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Förord
Dikter och noveller av Solveig von Schoultz hö rde till den litteratur jag bö rjade sö ka mig fram i under tonå ren och studietiden. Jag kunde inte undgå
att upptä cka att det som jag i denna undersö kning kallar material frå n
kristen tradition dö k upp i varierande sammanhang, rikhaltigt, må ngfö rgrenat, otvetydigt nä rvarande men må ngtydigt, ambivalent och laddat. I
slutskedet av grundstudierna i teologi bedö mde jag ä ndå att det kanske
skulle vara fö r svå rt att skriva en avhandling pro gradu om von Schoultz
dikter (och skrev om konfirmationen i fyra konfessioner i stä llet). Intresset fanns dock kvar, och har ö verlevt under alla de å r som jag i olika perioder har kunnat arbeta med diktmaterialet med sikte på en doktorsavhandling. Jag har prö vat olika infallsvinklar fö r undersö kningen med avseende på hela den poetiska produktionen. Till en bö rjan tä nkte jag mig en
helhetsframstä llning av den religiö sa dimensionen i von Schoultz poesi;
det blev alldeles fö r mycket. Koncentration kring uttryck fö r bö n? Men de
blir mindre synliga och svå rare att greppa efter de fö rsta diktsamlingarna.
Jagets relation till Gud i ö msesidig spegling mot de klassiska kristna trosbekä nnelserna till Gud som Fadern, Sonen och Anden? Fö r mycket, och fö r
vidlyftigt. Under dessa arbetsprocesser var det emellertid ett områ de som
stä ndigt tilldrog sig mitt intresse, och det i allt hö gre grad: von Schoultz
litterä ra språ k framträ dde genomgå ende fyllt av uttryck fö r sinnesfö rnimmelser och fö r kroppens och hudens erfarenheter, och de skrevs in i texterna tillsammans med elementen frå n kristen tradition. Hä r ä r jag nu,
med ett avsmalnat fokus på ett ö versvallande rikt material.
Doktorsavhandlingen ä r ä ntligen klar att ö verlä mnas till lä sare och
forskare. Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till alla som på olika sä tt
har gjort det mö jligt.
Fö rst riktar jag mitt tack till avhandlingens två fö rhandsgranskare: FM,
TD Maria Essunger, universitetslektor i systematisk teologi med livså skå dningsforskning vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, och
TD, FD Hå kan Mö ller, professor vid institutionen fö r litteratur, idé historia
och religion vid Gö teborgs universitet. Er respons hjä lpte mig att ge avhandlingen dess slutliga form; de brister som finns kvar beror på mina
egna begrä nsningar.
Arbetet som har lett fram till avhandlingen har på gå tt lä nge. Kortare
och lä ngre perioder av tjä nstledighet fö r forskning beviljades under de å r
som jag tjä nstgjorde inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka: tack, beslutsfattare och arbetslag! Forskningsfinansiering har beviljats frå n flera
hå ll med bö rjan i ett stipendium frå n Svenska Kulturfonden i Finland hö sten 1995 och avslutning i bidrag frå n Runar Erikssons fond vid AÅ bo Aka-
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demi hö sten 2019. Mellan de å ren har jag mottagit stipendier frå n Stiftelsens fö r AÅ bo Akademi forskningsinstitut och fonderna vid AÅ bo Akademi
(kansler Lars-Erik Taxells forskningsfond, Gunlö g Sundströ m-Sö derlunds
fond, Mary och Ragnar Numelins fond, rektors stipendium fö r doktorandstudiernas slutskede, Runar Erikssons fond), Svenska litteratursä llskapet
i Finland (Ingrid, Margit och Henrik Hö ijers donationsfond II 2002 samt
litteraturvetenskapliga nä mndens medel 2018), Waldemar von Frenckells
stiftelse, Otto A. Malms donationsfond och Josua Mjö bergs stiftelse. Under
tiden 1.7 1998–31.7 1999 var jag via Uppsala universitet anstä lld som
doktorand inom Nordiska ministerrå dets forskningsprojekt om nordiska
fö rfattares livssyn, och 1.8 1999–31.7 2002 som doktorand vid AÅ bo Akademi inom den nationella forskarskolan i teologi i Finland. Bakom besluten om ekonomisk resursfö rdelning stå r bå de mä nniskor jag inte kä nner
och lä rare och handledare som har gett viktiga synpunkter på mina forskningsplaner, skrivit rekommendationer och engagerat sig fö r att mitt
forskningsprojekt bö r understö das. Till er alla framfö r jag mitt uppriktiga
tack.
Med namns nä mnande vill jag tacka en lå ng rad lä rare, handledare och
manuskriptlä sare som har ä gnat mitt projekt tid och arbete, delat med sig
av kunskap och inspiration, och visat tilltro till projektets meningsfullhet
och min fö rmå ga att fullfö lja det. Den fö rsta forskningsplanen fö r en teologisk avhandling om von Schoultz lyrik gjordes upp med professor Fredric Cleve (†), som dä refter med intresse och uppmuntran fö ljde processen. Jag minns honom med glä dje, respekt och tacksamhet. Tage Kurté n,
professor (em.) i teologisk etik med religionsfilosofi, lotsade in mig i det
bredare nordiska projektet som leddes av professorerna Carl Reinhold
Brå kenhielm och Torsten Pettersson i Uppsala, och dä rigenom till den internationella tvä rvetenskapliga forskningen inom teologi och litteraturvetenskap. Jä msides med att mitt eget avhandlingsarbete frä mjades bidrog
det nordiska projektet till betydelsefulla och varaktiga forskarkontakter.
Under tiden som doktorand i den finlä ndska forskarskolan i teologi verkade Hans-Olof Kvist, professor (em.) i dogmatik vid AÅ bo Akademi, som
handledare. Han vä ckte också mitt intresse fö r de historiska sammanhangen kring von Schoultz fö rfattarskap. Nä r jag sedan efter ett lä ngre uppehå ll å terupptog arbetet å r 2010 trä dde professor (em.) Gunnar af Hä llströ m in som tå lmodig och stö djande teologisk handledare, och Roger
