i allmänhet. Det är alltså denna teori jag kommer att åsyfta 

när jag i framtiden diskuterar nykritik i uppsatsen. Det verkar därför nödvändigt att beskriva 

grundstommarna i denna nykritik för att sedan kunna applicera analysmetoden på ”Konferensman”.

Wimsatt och Brooks nykritik beskrivs ofta som ett slags formalism, då den hävdar att innehållet i 

en dikt går att exklusivt extrahera från diktens struktur eller form. De kritiserar därför (som alla i 

den större nykritiska traditionen gör i någon mån) tolkningar som använder data utanför dikterna för 

att förklara dem, såsom historiska eller biografiska data, vilket de anser överflödigt. Allting av 

värde går enligt nykritikerna att hitta i själva texten, och det som inte går att hitta i texten är inte av 

värde för en poesianalys.

Om Brooks och Wimsatt exkluderar dessa, så att säga, externa aspekter av poesi, vad är då de 

interna aspekter som de anser vara diktens innehåll? Detta kan förklaras som diktens metaforer och 

symboler och interaktionen dem emellan. Det är i interaktionen mellan olika metaforer och 

symboler, i relationen mellan olika ords meningar och associationer, som en dikts innehåll och 

mening är skönjbar. Det är viktigt att påpeka att dessa relationer var fullständigt objektiva för 

nykritikerna. Enligt David Robey ansåg nykritikerna att det fanns en tydlig distinktion mellan det 

privata och det offentliga i en dikt, och att det var möjligt att därför konkret definiera och analysera 

en dikts objektiva mening: ”as Wimsatt put it […] one can distinguish between what is public and 

what is private or idiosyncratic about a poem[.]”20 Robey skriver lite längre ner i samma text: ”The 

specific property of poetry consists in the organization of the public, objective meanings of words, 

that is of the concepts and associations which a culture as a whole, rather than an individual, 

attaches to them.”21

Nykritiken anser alltså att det finns ett slags objektivt innehåll i en dikt, vilket består av ordens 

objektivt definierade meningar och associationer. Dessa meningar och associationer interagerar 

dock huvudsakligen via metaforer och symboler i en dikt, och den nykritiska analysen blir därför ett 

slags identifiering av alla objektiva meningar som kan finnas i diktens metaforer, samt interaktionen 

mellan metaforer.

Denna tro på en dikts objektiva mening ska dock inte förstås som en tro på möjligheten att 

fullständigt beskriva eller fullständigt sammanfatta en dikt. Brooks har t.o.m. skrivit mycket om det 

problematiska i att försöka sammanfatta ett diktverk i fraser som t.ex. ”denna dikt handlar om x”, en 

tendens han själv kallar ”the heresey of paraphrase”.22 Nykritiken anser snarare att detta objektiva 

20   Ibid., s. 84.
21   Ibid.
22 Cleanth Brooks, The Well Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry, andra upplagan (New York 1975), s. 192.
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innehåll är uppbyggt av så många olika komponenter (både varje enskilt ords alla möjliga 

konnotationer samt alla möjliga interaktioner mellan ord och fraser), att en dikts mening aldrig kan 

fullständigt sammanfattas, enbart utforskas. Brooks jämför det t.o.m. med ett musikstycke: ”It is a 

pattern of resolutions and balances and harmonizations, developed through a temporal scheme.”23

Det är också nödvändigt att ägna några ord åt nykritikens relation till historieskrivning, då min 

analys av ”Konferensman” kommer att ta hänsyn till diktens historiska kontext. Den nykritiska 

analysen ska inte förstås som en anti-historisk analys, eller en analys som förnekar historiens 

påverkan på poetens sinne. Brooks skriver t.ex: ”the mind of the poet, it must be admitted at once, is 

not a tabula rasa.”24 Nykritiken vill dock differentiera mellan historieskrivande och poesianalys, 

och menar att dikters struktur går att analysera utan att s.a.s. skriva historisk forskning. Historiska 

aspekter är därför enbart väsentliga för nykritiken om de är tydligt identifierbara i diktens struktur, i 

ordens objektiva konnotationer. David Robey beskriver deras relation som sådan: ”The only history 

that the critic must master is the history of words; he must grasp the full historical meaning of the 

language used in the text, including all its associations, and of the names to which reference may be 

made […].”25

Rent praktiskt blir den nykritiska analysen en analys som inriktar sig på metaforen och symbolen 

som den huvudsakliga bäraren av poetiskt innehåll. Att identifiera diktens olika metaforer, samt hur 

de interagerar med varandra, är analysens huvudsakliga uppgift. På detta sätt utgår analysen från 

den enskilda metaforen för att sedan reda ut dess relation till helheten. För klarhetens skull kan det 

dock vara lämpligt att exemplifiera denna analys. Ett av de enklaste och klaraste exemplen på 

nykritisk analys är Brooks läsning av John Donnes dikt ”The Canonization”. I dikten försöker 

Donne förlika sinnlig, sexuell kärlek med religiös tro. Donne gör detta genom att likställa ett 

förälskat pars bojkott av världen med ett monastiskt liv. I en väsentlig del av dikten går Donne 

igenom olika djurmetaforer som det är möjligt att likna det förälskade paret vid: ”Call her one, mee 

another flye,/We'are Tapers too, and at our owne cost die,/And wee in us finde the'Eagle and the 

Dove./The Phoenix ridle hath more wit /By us, we two being one, are it [...] /Wee dye and rises the 

same, and prove/Mysterious by this love.”2627 Brooks noterar hur de första metaforerna är menade 

som hånfullheter vilka det förälskade paret tänker sig att allmänheten hånar dem med: ”the lovers 

can conjure up for themselves plenty of such fantastic comparisons: they know what the world 

thinks of them.”28 Brooks ser dock även en förändring i tonen, ett slags utveckling av 

djurmetaforerna från den mest förlöjligande, dvs. flugan, till den fullständigt upphöjande bilden av 

paret som fågel Fenix. Brooks skriver om liknelsen:
23 Ibid., s. 203.
24 Ibid., s. 215.
25 Robey, s. 81 f.
26 Taper är ett gammalt ord för stearinljus, och metaforen relaterar till flugorna genom att de vanligtvis dras till ljuset. 

Detta är en association som Brooks själv inte explicit tar upp, och gör den senare kombinationen av ljusets eld och 
fåglarna för att skapa fågel Fenix än mer skickligt producerad.

27   Brooks, s. 267 f.
28   Ibid., s. 13 f.
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The comparison of the lovers to the phoenix is very skillfully related to the two earlier 
comparisons, that in which the lovers are like burning tapers, and that in which they are like the 
eagle and the dove. […] It really describes the lovers best and justifies their renunciation. For the 
phoenix is not two but one […] and it burns, not like the taper at its own cost, but to live again.29

Brooks har alltså i sin analys redogjort för hur en samling metaforer, vilka liknar ett förälskat par 

vid olika djur, relaterar till varandra och mynnar ut i en fenixmetafor som står som representant för 

en av diktens väsentliga poänger. På detta sätt ser den nykritiska analysen diktens tema och innehåll 

som utvecklat genom olika metaforers, symbolers och liknelsers interaktion med varandra.

Brooks artikel om Donnedikten är också ett bra exempel på en annan av nykritikens väsentliga 

begrepp: paradoxen. Brooks och Wimsatts nykritik tog kanske sin huvudsakliga inspiration från I.A. 

Richards. En av Richards viktigaste koncept var att poesi fungerar som en förening av motsatser, en 

tanke han utvecklade utifrån Samuel Taylor Coleridges koncept ”Imagination”.30 Richards menade 

dock denna förening som en förening av motsatta känslor, vilket Wimsatt och Brooks nykritik går 

emot, då Wimsatt tillsammans med Monroe Beardsley i den kända artikeln ”The Affective Fallacy” 

förkastar en poetisk analys som fokuserar på emotiva aspekter av ett diktverk. För Brooks och 

Wimsatt blir därför föreningen av motsatser en fråga om meningsinnehåll, om två koncept vars 

olika konnotationer i språket ses som motsatta varandra. Föreningen av dessa motsatser i diktens 

metaforik kallas då en paradox eller en paradoxal förening.

Ett exempel på detta är från samma artikel som Brooks analys av Donnedikten, där han 

diskuterar paradoxen i Wordsworths dikt ”Composed upon Westminster Bridge”, vilken Brooks ser 

som ett slags förening av upphetsning och lugn i en enda känslobeskrivning. I dikten beskriver 

diktjaget till sin stora förvåning att London, en stad som han annars anser vara smutsig och 

motbjudande, faktiskt kan vara vacker och lugn. Brooks citerar t.ex. de sista raderna i dikten: ”Dear 

God! the very houses seem asleep;/And all that mighty heart is lying still!”31 Brooks kommenterar 

sedan raderna: ”the stale metaphor of the sleeping houses is strangely renewed. The most exciting 

thing that the poet can say about the houses is that they are asleep.”32 Brooks menar alltså att vi i 

denna dikt finner ett slags paradoxal förening mellan det upphetsande och det lugna, då det lugna är 

så pass ovanligt att det paradoxalt nog upphetsar, och det är just denna paradoxala förening som 

Brooks anser vara anledningen till diktens höga kvalité. Denna fascination för paradoxala 

föreningar går också utanför själva föreningen och uttrycker sig även i den nykritiska tendensen att 

vilja läsa dikter som olika relationer mellan metaforiska motsatspar, även när de inte förenas som i 

exemplet med Wordsworth.

2.3 Den nykritiska analysens applicering på ”Konferensman”

29   Ibid., s. 15 f.
30 Robey, s. 76.
31   Brooks, s. 6.
32   Ibid.
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Vi har nu i någon mån beskrivit de huvudsakliga teoretiska och metodiska principerna för Wimsatts 

och Brooks nykritiska analys. Vad som kvarstår att diskutera är hur denna analysmetod ska 

appliceras på ”Konferensman”. Dikten är intressant nog väldigt partisk till en nykritisk analys, då 

den huvudsakligen består av metaforer, symboler, liknelser och olika typer av bilder. Den nykritiska 

analysen kommer därför att fokusera på hur diktens metaforer interagerar med varandra. Mer 

specifikt kommer analysen att ta fasta på en huvudsaklig metaforiskt dikotomi i dikten, vilken 

mycket av den tidigare forskningen också har identifierat, den mellan det andliga och det sinnliga. 

