
Stockholms universitet

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Litteraturvetenskap

Sekularsnillet
En uppsats om tro och tvivel i Birger Sjöbergs diktning

 Lisa Hedblom

Kandidatuppsats

Handledare: Per-Olof Mattsson

VT12



Abstract

Tänk om det skulle visa sig att världen kanske inte ser ut så som man fått lära sig. Tänk om livet 

och  döden  kanske  inte  alls  fungerar  så  som man  trodde.  Hur  skulle  man  reagera?  I  den  här 

uppsatsen analyseras Birger Sjöbergs diktning ur ett idéhistoriskt perspektiv, genom religiösa motiv 

och aktuella livsfrågor i sekulariseringens svallvågor. I en jämförelse mellan skaldens två viktigaste 

lyriska  perioder,  den  tidiga  idylliska  och  den  senare  modernistiska,  framträder  ett 

utvecklingsmönster  där  tro  blir  till  tvivel,  tvivel  blir  till  ångest,  ångest  till  likgiltighet  och 

likgiltighet till lugn.
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1. Bakgrund

1.1 Inledning och syfte

Sverige anses idag vara världens mest sekulariserade land, men det har inte alltid sett ut så. För bara 

drygt hundra år sedan var religionen en central del i livet för i stort alla svenskar. Men så hände 

något som gjorde att svensken började tvivla på sin tro. Vetenskapliga upptäckter och framsteg hade 

länge utmanat den kristna världsbilden och blodiga världs- och inbördeskrig blåste nytt liv i det 

gamla teodicéproblemet. Den här uppsatsen syftar till att behandla den känslomässiga upplevelsen 

av denna livsomvälvande omställning hos den generation av människor som gick igenom det hela, 

exemplifierade av Birger Sjöberg, vars egna existentiella grubblerier sannolikt utgör en av kriserna 

som åsyftas i titeln till hans tredje och sista verk Kriser och kransar från 1926.

Att just Birger Sjöberg är ett lämpligt undersökningsobjekt i detta studium har två orsaker. 

Dels det naturliga skälet att han i sin diktning ägnar sig en hel del åt just religiösa/existentiella 

reflektioner, och dels för att han i sina dikter ofta ikläder sig olika roller och gör sina reflektioner ur  

olika perspektiv, eller som Staffan Bergsten så träffande uttrycker det:

Såväl Fridas vän som den ”irrande lekman” som talar i så många av dikterna i Kriser och Kransar är mer 
än språkrör för  författaren,  de är  representanter  för  en hel  generation och en hel  människotyp: den  
efterkrigsgeneration som förgäves sökte förena en gammal idealistisk, idyllisk borgerlig livssyn med de 
nyvunna insikterna i människosläktets destruktiva krafter och den nya naturvetenskapens desillusionerade 
syn på människans ställning i  ett  kallt  och opersonligt  universum; den människotyp som röjer  både  
naivitet  och storhet  i  sin  lojalitet  med nedärvda  värderingar  och  för  vilka  värdenas  fall  blir  till  en  
personlig katastrof.1

Min förhoppning är att genom analys och tolkning av ett urval dikter ur arvet efter Birger Sjöberg 

kunna urskilja vilka livsfrågor  som var  viktiga för honom och hans  generation och se om han 

lyckades finna några svar.

1  Staffan Bergsten i Birger Sjöberg-sällskapets årsskrift (i fortsättningen förkortat BSSÅ) 1990 s. 87
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1.2 Tidigare forskning

Birger Sjöberg, som föddes 1885, var den mellersta av tre bröder och han växte upp i den lilla 

staden Vänersborg. Det förmodligen mest uttömmande och mest översiktliga verk som skrivits om 

hans  liv  och  författarskap  är  Johan  Svedjedals  biografi  Skrivaredans från  1999,  och  det 

barndomshem som beskrivs där kan inte, med tidens mått mätt, anses ha varit särskilt konservativt. 

Svedjedal  uppger  att  Birgers  mor,  Anna,  brukade  gå  i  kyrkan  tillsammans  med  en  av 

hushållerskorna,  trots  att  ”[r]eligiös  och  kyrksam var  hon  allt  annan  än  gråtmild”2.  Emellertid 

skriver han längre fram i samma bok att det religiösa draget i Fridas karaktär inte är en egenskap 

lånad från Karin Lustine, den flicka som annars anses ha stått modell för den folkkära karaktären, 

utan snarare från skaldens mor, ”den kristligt förtröstansfulla Anna Sjöberg”.3

Birgers far Gustav var, skriver Svedjedal, än mindre religiös än sin fru, han såg sig själv som 

”fritänkare” och hela familjen ska också ha varit mycket läsintresserade med mycken skönlitteratur 

och populärvetenskap i sina bokhyllor4. Däremot vittnar Gösta Sjöberg, Birgers äldre bror, om hur 

det  bland  barnen  i  området  där  syskonen  Sjöberg  växte  upp,  fanns  en  utpräglad  skräck  inför 

domedagen, och om inte brödernas föräldrar brukade predika därom för sina söner så var deras 

schartauanska moster Charlotte desto mer noggrann i sina förebråelser om Den Yttersta Domen. 

Gösta berättar om hur hon talade ”lysande av tro, brinnande av ingivelse, strålande av apokalyptiska 

bilder”5. Möjligen kan dessa köksföreläsningar ha något att göra med den dödsmani som poeten 

skulle komma att utveckla. Om Birger Sjöbergs diktning skriver Svedjedal följande: 

[...]  Kriser och kransar är en diktsamling om sprickor i en världsuppfattning, om bristningar i tiden och i  
universum.

Dikterna är de revor genom vilka läsaren blickar in i ett psykologiskt drama. Det är både individens 
och tidens. De genomlevda kriserna kan ses som diktjagens orostillstånd, i många fall Sjöbergs egna. Men i 
vidare mening hänger de samman med den stora samhällsomvandling som också Fridas bok var en reaktion på, 
då i parodisk och bakåtblickande form: Sveriges förvandling till en modern, sekulariserad industrination.6

Svedjedal framhåller att religionen spelar en viktig roll i Sjöbergs lyrik men i åtminstone den senare 

diktningen utläser Svedjedal dock en religiositet som, snarare än kristen, är mer av den romantiska 

2  Johan Svedjedal, Skrivaredans. Birger Sjöbergs liv och diktning, 1999, s. 21.
3  Ibid., s. 232.
4  Ibid., s. 21 och 35f.
5  Gösta Sjöberg, 1967, s. 27.
6  Svedjedal, s. 528.
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typen där ”skönheten” är det allra heligaste och högsta i världen, och han hänvisar till följande rader 

ur dikten ”Ej  för lagrar  löpa” i  Kriser och kransar:  ”Kväd poetens Signe du och råde:/  'Signe 

Skönhet mig – och råde den!'”.7 

I  essän  ”Birger  Sjöberg  och  religionen”,  publicerad  1970  av  Birger  Sjöberg-sällskapet, 

diskuterar Gunnel Vallquist Birger Sjöbergs livsåskådning genom analyser av ett blandat urval av 

hans dikter. Hon gör en åtskillnad mellan begreppen ”religiös” och ”troende” och beskriver det 

förstnämnda som ett  slags allmän benägenhet för andligt sökande och det sistnämnda som mer 

tydligt kopplat till just gudstro. Men även om hon gör iakttagelsen att ett flertal av Sjöbergs dikter  

karaktäriseras av just ett, på ett eller annat sätt, andligt sökande, vill hon inte gå så långt som att  

benämna honom som religiös, utan nöjer sig med att kalla honom agnostiker.

Vallquist  urskiljer  följande  tre  motiv  som  centrala  i  Sjöbergs  religiösa  diktning: 

teodicémotivet,  skuld-  och  förlåtelsemotivet  samt  paradismotivet8.  Att  teodicéproblemet  är  ett 

religiöst motiv kan knappast ifrågasättas och inte heller paradiset, men däremot kan religiositeten i 

skuld- och förlåtelsemotivet i Sjöbergs diktning diskuteras, då de dikter som Vallquist tar upp som 

sina främsta argument för det resonemanget, nog inte kan sägas ha något uppenbart religiöst tema9. 