Holmströ m (†), lektor i litteraturvetenskap, å tog sig uppgiften att verka
som biträ dande handledare. Hans arbetsinsats med noggrann lä sning och
detaljerade kommentarer av mina texter var alldeles avgö rande fö r fortsä ttningen. AÄ ven honom minns jag med glä dje, respekt och tacksamhet.
Han efterträ ddes som biträ dande handledare av docent Pia-Maria Ahlbä ck,
som med engagemang och sakkunskap har bidragit till att projektet har
kunnat fullfö ljas. På den teologiska sidan gick handledaruppdraget vidare
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till professor Mikael Lindfelt och dä refter till docent Anni-Maria Laato,
som tillika med docent Bjö rn Vikströ m vä sentligt har bidragit till slutfö randet av doktorsavhandlingen. Den korta sammanfattningen, ”Abstract”,
ö versattes till engelska av Maria Salenius, docent vid Helsingfors universitet. Mitt varma tack till er alla!
Jag vill också tacka deltagarna i de teologiska och litteraturvetenskapliga forskarseminarier dä r jag i olika skeden av arbetsprocessen har haft
mö jlighet att lä gga fram texter. Sä rskilt har jag uppskattat det goda samarbetet med fö reträ dare fö r ä mnet litteraturvetenskap vid AÅ bo Akademi
samt nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. I Helsingfors har jag
kunnat diskutera forskningsidé er med professor (em.) Merete Mazzarella,
lektor Holger Lillqvist och universitetslä rare Kristina Malmio. I slutskedet
av avhandlingsarbetet kunde jag delta i det litteraturvetenskapliga forskarseminariet i AÅ bo med professor Clas Ahlund och lyrikforskaren Anna
Mö ller-Sibelius. Dessutom har de doktorandseminarier som arrangerats
av Svenska Litteratursä llskapet i Finland erbjudit konstruktiva diskussioner.
Vidare tä nker jag med glä dje på mä nniskor som utanfö r de akademiska sammanhangen har visat intresse fö r projektet – lyriklä sare, mina
kolleger i andra arbetsuppgifter, vä nner och familj. Ert ö ppna intresse, era
frå gor och er uppmuntran har hjä lpt mig vidare utan att ni alltid visste om
det.
Arbetet med doktorsavhandlingen har fö rt mig i kontakt med mä nniskor som jag annars inte hade trä ffat och visat mig nya facetter av verklighetsfö rstå else och språ klig gestaltning. Idé n att skriva en avhandling om
Solveig von Schoultz lyrik har ö verlevt avbrott i arbetsprocessen och allehanda ohanterliga fö rsö k. Det ä r lite gå tfullt, och samtidigt inspirerande.
Den hä r avhandlingen har nå tt sin slutpunkt, men det finns mycket kvar
att upptä cka.
Boken tillä gnas minnet av mina fö rä ldrar, Estrid och Gunnar Envall.
Vanda i april 2021
Carola Envall
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Abstract
Solar hand. Tactile Perception in the Relationship between the Self and God
in the Poetry of Solveig von Schoultz
The implementation of sensuous language and the focus on the individual
are elements that establish the Finland-Swedish poet Solveig von Schoultz
(1907–1996) in the continuum of the Modernist tradition in Swedishspeaking Finland. The multifaceted and tensional utilisation of Christian
tradition makes von Schoultz’s texts especially interesting for research
combining theology and literary studies. This is the approach of the present study.
The aim here is to study the function of tactile perception in the relationship between the speaker of the poem (the lyrical I), and God, in the
verse of Solveig von Schoultz. Special attention is given to images of hand,
skin, and body, as well as to sun, fire, and light. These images reflect a
broad scope of tactile perception, like warm and cold; heat and cool; dry
and moist; hard and soft; pain and pleasure; as well as aspects of motion,
posture, and direction.
A number of poems are analysed through close-reading, after which
the discussion is extended to intertextuality and context. The material for
intertextual analysis consists of other texts by Solveig von Schoultz, as well
as of biblical texts, hymns, and texts for religious edification. The present
study focuses on three literary/biographical elements of the poet’s religious background: reading of the Bible, personal resolution, and continuous sanctification. These elements meet and transform in the texts of von
Schoultz, and they comprise a vast body of material for literary creation.
The poetic analyses are thematically divided into three chapters,
which each consist of two juxtaposed parts. The first chapter is titled “In
the beginning is the touch”, the second “To handle with care”, and the final
chapter is titled “To hold on to one’s life”. The study shows that the tactile
perception is fundamental, directional, and decisive when the lyrical I is
placed in opposition to, or in support of, a divine counterpart. The operation of the divine parties is expressed in a tactile manner. This lets the lyrical I and God share the act of creation in playful and cosmic dimensions;
life-sustaining, illuminating, and defeating death. Human as well as divine
touch does imply – or should imply – deep understanding and compassion.
Yet, both human and divine handling can also involve violence, coercion,
and pain. The lyrical I that defends its integrity relies upon the enclosing
of the hand; the lyrical I that releases its grip and lets itself fall hopes to be