Mycket av den tidigare forskningen har motiverat denna dikotomi utifrån den historiska kontexten, 

dvs. att denna splittring mellan andligt och sinnligt var ett för tiden väsentligt fokus. I och med 

nykritikens relation till historia kommer dock denna analys att diskutera relationen sinnligt-andligt 

som en komponent av diktens metaforik och enbart behandla historiska aspekter om de är explicit 

använda i dikten.

3. Den nykritiska analysen
3.1 Sinnlighetens överflöde i diktens två inledande segment
Diktens två inledande segment fungerar som en presentation av diktens konferensman samt hans 

uppfattning av tiden han lever i. Både diktjaget och hans samtid behandlas i dikten genom 

interaktionen mellan andliga och sinnliga metaforer och symboler. De två första sektionerna av 

dikten karaktäriseras av en dominans av sinnliga element, en dominans som i slutet av sektion två 

orsakar diktjagets kris. Det intressanta är dock att det sinnliga tar olika, ofta relaterade men 

samtidigt skilda uttryck i dikten. Ena stunden är sinnligheten ett slags sekularisering och 

kommersialisering av samhället, andra stunden är det naturens och sexualitetens rena sensualism, 

och i vissa fall tar den formen av våldet och dödens fysiska och kompromisslösa verklighet. Dessa 

separata men relaterade uttryck för en mer materiell och fysiskt närvarande modern verklighet ställs 

sedan mot en förhållandevis homogen andlighet. Vad som är av störst intresse i dessa inledande 

segment är hur Sjöberg metaforiskt strukturerar och presenterar denna problematiska dikotomi i alla 

sina möjliga urartningar. Denna del av analysen är huvudsakligen intresserad av hur det sinnliga 

presenteras, och hur det i sin presentation skiljs från det andliga samt hur det, på grund av sin 

överrepresentation, orsakar dikjagets kris.

En av de viktigaste symbolerna för balansen mellan det andliga och materiella representeras av 

det prästerliga ämbetet i sig under Sjöbergs tid, då det inkorporerade både en statsmans och en 

prästs sysslor i ett yrke. Denna uppdelning, samt dess problematiska natur, är först tydlig i den 

inledande strofen av diktens andra del, där kyrkan diktjaget arbetar i beskrivs som ”vit som bästa 

tankes renhet”33 och  ”röd som smärtans röda blod” (s. 78). Renhet, en kyrklig dygd, förenas i 

Sjöbergs samtida kyrkor med en påtaglig fysisk närvaro i form av blodröd färg, vilket troligen är en 

referens till återkommande färgteman i diktjagets hemkyrka. Färgkombinationen symboliserar en 
33 Birger Sjöberg, Kriser och kransar (Stockholm 1926), s. 78. Hädanefter skrivs sidonumret för citaten ur 

“Konferensman” I parentes efter citatet.
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sedan urminnes tider etablerad relation mellan sinnligt och andligt i kristendomen, då blodet oftast 

refererar till Jesus fysiska lidande för att ge människan andlig frälsning. Blodet får dock en annan 

karaktär i Sjöbergs samtid, då bl.a. krigets blodsgjutande har gett den röda färgen en mindre andlig 

karaktär. Just den röda färgens nya innebörd blir väsentligare senare i dikten, men redan i detta 

tidiga stadie upprättar Sjöberg ett slags dikotomi mellan färgerna, och den senare kopplingen med 

det moderna krigsvåldet blir en symbol för ohållbarheten i kyrkans förening av sinnligt och andligt.

Ett annat viktigt exempel på hur denna dikotomi etableras är återupprepningen av frasen: ”Vi 

skredo i ett varsamt tåg/från kyrka till kongressens sal,/från salen till en kyrka åter[,]” (s. 84) där 

dikotomin symboliseras genom den fysiska rörelsen av konferensbesökarna från den andliga kyrkan 

till den statliga konferenssalen. Upprepningen av denna fras är också väsentlig för att symbolisera 

förändringen i diktjagets attityd mot ämbetets dikotomiska uppdelning. Första gången är frasen 

enbart deskriptiv, den beskriver var konferensmannen befinner sig och visar på en uppdelning 

mellan statligt och kyrkligt. Andra gången är dock annorlunda, då har konferensmannens starka 

tvivel på kristendomen och kyrkan presenterats. Frasen får då i stället en ironisk karaktär och 

symboliserar plötsligt, genom sin nya kontext, ohållbarheten i det prästerliga ämbetets balans 

mellan sin religiösa och statliga roll. När den sedan upprepas en tredje gång, som diktens avslutande 

mening, får frasen plötsligt en ny, harmonisk och helande karaktär, vilken kontrasterar de tidigare 

användningarna av frasen.

Prästämbetets dikotomi utforskas sedan vidare genom en beskrivning av konferensmannens 

ämbetsroll, då diktjagets yrke främst verkar består av att möta folk från hembygden i hans 

”skuggig[a] ämbetsrum” (s. 78). Besökarna är symboler för den yttre, samhälleliga verkligheten, 

och deras problemfyllda men aktiva liv kontrasteras med diktjagets egna ämbetsliga inaktivitet. 

Sjöberg beskriver hur diktjaget i sin egenskap av ämbetsman och präst i kyrkan har fått registrera 

giftermål från ”den blossande, med löftet i sitt öga” (s. 78), och begravningar från ”den bleknade, 

som bad/om ett bevis på dödens storbesök” (s. 78). Livets hela spektrum presenteras alltså för 

ämbetsmannen, men samtidigt som han är en statlig arbetare, vilken okomplicerat registrerar dessa 

händelser, är han också en präst, en andens man, och måste därför förespråka de kristna doktrinerna. 

Detta exemplifieras vackrast när diktjaget beskriver hur han får agera som ett slags prästerlig 

parpsykolog: ”Där fåfängt jag med vilda sinnen brottats/och omakar till makar sökte göra,/då Ordet 

manat: 'Tu må vara ett',/fast mänskovilja skrek: 'Var god och klyv oss!'” (s. 78). Detta blir nästan 

som ett slags polemik mellan människorna och prästrollen, där livets myller och konstanta aktivitet 

kontrasteras mot de kristna budskapen.

Den inneboende instabiliteten mellan de statliga och religiösa aspekterna av prästens ämbete 

utvecklas också senare i dikten. En av dessa senare exempel på utforskningen av prästyrkets 

tudelade roll är första strofen i del tre. Där avbildas de andra konferensdeltagarna som blandande 

det sekulära protokollförandet och hanteringen av kyrkans ekonomiska aspekter med deras roll som 
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själens och andlighetens representanter på jorden: ”Så blandade de sina fasta bjälklag/av tjänsteår 

och kassor och prebende/med stjärnestrålar eller luftmusik./Och alla stolta, klara stjärndiskurser/och 

himlakontroverser kryddades/med ordningsprick och paragrafers kringlor […].” (s. 85) Dikten 

skapar i dessa starka motsatspar en löjeväckande paradoxal förening, och det är just genom att spela 

på föreningar av verklighetens sinnliga vardaglighet och det kristna andlighetsidealet som Sjöberg 

visar på obalansen mellan prästämbetets två sidor.

Vi ser alltså ett slags polemisk dragning mellan andligt och sinnligt i själva prästämbetets 

tudelade roll. Denna motsättning är av en liknande karaktär som den dikotomi Aurelius identifierar 

som driften kontra andligheten. Jag vill dock se denna uppdelning som ett separat motsatspar, en 

annan del av diktens utforskning av den övergripande dikotomin sinnligt-andligt. Detta motsatspar 

utforskas utförligt i både del ett och två av dikten, men är kanske tydligast framfört i diktens första 

segment. I detta segment kontrasteras konferensmannen samt hans ämbetsbröders stela karaktär 

med det livliga och sensuella livet i den moderna, urbaniserade huvudstaden. Dikjagets 

självporträtt, vilket är diktens inledande strof, målar upp en väldigt specifik bild för läsaren. 

Porträttet är av en stram, självkontrollerad man med ”ett hyfsat paraply ihopaspänt” (s. 75) och ”en 

stelnad gång, med klacken fast i jorden” (s. 75). Beskrivningen är nära på självförlöjligande och 

tyder på ett nästan överdrivet självbehärskat utseende. Ordet ”stelnad” är också av betydelse, då det 

tydligt relaterar till den andlighet som Aurelius beskriver som det stelnade eller döda.

Detta självporträtt kontrasteras sedan mot stadens kaos och myller. Konferensmannen ser sig 

själv som malplacerad bland badortsfolket, vilkas sinnliga och nästan öppet sexuella liv beskrivs i 

rader som: ”sunda kroppar sträckta/på sand, där vällust mellan svallen smög[.]” (s. 75) Den 

moderna öppenheten och den sexuella undertonen, vilken gömmer sig bakom något så transparent 

som ett vågsvall, skär sig starkt mot det välklädda och propra diktjaget. Vidare beskrivs olika 

cirkusrelaterade aktiviteter i vad som nästan känns som ett bildkollage, där lindansare mellan hustak 

och muskulösa män vilka ”förvirrad värld med jättes barnablick/betraktade i ro” (s. 76) porträtteras.

Lawton ser hela denna första sektion av dikten som en beskrivning av en samling fotografin, 

vilket även poängteras i dikten med orden ”Jag stod som bild i bladet bland de andra” (s. 75). 

Lawton menar att Sjöberg här utövar ett slags journalistisk knep vilket han beskriver som sådant: 

”The technique is to describe a number of photographs in close proximity in a newspaper.”34 

Genom att låta dessa första strofer fungera som ett slags bildkollage ger Sjöberg både stadens 

myller en mer närvarande karaktär, men förtydligar också diktjagets och de andra 

konferensdeltagarnas malplacering i sammanhanget: de sticker ut i bilden som en svart linje: ”I 

svarta raden skred jag bland de andra/på blanktryckspromenad bland brokigheter[.]” (s. 77) Här blir 

alltså konferensmedlemmarna tillsammans med diktjaget ett slags symbol för andligheten genom 

sitt ämbete och klädsel, i kontrast med den livliga, driftbejakande omvärlden. Det visar på en 

34  Christopher James Lawton,  Birger Sjöberg’s Kriser och kransar (diss. Hull 1975), s. 167.
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dikotomi mellan sinnligt och andligt på olika nivåer, där det på en nivå handlar om en dikotomisk 

indelning inom yrket, och på en annan nivå en väsensskillnad mellan kyrkan och resten av världen. 