Jag vill med detta inte motsäga att Sjöberg använder det motivet, men däremot är jag inte övertygad 

om att  han  med  detta  nödvändigtvis  syftar  på  kristendomens  syndafall  och  frälsning.  Som ett 

argument för den åsikten kan nämnas en dikt som finns citerad i Bengt Sandegårds artikel ”Birger 

Sjöberg  och  världens  undergång” från  197610.  Sandegård diskuterar  det  kosmiska  bildspråket  i 

skaldens diktning med dennes intresse för den franske astronomen Camille Flammarions arbeten 

som bakgrund. I ”Schismen på himmelen”, som Sjöberg skrev till Fridas bok, men som sorterades 

ut och inte publicerades förrän efter hans död, återges en scen där Fridas vän ser på ett stjärnfall 

från sitt fönster när några ”rusiga herrar” går förbi och och han tänker för sig själv:

Syndens ros är yppig fast förvildad,
gror i glaset, närd av vin och sång.
Jag vill törsta, ensam, tyst och bildad,
efter stjärnor, liksom Flammarjong.11

Här representeras synden av de rusiga herrarna, som förvisso beter sig allt annat är kristet, men den 

7  Svedjedal, s. 529.
8  Gunnel Vallquist, Birger Sjöberg och religionen, i BSSÅ 1970 s. 68.
9  Se t ex dikten ”Av raka linjen” ur Kriser och kransar.
10  Bengt Sandegård, Birger Sjöberg och världens undergång, i BSSÅ 1976.
11  För hela dikten, se Birger Sjöberg, Fridas tredje bok, 1956.
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står i ett motsatsförhållande till det astronomiska studium som ynglingen vill ägna sig åt istället för 

dessa herrars  hobby,  och vetenskaperna står  ju  i  sin  tur  i  ett  motsatsförhållande till  religionen.  

Förvisso är moraliska kval och ångest viktiga teman i Kriser och kransar, där dessa känslor också 

på sina håll målas upp som en straffande blixt från ovan, men min tolkning är att vad Sjöberg söker 

i  dessa  dikter  snarare  är  frid  i  det  egna  samvetet  än  något  slags  religiös  frälsning12.  Det  bör 

emellertid nämnas att också andra forskare är av liknande åsikt som Vallquists, däribland Johan 

Svedjdal som skriver att det i Sjöbergs dikter finns ”gott om rader som varierar temat om att genom 

köttsliga synder vara utestängd från den andliga sfären – alltså den gamla motsättningen mellan jord 

och himmel.”13 Med  köttsliga synder menar  Svedjedal de ”sexuella  skuldkänslor” som skalden, 

enligt honom, ska ha dragits med men ingen av de åsyftade rader som tar upp detta exemplifieras. 

Personligen kan jag  inte  heller  finna  några  tydliga  exempel  på  detta  motiv,  mer  än  möjligtvis 

följande rader som finns återgivna i Petter Bergmans uppsats ”Kring dödsmotivet”: ”...längtar till 

månsken i dödens dal / där svala bäckar rinna / och lustans eldar ej brinna”. Om dessa rader skriver 

Bergman emellertid att de är mer litterärt inspirerade än självständigt uppfunna och att man snarare 

hör Erik Johan Stagnelius röst bakom dem än Birger Sjöbergs egen14. Dessutom kan de knappast 

räknas som något nyckelverk i Sjöbergs diktning. Jag vill också nämna några rader ur Kriser och 

Kransar-dikten ”I ditt allvars famn”, uttalade av den personifierade ensamheten. Dessa kan förvisso 

läsas  som  ett  slags  sexuell  fantasi,  då  jord,  mull  och  stoft  hos  Sjöberg  ofta  står  för  något 

kroppsligt/köttsligt, men om det låg några skuldkänslor däri kan man ju fråga sig varför det hela 

rinner upp i en ”blomstersky”?:

”Svarta gruvan, alstrar, skyddar, gömmer
sällsam sten med klar och ädel hy.
Mullen, tung och mörk, om blomman drömmer.
Dröm blir blod och blod blir blomstersky.”

Staffan Bergstens ”Birger Sjöbergs Drake och fånge”15 är ytterligare en artikel som bör nämnas 

bland  tidigare  forskning  kring  existentiella  motiv  hos  Birger  Sjöberg.  Liksom  Sandegård  gör 

Bergsten en analys med utgångspunkt i det kosmiska bildspråket men den senare knyter också an 

till en mer andlig begreppsvärld. Bergsten beskriver Sjöbergs diktning som ”hermetisk” i och med 

att dess bildspråk rör sig i, och mellan, tre världar eller ”dimensioner”: himmelriket, underjorden 
12  Jämför Svedjedal, s. 536.
13  Svedjedal, s. 233.
14  Petter Bergman, Kring dödsmotivet, i BSSÅ 1982, s. 12f.
15  Staffan Bergsten, Birger Sjöbergs Drake och fånge, i BSSÅ 1990.
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och däremellan människornas värld, vilka enligt Bergsten påminner om den antika guden Hermes 

Tresmegistos  trefaldiga  kunskap  om  världen16.  De  himmelska  och  oändliga  motiven  i  Frida-

diktningen ser Bergsten som en ironisk kontrast till den lilla slutna idyll vari dikterna utspelar sig, 

men ironin i den tidiga diktningen lyckas bara delvis skyla över den dödsskräck eller dödsbesatthet 

som förföljde skalden genom livet17. Personligen har jag i dikterna svårt att urskilja den underjord 

som Bergsten syftar på, som en värld parallell med himmelriket och jorden. Han framhåller förvisso 

att denna värld är mindre framträdande än de övriga två, men hänvisar till Gunnar Axberger som i 

sin forskning ska ha gjort liknande iakttagelser. Jag är dock benägen att istället följa Svedjedals 

spår,  vilket  pekar  mot  att  ”underjorden”  hos  Sjöberg  har  en  inommänsklig,  psykoanalytisk, 

betydelse och syftar på det undermedvetna18.

Vad beträffar  den dödsbesatthet,  om vilken Bergsten talar,  så tas  den även upp av både 

Svedjedal och August Peterson i Birger Sjöberg den okände från 1944. Enligt Svedjedal hade den 

sin grund, dels i barndomshemmets utsikt mot kyrkogården och tydliga hörhåll till kyrkklockornas 

dån (att detta gjorde ett starkt intryck på Birger vittnar hans bror Gösta Sjöberg om, vilken berättar 

om hur Birger som barn ”ofta och gärna” lekte begravning, varvid hushållerskorna brukade få agera 

kyrkklockor och sjunga ”bing bång”19) och dels i hans uppgift under sin tid på Helsingborgs-Posten, 

att skriva begravningsreferat och dödsrunor. Till detta kommer att tidningen också delade byggnad 

men en likkistfabrikant20. Peterson däremot, har en annan förklaring. Enligt honom var roten den 

äldste brodern Sjöberg som hade avlidit innan Birger föddes och som haft samma förnamn som 

honom själv. Under skaldens uppväxt hade man i familjen talat om denne bror som en en ängel 

som, enligt Peterson, ”representerade den levande Birger inför Gud.”21 En annan bidragande faktor 

ska också ha varit världskriget och spanska sjukan, för vars offer Birger kände stort medlidande. 

Peterson skriver  att  ”få  svenskar  har  tagit  det  [kriget]  så  hårt  som Birger  Sjöberg”22.  Peterson 

framhåller att Sjöbergs älskade dödsmotiv visserligen syns redan i skaldens allra tidigaste dikter, 

men anser  att  efter  att  hans  föräldrar  gått  bort  har  motiven död,  himmel  och Gud kommit  att 

överskugga alla andra motiv, ”t.o.m. Kärleks- och sommarmotiven.”23 

16  Bergsten, s. 85.
17  Ibid., s. 94f.
18  Svedjedal, s. 527.
19  Gösta Sjöberg, Brormin och hundra andra. Impressioner – Episoder – Porträtt. 80-tal till 30-tal, 1967, s. 16.
20  Svedjedal, s. 231.
21  August Peterson, Birger Sjöberg den okände, 1944, s. 152.
22  Ibid., s. 150.
23  Ibid., s. 151.
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Sjöbergs livsåskådning såsom Bergman uppfattar den, är en blandning av, å ena sidan en gudstro 

som författaren lärt  av modern och som han ska ha hållit  extra hårt  i  efter  hennes död då den 

utgjorde hans enda förhoppning om att någon gång få återse henne24. Och å andra sidan en mer 

idealistisk-filosofisk  syn  på  tillvaron,  och  Bergman  hänvisar  till  den  alltid  mycket  höga 

abstraktionsnivån hos Sjöbergs dödsskildringar: ”döden är inte en människas infallna kinder eller ett 

häftigt slut på en plågsam sjukdom, döden är 'orimlighetens melodi', 'en ande', 'sträng men lugn och 

klar'”25. Denna platonska idealism med dess strävan efter det ”verkligt sanna” och ”verkligt sköna” 

har förstås också likheter med den romantiska åskådning som Svedjedal anser var poetens.