viii

received in careful hands, or in a bed of cool sheets. The tactile perception
of the self is located in the hand, in the skin, or in the whole body, and it
reaches the soul, into the very core of the being.
The present study highlights the tactile as an essential aspect in the
verse of von Schoultz. This focus on the purpose of tactile perception in
the literary expression of the relationship with God also underlines the
presence of the corporeal and tactile within Christian tradition, and how
materiality is crucial to the sacramental, and how depth can be expressed
in the mundane. Furthermore, this introduces the questions of eco-theology, of human beings in relation to the environment, and the concerns of
feminist theology; of the female, the male, and the divine; as well as human
and divine nurture and execution of power. While the human being is capable of tactile perception and compassion, this also raises questions of
how violence and pain are managed. Manifestations of a divine presence,
or a divine dimension, in human, temporal life presents questions of the
scope and consequences of incarnation. Human beings relate to their existence through their senses. How they experience God is a central question in the on-going dialogue within which these poems can be included.
English translation by Maria Salenius.
Title reference ”Solar hand” to von Schoultz’s poem ”Psalm”, translated
as ”Hymn” by William Jewson for the CD booklet of Erik Bergman: Choral
Works 1936-2000, BIS-2252. Åkersberga: BIS Records AB. 2016, 2017.
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Abstrakt
Hand av sol. Den taktila förnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud
i Solveig von Schoultz lyrik.
Med sitt sinnliga språ k och betoningen av individen bildar Solveig von
Schoultz (1907–1996) fö rfattarskap en fortsä ttning på den finlandssvenska litterä ra modernismen. Det må ngfacetterade och spä nningsfyllda
bruket av kristet traditionsmaterial gö r hennes texter intressanta fö r
forskning som kombinerar teologi och litteraturvetenskap, vilket gö rs i
denna studie.
Syftet ä r att undersö ka de taktila fö rnimmelsernas funktioner i gestaltningen av diktjagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik. Sä rskild
uppmä rksamhet ä gnas motivfä lten kring hand, hud och kropp samt sol,
eld och ljus. Inom dem gestaltas nä mligen ett brett spektrum av taktilt karaktä riserad fö rnimmelse så som vä rme, kö ld, hetta och svalka, torka och
fukt, hå rdhet och mjukhet, smä rta och vä lbehag samt rö relser, positioner
och riktningar.
Ett urval dikter analyseras genom nä rlä sning. Dä refter vidgas diskussionen till intertext och kontext. Som intertextuellt material anvä nds andra
texter av von Schoultz och bibeltexter, psalmer och andliga så nger samt
religiö sa uppbyggelsetexter. I frå ga om kontext behandlas tre faktorer i
fö rfattarskapets religiö sa bakgrundssammanhang: bibellä sning, personlig
avgö relse och fortgå ende helgelse. De konfronteras och omvandlas i von
Schoultz fö rfattarskap, och ingå r i ett stort materialfö rrå d fö r litterä rt
skapande.
Diktanalyserna grupperas tematiskt i parvis samverkande eller kontrasterande kapitel som bildar tre huvudkapitel: fö rst ”I begynnelsen ä r
berö ringen”, dä refter ”Att ta hand om”, och till sist ”Att bevara sitt liv”.
Granskningen ger vid handen att den taktila fö rnimmelsen ä r grundlä ggande, vä gledande och avgö rande nä r diktjaget tar stä llning fö r eller emot
en gudomlig motpart. AÄ ven gudsrepresentanternas agerande gestaltas
taktilt. I taktil formgivning kan diktjaget och Gud dela ett skapande med
lekfulla och kosmiska dimensioner, livgivande, ljusbringande och dö dsbesegrande. Så vä l mä nsklig som gudomlig berö ring medfö r ä ven – eller
borde medfö ra – en djup kunskap och medkä nsla. Mä nsklig och gudomlig
hantering kan emellertid också innebä ra vå ld, två ng och smä rta. Diktjaget
som kä mpar fö r att bevara sin integritet tyr sig till handens omslutande
grepp; diktjaget som slä pper taget och lå ter sig falla hoppas på att tas emot
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som av varsamma hä nder och svala lakan. Jagets taktila fö rnimmelser lokaliseras i handen, huden eller hela kroppen och nå r sjä len, mä nniskan hel
och hå llen.
Undersö kningen lyfter fram det taktila som ett vä sentligt områ de i von
Schoultz lyrik. Fokuseringen på den taktila fö rnimmelsens funktioner i
den litterä ra gestaltningen av gudsrelationen skä rper också uppmä rksamheten på hur det kroppsliga och taktila ä r nä rvarande i kristen tradition
och hur det behandlas i teologisk reflektion, hur oumbä rligt det materiella
ä r i det sakramentala och hur mö jliga djupdimensioner i det vardagliga
kan gestaltas. Dessutom aktualiseras ekoteologins frå gor om mä nniskan i
(den ö vriga) naturen och feministteologins frå gor om kvinnligt, manligt
och gudomligt samt om mä nsklig och gudomlig maktutö vning och omvå rdnad. Mä nniskans kapacitet till taktil fö rnimmelse och medkä nsla
vä cker frå gor om hur vå ld och smä rta hanteras. Manifestationer av en gudomlig nä rvaro eller dimension i det mä nskliga, jordiska livet vä cker frå gor om inkarnationens rä ckvidd och konsekvenser. Via sina sinnen relaterar mä nniskan till sin tillvaro; hur mä nniskan erfar Gud ä r en frå ga i ett
fortgå ende samtal som de hä r dikterna kan infogas i.
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Forskning i von Schoultz litterä ra produktion ............................. 8
Forskning om sinneserfarenhet i kristen tradition ................. 13
Studiens upplägg ......................................................................... 19
Dikturval ................................................................................................... 19
Disposition ............................................................................................... 20
Noter, dikthänvisningar och termer ..................................... 22

Teoretiska utgångspunkter samt arbetsmetoder............ 23
Text och textualitet................................................................................ 24
Intertextualitet........................................................................................ 30
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1. Inledning
Bakgrund och syfte
Solveig von Schoultz (1907–1996) verkade som fö rfattare i ö ver sextio å r.
Hennes produktion i bokform inleddes med en flickbok och en roman,
men den fö rsta utgivna diktsamlingen, Min timme 1940, rä knas av henne
sjä lv som den egentliga debuten. Dä refter fö ljde ett litterä rt vä xelbruk dä r
diktsamlingarna interfolierades av noveller, biografiskt och sjä lvbiografiskt inspirerade prosaverk och nå gra barnbö cker. I egenskap av bå de fö rfattare och lä rare medverkade hon i utarbetandet av lä se- och rä ttskrivningsbö cker fö r skolundervisningen i svenska som modersmå l. Hon skrev
också dramatik fö r radio, television och teater samt artiklar fö r tidskrifter
och tidningar. I detta må ngsidiga och ä ven må ngfalt prisbelö nade fö rfattarskap ä r lyriken central. De andra formerna avslutas en efter en, tills enbart lyriken finns kvar med de två sista diktsamlingarna, Samtal med en
fjäril 1994 och Molnskuggan 1996. Med fem urvalsvolymer (varav två
postuma) inrä knade omfattar lyriken nitton diktsamlingar på svenska.
Verk av von Schoultz har ö versatts till flera språ k, dä ribland finska, danska,
islä ndska, estniska, engelska, tyska och spanska.
Ett iö gonenfallande drag i må nga av von Schoultz texter ä r de rikligt
fö rekommande anknytningarna till kristet traditionsmaterial: bibeltexter,
så nger, bö ner, bildframstä llningar, religiö s praxis, kristet influerad etik.
Sä rskilt i lyriken anvä nds materialet associativt och må ngtydigt, bå de bekrä ftande och ifrå gasä ttande. Detta ä r nå got von Schoultz har gemensamt
med må nga andra fö rfattare och konstnä rer i en kultursfä r som har en del
av sina djupaste rö tter i kristendomen. Dä rfö r anser jag det vara av bå de
teologiskt och litteraturvetenskapligt intresse att undersö ka von Schoultz
lyrik fö r att klarlä gga och precisera vilket slags traditionsmaterial som anvä nds och vilka funktioner det få r. Med fokus på temat ”jagets relation till
Gud” erbjuds en inledande avgrä nsning av materialet. En ytterligare avgrä nsning bestå r i att koncentrera granskningen till den taktila fö rnimmelsens funktioner i gestaltningen av jagets relation till Gud. Som en preliminä r insikt av den omfattande lä sprocess som arbetet med avhandlingen har inneburit framstå r nä mligen den taktila fö rnimmelsen som
konstitutiv i gestaltningen av diktjagets erfarenhet och aktivitet. Syftet
med min avhandling ä r alltså att undersö ka vilka funktioner den taktila
fö rnimmelsen fyller i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik.
I de tre fö ljande underavsnitten gå r jag frå n ett allmä nt resonemang
om skö nlitteratur som ett fä lt fö r teologisk forskning till en nä rmare beskrivning av mitt eget projekt. Dä refter gå r jag nä rmare in på motiveringarna till avgrä nsningen av min studie till det taktila områ det, och slutligen
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ger jag en kort introduktion till den rika fö rekomsten av uttryck fö r sinnesintryck och kroppslighet i bibliskt och kristet språ kbruk.