Dessa två ska också ses som intimt relaterade med varandra, då den yttre obalansen mellan yrkets 

andlighet och världens sinnlighet är vad som skapar och fördjupar yrkets inre uppdelning.

För att återgå till del två så följs den första strofens presentation av prästämbetets inre splittring 

mellan andligt och sinnligt med en samling citat från diktjagets olika besökare. Dessa besöker 

honom under alla årstider, bl.a. under sommaren ”när odöpt bi i sommarträdgårn flög,/och fåglar 

lekte i attestlös glädje” (s. 79). Detta uttrycker, som Aurelius påpekat, ”den glädje och skönhet som 

driften förmår skapa och förmedla”,35 och kontrasterar på det sättet ämbetsmannens egna rum, 

vilket beskrivs som skuggigt, med den livliga naturen. Efter detta får vi höra på de olika besökarnas 

problem. Vi hör ett grälande par, en överlycklig man som berättar om sin nyfödda son, och, troligen 

viktigast: en människa som vill anmäla sin dotters död. Denna person, påpekar bl.a. Granlid,36 

uttrycker det klassiska teodicéproblemet, vilket diktjaget själv kommer att misslyckas att yttra i del 

tre: ”'Vad tänker väl Herren på smärtornas dag?/Det ville så gärna jag fråga.” (s. 82) Dessa citat 

visar på samma olösliga polemik mellan den andliga konferensmannen och hans sinnligt 

dominerade besökare. Det är dock inte deras problem som till slut får konferensmannen att se en 

obalans mellan sinnligt och andligt, både utanför och innanför hans yrke, utan det är diktens två 

katastrofer, vilkas beskrivning är av stor vikt för analysen.

Sjöberg ägnar enbart en strof per händelse, men han lyckas ändå presentera intensiva och 

innehållsrika porträtt av både första världskriget och spanska sjukan. Det är i beskrivningen av 

världskrigets förödelse som sinnligheten representeras av det våldsamma eller det brutala. Första 

världskriget beskrivs som en tid vilken ”stampade i marken,/så traditioner klövos, rämnade” (s. 83). 

Ordet ”klövos” kan sägas vara tematiskt kopplat med den människovilja som i början av del två 

begärde att klyvas, och båda användningarna av ordet visar på en uppdelning av förenade 

dikotomier. De traditioner som klyvs är kyrkans förening av sinnligt och andligt, en tradition som är 

ohållbar när sinnligheten dominerar på det sättet som den gjorde under krigets gång. Vi ser också 

blodet, eller blödandet, som en väsentlig karakteristik av våldet, speciellt i diktens representation av 

människan som djur: ”Upp mänskligheten sprang – ett dödsskrämt djur/med sår, som flödade i bröst 

och sidor.” (s. 83) Som tidigare noterat kan detta relateras tillbaka till beskrivningen av kyrkan som 

”röd som smärtans röda blod”, då den blodröda färgen har fått en ny konnotation. Inte längre en 

symbol för Jesus lidande, utan snarare en symbol för hela mänsklighetens lidande under det sinnliga 

våldets makt.

Metaforerna Sjöberg använder för att beskriva första världskriget är, trots dess kraftfulla effekt, 

någorlunda förväntade. I jämförelse är dock beskrivningen av spanska sjukan ytterst bisarr i dess 

försök att likna sjukdomen vid en expanderande firma: ”Men även stridsfritt land en dödsnöd 

35 Aurelius, s. 71.
36 Granlid, s. 88.
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sökte/som ivrig, nytänd firma kunder söker[.]” (s. 83) Sjukdomens spridning likställs med 

kapitalismens spridning, och Sjöberg låter spanska sjukan representera den sekulära eller statliga 

aspekten av sinnligheten, snarare än, likt första världskriget, den våldsamma. Vi kan läsa hur 

”bacillagenter kvicka” (s. 83) skickas ut, och hur detta krävde att ”En hundramilaskog/av granträd 

höggs” (s. 83). Dödens expansion tar karaktären av en urbanisering av en småstad, och hela motivet 

av spridning verkar positionera diktjaget som minst lika rädd för sjukdomens förödelse som för den 

moderna kapitalismens spridningsförmåga. Strofen är svårtolkad, men hur som helst har Sjöberg 

lyckats få med både våldet och det sekulära som representanter för sinnlighet i sin beskrivning av de 

två tragedier som orsakar konferensmannens kris.

Dessa katastrofer visar på en översvämning av det sinnliga på det yttre planet, dvs. sinnligheten 

dominerar i den utomkyrkliga världen. Detta gör balansen inom yrket omöjlig. Konferensmannen 

nämner då sina två alternativ, vilka består av en fullständig hängivelse till den ena eller den andra 

aspekten av hans ämbete. Antingen blir han fullständigt sekulär, fullständigt sinnlig som en ”Stark 

ämbetsman/med kämpalugn i nöden” (s. 84), eller så låter han andligheten ta driften eller livets 

aspekter och, i kontrast med den av Aurelius definierade stelnade andligheten, bli ”en brinnande 

apostel, som vill störta/på torget ut och riva sönder/de stärkta trasor, kyrkostyv symbol” (s. 84).37 

Detta val som konferensmannen presenteras med, denna omöjlighet att förena det motsatspar han 

tidigare ansåg fullständigt förenat, utmynnar sedan i en inaktivitet värdig Hamlet, då diktjaget, i 

stället för att välja en av vägarna, blir ”En konferensman […] bland de andra” (s. 84). 38

3.2 Teologisk symbolik i diktens tredje del
Del tre är dominerad av ett slags applicering av andliga symboler på den sinnliga verkligheten, en 

överföring som orsakats av diktjagets krisartade obalans mellan sinnlighet och andlighet. Delen 

inleds med en samling symboliska jämförelser mellan andlighetens storhet och ämbetsrollens 

sinnliga besatthet av det detaljerade men oviktiga. Den inledande metaforen är obalansen i själva 

dopet. Sjöberg skriver att ”städse ordningsfråga” (s. 85) är ”av timmer funtad” (s. 85), medan ”en 

andens längtan/är sammanvävd av skär osinnlighet,/den dopnamn får av hopplös sammansättning” 

(s. 85). Själva invigningen i kristendomen, dopnamnet, lider alltså av denna obalans mellan anden 

och kroppen, där namnet är både ett redskap för sinnlig ordning och samtidigt en symbol för själens 

inre identitet. Intressant nog verkar just träbyggen fungera som en konstant metafor för det sinnliga, 

då konferensdeltagarna beskrivs som blandande: ”fasta bjälklag/av tjänsteår och kassor och 

prebende/med stjärnestrålar eller luftmusik” (s. 85). Detta kan möjligen referera till den traditionella 

kulturella avbildningen av Jesus som snickare, eftersom just Jesus ska vara den perfekta balansen 

37 Ett sätt att tolka konferensmannens val på, är att se båda alternativen som en förening av den kyrkliga eller sekulära 
rollens symbolik med dess motsatta attribut. Den sinnliga ämbetsrollen kombineras med ett lugn som möjligen kan 
kopplas till en andlighet, då sinnligheten i dikten oftast associeras med aktiv rörelse. Samtidigt är den andliga 
aposteln injicerad av sinnlighet, i och med hans brinnande och sönderrivande av trasor.

38 Kontrastera detta ”blev” i del två med diktens första rad, där diktjaget ”var” en konferensman ”som de andra.”
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mellan gudomlighet och mänsklighet, och hans snickaryrke kan ses en symbol för den sinnliga 

Jesus.

Lawton ser den återkommande benämningen av trädkonstruktioner som ”symbolizing the 

armour-like protective and opressive church systems”.39 Träkonstruktionerna blir alltså även 

konkreta symboler för kyrkans sinnliga aspekter, då de träbyggnader och trämöbler som används 

visar på den nuvarande kyrkans beroende av ren, fysisk materia för att kunna organisera sig och 

sprida sitt andliga budskap. Denna beskrivning kulminerar sedan i en av konferensmannens första 

fantasier, där han tänker sig att han ser Gud, här i formen av den ”stora Straffarn” (s. 86) som ”en 

suppleant i obemärkthet […] på papper krönt, men ej till tjänsten kallad” (s. 86). Till och med 

herren själv är alltså inte intimt närvarande på den konferens där han är huvudämnet.

Diktjaget försöker sedan under konferensens gång föra fram sina egna tvivel, där han menar 

fråga: ”Vad anses Herren mena?” (s. 86), vilket uttrycker det teodicéproblem som Granlid påpekar 

yttrades tidigare i dikten.40 Han lyckas dock inte att komma till tals innan det är dags för lunch på 

konferensen. Lunchen är kanske diktens mest unika och skickligt utförda segment. Den visar på 

hur konferensmannen, i och med hans religiösa kris, inte längre kan skilja på det andliga och det 

sinnliga, då han plötsligt ser andliga, religiösa symboler som existerande i den fysiska verkligheten. 

T.ex. ser vi inledningsvis ”Petrifiskar, som […] dansat i flottyr” (s. 87), en jämförelse som förlikar 

den fysiska fisken med dess religiösa symbolik. Tideström skriver om jämförelsen att den ”hör med 

till föreställningen om Petri fiskafänge”.41 Han påpekar också att Petrus var ”den lärjunge, som 

frestades att förneka Jesus”,42 vilket ger lunchen karaktären av att vara ”en frestelse att förneka 

Mästaren och förgäta det enda nödvändiga”.43 Tideström kan möjligen övertolka den symboliska 

rollen av petrifiskarna, eftersom de huvudsakligen verkar fungera som ett slags grotesk symbolisk 

förening av fiskens egenskap av maträtt med dess religiösa konnotationer, för att visa på diktjagets 

instabilitet. Tideström kan dock ha en poäng med sin tolkning, då hela tredje delen är fylld av tydlig 

kritik mot det prästerliga ämbetet.