Huruvida Birger Sjöberg var troende eller ej är en svår fråga. Därom finns uttalanden, både 

om honom, och av honom, som pekar åt mycket vitt skilda håll. Dels finns Bergmans nyss nämnda 

förslag  och  dels  finns  Vallquists  agnostiker-teori  samt  Hjalmar  Johanssons  fyndiga  smeknamn 

”sekularsnille”26, men där finns också Hedvig af Pedersens utsaga ”varmt religiös”27 och den något 

förbryllande dagboksanteckning som citeras av August Pererson 1944, tyvärr odaterad: 

Hur skulle det gå för människan, om hon inte hade något att hålla sig till utom eller ofvanför jorden? Jag vill 
mena, att Gud är lika nödvändig för henne, som brödet är på det hon skall kunna lefva. Själf har jag en längre 
tid gått intrasslad i de tviflets refvar som kastas ut nu för tiden. Men jag har så småningom redt härfvan kring 
benen och står nu på fri mark med den blåa horisonten i sikte. Jag finner, att jag handlar mera i övfvertygelse 
med mitt samvete, då jag tror på Gud. Skämta kan man gott ändå, ty Gud är goda gåfvors givare, och han har 
därför givit människan humorn att leka med på jorden, som ju är bitterhetens egendom till tre fjärdedelar.28

Ur detta uttyder Peterson en gudsuppfattning som är både ”gripbar och åskådlig” samt på en gång 

naiv och djupsinnig29. Svedjedal menar dock att detta bara var en tillfällig inställning och att poeten 

snart skulle komma att trassla in sig i ”tviflets refvar” återigen30. Förhoppningsvis kan kanske mina 

diktanalyser kasta en strimma ljus över denna fråga.

24  I flera av  Birger Sjöbergs hinsidesdikter blir han mottagen på ”andra sidan” av sin mor. Se t ex ”Till Dödens ö” ur 
Minnen från jorden.

25  Bergman, s. 21.
26  Carlhåkan Larsén, Sekularsnillet. Notiser om Birger Sjöberg och Hjalmar Johansson, i BSSÅ 1995, s. 124.
27  Vallquist, s. 68.
28  Peterson, s. 158.
29  Ibid., s. 158.
30  Svedjedal, s. 233.
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1.3 Frågeställning och metod 

Med ”sekularisering”  menas här  kort  och gott  avkristning.  Att  gå  över  ifrån  en andlig,  kristen 

världsbild till en på vetenskap grundad världsbild. Med ”religiös” menas en person som bekänner 

sig till kristendomen eller någon annan religion, och ingen åtskillnad görs från begreppet ”troende”.

Som  tidigare  nämnts  intresserar  jag  mig  för  den  känslomässiga  upplevelsen  av 

sekulariseringen, upplevelsen av att den världsbild man är van vid sakta men säkert börjar att knaka 

i fogarna. Att detta måste ha varit traumatiskt och gett upphov till en hel del grubblerier är inte svårt  

att förstå. För många upplevdes det säkert som en ”personlig katastrof”, för att tala med Bergsten. 

Men jag undrar om det inte ändå, i viss mån, också kunde vara en befrielse att till exempel inte  

längre behöva oroa sig för att hamna i skärselden om gud inte var nöjd med ens jordiska insatser.  

Jag kommer i mina analyser att söka efter sådana tendenser och uttryck, jag kommer att försöka 

urskilja vilka som är de centrala religiösa motiven samt vilka frågor/argument som de behandlar och 

sist men inte minst ska jag se om det går att urskilja någon utveckling över tid i Sjöbergs inställning 

i de livsfrågor han reflekterar kring.

• Hur uttrycker Birger Sjöberg sig om sekulariseringsprocessen? Var det enbart ett 

känslomässigt trauma eller var det i viss mån också en befrielse?

• Vilka är de centrala religiösa motiven och kan man urskilja någon utveckling över tid i 

användningen av dem?

För detta ändamål kommer jag att analysera ett urval dikter och diktextrakt som preciseras närmare 

under  rubriken material.  Fokus kommer att  ligga  på  dikternas  idéinnehåll,  relevanta  bilder  och 

motiv samt ett jämförande över tid, mellan två huvudperioder i Sjöbergs diktning i kronologisk 

ordning.  Analyserna  ligger  relativt  textnära  men görs  inte  helt  utan  anknytning till  författarens 

biografi då i stort sett all Sjöbergs diktning är mer eller mindre självbiografisk.
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1.4 Material

Av alla de dikter och visor som Birger Sjöberg skrev blev bara en bråkdel publicerade under hans 

livstid,  samlingarna  Fridas  bok från  1922 och  Kriser  och kransar från  1926 samt  en handfull 

fristående  dikter  som publicerats  i  olika  tidningar.  Men  ur  det  enorma arv  av  manuskript  han 

lämnade efter sig har man lyckats sammanställa ytterligare fyra diktsamlingar som utgivits postumt: 

Fridas andra bok 1929, Minnen från jorden 1940, Syntaxupproret 1955 och Fridas tredje bok 1956. 

Att  göra  en  rättvis  diktsammanställning  ur  det  fullkomliga  virrvarr  av  både  ofullständiga  och 

svårlästa  utkast  som  var  Sjöbergs  efterlämnade  skrifter,  var  förstås,  som  Gunnar  Axberger 

framhåller,  lättare  sagt  än  gjort  och  i  de  första  utgåvorna  finns  en  del  olyckliga  felläsningar, 

sammanblandningar, förväxlingar och dylikt31. Flera revideringar har dock gjorts sedan dess och i 

den här uppsatsen har jag valt att använda och citera den samling, redigerad av Ingemar Wizelius, 

som gavs ut 1985 till hundraårsminnet av Birger Sjöbergs födelse och som fick den korta, koncisa  

titeln Dikter. Detta är en samlingsutgåva med alla de tidigare utgivna antologierna samt ytterligare 

ett  sextiotal  dikter,  tidigare  publicerade  i  Birger  Sjöberg-sällskapets  årsskrifter.  Enligt  Johan 

Svedjedal är det den hittills bästa utgåvan av Birger Sjöbergs lyriska författarskap.32

De  dikter  jag  har  valt  ut  för  analys  har  valts  på  grund  av  att  de  antingen  behandlar 

existentiella teman eller innehåller religiösa/bibliska motiv, och de är hämtade från alla de olika 

antologierna. Tyvärr har jag av praktiska skäl inte kunnat ta med alla de dikter som på ett eller annat 

sätt knyter an till tro och andlighet (de är förvånansvärt många!) utan jag har varit tvungen att sålla 

ut några av mindre relevans, men jag har försökt att åtminstone nämna någonting om så många som 

möjligt.

Ett välkänt problemområde inom Sjöberg-forskningen är dateringen, vilket har flera orsaker. 

Axberger beskriver hur man i skaldens dödsbo fann påbörjade manuskript på upp emot 13 000 blad, 

utspridda huller om buller över hela huset33. Det mesta var opaginerat och okänt sedan tidigare och 

många av utkasten återfinns i flera versioner.  Dessutom, berättar  Svedjedal, hade Sjöberg oftast 

många bollar i luften samtidigt och arbetade med en lång rad projekt parallellt. Detta gjorde att det 

kunde gå mycket lång tid från att en dikt påbörjades tills att den fullbordades, tid som kunde räknas 

31  Gunnar Axberger, Arvet efter Birger Sjöberg, i BSSÅ 1989, s. 58f.
32  Svedjedal, s. 637.
33  Axberger, s. 55.
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”i år snarare än i dagar eller veckor”, vilket ytterligare förvärrar dateringsproblemen34. Därför har 

jag inte försökt mig på någon noggrann datering utav enskilda dikter utan har istället valt att, för 

enkelhetens skull, endast dela in dikterna periodsvis. 

Den  första  perioden  är  Frida-  och  idylldiktningen,  vilken  är  en  relativt  lätt  avgränsad  period. 

Svedjedal beskriver hur Sjöberg efter utgivningen av  Kvartetten som sprängdes från 1924, ville 

”slippa allt som påminde om hans tidigare böcker” och att han nu sökte efter ett nytt och mera naket 

uttryck samt ett mer ”värdefullt” innehåll. Svedjedal återger också flera brev i vilka Sjöberg själv 

vittnar om den avsmak han utvecklat för sin tidigare diktning, en avsmak som dessutom växer sig 

starkare  med  tiden.35 Därför  är  det  ytterst  osannolikt  att  skalden  efter  denna  stora  litterära 

omställning senare i livet ska ha fallit tillbaka i idylldiktningens hjulspår och all Frida-diktning bör 

därför kunna räknas till en och samma period, vilken avslutas omkring 1924-25, eller möjligtvis 

något tidigare.