Skönlitteratur som teologiskt forskningsfält: Varför och hur?

Teologisk forskning har i allt hö gre grad bö rjat uppmä rksamma skö nlitteraturen (och ä ven annan konst) som ett viktigt och ä ven utmanande
materialområ de. Det viktiga kan ses i skö nlitteraturens unika mö jligheter
till gestaltning och bearbetning av problematik som berö r livsfrå gor, existentiella, etiska och religiö sa frå gor, alltså frå gor som man av tradition
har bearbetat i så vä l kyrkligt liv som teologisk forskning. Skö nlitteraturen
vä cker teologiskt intresse bå de fö r att så dana frå gestä llningar behandlas
och genom det sä tt som det sker på , hur det sker. Hä r ligger också en stor
del av de sä rskilda utmaningar som skö nlitterä rt (och annat konstnä rligt)
material erbjuder. Materialet krä ver adekvata metoder och en tvä rvetenskaplig vä xelverkan mellan teologi och litteraturvetenskap. En sä rskild utmaning ligger i litteraturens mö jligheter att prö va och anvä nda religiö st
traditionsmaterial på okonventionella sä tt utifrå n ett individuellt – och
ä ven individualistiskt – perspektiv. Med en formulering av David Jasper, en
av fö regå ngarna inom tvä rvetenskaplig forskning i teologi, litteratur och
konst, kan skö nlitteratur och konst ses som områ den dä r ”the traditions
of sacred belief and practice can be revisited, tested and tried afresh.” Att
som forskare befinna sig inom och mellan så dana områ den ä r inte bekvä mt, men spä nnande.1 Konsten, inklusive ordkonsten, har stor potential
fö r ö ppenhet och ambivalens. Det ö ppna i ett litterä rt verk kan frambringas av ett ’underformulerat’ språ k fyllt av implikationer och antydningar, och ö ppenheten kan vidgas till tigande och tystnad.2 Det ambivalenta kan visa sig i det komiska och det groteska, och det hä diska kan fungera som ett sä tt att nä rma sig det heliga.3 Teologisk och litteraturvetenskaplig forskning kan lyfta fram och beskriva så dana drag, men utan vare
sig kapacitet eller avsikt att fastslå slutgiltiga betydelser.
1

2

3

Jasper 2011, s. 15–16. Se ä ven Davidsen 2005a, s. 16: litteraturen utgö r ”et felt, hvor
den religiøse tradition problematiseres og diskuteres, interpreteres og transformeres,
rekonstrualiseres og aktualiseres i lyset af gældende ideologiske strømninger og kulturelle erkendelser.”
Se Wiland 2005 om Tarjei Vesaas texter, s. 270: ”Det er dette implisitte og underformulerte språ ket og refleksjonslaget som gir de største utfordringene i lesningen av
den moderne Vesaas-prosaen.” Om konstens ’kreativa tystnad’ som på kallar uppmä rksamhet och engagemang hos lä saren, se vidare Essunger 2008, s. 80, 87; 2018, s. 178–
179.
Om det groteska, se vidare Haag 1999; s. 205: ”Liksom hos Lagerkvist fö refaller det
huvudsakliga syftet med de groteska bilderna [hos Bjö rling] inte alltid vara att hä ckla
det hö ga utan att nä rma sig det.”
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Infö r skö nlitterä ra texter blir det en uppgift fö r teologisk forskning att
fö r det fö rsta kä nna igen, att urskilja om och nä r teologisk tematik aktualiseras och kristet traditionsmaterial anvä nds, fö r det andra att undersö ka
hur detta sker, och fö r det tredje att fö rsö ka sä tta in enskilda element i
stö rre teologiska sammanhang. Teologisk forskning kan trä da in som en
lyssnande och tolkande samtalspartner i en fortgå ende reflektion. Teologin kan se en del av sina frå gor och svar speglas i skö nlitteraturen, och kan
i sin tur erbjuda litteraturforskningen sin spegel. Detta slags forskning fö rverkligas konkret i diskussion av specifikt skö nlitterä rt material, som i
denna studie utgö rs av lyrik av Solveig von Schoultz.4 Jag kommer alltså in
frå n teologins arbetsfä lt, i detta fall den kristna trostolkningens områ de,
som en samtalspartner i diskussionen om von Schoultz produktion. Nä r
hon i sina dikter skriver fram ett diktjag som relaterar till en gudomlig
motpart verkar hon som poet, men också som teolog i den bemä rkelsen
att hon ’talar om Gud’. Vad en poet ’sä ger’ om Gud i sina dikter formuleras
emellertid genom poesins språ k.
Min fö rhoppning ä r att undersö kningen med sin frå gestä llning, sina
metoder och sina resultat har relevans fö r den systematisk-teologiska och
litteraturvetenskapliga forskningen genom att visa hur kristet traditionsmaterial anvä nds i detta exempel på modern skö nlitteratur, och vilka centrala teologiska frå gestä llningar och fö restä llningar som ä ger relevans i
denna litteratur. Vidare bidrar frå gor som stä lls till materialet utifrå n den
systematiska teologin till att lyfta fram och belysa områ den som annars
skulle fö rbli osedda eller undanskymda. Fokuseringen på den taktila sinnesfö rnimmelsen i de analyserade dikterna bidrar till att detta erfarenhetsområ de och dess betydelse kan få stö rre uppmä rksamhet i studiet av
så vä l von Schoultz fö rfattarskap som kristen tradition. Genom undersö kningen vill jag ge ett bidrag till forskningen i ett betydande finlandssvenskt
fö rfattarskap. Tvä rvetenskapligheten innebä r att jag rö r mig inom och
mellan teologins och litteraturvetenskapens arbetsfä lt i sö kandet efter
fungerande arbetsmetoder och relevant specialkunskap.