Inte bara maten, utan även servitörerna förändras i diktjagets fantasi. Huvudservitören blir en 

Ganymedes med ”Bacchuskind” (s. 87) och de andra servitörerna är ”små svarta tjänare, som faten 

buro.” (s. 87). Lunchen blir på detta sätt ett slags hedniskt hån mot den riktiga kristna religionen, 

där tjänare av Bachus delar ut den kristna petrifisken som en maträtt. Förlöjligandet blir ännu 

tydligare när konferensmannen tänker sig bordet han sitter vid som ”apostlabordet” (s. 87), och där 

hans kollega, som sitter vid den plats där Jesus skulle suttit, diskuterar vad som är det bästa sättet att 

äta lammet på: ”'Jag säger bror,/att lammet dock är bättre som det är/än i det gröna stuvat...'” (s. 88)

39   Lawton, s. 171.
40 Granlid, s. 88.
41 Tideström, 1945, s.185.
42 Ibid.
43 Ibid. 
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Man kan se denna bild, denna jämförelse mellan en präst som avnjuter ett mål mat och Guds son, 

som kulminationen av appliceringen av andliga idéer på den materiella världen. Sjöberg har i 

tidigare delar lekt runt med olika religiösa symboler, både innanför och utanför kristendomen, och 

applicerat dessa på ovetande deltagare i en någorlunda sober lunchstämning. Nu gör han dock två 

tydligt extrema appliceringar av andliga symboler på fysisk verklighet. Inte bara förvandlas det bord 

konferensmannen sitter vid till bordet vid sista nattvarden, och den ämbetsbroder han samtalar med 

till Jesus, även själva maten förvandlas till en skev variant av den sista nattvardens förtärande av 

Jesu kropp och blod, då konferensdeltagarna äter det djur som ofta symboliserar Guds son. Med 

denna liknelse avslutas den tredje delens applicering av andliga symboler på den fysiska världen, 

och resulterar i att konferensmannen beger sig ut på stadens gator där hans fantasi tar ny form.

3.3 Fantasins övertag över verkligheten i diktens fjärde del
I del fyra förändras sammanhanget på ett intressant sätt. De tidigare delarna har alla behandlat vad 

som i dikten ses som den yttre verkligheten. Konferensmannens uppfattning av verkligheten verkar 

dock vila på hans möjlighet att balansera hans uppfattningar av det andliga och det sinnliga. Vi ser i 

del tre hur den obalans mellan sinnligt och andligt, vilken beskrevs i del ett och två, orsakar ett slags 

rubbning av verkligheten genom injiceringen av religiösa symboler in i den vardagliga 

konferenslunchen. I del fyra fortsätter denna verklighetens kollaps och vi ser hur konferensmannens 

fantasi verkar ta över än mer. Representationer för det fysiska och andliga blir nu fullständigt 

immateriella, dem blandas ihop till någonting som liknar en feberdröm. Samtidigt verkar det ändå 

som om diktjaget behåller någon form av grepp om verkligen, då man får en antydan om att många 

av bilderna i del fyra har verkliga förlagor, t.ex. det mudderverk som ”vräkte syner jämt ur dyn” (s. 

89). Det är dock tydligt att fantasivärlden har övertag.

Fantasins övertag kan sägas fungera som en paradoxal förening av det verkliga och det 

overkliga, då den overkliga fantasin är mer fysiskt aktiv än diktjagets s.a.s. verkliga liv. I början av 

del fyra beskrivs det hur fantasin börjar ta över: ”Drömmens sjufärgsgalna forsar/nu i morlande 

tornado/störtade fram och blandade sig/med verkligheters ting.” (s. 89) Fantasins övertag beskrivs 

med våldsamma liknelser, som om det inbillade egentligen är mer fysiskt närvarande än den riktiga 

världen. Denna fysiska närvaro fortsätter in i själva fantasierna. Vi ser hur ett mudderverk drar upp 

”en köttblå råhet där!” (s. 90) och ”en vit och slagen hand!” (s. 90), bilder som ger ett starkt intryck 

av fysiskt våld. Vidare beskrivs vad som troligen är någon form av vattenmassa, ur vilken det lyfts 

”fallna gudars brutna lemmar” (s. 90) tillsammans med ”[t]idens gömda skräcknyheter” (s. 90). I 

fantasivärlden bubblar liksom hela konferensmannens omedvetna upp genom olika symboler och 

bilder. Intressant är dock frasen ”Flytt var allt – men dock ej flytt” (s. 90). En kommentar med 

tvetydigt innehåll, möjligen indikerande att dikjagets fantasier har någon grund i verkligheten, eller 

att de speglar verklighetens anda.
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I en intressant drabbning mellan det sinnliga och andliga ser vi senare i del fyra hur diktjaget 

verkar vara vilsen i en skog (en möjlig referens till Dante), där hans olika tankar liksom fysiskt 

drabbar samman. Lärosatser slåss och ger varandra näsblod, och ”kräklor och gevär” (s. 91) drabbar 

samman i strid. Denna konflikt mellan redskapen måste ses som en kamp mellan det sinnliga och 

det andliga, då redskapen är tydliga symboler för de yrken som ofta får agera representanter för det 

andliga och det sinnliga respektive, dvs. präst och soldat. Sjöberg låter dock inte detta tankens kaos 

stanna på den visuella nivån, striden mellan kräklorna och gevären skapar ”klirr och skrammel” (s. 

91), och ett slags kakofoni beskrivs: ”röster blandades/som i en sprängd och tokig jätteorgel,/där 

alla stämmor sluppit loss och skräna/i munnen på varandra.” (s. 91) Striden mellan diktjagets 

sinnliga och andliga aspekter verkar alltså komma till en bristningsgräns. Trots detta kaos når 

diktjaget dock någon slags balans, representerad av ”en flämtande, en klarröd gryning” (s. 91), 

vilken ”som små signaler klippte: Bortom-över...” (s. 91). Kaoset mellan det fysiska och andliga tar 

efter detta helt plötsligt rollen av ett sökande.

Konferensmannens sökande tar formen av en jakt efter bokstäver, bokstäver som till slut ska 

forma ordet DEUS. Dessa bokstäver verkar i någon mån ha en basis i verkligheten. T.ex. är det D 

konferensmannen upptäcker ”ett spår, som trampats i en bokstavsgjutning” (s. 92), alltså möjligen 

ett intryck i marken som diktjaget i sin fantasi tolkar som ett D. Sökandet får sedan intressant nog 

en starkt fysisk prägel, speciellt när det beskrivs som en hästritt genom oväder: ”Av storm jag 

blåstes, och på hästen red jag./Han skakade sin man – och varje skakning/gav mig en stjärnkvälja, 

ty en skur/av vita paragrafer störtade/i bubblig smälta kring min panna […].” (s. 92) Vi ser alltså 

hur ett sökande efter det gudomliga utförs genom starkt fysiskt präglade bilder, och det är just 

genom de fysiska tecknens värld som diktjaget försöker nå det gudomliga. Man kan ana ett försök 

till en förening av de två motsatserna, som att världsliga tecken på Guds existens, funna genom en 

starkt fysiskt präglad kamp, skulle visa på en harmoni mellan det sinnliga och andliga.

 Diktjaget lyckas dock inte hitta den sista bokstaven, S:et, och innan han hittar den drabbas han 

av en insikt: ”En visshet tog mig fatt, och måttlig bröstkorg/av stolthet svällde upp […].” (s. 93) 

Den svällande bröstkorgen täcker sedan bisarrt nog hela himlavalvet, tills det sprängs och jorden 

plötsligt ligger ensam ”[i] svartblå djupet” (s. 93) och beskrivs som ”ett ljusgrönt äpple,/en torftig 

mognad frukt i evigt fall” (s. 93). Denna bild tillhör höjden av Sjöbergs dunkla och svårtydda 

metaforer, och kan troligen räknas som en av skaldens mest kraftfulla. Bilden är ytterst 

konfunderande, men det är möjligt att pussla ihop dess innebörd genom att gå igenom dess olika 

möjliga betydelser.

Vi har kanske först och främst den religiösa innebörden, äpplet som ett tecken på mänsklighetens 

förfall. I och med äpplet utvisades mänskligheten från paradiset, från fullständig andlighet och 

närvaro med Gud. Vi kan också tolka metaforen som en åldermetafor, då äpplets torftighet tyder på 

en ålderns höst, vilken då planeten som helhet lider av. Det eviga fallet kan också appliceras på 
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båda metaforerna. Om världen som helhet har sin ungdom bortom sig i och med äpplets torftighet, 

så visar det eviga fallet på hur den för alltid kommer att existera i detta föråldrade stadie, alltid 

önska sig den ungdom den tidigare hade. Den religiösa konnotationen är här ganska uppenbar, då 

den tydligt påminner om syndafallet. Sammanfattningsvis blir effekten av det torftiga äpplet att 

konferensmannen ser sitt försök till förening av sinnligt och andligt som ett misslyckande. Äpplet 

kan, på ett sätt, med sina religiösa och sinnliga konnotationer, ses som en förening av det sinnliga 

och andliga. Det är dock en förening som enbart inger desperation, som inte löser dikjagets 

gudstvivel utan snarare förvärrar dem, då den skapar bilden av mänskligheten som ensam och 

övergiven.

3.4 Upplösning av dikotomin sinnligt-andligt i diktens tre avslutande sektioner
Om diktens två första delar presenterar konferensmannens problem, och den tredje och fjärde delen 

förvärrar problemen, så försöker femte till sjunde delen lösa det. Det är upp till debatt exakt hur 

lyckad denna lösning är, men det är åtminstone tydligt att diktjaget försöker behandla sina problem.

Den femte delen består av en själsrannsakande genomgång av diktjagets felsteg i hans försök att 

lösa sitt gudstvivel. Vallquist ser denna scen som utspelad på ett sinnessjukhus, då diktjaget 

möjligen har svimmat av efter den monstruösa visionen i slutet av del fyra.44 I de två först stroferna 

verkar Diktjaget dela upp sig själv i en sinnlig och en andlig del. Han är först en ”examinerad 

Prelat” (s. 94), vilken ”fradgar för fritt [sin] högets skål” (s. 94) och blir som straff för sin höghet 

instängd i ”ett låghets hål” (s. 94). Han är sedan en ”examinerad profet” (s. 94) som tror sig ha talat 

med Gud ”bland stjärngrus och trinsande måne” (s. 95), men straffas sedan av Gud med ris från ett 

”blixträd” (s. 95). Båda sidorna av diktjaget blir alltså straffade, den ena för höghetens synd, den för 

andra fåfängans.