Visserligen skriver Saga-Marianne Norlén tillsammans med Teut Waldner, 1973, att Sjöberg 

år 1926 arbetade med ”en fortsatt Frida- och ungdomsmotivsdiktning”, vilket förstås talar emot mitt 

nyss gjorda antagande. Detta ska han ha gjort samtidigt som han arbetade med den novellsamling 

som, enligt honom själv skulle innehålla ”målningar från en krigs- och kristid som skymtade fram 

redan i  Ungdomslätet”. I en not till  detta förklara Norlén sedan att ”'Ungdomslätet'  är Sjöbergs 

föraktfulla smeknamn på sitt debutverk Fridas bok, när han tröttnat på idyll-leken.”36 Men fortsatte 

han verkligen att skriva om Frida trots att han hade tröttnat på ”idyll-leken”? Nej han gjorde nog 

inte det ändå, för 1985 skriver Norlén följande:

Birger Sjöberg blev efterhand alltmer bittert kritisk både mot Fridas bok och dess planerade följande delar och 
mot Kvartetten som sprängdes. Författaren anklagar sig för att ha förfalskat verkligheten i sin diktning. Han 
börjar mer och mer att betrakta Frida-världen som en förljugen idyll, en kuliss av falskhet, som dolde den bittra 
sanningen att livet är ett mörkt och tragiskt skådespel och att den besvarade kärlek han sjöng om aldrig hade 
funnits.

Redan på hösten 1922 – vid ungefär samma tid som Fridas bok gick till tryckning – var Sjöberg i  
själva verket färdig med den idyllvärld i pastell som skildras där och lät den brinna upp och sjunka ner i havets 
djup i ett antal gripande och skakande dikter.37

Den diktning  som Sjöberg  i  fortsättningen  ägnade sig  åt  kallas  här  för  den  modernistiska  och 

analyseras  under  rubriken ”Period 2”.  Denna diktning har  sin kärna i  och omkring  Kriser  och 

34  Svedjedal, s. 487.
35  Ibid., s. 482ff.
36  Saga-Marianne Norlén & Teut Wallner, Att datera manuskript, 1973 s. 171.
37  Saga-Marianne Norlén, Novellsamningen Kriser och kransar. Ett okänt prosaverk av Birger Sjöberg, 1985 s. 10.
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kransar från 1926. Av de många dikter som Sjöberg skrev inför denna samling blev en hel del 

utrensade men de flesta har senare publicerats postumt i Syntaxupproret och i Minnen från jorden, 

varur jag också kommer att  hämta ett  par diktexempel. Dessutom kommer jag att ta upp några 

enstaka  dikter  som tillkommit  efter  Kriser  och kransar och  som ursprungligen skulle  ha blivit 

samlade i en tredje period, men av utrymmesskäl fick period två och tre kortas ned och slås ihop till  

en.
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2. Analysdel

2.1 Period 1 

”Småstadsvisor om Frida och naturen, om döden och universum”

Att den, för Frida och vetenskaperna, svärmande yngling som är dessa dikters jag, är en till stora 

delar självbiografisk karaktär, råder det i princip konsensus om bland de litteraturvetare som hittills 

har ägnat  sig åt  att  studera Birger Sjöbergs diktning.  Om att  den småstad som skildras har sin 

förebild i Vänersborg råder heller inget tvivel och Frida själv brukar allt som oftast likställas med 

Karin Lustine, den flicka i vilken Sjöberg i sin ungdom var olyckligt kär. Men man bör ändå ha i 

minnet att det faktiskt handlar om fiktion (t ex har den kärlek som i verkligheten var obesvarad, i 

dikterna blivit besvarad) och därför inte vore helt korrekt att sätta ett alltför definitivt likhetstecken 

mellan författare och diktjag, utan man bör istället se Fridas vän som en bland flera andra roller som 

Sjöberg ikläder sig. 

I dessa småstadsvisor diskuterar Frida och hennes vän ofta livets stora frågor, Frida ur ett 

kristet perspektiv och hennes vän ur ett ateistiskt, men han vill inte försöka övertyga Frida om sin 

åskådning utan det är snarare så att han avundas hennes naiva men trygga ”barnatro”. Ett område 

som Sjöberg gärna lånar sina motiv ifrån är astronomin, som får representera naturvetenskaperna i  

polemik med den kristna världsbilden38. Ofta är det stjärnor, månar och planeter som vittna om att 

vår  jord  bara  är  en  liten  grön prick  i  universum och inte  alls  något  världscentra.  ”Samtal  om 

universum” ur Fridas bok är ett typexempel:

Rymden är som full av gröna prickar. 
Ständigt skickar 
vår Natur planeter ut på dans. 
Vart man än på himlavalvet blickar, 
alltid nickar 
det en liten stjärna någonstans! 
"Ja, men Himlens boning..." 
Bedjer om förskoning... 
Universum allt oändligt är. 
Jorden, som de andra, 
får till slutet vandra, 

38 Jämför Bergsten, s. 89f.
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svept i slöjan av en atmosfär. 
… 

Frågar Frida mig, om bak det tomma 
ängar blomma, 
ej jag rövar hennes barnatro. 
Himlens port jag ej vill gärna bomma 
för de fromma. 
Må de äga den i lycklig ro! 
Men inom mig bränner 
och stundom jag känner, 
som jag själv vill bliva ateist... 

Fridas invändning ”Ja, men Himlens boning...” är han mycket snabb att snäsa av, vill inte behöva 

lyssna till någon predikan, men han vill inte heller pådyvla henne sin egen uppfattning och ”bomma 

himlens  port”  för  henne med.  Tvärtom vill  han  inget  hellre  än  att  få  leva  med samma trygga 

förvissning om Guds beskydd som är Fridas övertygelse, vilket bl a uttrycks i ”I grubbleriets tunga 

stund” ur Efterskörd, där han längtar till ”Fridas blick av himmel och Gud Fader”. 

I ”Samtal om Universum” har ynglingen inte ännu tagit steget att bli ateist fullt ut, men han 

vidhåller att han funderar i de banorna. I ”Sommarsöndag i naturen” ur Fridas tredje bok, har han 

dock bestämt sin ståndpunkt helt och hållet, men är fortfarande inte glad däröver:

Om ej ateist jag vore, Frida,
gärna skulle jag bland gräsens våg
falla ned och tända offer blida
för all skönhet, som mitt öga såg.
Skada, att man ateist skall vara,
då av tacksamhet min själ är full.
Helst jag ville tro, bak himlen klara
Skaparn ler bland strålar utav gull.

Lycklig Frida, som med blickar trygga
söker fästet blå och känner sig
på den gamla grunden säker bygga... 
Lycklig Frida – mycket synd om mig!
Jag – å andra sidan – är dock vida
säkrare uppå naturlig grund.
Men ibland gå hjärtats stormar vida,
trotsa vetenskapens köld i grund.

Gräs, som susar, milda, blåa bölja,
mörka gran med allvar i din färg,
vindar svala, som mitt anlet skölja,
myra, mossa, stoft på högblått berg
detta allt jag ville till mitt hjärta
sluta under tacksamhetens pris.
Ateistens väg är full av smärta
men är säker dock på faktiskt vis.
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Naturvetenskapernas ständigt nya upptäckter med sina observerbara fakta är väl de främsta, om inte 

enda, argumenten för ynglingens gudstvivel, se t ex dikten ”Naturlig förklaring” ur  Fridas andra 

bok,  medan teodicéproblemets motsägelser om hur guds allsmäktiga godhet hänger ihop med all 

olycka och orättvisa i världen, inte tycks bekymra ungdomarna nämnvärt.  Men frågan är varför 

denne yngling, som på sitt lite översittande vis föreläser för den, enligt honom, så naiva Frida om de 

ädla vetenskapernas sanningar, samtidigt så innerligt önskar att han själv också kunde tro? Den 

naturligaste förklaringen torde vara den som Staffan Bergsten ger i ”Birger Sjöbergs Drake och 

fånge”: ”... den känsla av tomhet och intighet som var allt den nya astronomin hade att sätta i den  

gamla himmelrikestrons ställe.”39 Som bekant utlovas ju ett liv efter detta till varje rättrogen kristen, 

ett evigt och sorglöst liv i himmelriket tillsammans med Kristus och Gud Fader. Och har man vuxit 

upp med den idén så är det säkerligen ganska svårt att acceptera att det inte skulle finnas någon 

”evighet” och att döden är ett definitivt slut. Det märkliga är dock att det finns en hel del visor som 

talar för att Fridas vän faktiskt inte har detta problem. I ”Överdrivna ord” ur Minnen från jorden, 

sjunger han att,

Ängslan ej jag riktigt kan förklara,
något moln som visar sig... 
Gråa vingar emot dagern klara,
gråa vingar fläkta omkring mig
Icke sorg, må Frida tro, för döden,
döden synes sträng men lugn och klar.