Avgränsningen till det taktila

Med sjutton diktbö cker utgivna frå n 1940 till 1996 och fem urvalsvolymer
(1968, 1981, 1988, 1997 och 2007) bildar von Schoultz lyriska produktion
ett omfattande forskningsmaterial – mera ä n vad som kan behandlas i
4

Den teologiska disciplin jag arbetar inom ä r den som kallas systematisk teologi (i kristen kontext). Den omfattar bl.a. teologisk etik med religionsfilosofi samt dogmatik. Den
senare undersö ker den kristna trons lä robildning, med andra ord vad den kristna tron
innehå ller och hur den formuleras och gestaltas i olika tider och sammanhang.

3

denna avhandling. I sö kandet efter rimliga, relevanta och intressanta avgrä nsningsmö jligheter fö r frå gestä llning och material har jag stannat fö r
de taktila sinnesfö rnimmelsernas funktioner i gestaltningen av jagets relation till Gud. Genom arbetsprocessen med diktmaterialet har nä mligen
uttrycken fö r kroppsliga och sinnliga erfarenheter, och sä rskilt det taktila
områ det, stigit fram som oundgä ngliga, vä sentliga och avgö rande i von
Schoultz lyriska språ k.
Flera lä sare, recensenter och forskare har uppmä rksammat att det fysiska och sinnliga ä r framträ dande i von Schoultz lyrik som helhet. I en
artikel i Den svenska litteraturen karaktä riserar litteraturforskaren Johan
Wrede von Schoultz språ k som personligt och djä rvt, och starkt sinnligt: ”Hennes poesi har en sensuellt uttrycksfull kraft. Den slå r ut i visioner
av inre landskap med hö jder och djup, som må las upp med en starkt personlig kombination av kä nslostyrka och sinnlig erfarenhet. Hennes bildsprå k utnyttjar naturens hela register av dolda spä nningar och urkrafter.”5
Det fysiska ä r vä sentligt ä ven i dikter med element frå n kristen tradition,
exempelvis nä r ett diktjag reflekterar ö ver eller tilltalar en gudomlig part,
eller integrerar det andliga i det fysiska och vice versa. Med litteraturforskaren Anna Mö ller-Sibelius kan man sä ga att kroppen och dess erfarenheter till och med utgö r en grund fö r det transcendenta hos von Schoultz.6
I min undersö kning fä ster jag sä rskild vikt vid motivfä lten kring hand, hud
och kropp samt sol, eld och ljus. Titeln Hand av sol fö r med ett citat ur von
Schoultz dikt ”Psalm” (1963) samman dessa motivfä lt.
I motivfä ltet av sol, eld och ljus aktualiseras bå de visuell och taktil fö rnimmelse. Handens, kroppens och hudens fö rnimmelser ä r dock taktila:
hetta och kö ld, vä rme och svalka, torka och fukt, hå rdhet och mjukhet,
smä rta och lindring, vä lbehag; ä ven tyngd och lä tthet, rö relser och stillhet,
riktningar utå t och inå t, nerå t och uppå t kan hö ra hit. I nutida psykologi
har kä nselsinnet specificerats med separata (och samverkande) sinnen
fö r position och rö relse.7 Fö r min studie anser jag det viktigare att hå lla
ihop iakttagelserna i analysen och det fortsatta resonemanget genom att
5

6
7

Wrede J. 1990, s. 178-180, citat s. 180. Fö rfattaren Marie Lundquist lyfter fram det
fysiska och sinnliga språ ket i von Schoultz noveller: ”Den som lä ser en novell av henne
hamnar omedelbart mitt i blodomloppet hos en annan mä nniska. Texten nä stan luktar;
rö relser, andhä mtning, kä nslor, allting finns inuti orden.” Lundquist 1995, s. 24.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 171; 164: ”Liksom hos Bjö rling, har det transcendenta i von
Schoultz diktning sin naturliga utgå ngspunkt i den sinnliga verkligheten, i [dikterna] ”Madonna” och ”Flygfä rd” uttryckligen i det kroppsliga.”
Egidius 1994 (min kursivering), s. 488 sinne, s. 306 känselsinne fö r att uppfatta ”berö ring, tryck, kyla, vä rme och smä rta”, s. 220 hudsinne, s. 536 taktil: ”Nå got som gä ller
berö ringssinnet”, s. 204 haptisk: ”1. Nå got som gä ller berö ringssinnet. […] 2. Klart och
bestä mt avgrä nsad (betydelse som endast fö rekommer inom konstvetenskapen)”), s.
273 kinestesi: ”Rö relsesinne, muskelsinne” som ”gö r det mö jligt fö r individen att
kä nna (i huvudsak utan att vara medveten om det) kroppens och lemmarnas stä llning
och rö relser.”
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enbart anvä nda ’taktil’ som samlande term. Jag anvä nder ordet ’taktil’ i
bå de så kallad haptisk (aktiv, att vidrö ra) och taktil (passiv, att bli vidrö rd)
bemä rkelse. En så dan terminologisk praxis fö refaller allmä n.8 Dessutom
innefattar en aktiv berö ring också en (passiv) fö rnimmelse av det man vidrö r. Avhandlingens syfte, att undersö ka vilka funktioner den taktila fö rnimmelsen fyller i jagets relation till Gud i Solveig von Schoultz lyrik, kan
hä r formuleras i en mera preciserad frå ga fö r att lyfta fram dels den verbala, textuella gestaltningen, dels differentieringen av de tre komponenterna i gudsrelationen: Vilka funktioner få r de taktila sinnesfö rnimmelserna i gestaltningen av dikternas jag, gudsrepresentationer och relationerna mellan dem? Uttryck frå n det visuella områ det beaktas nä r de i dikterna kombineras med det taktila.
Det jag sö ker i diktanalyserna ä r vilka sinnen som aktualiseras i gestaltningen av jagets relation till Gud och vilka kä nsloladdningar eller vä rderingar de anknyts till. 9 Dä rfö r anser jag det inte nö dvä ndigt att gö ra
skillnad på sinnesintryck som diktjaget erfar och så dana som jaget fö restä ller sig. AÄ ven nä r det rö r sig om metaforer eller annat bildsprå k riktar
sig min uppmä rksamhet mot det konkreta, fysiska planet i det språ kliga
uttrycket.
Uppmä rksamheten på den taktila fö rnimmelsens funktioner i den litterä ra gestaltningen av gudsrelationen innebä r också frå gor till den
kristna traditionens behandling av kroppslighet och sinneserfarenheter,
ett områ de som ä r må ngfö rgrenat och komplext i lå ngt hö gre omfattning
ä n vad som kan tas upp i denna undersö kning.10 Snarare ä n en helhetsbild
vill jag med avhandlingen erbjuda punktbelysningar och facetter av jagets
relation till Gud i von Schoultz lyrik utifrå n ett perspektiv som jag har funnit vä sentligt.