Del fem fortsätter fortskrider sedan på ett liknande sätt. Varje strof börjar med ett slags 

metaforisk utläggning som sedan sammanfattas i en synd. ”[A]nspråk” blir ”anspråks fara ” (s. 96) 

och ”fråga är frågas fara” (s. 96). Det är just själva sökandet som här verkar straffas, som om viljan 

att lösa de svåra religiösa frågorna i sig är en felaktig utgångspunkt. I dikjagets sökande efter balans 

mellan det sinnliga och andliga verkar han ha blivit skyldig av att fråga efter för mycket, eller av att 

kräva ett svar som inte finns där. Detta att söka efter en koppling med det gudomliga kan också 

identifieras i återanvändningen av ordet ”länkar”, ett ord som används för att beskriva diktjagets 

uppfattning av sin relation till Gud. Ordet kommer i flera former, bl.a. som en ”strafflänk” (s. 96), 

vilken verkar se kopplingen med gudomligheten som smärtsam, men också som en tröstande länk, 

vilken ”räcker i nödens år” (s. 97). Konferensmannen verkar ha en tvetydig och nyckfull förhållning 

till tanken på en koppling med Gud, vilket på ett sätt visar på karaktären av hela det resonemang 

som diktjaget har haft med sig själv: han lider av osäkerhet, av att inte veta vad han ska göra. Denna 

44 Vallquist, s. 91.
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osäkerhet är möjligen också manifesterad i överanvändningen av månen som symbol.45 Månen 

används som en konstant påminnelse om att det är natt, och konferensmannens grubblerier har 

karaktären av nattens mörka tankar.

De två sista stroferna av del fem verkar vara början på en lösning till det problem dikten har 

cirkulerat kring, en lösning som kommer ifrån ett barn som sjunger utanför sjukrummet. Detta barns 

sång fungerar inte bara som en lösning på konferensmannens problem, det signalerar också ett slut 

på den fysiska natten, då sången är ”[e]tt morgonbud med hälsans klara drag” (s. 97). Sången ger 

äntligen diktjaget det svar han sökt, lösningen på den sinnliga och andliga obalansen. Denna lösning 

är budskapet om att strävan och längtan är tillräckligt: ”din starka längtan räcker, menar jag,/att lätta 

varandets och stoftets band./Gott syfte lyfter mullen mot det klara[.]” (s. 97-98) Denna längtan får 

liksom ersätta konferensmannens sökande efter en koppling med Gud: ”Ditt sjuka hjärta hörde 

fel./Jag sjöng om länkar ej – om längtan bara!'” (s. 98). Likheten mellan ”länkar” och ”längtan” är 

också intressant att notera, som om likheten mellan orden symboliserar svårigheten att skilja på 

koncepten.

Den sjätte delen av dikten förklarar och utforskar noggrannare betydelsen av barnets sång. 

Koncepten längtan och strävan får här stor vikt. Längtan ”lättar tyngd och skönhet frälsar” (s. 99), 

medan ”en ärlig strävan” (s. 99)  får vara ”staven/i tumultariskt vimmel fram till graven” (s. 99). Vi 

ser också ett försök att förena det andliga och det sinnliga genom denna längtan, en förening som 

skulle kunna ses som diktens huvudsakliga paradoxala förening. Barnrösten ger diktjaget en 

annorlunda konceptuell förståelse för uppdelningen sinnligt-andligt: ”I barnsligt bönelarm finns 

även ande,/och dröm med tröjor mänskan ej förblande.” (s. 100) Diktjaget verkar i denna fras ha 

uppnått en förståelse för skillnaden mellan andligt och sinnligt, här i form av tröja och dröm, 

samtidigt som han ser andlighetens vikt även i något så trivialt som ett barns sång. Det finns dock 

befogenhet att se lösningen som en förkastelse av koncepten andligt-sinnligt, snarare än en förening 

dem emellan. Konferensmannen verkar liksom ha ersatt uppdelningen mellan sinnligt och andligt 

med ett helt annat tankesätt. Vi kan få stöd för denna tolkning bl.a. i dessa rader: ”Var dogm är 

famlande, en trevan är han,/men renhets önskan djupt i bröstet bär han.” (s. 100) Här verkar det som 

att diktjaget är emot själva tanken att formulera sin tro i någon konkret form, då alla dogmer delar 

samma positiva aspekt, dvs. att de bär på en renhets önskan. Vi ser också en acceptans för 

omöjligheten att få svar på de stora frågorna: ”Vem är du, lyssnare? Jag slutar fråga./Nog att jag 

kämpar, nog att jag får låga!” (s. 100). Även denna strof kan ses som ett uttryck för en utplåning 

eller ersättning av dikotomin, då det inte längre finns ett försök att balansera olika koncept, enbart 

en generell vilja att tänka fritt och aktivt.

Den sista delen av dikten verkar vilja poängtera det budskap och den insikt som diktjaget har 

funnit i sin själsrannsakan, då hans egna tankar nu jämförs med dem från den gemene 

45 Månen är en återkommande symbol i dikten, även utanför del fem. Den symboliska användningen av månen är av 
en speciell art, och därför intressant att utforska noggrannare i möjliga senare uppsatser.  
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konferensdeltagaren. Denna präst ser konferensmannens insikt som närapå barnslig, och utbrister: 

”[d]et är den sockersöta konsekvensen/av frihet från den beska konferensen[.]” (s. 102) Detta att se 

konferensmannens utomkonferensliga insikter som liknande socker måste ses som relaterat till den 

barnaröst diktjaget hör. Genom den enklaste av insikter har diktjaget kunnat förkasta de kristna 

doktrinerna och dess dikotomiska uppdelning av världen, vilket då oundvikligen ses som någonting 

negativt av den typiska prästen som identifierar sockersöt med simpel och okunnig barnslighet. 

Intressant är också ämbetsbroderns användning av ”vita kyrka” (s. 102). Där konferensmannen i 

början av dikten beskrev kyrkan som dikotomiskt uppdelad i två färger: rött och vitt, verkar denna 

präst inte se någon sådan dikotomisk uppdelning, utan ser kyrkan som homogent vit.

Den viktigaste aspekten av dialogen med prästkollgenan är dock konferensmannens egna svar på 

ämbetsbroderns invändningar: ”'Striden, starka vargar, striden,/men striden vackert vargar!'” (s. 

103). Vallquist gör en intressant kommentar på detta bisarra uttalande: ”vargen är ju den absoluta 

motpolen till lammet, och tanken går omedelbart till den bibliska symbolens tvåfaldiga betydelse: 

Guds Lamm och de lamm som anförtrotts åt kyrkans herdar.”46 Med detta i åtanke blir 

konferensmannens uttalande nästan en bojkott av den organiserade kristendomen som helhet. 

Insikten om att längtan räcker blir på detta sätt nästan luthersk, men Sjöberg gör inget försök till att 

utveckla någon form av ny tro utifrån konferensmannens insikter. Snarare verkar insikten ge honom 

möjligheten att leva samma liv som tidigare. Han utbrister till och med: ”[h]ur vackert livets buller 

ändå låter!” (s. 103)

Dikten avslutas sedan med samma fras som diktens två första delar. Denna gång var (alltså 

samma ordval som i del ett) diktjaget en ”konferensman bland de andra” (s. 103). Denna återgång 

till samma dikotomi, samma vandring från kyrka till kongressal, visar att diktjaget inte längre tar 

hänsyn till dikotomin sinnligt-andligt, hur den inte längre styr hans tankegångar. Det verkar alltså 

som att vi kan se diktens slutsats som en neutralisering av dikotomin, snarare än en förening av 

elementen. I dikotomins ställe träder i stället en enkel insikt fram, den om att längtan räcker, vilken 

verkar upplösa behovet av att balansera det sinnliga och det andliga i konferensmannens världsbild.

4. Bildorienterad modernism och ”Konferensman” som ett uttryck för bildorienterad 
modernism
4.1: Bildorienterad modernism och metaforkollage definierat
Den nykritiska analys jag nu har genomfört har försökt att följa den nykritiska principen av att låta 

metaforerna och symbolernas interaktion med varandra definiera diktens innehåll och möjliga 

budskap. Vi kan utifrån analysen konstatera att dikten innehåller en metaforik och ett bildspråk som 

är intensiv och myllrande, och diktens mening och innehåll verkar i någon väsentlig mån vila på 

detta bilspråk. Vi finner alltså i den nykritiska analysen stöd för att se dikten som ett uttryck för den 

typ av modernism som diskuterades i uppsatsen inledning, dvs. bildorienterad modernism, och i 

denna del ska vi utveckla detta koncept vidare.
46 Ibid., s. 94.
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Grunden för definitionen är förhållandevis enkel och generell. Det handlar helt enkelt om en 

modernistisk poesi som fokuserar på den enskilda metaforen, symbolen eller bilden. En poesi som 

utvecklar sig själv och finner sin poetiska kvalité huvudsakligen genom en intensiv användning av 

metaforik och symbolik. Detta kan visas i dikten på många sätt, bl.a. genom ett slags intensivt 

bildkollage eller genom att presentera en samling metaforer i kompakt följd.

I nästa sektion av uppsatsen kommer jag att mer tydligt intellektuellt positionera nykritiken som 

ett slags bildorienterad modernistisk analysmodell, samt identifiera liknande bildorienterade 

tankegångar i andra modernistiska tänkares skrifter. Innan dess vill jag dock beskriva en tendens 

inom den bildorienterade modernismen vilken jag har funnit väsentlig för mycket bildorienterad 

modernistisk poesi men som inte har diskuterats utförligt i någon utläggning om modernism som 

jag har läst. Detta är tendensen att låta de olika metaforerna i dikten skilja sig mellan varandra på 

sådana sätt att en relation mellan de är ytterst abstrakt, en tendens jag väljer att kalla 

metaforkollage.

Ett kort exempel på detta kan vi hitta i T.S Eliots kända dikt The Waste Lands inledande strofer. 