Och i dikten ”Bleka dödens minut” ur  Fridas bok,  funderar han med stort lättsinne över sin död 

genom att måla upp en vacker bild av den som ett naturens självklara kretslopp och det tycks inte  

spela någon större roll om han blir en ängel eller ej:

Allt för mycket besvär... 
Jag så föga begär. 
Bättre varit att falla få 
som ett blad faller ner, 
virvlar runt och beger 
sig till vila bland stoft och strå. 
Daggen faller, och frosten gör vitt, 
snart är bladet i smulor förspritt. 
Allt för mycket besvär... 
Jag så föga begär 
utav klockor och sånger då. 

Ja... Men har du en ros, 

39  Bergsten, s. 90
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kan du lägga den hos 
mig på kullen, när dock du går 
vägen strax där förbi 
under fåglarnas skri, 
medan sommar'n, den glada, rår. 
Kan min ande med dimfingrar då 
vänligt vinka --- nog görer den så! 
Som en fjäril, som vind 
vill jag röra din kind 
ibland kors och bland snäckor små.

I flera dikter leker han visserligen med tanken på ett liv efter detta, men i ”Teklas död” i  Fridas 

tredje bok är han tvärsäker och kan oproblematiskt göra följande konstaterande:

Nyttjar ej att ynkande predika,
skymma sanningen på allvars stig.
Slutet är för allesamman lika,
så för Tekla som för kungen, som för dig och mig.

…

Icke högt jag stavar
Sansat ord – tyvärr är sanning så:
Fullt med präktigt folk i våra gravar.
Ingen präktig nog att kunna leva få.

I dikten ”Om hundra år” ur Efterskörd, tillåter han sig till och med att göra sig lustig över Herren 

och hans rike. Det är en låtsad framtidsvision där han och Frida är döda och komna till himmelriket. 

Trots att Frida nu äntligen har fått komma hit till paradiset, så börjar hon ironiskt nog att längta 

tillbaka till jordelivet. Herren blir stött och ifrågasätter hennes önskan om att få uppleva den vackra 

våren igen, men Frida finner svar på tal och självaste Gud blir så satt på pottan:

Vad, säger Herren, vill du dit?
Vad är det för vaner?
Säg duger ej, du tösabit,
mitt Himmelriks tulpaner?
Här växer ingen dålig kål
och ingen besk persilja
men daggstänkt skiner ljuvlig skål
av Sarons fagra lilja!

Och Mattsons Frida utan mål
i munnen stått och gapat.
Men brister ut: vad angår kål
har Du väl själv den skapat!
Och kanske här är mera nätt
och flera fina håvor - - -
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men så är ändå icke rätt
att tala om Guds gåvor.

Det blir så tyst så att man hör
hur lilla lammet bräker
på himlaängen nedanför...
− I truten är du säker,
Vår Herre säger blid och hög,
med sol på pannan vida.
Det var minsann ett svar som dög,
du Mattsons sturska Frida!

Men kanske  är  dessa  visor  bara  ett  sätt  för  diktjaget,  och  eventuellt  Sjöberg  själv,  att  försöka 

förtränga sin egentliga existentiella oro och låtsas som om han var lika trygg i, och säker på, sin 

ateism som Frida på sin gudstro. Saga-Marianne Norlén och Teut Wallner skriver att,

Birger Sjöberg leker med motivet och diktar om verkligheten, så att den kommer att överensstämma med hans 
drömmar – precis som han tidigare diktat om sitt nederlag i verkligheten vid frieriet till Karin Lustine till en 
stor och självklar seger. Dessa skriverier var väl ett sätt att besvärja verkligheten. Kanske också ett sätt att bli 
fri från plågsamma och besvärande fakta.40

Livet efter detta-motivet används också i dikten ”Efteråt” ur Minnen från jorden. Här har diktjaget 

dött och blivit till en ängel, som återvänder till jorden för att hämta Frida och ta med henne till 

himmelriket. Det märkliga med den dikten är dock att den tycks sakna ironi. Plötsligt har det blivit  

fullaste allvar, och kanske än märkligare är att de astronomiska himlakroppar som tidigare har fått 

bevisa den vetenskapliga världsbilden, här blir lätt förbiflugna på vägen mot ”himlens berg”:

Och mellan stjärnor som syrener vita
och mellan månar av tulpaners färg
vi trygga skola oss tillsammans lita
och hoppfullt stiga upp till himlens berg.

Av blåsten förda uppå breda vingar
vi segla bort från jordens gröna klot
Hur ljuvt i luften blå, där vinden klingar.
O, intet Frida, intet tar emot!

Möjligen är det fråga om samma sorts önsketänkande som i ”I grubbleriets tunga stund”, men man 

får ändå anledning att ställa sig frågan om han verkligen är så tvärsäker ateist ändå? I dikten ”Uti 

denna ros...” ur Fridas tredje bok, tycker han sig faktiskt förnimma den gud som han annars påstår 

40  Norlén & Wallner, s. 170.
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att han inte tror existerar:

Uti denna ros sig Skaparn vänligt närmar,
Talar ömt till mig i färger och i doft.
Ja, jag vet, att honom oftast jag mig fjärmar,
där jag vandrar tungt i vardagslivets stoft.

Och tittar man på dikten ”Till livets slut” ur Minnen från jorden, blir övertygelsen än blekare:

Till livets slut jag kommer att förfäras
för höstens bleka anlet, där det ler,
ett hånfullt leende åt allt det skäras,
det ljuvas död bland blad som regnar ner.

…

En blick av Frågor Frida på mig riktar,
en lönlös blick det är åt en som själv
av tvivel och av oro ständigt sviktar
vid kanten av det strida livets älv.

Här erkänner han att han alls inte tar döden med den stora ro som han annars brukar påstå, utan han 

känner förfäran inför den41. Men det är bara fram ”till livets slut”, därefter behöver han inte längre 

förfäras, oavsett vad som komma skall, vilket tyder på att det är själva ovissheten som är roten till  

hans ångest, snarare än vad som faktiskt sker när han dör. Samma intryck ger dikten ”Till dödens ö” 

i Minnen från jorden:

Ej är jag så rädd för dig, tigande Död
med kinder så kalla och bleka
jag vet du mig hämtar en gång i min nöd,
sen tankarna tröttnat att leka.
Men heter du Död, detta skrämmande namn,
så vet jag ändock du bär frid i din famn
för de som har segnat på färden
i den rolösa, stormiga världen.42

Men visst är det evigheten som är det alternativ han skulle föredra om han finge välja. I ”Dödens ö” 

ur Fridas andra bok, heter det t ex: ”Obeständighetens hån, det är, jag sörjer så”, när dödens höst 

hotar drömmen om himmelrikets eviga sommar. 

Men frågan är om denna eviga sommar, som är Sjöbergs paradis, bara är en dröm och en 

41  Jämför gärna med dikten Hösten på väg som finns publicerad i BSSÅ 1977, s. 58.
42  Jag är egentligen osäker på om denna dikt hör till Sjöbergs tidiga diktning, eventuellt kan den vara felplacerad.

19



önskan, eller om det kanske faktiskt finns ett uns av tro kvar? Något man bör ha i minnet när man 

läser Birger Sjöbergs småstadsdikter är att dessa innehåller ett rågat mått av ironi. Och skämtlynnet 

tillsammans med vetskapen att Sjöberg ofta i sina dikter använde humor för att bearbeta saker och 

ting som i själva verket var mycket allvarliga, t ex nederlaget vid frieriet till Karin Lustine43, gör det 

förstås ännu svårare att dra gränsen mellan allvar och lek. Enligt Svedjedal var ironins grepp till och 

med ett sätt för Sjöberg att avsiktligen dölja denna gräns44 för att slippa blotta sitt ”slarvigt pansrade 

hjärta” och Petter Bergman kallar det för ett dubbelspel mellan ”allvar och känsla å ena sidan, och 

ironisk förklädnad å den andra”45. 

Vidare bör man också känna till  att den ”ungdom” som åsyftas av Sjöberg i sitt  uttryck 

”Ungdomslätet”, syftar till karaktärernas unga år och inte hans egna som författare. I själva verket 

var han 37 år gammal när boken gavs ut 1922, och de flesta av dikterna skrevs 1918 eller senare 46. 

Så trots att man vet att Fridas vän är en självbiografisk karaktär i många avseenden så kan det 

kanske tyckas att hans ateism bör tas med en nypa salt, det skulle ju kunna vara något som Sjöberg 

antingen lagt sig till med eller gått ifrån i skrivande stund. Men något konfunderad blir man när man 

tittar på dikterna som skrevs under samma period, men utanför rollen som Fridas vän. Jämför själv 

följande två exempel ur dikterna ”På nattvardsrockens svarta kläde”47 resp. ”Gud du som ser mig”48:

Du vetenskap som strängt mig lärde,
att himlen ingen botten har,
och att av syre jag mig närde
såväl som far och farfars far!
Du vetenskap med böcker tunga
o, sällan lät du hjärtat sjunga
en sång så full av hopp och vår
som den, det sjöng vid fjorton år.