8

9

10

Distinktionen på pekas i inledningen till antologin Knowing Bodies, Passionate Souls,
Harvey & Mullett 2017a, s. 6; i Caseaus och Nilssons artiklar i antologin inbegriper ’taktil’ också aktiv berö ring. Caseau 2017, s. 209, 211–212, 221; Nilsson 2017, s.
239–240, 242.
Ett nä rliggande och omfattande forskningsområ de som jag inte gå r in på ä r det som
gä ller affekt, emotioner och kä nslor. Jag undersö ker primä rt uttryck fö r kroppslig kä nselfö rnimmelse, medveten om dess nä ra fö rbindelse med den psykiska upplevelsen
och synen på mä nniskan som en psykofysisk helhet. Fö r korta introduktioner till humanistisk och teologisk forskning om kä nslor, se t.ex. inledningskapitlen i Brä nströ m
OÖhman, Jö nsson, Svensson 2011, sä rskilt s. 9–13 samt Bray & Moore 2020, sä rskilt s.
6–8.
En omfattande och tankevä ckande studie utgö rs av Himmelska kroppar, Sigurdson
2006. I den stä lls blicken och seendet i centrum, ä ven om det taktila områ det ä r nä rvarande.
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Sinneserfarenheter och kroppslighet i bibliska texter
Inflä tade i kristen tradition innehar bibliska texter en sä rstä llning som inspirerande och normerande, stä ndigt fö rmedlade och tolkade. Bibeln som
intertext fö r von Schoultz lyrik diskuteras nä rmare lä ngre fram i inledningskapitlet, liksom mitt val att genomgå ende anvä nda den svenska bibelö versä ttningen frå n 1917. I frå ga om språ kbruk och mä nskliga sinneserfarenheter i bibeltexter vill jag i detta underavsnitt som en inledande
iakttagelse endast lyfta fram att uttryck fö r sinnesfö rnimmelser ä r hö gfrekventa i formuleringar av mä nsklig gudserfarenhet.11 Framfö r allt skildras
upplevelser av att hö ra Guds rö st, vä gra lyssna, eller erfara att Gud inte
svarar, och att se – eller snarare inte kunna se – Gud.12 Det ä r alltså frä mst
11
12

Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 1.
Ang. hö randet, se t.ex. 1 Sam. 3, Gud kallar Samuel till profet genom att ropa på honom,
v. 10 ”Då kom Herren och stä llde sig dä r och ropade så som de fö rra gå ngerna: ’Samuel!
Samuel!’ Samuel svarade: ’Tala, din tjä nare hö r.’”
Se vidare 1 Kon. 19, profeten Elia uppfattar Guds nä rvaro genom ”en sakta susning” (v.
12), v. 13: ”Så snart Elia hö rde detta, skylde han sitt ansikte med manteln och gick ut
och stä llde sig vid ingå ngen till grottan. Då kom en rö st till honom och sade: ’Vad vill
du hä r, Elia?’”
Se vidare Jer. 7:21-28, folket har stä ndigt vä grat hö ra och fö lja Guds rö st, avvisat profeterna som talat i hans namn, och gå r dä rfö r mot ö delä ggelse.
Se vidare Hab. 1:2, ”Huru lä nge, Herre, skall jag ropa, utan att du hö r, klaga infö r dig
ö ver vå ld, utan att du frä lsar?”; Job 30:20, ”Jag ropar till dig, men du svarar mig icke;
jag stå r hä r, men du bespejar mig allenast.”; Ps. 5:2–4, ”Lyssna till mina ord, Herre;
fö rnim min suckan. Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill
jag stä lla min bö n. Herre, bittida hö r du nu min rö st, bittida frambä r jag mitt offer till
dig och skå dar efter dig.”; Ps. 28:6, ”Lovad vare Herren, ty han har hö rt mina bö ners
ljud!”; Ps. 94:9, ”Den som har planterat ö rat, skulle han icke hö ra? Den som har danat
ö gat, skulle han icke se?”
Se vidare Rom. 10:14, ”[…] huru skulle de kunna tro den som de icke hava hö rt? Och
huru skulle de kunna hö ra, om ingen predikade?” Frasen ”fides ex auditu” frå n den
latinska ordalydelsen i Rom 10:17 (”Alltså kommer tron av predikan”, ’tron kommer av
det hö rda’) har levt vidare i vä stkyrklig teologisk reflektion.
Ang. seendet, se t.ex. 1 Mos. 16, Guds ä ngel mö ter Hagar som har flytt till ö knen, v. 11,
13: ”’Se, du ä r havande och skall fö da en son; honom skall du giva namnet Ismael, dä rfö r att Herren har hö rt ditt lidande. Och hon gav Herren, som hade talat med henne,
ett namn, i det hon sade: ’Du ä r Seendets Gud.’ Hon tä nkte nä mligen: ’Har jag då verkligen hä r få tt se en skymt av honom som ser mig?’”
Ytterligare exempel: 2 Mos. 33:12–23, Mose begä r att få se Guds hä rlighet och Gud
svarar att han ska få se Guds ”skö nhet gå fö rbi” och se Gud ”på ryggen” men inte ansiktet, ”ty ingen mä nniska kan se mig och leva”; Matt. 5:8, ”Saliga ä ro de renhjä rtade,
ty de skola se Gud.”; Matt. 11:4–5, Jesus lå ter hä lsa Johannes dö paren: ”’omtalen fö r
Johannes, vad I hö ren och sen: blinda få sin syn, halta gå , spetä lska bliva rena, dö va
hö ra, dö da uppstå , och ’fö r fattiga fö rkunnas glä djens budskap’.”; 1 Kor 13:12, ”Nu se
vi ju på ett dunkelt sä tt, så som i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu
ä r min kunskap ett styckverk, men då skall jag kä nna till fullo, så som jag sjä lv har blivit
till fullo kä nd.”; 1 Joh. 3:2, […] nä r han en gå ng uppenbaras, skola vi bliva honom lika;
ty då skola vi få se honom, så dan han ä r.”
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mä nniskans ö gon och ö ron, syn och hö rsel, som tas in nä r de bibliska fö rfattarna skildrar gudsrelation och gudserfarenhet. Mera sä llan formuleras
smak och doft, men det sker exempelvis i Psaltarens ’smaka och se att Herren ä r god’ och aposteln Paulus ord om en doft eller lukt till frä lsning eller
fö rdä rv.13 Kä nseln, det vill sä ga hudens och kroppens taktila fö rnimmelse,
kan urskiljas – ä ven om den inte nä mns – exempelvis i skapelseberä ttelsen
dä r Gud formar mä nniskan av jord och blå ser in livsande i henne, i formuleringen av Gud som en ”fö rtä rande eld”, och i jä mfö relsen av vä lsignelse
med regn och strö mmande vatten eller med olja som rinner ner i skä gget. 14 I evangelierna tas den helande, botande berö ringen in i berä ttelserna om nä r Jesus botar sjuka, han bå de knå dar en deg av lera och skriver
i sanden, och mä nniskor rö r vid honom.15 I på skdramat ä r hans kropp i
centrum, misshandlad, korsfä st, begravd och uppstå nden.16 I bö rjan av det
fö rsta Johannesbrevet tas handens berö ring in jä msides med det sedda
och hö rda som fö rs vidare: ”Det som var frå n begynnelsen, det vi hava hö rt,
det vi med egna ö gon hava sett, det vi skå dade och med egna hä nder togo
på , det fö rkunna vi: om livets Ord tala vi.”17 Om perspektivet vidgas till
kristen gudstjä nstpraxis och psalmdiktning – och bildframstä llningar – ä r
den mä nskliga kroppen och den fysiska materien ofrå nkomligt nä rvarande, om ä n på olika sä tt. Relateras mä nniskan till Gud också genom kä nselsinnet, och i så fall hur? Den hä r frå gan bildar en fortsä ttning på min
frå ga om den taktila fö rnimmelsens funktioner, och den vä cks av bå de det
aktuella diktmaterialet och den breda kristna traditionen.
Vidare tar språ ket i biblisk och kristen tradition in den mä nskliga
kroppen fö r att tala om och till Gud: Guds ö gon, ö ron, mun, armar, och
framfö r allt hä nder. Man kan se det som antropomorfismer, det vill sä ga
att man fö rser en transcendent gudom med immanenta och mä nskliga
drag, och som bildsprå k och metaforer, exempelvis så att Guds armar stå r
fö r hans kraft och Guds hä nder fö r hans omsorg. Det som jag vill gö ra ä r
att ta fasta på den konkreta taktila fö rnimmelsen inne i det språ kliga uttrycket i bå de von Schoultz lyrik och det kristna traditionsmaterial som
aktualiseras, och undersö ka vilka funktioner den få r i lyrikens gestaltning
av jagets relation till Gud.
13