Dikten börjar med det kända citatet: ”April is the cruelest month”,47 ett försök att vända upp och ner 

på den klassiska vårmetaforen som ser årstiden som en tid av förnyelse. Eliot har i stället i sin dikts 

cyniska anda använt årstiden för att symbolisera ett stagnerande, en tid som föder ”Liliacs out of the 

dead land”.48 Denna manipulering av en klassisk årstidsmetafor går sedan över till en intervju Eliot 

gjorde med kung Ludvig II av Bayerns kusin, där kusinens berättelse om ett barndomsminne med 

den blivande kungen inkluderas av tvetydig och ytterst abstrakt anledning (möjligen har det att göra 

med Ludvigs fascination för Wagner, vars operor återkommer i dikten, och faktumet att han 

drunknade, ett annat återkommande tema). Från denna berättelse går sedan dikten vidare till en 

poetisk och abstrakt beskrivning av ett ökenlandskap, som ett slags metafor för världens andliga och 

moraliska torka, med kända citat som t.ex: ”What are the roots that clutch, what branches grow/Out 

of this stony rubbish? Son of man[.]”49 Metaforerna, bilderna och stämningarna i dessa på varandra 

följande segment är alla väldigt olika varandra, och det finns ingen tydlig progression från den 

första till den andra till den tredje. Snarare är det den abstrakta associationen, dess svårtydbara 

relation till ett abstrakt tema, som är själva poängen med diktens symbolik och metaforik. Den vill 

föra samman en hel värld av olikartade och ofta väsensskilda tankar och idéer till någon form av 

enhet, och den poetiska formen blir då ett slags utforskande av själva associationsstrukturen i det 

mänskliga sinnet. Denna typ av metaforens abstraktion och skenbara avsaknad av helhetsrelevans är 

en väsentlig aspekt av den bildorienterade modernismen. Dess metaforer fungerar nästan som en 

abstrakt målning under samma tid, där det är själva absorberingen av vitt skilda tankar, bilder och 

47 T.S Eliot Collected Poems 1909-1962 (London 2002), s. 53.
48 Ibid.
49 Ibid.
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idéer som är konstverkets huvudsakliga effekt på sinnet. Det är just ett slags metaforernas kollage, 

där metaforernas arrangemang har den sporadiska karaktär som ett kollage ofta har.

Innan vi fortsätter vidare är det troligen nödvändigt att ödsla åtminstone några ord på själva titeln 

bildorienterad modernism. Alla metaforer och symboler som används i en modernistisk dikt kan inte 

sägas vara konkreta bilder, eller ens nödvändigtvis visuella (även om de oftast är det), men titeln är 

vald eftersom det krävs någon form av övergripande definition av denna poetiska tendens, och det 

är just bilden och den modernistiska diktens ofta väldigt visuella karaktär, som är den stora likheten 

mellan alla dessa metaforrika, modernistiska diktformer.

4.2: Bildorienterad modernism och nykritik
Vi har nu formulerat en definition för den typ av modernism som ”Konferensman” kan sägas vara 

en del av, samt formulerat en egen aspekt av denna tendens. Innan vi kan vidare utforska olika 

uttryck för bildorienterad modernism måste vi dock tydligare positionera nykritiken som en typ av 

bildorienterad modernistisk analysmodell. På detta sätt kan vi se den nykritiska analysen som 

effektiv när det gäller att identifiera och utforska en dikts bildorienterade karaktär, och på det viset 

se det metaforspel som den nykritiska analysen identifierat i ”Konferenseman” som ett uttryck för 

bildorienterad modernism.

Ett av de tydligaste exemplen på nykritikens koppling med bildorienterad modernism, samt dess 

förlikning av modernistisk poesi med det intensiva användandet av metaforer och symboler, kan 

hittas i kapitlet ”What Does Poetry Communicate” i The Well Wrought Urn av Brooks. I kapitlet 

försöker Brooks försvara den modernistiska poetens svårbegripliga språk mot traditionalistisk 

kritik, vilken ser den som onödigt komplex, genom att diskutera modernismen som en intensiv 

utforskning av de aspekter som alltid har varit poesins unika skiljetecken gentemot prosan. Den 

moderna poesin, skriver Brooks, ”communicates whatever any other poetry communicates”.50 

Brooks definierar sedan poesins ”characteristic methods” som bl.a. ”the use of symbol rather than 

abstraction, of suggestion rather than explicit pronouncement, of metaphor rather than direct 

statement”,51 och han skriver att den modernistiska poesin “[are] stressing these methods”.52 Han 

menar alltså att detta bildorienterade språk är poesins unika karaktär, och att den moderna poesin 

kan ses som en intensiv utforskning av det unikt poetiska uttrycket, där de mer prosaiska, berättande 

aspekterna av äldre poesi har ersatts med ett fullständigt fokus på det poetiska, på det metaforiska. 

Brooks ser alltså nykritiken som en rörelse vilken, likt den modernistiska poesin i allmänhet, 

inringar och djupdyker i det som enligt Brooks är poesins kärna: bildspråket.

Vi kan på detta sätt se den nykritiska analysen som närbesläktad med den bildorienterade 

modernistiska poesin. Nykritiken skiljer sig dock från poesin i och med att det är en 

50 Brooks, s. 67.
51 Ibid., s. 77.
52 Ibid.
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litteraturvetenskaplig analysmodell. Där den modernistiska poesin är textmässigt experimentell med 

sina djupgående metaforiska utforskningar försöker nykritiken utveckla denna bildspråksfokuserade 

tendens till en litteraturvetenskaplig analys med anspråk på universalitet. Detta gör att de applicerar 

analysmodellen på dikter utanför den modernistiska traditionen. I den tidigare nämnda artikeln 

försöker Brooks bevisa att den äldre poesin egentligen är lika abstrakt som den moderna genom att 

ingående analysera metaforerna i carpe diem-dikten ”Corinna's Going a-Maying” från 1600-talet. 

Brooks diskuterar den komplexa interaktionen mellan den hedniska och kristna metaforiken i dikten 

och ser den som ett uttryck för en problematisk relation mellan de olika religiösa tankesätten, vilket 

utmanar den mer traditionella tolkningen av dikten som ett enkelt uttryck för att leva för stunden.

Vi kan alltså koppla den nykritiska analysen med den modernistiska poesin i och med att båda, 

enligt Brooks själv, vill fokusera på det de ser som det unikt poetiska, dvs. ett bildspråk uppbyggt av 

metaforer, liknelser och symboler. På detta sätt blir nykritikens fokus på tidigare litteratur 

fortfarande tydligt modernistisk i sin anda, då analysen huvudsakligen fokuserar på samma saker 

som de modernistiska poeterna. Skillnaden mellan de båda är dock att där modernistisk poesi mer 

utvecklar sig som en tendens i texten, förhåller sig de nykritiska analyserna till den 

bildspråksfokuserade metoden som ett slags vetenskaplig metod, och tror sig i någon mån ha 

förstått den definitiva utgångspunkten för formuleringen av en poetisk analysmetod.

Brooks försökte i den tidigare nämnda artikeln försvara modernismen mot anklagelser om att 

vara onödigt komplex genom att hävda ett slags universalitet i den moderna poesins fokus. Detta är 

intressant nog samma mål som Erik Lindegren har i sin kända artikel ”Tal i egen sak”. I artikeln 

hävdar Lindegren att man kan se en modernistisk tradition långt innan själva modernismen, en 

tradition vilken ”börjar med Stagnelius och fortsätter med Almquist, Strindbergs 

drömspelsdramatik, Pär Lagerkvist, Birger Sjöbergs ’Kriser och kransar’, de ’Fem unga’ och 

Gunnar Ekelöf”.53 Han förhåller sig dock löst till en definition av modernism, då han hävdar att 

modernismen kan ses som en väsentlig litterär rörelse de senaste 150 åren ”om man godtar 

definitionen att modernism är en 'beteckning för radikalt betonad riktning inom konst, musik, 

litteratur e.dyl., särskilt i dess motsättning till äldre, traditionsbundna riktningar'”.5455 Definitionen 

ter sig en aning generell, men Lindegren erkänner genom sitt tonfall att den används för att föra 

fram en poäng snarare än att allvarligt diskutera modernismens tendenser. Lindegren försvarar först 

och främst modernismen mot anklagelsen att den är naivt framåtsträvande utan något historiskt 

perspektiv, genom att påpeka att dess historiska föregångare är väsentliga. Argumentet är inte 

samma som Brooks, men det är en del av samma tankegång, detta att försvara modernismen mot 

anklagelser om att den inte är tidsmedveten, att den nästan fungerar som en fluga, genom att hävda 

att den på olika sätt är tydligt kopplad till tidigare poetisk historia.
53 Erik Lindegren, “Tal I egen sak”, Tangenter. Recensioner och essäer I urval, (Stockholm 1974), s. 19.
54 Lindegrens citat ges ingen källa i artikeln, men en gissning är att den kommer ifrån någon form av ordbok eller 

uppslagsverk.
55 Ibid.
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Intressant nog försvarar Lindegren anklagelser om att modernismen är för svårbegriplig genom 

att diskutera dess användning av språket i liknande termer som Brooks: ”Sanningen är väl […] att 

en viss riktning inom ’modernismen’ genom olika sinnrika metoder har lärt sig att utnyttja ordens 

inneboende mångtydighet och symbolvärde, det nya är inte orden utan ordens sammanställning.”56 

Lindegren verkar här försvara modernismen mot anklagelser om att vara nonsens eller alldeles för 

komplex genom att se den moderna poesin som ett inre fokus på ordens otaliga representativa 

möjligheter genom t.ex. symbolik. Lindegren verkar alltså, likt Brooks, peka på modernismens 

symboliska experimentalism. Espmark diskuterar även i båda sina böcker andra teoretiker som 

betonar bildens och metaforens vikt för den modernistiska poesin, däribland T.S. Eliot, Herwarth 

Walden och Rabbe Enckell.57

Vi kan alltså med dessa kommentarer på den modernistiska poesin bilda oss en uppfattning om 

en allmän tendens inom den modernistiska poesins filosofiska tankevärld. Detta att metaforen, 

förmedlingen av information genom liknelse, har den kanske mest väsentliga rollen av alla poetiska 

redskap och i nykritikens fall nästan förlikas med poesins egenartade karaktär. Vi kan alltså 

identifiera denna bildorienterade modernistiska tendens även i diskussioner om modernism, och kan 

också fastställa att den nykritiska analysen har en tydligt bildorienterad tankegång. Det är möjligt 

att vi genom att utforska denna tendens hos den modernistiska poesin kan finna aspekter hos den 

nykritiska analysen av ”Konferensman”, vilka vi kan se som tydligt relaterade till denna 

bilorienterade tendens, och möjligen identifiera ”Konferensman” som en del i denna typ av poetiska 

modernism. Innan några kommentarer om ”Konferensmans” relation till bildorienterad modernism 

kan göras måste vi dock diskutera den typ av bildorienterad modernism som Espmark diskuterar 

som själsöversättande. Denna själsöversättande modernism är intressant i vår undersökning 

eftersom den tar hänsyn till själva karaktären av metaforen, något som varken nykritiken eller 

metaforkollaget gör, då dessa är mer intresserade av metaforernas relation till varandra än dess 

inneboende karaktär.