_____

Allt vad som sker mig
kan jag ej förstå.
Gud du som ser mig
hjälp mig till det blå.
Jag som ville endast le och breda ut min famn
faller, Herre, faller djupt i tvivlets svarta hamn.

43  Svedjedal, s. 174ff.
44  Ibid., s. 176.
45  Bergman, s. 19.
46  Svedjedal, s. 219.
47  BSSÅ 1977, s. 21f. Se även ”I ung mans tankar”, Ibid. s. 64.
48  Ur Minnen från jorden. Se även ”I himmelen”, i Peterson s. 157 och ”Giv mig vingar av silver” i BSSÅ 1977, s. 56. 
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2.2 Period 2: 

”Sabbatan”

De kriser  som titeln  på  Sjöbergs  stora  modernistiska  manifest  Kriser  och  kransar från  1926, 

refererar till är av flera skilda slag. Johan Svedjedal beskriver hur skalden bland annat drabbades av 

en enorm prestationsångest till följd av den succé som Fridas bok och  Kvartetten som sprängdes 

hade gjort hos både publik och kritiker. Han plågades oerhört mycket av tanken på att han hade fått 

ett så präktigt rykte att leva upp till och inte blev det bättre av den starka scenskräck som förföljde 

honom på hans folkparksturnéer med Frida-visorna. Och samtidigt som han blev, enligt sig själv, 

oförtjänt högt hyllad för sin idylldiktning, berättar Svedjedal att det pågick en het debatt i pressen 

under  dessa  år  angående  den  svenska  efterkrigslitteraturens  brist  på  samhällskritik,  den  sk. 

”idylldebatten”. Det var visserligen inte så att Sjöberg fick utstå några personliga anklagelser av den 

typen men han kände sig ändå, föga förvånande, träffad.49

Allt  detta  ledde  till  slut  till  ett  personligt  sammanbrott  och  Sjöberg  utvecklade  både 

torgskräck och förföljelsemani vilket gjorde att han drog sig tillbaka från nästan allt socialt liv, 

sånär som på ett par brevväxlingar som han ändå uppehöll. Det är ur denna isolering som Kriser  

och kransar sakta men säkert växer fram, genom flera olika planer som en efter en upplöses för att 

sedan sammanblandas och få sin slutliga form50. Av de mängder av dikter som Sjöberg skrev under 

den här perioden kunde naturligtvis inte alla få plats mellan pärmarna på  Kriser och kransar och 

många fick sållas ut. De flesta av dessa har dock publicerats postumt i bl a  Syntaxupproret och 

Minnen från jorden. 

Något som Sjöberg strävade efter i arbetet med sin nya bok var ett mer naket och verkligt 

uttryck och ett mer värdefullt och sant innehåll. Svedjedal framhåller också att han nu skrev ”med 

det egna jaget som insats” i långt större utsträckning än tidigare, därför att han upplevde det som en  

”existentiell plikt”51. De olika roller som Sjöberg ikläder sig i dikterna från den här perioden, de tre 

drömmeriidkarna, Konferensman, Hedersman, Irrande lekman, för att nämna några, brukar tolkas 

som representanter för olika sidor av författarens  personlighet,  men givetvis är  de också delvis 

49  Svedjedal, s. 488ff.
50  För en detaljerad beskrivning av dessa olika planer, se Eva Haettner Aurelius, Vägen till Kriser och kransar, 2010.
51  Svedjedal, s. 484.
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fiktiva.

En central kris i boken är med stor sannolikhet den som, berättar Sjöberg, ”skymtade fram 

redan i Ungdomslätet”52, nämligen den existentiella, den som handlar om gud, döden och livet efter 

detta. Att det är denna kris han refererar till i nyss nämnda citat, vittnar dikten ”…som sker vid 

sommarvakan...” om. Denna dikt är i stort sätt identisk med dikten ”Finge Frida rätt”, ur  Fridas 

andra bok, sånär som på en handfull ord. Den enda skillnaden är att diktjaget här samtalar med en 

”ljus konferensman”, det vill säga en präst, om livet efter detta, medan han i Frida-dikten grubblar 

för sig själv. Men inte bara kriserna i bokens titel kan kopplas till ett religiöst tema, utan också 

kransarna, lagerkransen och törnekransen. Lagerkransen syftar till de hyllningar skalden fått ”utstå” 

för sina tidigare verk, och törnekransen för förstås tankarna till Jesu lidande på korset. Men med det 

i åtanke skulle lagerkransen också kunna ses som en symbol för den romerska regering som dömde 

Kristus till sin plågsamma död, och i förlängningen kanske också de krafter som i Sjöbergs samtid 

är i full färd med att splittra kristendomen i Sverige. Men jag medger att det förstås är en ganska  

långsökt tolkning, och därtill kommer också den tredje kransen, rosenkransen, som kan vara svår att 

passa in. Men möjligen kan den stå för människans roll i det hela, på omslaget placerad under de två 

”krafter” som hennes själ slits emellan.

”Sabbatan”, är Sjöbergs egna smeknamn (eller öknamn?) på Kriser och kransar och namnet 

är  en  blandning  av  de  religiösa  begreppen  sabbat  och  satan  samt  de  musikaliska  termerna 

sonat/toccata/appassionata53.  Just  Satan  är  en  biblisk  figur  som  inte  synts  till  i  den  tidigare 

diktningen, men som nu dyker  upp här och var.  Han nämns till  exempel  i  ”Drake och fånge”, 

”Pinsamt intermezzo” och i ”De grymma minnena”, men jag kan inte påstå att han spelar något mer 

än en biroll. Men en intressant detalj från denna period, som bl a syns i ”Konferensman”, är att den 

gud som tidigare ibland kallades för ”Skaparn”,  nu allt  oftare omnämns som ”Straffarn”,  och i 

”Rosenraset” ur Syntaxupproret, ironiserar  Sjöberg  gud  och  teodicéproblemet  genom  att  låta 

”Rösten ur luften” tala i hans dikt. Gud ligger och vilar på sitt moln och ser ner på människorna på 

jorden hur de ”vässa pilar” och ”gå i tunga skor”, militärkängor förslagsvis. Och istället för att bli  

rosenrasande och straffa människorna för att de krigar med varandra bli han förnöjd över att se dem 

uppvisa sådan möda och flit och belönar dem därför med att låta ”ett väldigt blomsterfång” falla ner 

över dem.

Något annat som är nytt är att författaren nu behandlar olika sätt att aktivt utöva religion i 

52  Haettner Aurelius, s. 22.
53  Ibid., s. 21f.
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organiserad  form,  medan  han  tidigare  har  ägnat  sig  åt  livsfrågorna  på  individnivå.  I 

”Konferensman” får  vi  följa  med  en  präst  på  ekumenisk  konferens,  i  nyss  nämnda  ”Pinsamt 

intermezzo”, får vi bevittna hur en stackars fattig gumma plötsligt  ”drabbas av” pingströrelsens 

frälsning/hjärntvätt  och  förlorar  förståndet,  och  i  ”Frälsningsmötet  på  torget” får  vi  höra 

frälsningsarméns gitarrspel och skramlande bössor. Detta gör att religionen har fått en mer mänsklig 

prägel och mist litet av sin ”andlighet”, och det är lätt att se att Sjöberg nu ställer högre krav på 

bevis, sanning och klarhet:

Slå cirklar ej för mig och rita icke
trianglar upp för att beviset ge

Han är inte intresserad av att höra några predikningar om varken naturens cirkulära kretslopp eller 

kristendomens treenighet, utan ska han övertygas krävs ett bevis som han kan uppfatta med sina 

egna sinnen. Och ett sådant bevis kan endast döden ge, för oavsett om det är himlen eller jorden 

som ruvar på sanningen så stämmer den sista raden, ”Mig gav du livet, din är jag i döden”54.

I dikten ”Drake och fånge” brottas diktjaget, den irrande lekmannen, också med den gamla 

frågan om döden och evigheten, en fråga som nu har blivit så otäck att det har börjat växa drakfjäll 

på den. Han vill så gärna tro på ett evigt liv efter detta, men vintergatans månar och kometer talar ju  

så starkt för att det inte finns något himmelrike däruppe. Det är samma kosmiska bildspråk som i 

Frida-dikterna, som går igen. Den irrande lekmannen söker febrilt efter bevis, han bankar och slår 

på himmelens port och bombarderar den med frågor, han beordrar änglar och helgon att ge sig ut på 

korståg och han kräver ”stormen mitt mörker med brand!”. Men: ”Stum är den mörkblå orten.” 