14
15
16
17

Ps. 34:9 ”Smaken och sen att Herren ä r god”; 2 Kor. 2:14-16 ”Men Gud vare tack, som i
Kristus alltid fö r oss fram i segertå g och genom oss allestä des utbreder hans kunskaps
vä llukt! Ty vi ä ro en Kristi vä lluktande rö kelse infö r Gud, bå de ibland dem som bliva
frä lsta och ibland dem som gå fö rlorade. Fö r dessa senare ä ro vi en lukt frå n dö d till
dö d; fö r de fö rra ä ro vi en lukt frå n liv till liv.”
1 Mos. 2:7; Hebr. 12:29; Ps. 84:7, Jes. 44:3–4; Ps. 133.
Matt. 8:15, 9:29; Mark. 7:31-37, Joh. 8:6b, Joh. 9:6–7; Mark. 10:13-16, Luk. 6:19, Luk.
7:36-50.
Matt. 26-28par., Joh. 13, 18–21.
1 Joh. 1:1; se vidare Joh. 1:1–18, Joh. 20:26-29; jfr Joh. 20:11-18.
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Tidigare forskning
I detta avsnitt om forskningslä get behandlas fö rst tidigare forskning i von
Schoultz litterä ra produktion, frä mst den lyriska, och dä refter forskning
kring sinneserfarenheter, frä mst de taktila, i kristen tradition.

Forskning i von Schoultz litterära produktion

von Schoultz fö rfattarskap har kommenterats i litteraturhistoriska ö versiktsverk och artiklar infö rda i tidningar och tidskrifter.18 Vidare har fö rfattaren och litteraturvetaren Inga-Britt Wik sammanstä llt ett omfattande
bidrag till biografiskt orienterad forskning med den kommenterade brevsamlingen Det som har varit, det som är (1999).19 Den specifika akademiska forskningen i von Schoultz litterä ra produktion ä r emellertid ä nnu
bara i sin bö rjan. Eftersom forskningen i von Schoultz lyrik ä r så pass begrä nsad till omfattningen ä gnar jag i denna genomgå ng mera uppmä rksamhet ä n brukligt å t licentiat- och magisteravhandlingar med relevans
fö r mitt ä mne. Det ä r också ett sä tt att uttrycka respekt fö r det arbete och
den kreativitet som skribenter och handledare har lagt ner på lä rdomsproven så att de kan bidra med vä rdefulla iakttagelser och visa på behov
av fortsatt forskning.
I min egen forskning har jag i en tidigare artikel visat att von Schoultz
gestaltar ett bö nens tilltal genom grepp som konfrontation och humor i
dikter dä r diktjaget i en direkt hä nvä ndelse till Gud utmä rks av sinnlighet,
sanningsbehov och solidaritet med det jordiska och utsatta livet.20 I en novellstudie har granskningen av bibliska intertexter samt religiö sa och historiska kontexter visat sig bredda texttolkningen, och dessutom visat att
bibeltexten bå de kan utmanas och ges en kritisk funktion i fö rhå llande till
novellens protagonist.21 I fö religgande undersö kning å terknyter jag till en
del av tankegå ngarna i dessa artiklar. Med tematiken kring gudsrelationen
anknuten till den taktila fö rnimmelsen samt kombinationen av teologi och
litteraturvetenskap erbjuder min studie ett nytt perspektiv på von
Schoultz lyrik.
18
19
20
21