4.3 Kjell Espmarks själsöversättande, bildorienterade modernism
Espmark presenterar i sina två böcker om modernismens bildspråk någonting han kallar 

själsöversättande metaforer. Han beskriver denna själsöversättning som en poetisk metod, och vill 

beskriva användningen av metoden som ett slags huvudlinje i modernistisk poesi. I Själen i bild 

beskriver Espmark huvudlinjen som sådan: ”en poetisk tradition inriktad på en sinnlig framställning 

av känslan och tankens verklighet.”58 Det handlar alltså om en presentation av känslor och tankar i 

sinnliga element, vilka Espmark kallar för bilder, och det är just ordet bild som är det förenande 

56 Ibid., s. 21.
57 Kjell Espmark, Att översätta själen (Stockholm 1975), s. 7 f.
58 Kjell Espmark, Själen i bild (Stockholm 1977), s. 5.
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begreppet för alla typer av s.k. ”själsöversättning”. Definitionen är en aning diffus, men Espmark 

bevisar sin tes mer genom exempel än genom längre, intellektuella resonemang.

Den huvudlinje som Espmark definierar är alltså en poetisk metod som innebär att manifestera 

inre själsrörelser i fysiska former. Detta sker bl.a. genom att projicera en känsla på den fysiska 

omgivningen. Espmark ser denna metod som påbörjad i och med Baudelaire, men identifierar ändå 

föregångare till denna själsöversättning, däribland Esaias Tegnérs dikt ”Mjältsjukan”. Dikten 

beskriver en plötslig och total förändring i landskapet på grund av diktjagets förändrade 

psykologiska tillstånd. Espmark citerar ur dikten en beskrivning av hur det tidigare gröna 

landskapet nu i diktjagets ögon har blivit ”tomt och ödsligt” och hur ”hvar lund blef gul, hvar 

blomsterstängel brast”.59 Espmark håller med Algot Werin om att denna typ av gulnande blomstring 

liknar metaforer hos Byron och Shakespeare, vilka använder samma bild av gulnande växtlighet 

som en metafor för ålderns höst, men han påpekar att Tegnér, till skillnad från Shakespeare och 

Byron, inte använt den gulnade växten ”till en bild för en sen fas i människolivet utan till den 

sinnliga återgivningen av ett plågsamt själstillstånd”.60

Tegnérs gulnade växtlighet är alltså inte en lika konkret liknelse, den har inte att göra med en 

naturlig, organisk förändring, utan med en ytterst mänsklig, abstrakt och svårförklarlig förändring 

av det själsliga. Metaforen styrs av känslolägets nyckfullhet, och ställer därför medvetandet snarare 

än omvärlden i centrum. Detta, menar Espmark, är en tidig variant av den metod som Baudelaire 

senare utvecklar till en sådan grad att den först hos honom kan kallas för en ny huvudlinje i poesi.

Viktigt för Espmark är, förutom att definiera den exakta själsöversättande metoden av varje poet 

i den själsöversättande traditionen, också att utforska hur dessa metoder utvecklas från poet till poet. 

Espmark definierar en samling själsöversättande metoder i Baudelaires poesi, vilka han sedan ser 

som grunden för en hel huvudlinje av själsöversättande poesi. Espmark följer sedan dessa metoders 

utveckling genom olika poeter, bl.a. Verlaine, Mallarmé och Eliot. Espmark vill etablera en tydlig 

utveckling av en specifik poetisk, själsöversättande metod genom flera generationer.

Det är av intresse för uppsatsen att definiera grunderna i den själsöversättningsmetod som 

Espmark anser att Baudelaire använder sig av. Espmark demonstrerar dessa genom en analys av 

Baudelaires dikt ”Spleen IV”. Själsöversättningen i dikten beskrivs av Espmark som att känslan 

”projiceras i det yttre rummet i form av ett instängdhetens sceneri, dels hur ominösa konkreta 

element – tysta, förfärliga spindlar och långsamt defilerande likvagnar – framträder i det psykiska 

rummet, i djupet av våra hjärnor”.61 Espmark definierar två typer av denna sinnliga själsprojicering 

där det

Ena gången är […] fråga om en dubbelexponering av yttre verklighet och depression; upptaktens 
låga himmel, tyngande som ett lock på den kvidande själen, och regnets väldiga fånggaller är 
både delar av yttervärlden och speglingar av beklämningen. Bilden av jorden som en 

59 Ibid., s. 9.
60 Ibid.
61 Ibid., s. 12.
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fängelsehåla är däremot en ren känsloprojektion utan anspråk på att kännas igen som yttre 
verklighet.62

Han definierar dessa två typer av själsöversättning som en dubbelexponerad eller enkelexponerad 

bild. Någonting dubbelexponerat är ”på en gång diskret lokaliserat i sinnevärlden och speglande en 

inre verklighet”63 medan något enkelexponerat är ”en ren känsloprojektion.”64 Dessa 

själöversättningstekniker ser Espmark som utvecklade till en mogen poetisk metod i och med 

Baudelaire. Espmark utforskar sedan i resten av Att översätta själen  hur denna själsöversättning går 

i arv och utvecklas från poet till poet, där varje huvudsaklig skald enligt Espmark lägger till någon 

form av ny karaktär till metoden.

Detta är Espmarks teori i ett slags sammanfattad form, men för att förtydliga hans argument 

kommer här ett exempel ur Att översätta själen. En av Espmarks mest intressanta analyser kommer 

ifrån hans analys den tidigare nämnda ”Spleen IV”. Som tidigare citerat av Espmark ser han diktens 

beskrivning av himlen som ett slags lock på själen och regnet som liknande cellgaller som tecken på 

dubbelexponering, där diktjaget applicerar en känsla på en naturlig företeelse. Espmark märker 

dock en intressant övergång mellan dubbel- och enkelexponering från metafor till metafor i dikten. 

Där dikten börjar med den dubbelexponerade liknelsen av himlen som ett lock, övergår den sedan 

till den enkelexponerade metaforen av jorden som ett fängelse, samt en bild av hoppet som en 

fladdermus.65 Denna enkelexponerade metafor åtföljs sedan av den redan diskuterade 

dubbelexponeringen av regnet som galler, och slutar i bilden av sinnet som fördunklat av 

spindelväv. Denna sista enkelexponerade metafor, spindelnätet, ser Espmark som extra intressant då 

den fyller samma roll som den dubbelexponerade liknelsen av himlen som ett lock. Den blir som en 

enkelexponerad variant av en tidigare, dubbelexponerad metafor:

De stumma spindlarna som spinner sina nät i djupet av våra hjärnor – skapelser av ångesten i än 
högre grad än den tunga himlen och den svarta dagern – griper liksom det konkreta locket 
tillbaka in i själens värld; spindlarnas invasion av hjärnan utgör en fortsättning av den sällsamt 
dubbelriktade trafiken mellan en inre osinnlig och en yttre påtaglig verklighet.66

Espmark har alltså i dikten observerat ett slags kontinuerlig kommunikation mellan 

dubbelexponerad och enkelexponerad metafor. Denna kommunikation visar på Baudelaires unika 

sätt att avbilda själens och känslans påverkan på den personliga världsuppfattningen. Espmark gör 

sedan liknande analyser av dikter vars skapare inspirerats av Baudelaire och diskuterar hur dessa 

skapare förvaltar och förändrar Baudelaires metod.

62 Ibid., s. 12 f.
63 Espmark, 1975, s. 15.
64 Ibid.
65 Ibid., s. 16.
66 Ibid.
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4.4 Själsöversättande modernism, nykritik och metaforkollage som olika uttryck för 
bildorienterad modernism
Vi har nu gått igenom olika teorier och tankar om modernistisk poesi som alla i någon mån ser 

bilden eller metaforen som den huvudsakliga bäraren av poetiskt innehåll. Dessa olika teorier kan 

alltså diskuteras som olika sätt att analysera poetisk bildorienterad modernism. I denna sektion vill 

jag kort diskutera hur dessa teorier relaterar till varandra. 

Nykritiken ska troligen ses som den mest generella av teorierna. Den försöker att applicera en 

sorts bildorienterad analysmodell på poesin i sin helhet. Detta gör att den till viss del forcerar sitt 

modernistiska bildtänkande på dikter från alla eror och traditioner, någonting som kan göra den 

problematisk i vissa implementeringar. Vi kan dock se den som lyckad i de instanser då den lyckas 

utvinna stora mängder data från sin analys, och de dikter som är välanpassade för en nykritisk 

analys blir också ytterst innehållsrika analysobjekt. Vi kan se detta i bland annat Yeats dikt ”Among 

School Children”, vilken Brooks analyser i The Well Wrought Urn, och som är fylld av intellektuella 

och svårförstådda metaforer. Vi kan också, vill jag framföra med min egen analys som exempel, se 

att ”Konferensman” är passande för en nykritisk analys, då vi i analysen har lyckats utvinna en 

otroligt stor mängd sv symboliskt och metaforiskt innehåll. Nykritiken kan som sagt ses som den 

mest övergripande av de tre teorierna på grund av dess anspråk på universalitet.

Jämfört med nykritiken är tanken om metaforkollage mer specifik. Den härstammar från en 

observation av vad jag själv uppfattar som en märkbar och väsentlig tendens inom den 

bildorienterade modernistiska poesin. Till skillnad från de andra teorierna i uppsatsen är den mycket 

mindre utvecklad, och är snarare grunden till en mer robust analysmodell. Den inkluderas här 

eftersom den ansågs bidra en observation av den modernistiska poesins karaktär som inte 

uppmärksammas av de andra analyserna.

Espmarks teori skiljer sig från de två andra i och med dess fokus på metaforens karaktär snarare 

än dess roll i ett system. Teorin försöker identifiera ett visst sätt att använda metaforer på i 

modernistisk diktning. Analysen visar sedan hur detta sätt utvecklas till en poetisk tradition. Den 

fokuserar dock mindre på kompositionen och strukturen av de olika metaforerna än de andra två 

teorierna. Den inkluderas i uppsatsen eftersom själsöversättningen anses vara en väsentlig aspekt av 

mycket modernistisk metaforik, samt någonting som inte identifieras av de andra teorierna.

4.5. ”Konferensman” som ett uttryck för bildorienterad modernism
Vi kan nu, efter vår genomgång av olika bildorienterade litteraturvetenskapliga teorier, diskutera 

”Konferensmans” olika bildorienterade aspekter. Vi har redan utforskat diktens metaforer och 

symboler i och med den nykritiska analysen, men vi kan nu identifiera olika delar av dikten som 

uttryck för själsöversättande modernism och metaforkollage. Vi kan också, genom vår definition av 
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den nykritiska analysen som en bildorenterad analys, fastställa denna analys som en utforskning av 

”Konferensmans” bildorienterade aspekter.