Möjligen har denna otäcka fjällbeklädda varelse, som får symbolisera diktjagets ifrågasättande av 

guds existens, lånat sin kropp av den orm som i Bibeln lockar Adam och Eva att trotsa gud:

Än svart som svalgets satan,
än blank som Vintergatan... 
Ögon han lånar av gallgröna månar
och gadd av kometer med fräsande sting.
… 
tankarna svalkas... Jag hör hur han nalkas
och lägger sig tyst i en ring.

Detta intressanta motiv med kunskapens träd, frukt och orm, dyker faktiskt upp lite här och var i 

Birger Sjöbergs diktning, men kan nog inte knytas till någon särskild period. Det första, för mig 

54 ”Slå cirklar ej för mig” i Minnen från jorden.
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kända, ställe som kan kopplas till detta motiv är ett parti ur dikten ”Mitt barndomshem” i Minnen 

från jorden, där diktjaget i en ”vemodsstund” ser tillbaka på sin trygga uppväxt, och så utbrister 

han: O, I gröna äppelkart, / I, som locka mig och  tubba mig så gruvligt”, där verbet ”tubba” får 

åtminstone mig, att lyfta på ögonbrynen. I dikten ”Ormen och jag” i  Syntaxupproret, är rollerna 

däremot omvända. Där ligger han själv uppe i trädet och väser tillsammans med ormen och de som 

går förbi vid trädets rötter får antingen smaka hans gift eller välsignas med trädets frukt, beroende 

på om det är skinnömsardag eller ej.55

I diktningen i och omkring  Kriser och kransar har teodicéproblemet fått en större roll än 

tidigare och den viktigaste dikten på det temat är tveklöst ”Konferensman”, vilken handlar om en 

präst som i världskrigets och spanska sjukans svallvågor har börjat att tvivla på om gud verkligen är 

god och allsmäktig. Han åker så iväg på den kyrkokonferens som är diktens skelett, i hopp om att få 

svar och stöd från sina ämbetskollegor. Inspirationen till detta motiv har Sjöberg hämtat ur pressens 

rapporteringar från den ekumeniska världskonferensen som hölls i Stockholm 192556.  Ekumenik 

betyder strävan efter enhetlighet och samförstånd inom den kristna kyrkan och det är nog inte helt  

långsökt att tro, att detta möte var ett slags motvärn till sekulariseringens frammarsch, ett försök att 

skapa en enad front inom den, i olika frikyrkor och sekter, splittrade protestantismen, med dess 

olika och ibland motsträviga tolkningar och förklaringar av guds ord. I dikten heter det:

Och alla stolta, klara stjärndiskurser
och himlakontroverser kryddades
med ordningsprick och paragrafers kringlor
och klubbades med svarvat ebenholts.
Och trosnit drog med trosnit fingerkrok
och höghet gav åt höghet danska skallar
Men jag, som var i anden brinnande,
i smärta såg de vita vingar spikas
vid konferensens tunga furubord.
Och stundom tycktes som den stora Straffarn
vid denna lugna mötesredlighet
och denna ordnade förhandlingsgång
en suppleant i obemärkthet varit,
på papper krönt, men ej till tjänsten kallad.

Den ”i anden brinnande” prästen förfäras  över hur guds ord blir  liksom ”avhelgade” när dessa 

människor tar sig friheten att, inte bara förhandla, utan till och med besluta, om vad ”Herren anses 

mena”, medan Herren själv har mist sin talan och hela hans helighet blir med ordförarens klubba 

55 Se också dikten Betyg åt trädet! ur Minnen från jorden.
56 Svedjedal, s. 491.
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bankad ner i bordet. 

Dessa kollegors respektlöshet inför sitt kall driver vår konferensman än längre i sitt tvivel 

och han börjar att ifrågasätta guds hela existens. Han ger sig ut på en hetsjakt efter bevis och han 

tycker sig hitta vissa tecken om än inte helt tydliga. Men allteftersom han söker blir både prästens 

tillvaro och dikten i sig allt mer kaosartad och tillslut hamnar han i ett slags febertillstånd när det  

går upp för honom att det faktiskt finns en risk att det slutgiltiga bevis han finner är ett motbevis,  

och han föreställer sig de ödesdigra konsekvenser detta skulle få:

En visshet tog mig fatt, och måttlig bröstkorg
av stolthet svällde upp och vaggade
och steg som havet, tills det fyllde ut
väl hela himlens valv... ”Må locket springa!”

Valvet sprängdes – likt ett väldigt kistlock
sig himmelskupan sakta lyfte upp
och vroks åt sidan som en knall...
I svartblå djupet
låg jorden som ett trint, ett ljusgrönt äpple,
en torftigt mogen frukt i evigt fall... 

Detta blir ett slags vändpunkt och därefter lugnar dikten ner sig en aning, men än har förvirringen 

inte lagt sig helt. Prästen accepterar att i sin egenskap av människa är det inte hans uppgift att förstå  

och förklara allt, utan guds uppgift – om han nu finns – men om han inte kan ge några svar på livets 

frågor, vad är då hans uppgift som präst? I det avsnitt som följer är han mer sansad men har blivit 

ganska irriterad över den katt och råtta-lek som gud leker med honom och han försöker desperat att  

få gud att ge sig till känna:

Du hör vad jag säger – men verka snart!
Du lämnar i uppdrag åt mig
att hämta den fallande äppelkart,
som studsar från blått och till blått med fart,
från natt och till natt – och som uppenbart
i vrede förkastats av dig!”

Den ödmjuka vädjan i ”Gud, du som ser mig” har här utvecklats till ett desperat rop i stil med Jesus 

dito på korset: ”Min gud, varför har du övergivit mig?!” Men Herren tiger, precis som i ”Drake och 

fånge”, och det slutar med att en ”svävande barnaröst” yttrar sig istället, och förklarar att:

Din starka längtan räcker, menar jag,
att lätta varandets och stoftets band.
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Denna barnaröst, hans egen inre ”naiva barnatro” från längesedan, är den enda gud som svarar, men 

i brist på bättre lösning av hans problem, får han tillslut acceptera att religionens uppgift inte är att  

besvara livets frågor utan den är till för att ge människorna något att längta till och hoppas på. Men 

därmed har hans prästyrke också åter fått ett syfte som han kan godta och således kan han gå från 

konferenssalen ”till en kyrka åter” i diktens avslutande vers. 

Diktens tredje ”kapitel” avslutas med en scen där prästen står ”i hjärtats ensamhet vid mörka 

stränder” och den dikt som följer direkt efter ”Konferensman” utspelar sig också vid dessa ”mörka 

stränder”. Här blickar diktjaget ut över ett ”Hav som slå i kalla styrkan” och som ”dånar mer än 

psalm i kyrkan”. Ett hav som har lånat himlens blåa färg men som är mörkt, kallt och stormigt. Är 

det livets hav? Ateistens liv månne? Som hänsynslöst överröstar kyrkans sång? Säkert är det samma 

”vida vatten”, om vilket skalden i ”Skrivarefärd” ur samma samling, diktar följande:

Hör kapten på bryggan! Denna sjö
förr jag ej såg mörk förvirring strö

… eftersom:

fordom staden steg så ljust och lungt,
med en kyrkknopp bland byggnadsblader
… 
Hur jag granskar nu, vid stam och vagg
kyrkan ter sig som en törnetagg.

Motivet ”livet som ett vatten”57 går också igen i några av de dikter som Sjöberg skrev i rollen som 

”Skaldekonungen Gustafsson”, vilken härrör från tiden efter Kriser och kransar. Denne figur är den 

sista roll, eller mask, som Sjöberg skapade och han är enligt Axbergers beskrivning en ”psykiskt 

rubbad individ som går omkring och säljer dikter och är gripen av storhetsvansinne: han tror sig 

vara skaldernas konung, fallen från stjärnan Elmira ned i den tunga jordiska existensen.”58 Främst 

var detta ett sätt för den plågade konstnärssjälen att distansera sig från det karriärmässiga nederlag 

som  Kriser och kransar tyvärr blev, åtminstone i jämförelse med hans tidigare försäljnings- och 

kritikersuccéer. Men Gustafsson tjänade också väl till  att bearbeta författarens religionskomplex. 

Genom honom kan Sjöberg, skyddad bakom ironins sköld, återigen drömma sig bort till Herrens 

boning bland molnen efter att ha låtit skaldekonungens diktjag ätas upp av en haj i ”Drömmarens 

räddning” ur Minnen från jorden:
57  Jämför gärna dikten ”Vattnets gåvor” i Efterskörd.
58  Axberger, s. 81.

26



Och där fick drömmaren vila
på önskans ljusa äng.
När blod ej mera kan rinna
Är världen ej så sträng.

Han svävar bland syner klara
hos skyddaren i det blå.
Hos mästarn skall anden vara,
men köttet kan hajen få!