Kjell Espmark diskuterar inte ”Konferensman” i sin övergripande bok om svensk modernism: 

Själen i bild, men han definierar Sjöbergs unika själsöversättande metod i Kriser och kransar 

genom en analys av ”Av Raka linjen”. Espmark ser den själsöversättande metoden i Kriser och 

kransar överhuvud som en kombination av ”den expressionistiska strömningen å ena sidan, 

Shakespeare å den andra i fråga om metoden att översätta en psykisk verklighet till sinnenas 

språk”.67 Denna själsöversättande metod består i praktiken enligt Espmark av ett slags abstrahering 

av en företeelse eller koncept till en sådan gräns att det lyfts ”till en nivå över det enskilda fallets”,68 

och sedan appliceras på någonting tydligt konkret och verkligt ”utan att återfå sin individualitet”.69 

Som exempel på denna tendens hos Sjöbergs inspirationskälla Shakespeare använder Espmark ”att 

vara eller icke vara”-monologen i Hamlet, där odågan beskrivs som sparkande förtjänsten.70 

Espmark beskriver själsöversättningen i denna del av Hamlet som sådan: ”Här finns dels den 

abstraktion (’förtjänsten’) som höjer syftningen över det individuella planet, dels den drastiska 

behandling (’sparkar’) som återinsätter abstrakten i ett sinnligt sammanhang men utan att återge den 

dess individuella ansikte.”71

Espmark ser dock Sjöbergs själsöversättning som unik och bortom en kopia av Shakespeares. 

Bland annat eftersom Sjöbergs abstraherade företeelser ofta är av mer social och tidsbunden typ än 

Hamlets allmängiltiga förtjänst. Espmark påpekar t.ex. att vi i ”Av Raka linjen” möts av 

”Soliditetens sammanbrott”,72 vilket är någorlunda direkt kopplat till den samtida finanskrisen, 

snarare än någon av Shakespeares mer tidlösa själsattribut. Vi kan även se detta i ”Konferensman”, 

där t.ex. ”traditioner klövos, rämnade” och ”höghet gav åt höghet danska skallar”. Båda dessa 

abstraktioner av koncepten tradition och höghet är tydligt relaterade till den samtid som metaforerna 

försöker beskriva, snarare än en kommentar på den allmänna mänskliga tillvaron. Traditionerna som 

”klövos” är specifikt de som första världskriget skakar upp, och högheterna som ger varandra 

danska skallar är de samtida prästernas högheter. Espmark beskriver också skillnaden mellan 

Sjöbergs själsöversättande metod och de tyska expressionisternas genom denna hos Sjöberg samtida 

karaktär: ”Där den tyska expressionismen gärna förde fram ’der wesentliche Mensch’ – människan 

lösgjord från familj, samhällsklass, nation etc. [...] ställer Sjöberg inför våra ögon det inre hos en 

rad socialt definierade gestalter i ett bestämt historiskt sammanhang.”73

Vi kan identifiera Espmarks själsöversättande modernistiska bildspråk i många av de citat och 

exempel ur dikten som tagits upp i den nykritiska analysen. Bl.a. kan vi se beskrivningen av 

67 Espmark, 1977, s. 114.
68 Ibid., s. 106.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid., s. 106 f.
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makarna som vill skilja sig som ett uttryck för denna konkretisering av det abstrakta, då 

mänskoviljan liksom skriker ”Var god och klyv oss!”. Denna så våldsamma och sinnligt närvarande 

aktivitet appliceras alltså på den abstrakta mänskoviljan. Parets hat för varandra blir då en konkret 

men samtidigt universell angelägenhet. Ett annat exempel är hur lärosatserna i ett slags fysisk kamp 

ger varandra näsblod, en konkretisering av relationen mellan intellektuella, polemiska tankegångar 

som visar på den väldigt närvarande känslan av fysisk konflikt som en intellektuell debatt kan 

frammana. Vi kan i exempel som dessa se hur metaforerna i dikten har denna själsöversättande 

karaktär som Espmark diskuterar. Koncept abstraheras till universell nivå och får sedan i denna 

universella form fysisk påverkan. Vi kan alltså identifiera den själsöversättande modernismen i 

”Konferensman”.

Då vi har fastställt existensen av själsöversättande metaforik i dikten är frågan om vi kan se 

någon form av metaforkollage i någon av diktens sektioner. ”Konferensman” är i detta avseende 

inte av en lika speciell art som de mest radikala exponenterna av metaforkollage, t.ex. The Waste  

Land och mannen utan väg, vilka ofta förenar fullständigt främmande koncept med varandra. 

Många av de tydligaste exemplen på ”Konferensmans” metaforkollage kommer från den fjärde 

delen, vilken innehåller diktens mest feberlika och expressionistiska metaforer. T.ex. kan vi i en av 

del fyras strofer, där olika abstrakta koncept krigar med varandra, se hur en mängd olika disparata 

koncept förenas. Beskrivningen av de abstrakta lärosatserna som ger varandra näsblod följs upp av 

en benämning av två föremål, kräklan och geväret, vars konkreta natur på många sätt skär sig mot 

de mer abstrakta lärosatserna. Dessa två metaforer följs sedan av den ytterst bisarra liknelsen ”röster 

blandade/som i en sprängd och tokig jätteorgel”, vilken plötsligt överför konfliktens metaforik till 

ljudet snarare än bildens territorium. Alla dessa bilder visas också upp för konferensmannen då han 

vandrar i en metaforisk skog. En skog som inte har en tydlig relation med de andra metaforerna på 

annat sätt än att den karaktäriserar den övergripande stämningen som en av förvirrad oklarhet. Vi 

ser alltså hur dessa någorlunda orelaterade koncept alla kombineras ihop för att uttrycka ett abstrakt 

tema av intellektuell konflikt. Exemplet kan därför ses som ett uttryck för metaforkollage.

Med dessa exempel har vi visat hur ”Konferensman” är ett uttryck för både själsöversättande 

modernism och metaforkollage. Meningen med denna identifiering är att visa hur den 

bildorienterade modernismen manifesteras på många olika sätt i en dikt, samt att visa hur 

”Konferensman” är ett uttryck för olika aspekter av bildorienterad modernism. Vi kan dock även se 

hela den nykritiska analysen som en utforskning av diktens bildorienterade karaktär på en mer 

generell nivå. Den nykritiska analysen ämnade identifiera diktens innehåll just utifrån dess 

användning av metaforik och symbolik, och analysen lyckades i någon mån identifiera en mängd 

metaforer som tydligt etablerar ett av diktens huvudsakliga teman genom sin interaktion av sinnliga 

och andliga element. Vi kan därför se den nykritiska analysens möjlighet att effektivt diskutera och 

ordna diktens innehåll utifrån dessa metaforer och symboler som ett tecken på att dikten är ett 
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uttryck för denna allmänna bildorienterade modernistiska analysmodell som nykritiken använder sig 

av.

Dessa identifieringar av olika bildorienterade modernistiska tendenser i ”Konferensman” 

utmynnar oundvikligen i den generella slutsatsen att det finns skäl se dikten som en exponent av 

bildorienterad modernism. De olika bildorienterade analyserna som här presenterats och sedan 

applicerats på dikten ska ses som exempel på den bildorienterade modernismens mångfacetterade 

karaktär. Vi kan sammanfattningsvis se ”Konferensman” som ett uttryck för både dessa mer 

specifika bildorienterade analysmodeller och den mer övergripande bildorienterade modernismen i 

helhet.

5. Sammanfattning
Denna uppsats har haft tre syften. Det första syftet var att etablera en nykritisk analysmodell och 

genom denna analysera dikten ”Konferensman”. Det andra syftet var att etablera begreppet 

bildorienterad modernism som ett namn på den modernistiska poesi vilken huvudsakligen 

fokuserade på metaforen eller symbolen. Det tredje syftet var att se ”Konferensman” som ett uttryck 

för bildorienterad modernism. 

För att utveckla en nykritisk analysmodell har teorier från nykritikerna Cleanth Brooks och 

William K. Wimsatt använts. Dessa teorier har sedan fungerat som basen för den nykritiska analys 

som har utförts på ”Konferensman”. Analysen har undersökt dikten utifrån dess metaforiska 

representationer av sinnligt och andligt. Analysen har sedan kommit fram till att diktens porträtterar 

en obalans mellan sinnligt och andligt i diktjagets världsbild, vilket leder till en form av religiös 

kris. Denna religiösa kris urartar sedan på olika sätt och leder till några av den svenska 

modernismens mest unika metaforer och liknelser. Till slut blir dock krisen löst genom symbolen av 

ett barn som sjunger om att strävan eller längtan är tillräckligt för att man ska kunna leva väl.

I vårt försök att etablera bildorienterad modernism som en typ av modernistisk poesi har vi 

använts oss av den tidigare etablerade nykritiken, samt Kjell Espmarks teori om själsöversättande 

modernism. Vi har förstått båda dessa teorier som huvudsakligen intresserade av det poetiska 

bildspråket, någonting som vi därför har använt som ett tecken på att tanken om bilden eller 

metaforen som väsentlig för en viss typ av modernistisk diktning är ett någorlunda allmänt etablerat 

koncept. Nykritiken är en analysmetod som försöker etablera ett slags bildorienterat perspektiv som 

det väsentliga perspektivet för poetisk analys, medan Espmarks själsöversättande modernism 

försöker identifiera karaktären av en viss typ av modernistisk, själsöversättande metaforik. Vi har 

även etablerat vår egna bildorienterade modernistiska tendens med namnet metaforkollage, ett 

begrepp som identifierar de modernistiska metaforernas tendens att ofta skilja sig markant från 

varandra tematiskt trots att de nämns efter varandra i en dikt.
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För att uppfylla det tredje syftet har uppsatsen identifierat tecken på själsöversättande modernism 

och metaforkollage i dikten ”Konferensman”. Dessa identifikationer har, tillsammans med själva 

den nykritiska analysen, använts som indikationer på att det är möjligt att se ”Konferensman” som 

ett uttryck för bildorienterad modernism. 

Sammanfattningsvis har alltså uppsatsen analyserat ”Konferensman” med en nykritisk analys, 

etablerat och diskuterat begreppet bildorienterad modernism, och avslutningsvis identifierat 

”Konferensman” som ett uttryck för bildorienterad modernism. 
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