Men i nästa stund drar han med ett ryck ner drömmaren på jorden igen i ”Naivitetens blomma”:

”Vad gör du vid havets våg min vän?”
Jag läser kristliga ord för den
och ädelhetens logik.
”Vad gör du sedan präktige bror?”
Se'n går jag bort, där elden bor,
och talar klar etik.
… 
Men där är skönt som på Edens ö,
ty ovan flammor och vrålande sjö
står vit som snö
Naivitetens blomma.

Den kanske allra märkligaste bland Sjöbergs dikter med religiösa motiv är också den skriven med 

skaldekonungens penna: ”Hämnarkväde”. I den här surrealistiska dikten ska diktjaget hämnas på sin 

onde fiende, vilken har både lurat och sårat honom å det grymmaste och denne elaking är ingen 

mindre än Jesus själv! Men Jesus hejdar den hämndlystne genom att visa upp sina egna blodiga sår 

och sin otäcka törnekrona, varpå jaget veknar. När han får se att hans fiende är minst lika illa däran 

som han själv så ångrar han sitt tänkta företag, de försonas och blir vänner och det hela slutar med 

en fredens skål:

Ej jag gick mer på hämnarestig.
Vi blevo visa tillsamman.
Han plåstrade om ett sår åt mig
när vinet rann ur kannan.
Jag sökte lossa hans svarta krans
som hårt i huden satt.
Då grodde omkring oss vid stjärnans glans
blomster, som skimrade matt.
Bibliska liljor i ring!

”Tack och godnatt!”
Klang!
Kling!
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Vad kan då denna märkliga dikt tänkas betyda? Mitt förslag är att det är Sjöbergs försoning med 

sina existentiella kval som gestaltas. Han har givit upp sitt andliga sökande och accepterat att han 

inte kommer att få några svar eller bevis. Herren tiger, Döden tiger och han orkar inte längre bry 

sig. Samma mönster syns också i skaldens allra sista dödsdiktning: den osar av lugnt och stilla 

allvar trots att himmelriket lyser med sin frånvaro:

Så när döden det behagar att mig söka
i min bostad där ett vaxljus sakta brinner,
Skall jag icke rädas eller alls försöka
hejda glädjens tår som varm på kinden rinner.
Om min mattighet ej hindrar vill jag vandra
mot hans skepnad ren i dörren och berätta:
Käre vandringsman, jag är ej som de andra,
mina sista stunder äro mycket lätta.

Samma andaktsfulla stämning och nyktra dödslängtan återfinns i dikter som ”Snart skall jag dö”, 

”När jag dör” och ”Kom grymma död”, ingen av dem publicerade av Sjöberg själv utan funna i  

hans dödsbo och utgivna postumt. Och ingen kan väl klandra Birger Sjöberg för att han tröttnade på 

det liv som han så uppgivet kunde sammanfatta så här:

Född med blänkande blickar,
Livsbejakans rosor två
en på varje kind – 
Liv i skola mig skickar,
kramar mig trött, pudrar mig grå,
biter med bister vind.
Lurar mig först att sjunga
ljusblått lov med min tunga.
Lockar mig upp att döna
Högröd sång till den sköna.
Trattar mig full av godan tro – 
lyriska blomster på mark... 
Ger mig sen med broddad sko
eftertrycklig spark.59

59  ”Liv i skola mig skickar – ” i Kriser och kransar.
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3. Sammanfattning

Som vi har sett finns det i Birger Sjöbergs diktning gott om tvivel, men mindre utav tro, varken på 

religionens eller vetenskapens ”sanningar”, däremot finns en och annan glimt av hopp som letar sig 

in mellan de många dikterna om oro och ängslan, även om dessa glimtar kommer allt glesare med 

tiden. I den allra sista diktningen tycks han till och med ge upp hoppet, men i dess ställe infinner sig 

däremot ett slags likgiltigt lugn och man får intrycket av att han till slut försonas, om inte med livet, 

så åtminstone med döden.

Det har också visat sig att Sjöberg egentligen i ganska liten grad kan ses som ett språkrör för  

sin generation vad gäller tro och tvivel, i  och med att hans utpräglade dödsbesatthet nog måste 

förstås som något högst individuellt och knappast något tidstypiskt. Det motiv som i hans lyrik 

oftast  får  belysa  frågor  om livets  mening och villkor,  om lyckan och om varats  betingelser,  är 

ironiskt nog just döden. I den tidiga diktningen målas den gärna upp som den stillsamma och vackra 

höst, som enligt naturens obönhörliga lagar följer på livets sommar. Detta varvas med öm ironi över 

himmelriket och kristendomens påstådda ”liv efter detta”. Men eftersom Sjöbergs ironi allt som 

oftast är ”förklätt allvar”, som både Bergman och Svedjedal har framhållit, bör dessa dikter förstås 

tas med en nypa salt. För något är det ju ändå som gör att både Fridas vän, och Birger Sjöberg själv,  

faktiskt plågas av att tvivla på guds existens.

En oro inför döden skymtar här och var men är långt ifrån genomgående. Döden, även om 

den emellanåt omtalas som ”mörk” eller ”grym”, är nästan alltid välkommen hos Sjöberg, när den 

skildras som ett evigt liv i paradiset likaväl som när den skildras som en sista vila i ”tidlös frihet”.  

Någon risk att hamna i helvetet tycks inte alls existera, utan de eventuella straff eller prövningar 

som ”Straffarn” kan tänkas utdela, de avtjänas i jordelivet och inte i döden. 

Skildringar  av  döden  som  en  sista  vila  istället  för  ett  ”efterliv”,  blir  enligt  Bergman, 

vanligare mot slutet av skaldens liv då han ska ha ”funnit döden som en sömn väl så trösterik som 

någon tanke på evighetens blåa salar.”60 Jag själv håller inte riktigt med, utan anser att det är en idé 

som  hänger  samman  med  förgänglighetstanken,  höstmotivet,  vilket  är  vanligt  redan  i  Frida-

diktningen. Däremot tror jag att skillnaden ligger i att det som tidigare bara var en stark fascination 

eller ett slags allvarlig nyfikenhet på döden som fenomen, under poetens sista år kom att utvecklas 

till en faktisk längtan efter att få dö. Tidigare längtade han till himmelriket, nu längtar han bort från 

60  Bergman, s. 44.
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jordelivet. Tidigare önskade han sig evigt liv, nu vill han att det ska ta slut.61

Dödens typiska höstmotiv behåller Birger Sjöberg ända in i det sista, se t ex ”När jag dör” i  

Efterskörd, men livet, däremot, får en ny symbol. I den tidiga diktningen var livet en solig sommar, 

men i den senare är den ett ”mörkt och stormigt hav”, likt det som får Kristina från Duvemåla att 

känna sig som en ”spillra” i tvivlets tunga stund.

På frågan om Birger Sjöberg var religiös eller ej vill jag svara både ja och nej. Som ung hade 

han nog sin ”naiva barnatro”, men allteftersom han blev äldre och ju mer han grubblade, desto mer 

skeptisk blev han och under största delen av hans verksamma liv som författare var han nog en 

ofrivillig ateist. Det tycks mig som att han ständigt försökte förmå sig att tro, men innerst inne var  

han plågsamt medveten om att han bara lurade sig själv. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag är medveten om att de läsningar jag gör förstås är 

subjektiva och jag avser inte att göra anspråk på några slutgiltiga tolkningar, men jag hoppas att 

mina iakttagelser ska kunna bidra med en liten strimma nytt ljus. Säkert kan det tyckas märkligt att  

jag helt bortser från de ”sexuella skuldkänslor” som de flesta Sjöbergforskare verkar vara överens 

om är en viktig aspekt i författarens existentiella diktning. Men i ärlighetens namn kan jag inte hålla 

med. Det är en uppfattning som jag antar grundar sig i ett psykoanalytiskt synsätt som jag helt 

enkelt inte delar. Birger Sjöberg kan mycket väl ha lidit av sexuell frustration och ångest, men den 

ångest  som  uttrycks  i  dikterna  tror  jag  inte  är  så  mycket  en  längtan  efter  skuldfri  sexuell 

tillfredsställelse  som en  längtan  efter  att  bli  älskad  för  den  han var.  Och kanske  kan det  vara 

anledningen till att han så länge klamrade sig fast vid hoppet om Jesu villkorslösa kärlek:
O långt i världen
där är min älskade.
O långt i världen
där är min vän.
Han kommer icke,
fastän jag kallar,
han dröjer ständigt,
min kära vän.
…
Når vintergatans följd
till dig min älskling?
Når Karlavagnens skakel
väl till dig?
En vind som drar hos mig
och går mot väster
Med blomsterdofter
säg, når den dig?62

61  Se Bergman, s. 45.
62  ”O långt i världen”, BSSÅ 1977, s. 60.
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