Om von Schoultz produktion i litteraturhistoriska ö versiktsverk: Holmqvist 1951,
Stormbom 1967, Warburton 1984, Laitinen 1988, Wrede J. 1990, Grønstøl 1996, Ekman 2000, 2000a, 2000b.
von Schoultz 1999.
Envall 2001, ”'Och sä g mig Gud, ä r kä rnan dä r?' Nå gra reflektioner kring jaget i relation
till Gud i fem tidiga dikter av Solveig von Schoultz”.
Envall 2010, ”Att vattna kameler. Tydliga spå r och mö jliga mö nster frå n kristet traditionsmaterial.”
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En stor del av den forskning som hittills har bedrivits i von Schoultz
lyrik har ä gnats det som kan kallas kvinnotematik. Hit hö r de undersö kningar som litteraturforskaren Anna Mö ller-Sibelius (Anna-Lena Mö ller)
har utfö rt i sin magister-, licentiat- respektive doktorsavhandling, samt
den norska litteraturforskaren Sigrid Bø Grønstøls magisteravhandling. I
Peter Nynä s religionsvetenskapliga magisteravhandling behandlas dä remot fö rvandlingstematiken i lyriken. I samtliga dessa undersö kningar noteras och diskuteras dikternas anknytningar till biblisk och kristen tradition, men på olika sä tt eftersom utgå ngspunkterna och lä sarperspektiven
varierar. AÄ ven i Maria Antas litteraturvetenskapliga licentiatavhandling
(som behandlar prosa) behandlas bibliskt och kristet traditionsmaterial
som utgö r centrala inslag i den undersö kta litterä ra texten. Det sinnliga i
von Schoultz litterä ra språ k uppmä rksammas dessutom i två magisteravhandlingar i nordiska språ k. I det fö ljande presenterar jag de nä mnda avhandlingarna nä rmare.
Anna Mö ller-Sibelius har utarbetat den fö rsta doktorsavhandlingen
om von Schoultz lyrik, Mänskoblivandets läggspel. En tematisk analys av
kvinnan och tiden i Solveig von Schoultz poesi (2007). Liksom i Mö ller-Sibelius tidigare arbeten sä tts kvinnotematiken i centrum, i denna studie
undersö kt som ett led i mä nniskans mognadsprocess. Lyrikens religiö sa
eller andliga dimension inordnas i den ö vergripande tematiken kring
mä nniskoblivandet, som behandlas relaterat till identitet, moderskap och
arbete. I min undersö kning av gudsrelationens tematik anknyter jag i nå gon må n till Mö ller-Sibelius framstä llning i frå ga om dikter som ä ven behandlas i min studie, och fö r samtalet vidare. Hennes iakttagelse att den
kroppsliga erfarenheten bå de ger tillgå ng till det andliga och kan å beropas
fö r att ifrå gasä tta och justera religiö s tradition inspirerar till fortsatt samtal.
Iakttagelsen att kroppsliga erfarenheter kan ö ppna en andlig dimension framfö rs också i Mö ller-Sibelius licentiatavhandling Kvinnoskap i Solveig von Schoultz' poesi (2004), som doktorsavhandlingen bygger vidare
på . Ett tjugotal dikter analyseras infogade i en existentialistisk referensram kring tre huvudteman: kvinnan i relation till mannen, moderskapet
och arbetet. Bibelallusioner och andra element frå n kristen tradition noteras och diskuteras. I fö rhå llande till kristen tradition framstå r de analyserade dikterna som grä nsutvidgande på en skala mellan opposition och
fö ljsam tä njning. Det kroppsliga, det moderliga och det kvinnliga representerar det andra och underlä gsna i fö rhå llande till ett manligt tolkningsfö reträ de. Samtidigt utgö r de starka korrektiva krafter. I mä nniskans
(kvinnans) process mot personlig mognad samverkar det kroppsliga och
det andliga, immanens och transcendens.22
22

Mö ller-Sibelius 2004, sä rskilt s. 94–95, 123, 126–127, 130, 148.
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Kö nsrollsmä ssigt relaterad kvinnotematik stä lls ä ven i fokus i magisteravhandlingen ”kring hennes kropps mörka kärna”. Kropp, kön och sexualitet (1998). Utifrå n frå n en psykologisk och feministisk synvinkel analyserar Anna-Lena Mö ller tio dikter dä r kvinnors olika livsskeden kan urskiljas. Bibeln nä mns som en viktig intertext fö r en stor del av lyriken. I
Mö llers diskussion av de aktuella dikterna framstå r den bibliska och
kristna kontexten som ett sammanhang prä glat av repression gentemot
kvinnan i socialt och sexuellt hä nseende.23
Som nä mndes behandlar Sigrid Bø Grønstøl liknande tematik i en magisteravhandling, Songen og barnet. Kreativitet og moderskap i konflikt. Tematisk analyse av Solveig von Schoultz sin lyrikk (1985). I en tematisk analys av å tta dikter undersö ker Grønstøl konflikten mellan biologiskt, socialt
moderskap och konstnä rlig kreativitet. Nä rlä sning och tematisk analys
kompletteras med psykoanalytiska och socialantropologiska beskrivningar av kvinnlig kreativitet i en patriarkalisk kultur. I de anknytningar
till kristen tradition som lyfts fram i diktanalyserna framstå r denna som
kreativitetshä mmande och konfliktskapande genom att ensidigt bejaka
det biologiska moderskapet och dess fö rlä ngning i medmä nsklig, social
omsorg fö r kvinnans del. Den undersö kta konflikten mellan konstnä rlig
kreativitet och biologiskt-socialt moderskap betraktas som central i fö rfattarskapet. Den fö rblir enligt Grønstøl olö st på textplanet, och driver
fram en strä van att i stä llet fö r att avvisa nå gondera fö rena bå da polerna i
en ny kvinnlighet, som ä r stark och aktiv med kapacitet fö r bå de omsorg
och skapande. En viktig iakttagelse i studien ä r att det konstnä rliga skapandet ä r ett centralt tema i fö rfattarskapet.24
Ett annat perspektiv intas av Peter Nynä s i en religionsvetenskapligt
och fenomenologiskt inriktad magisteravhandling, Förvandling. Religionsvetenskapligt studium av ett framträdande tema i Solveig von Schoultz poesi
(1995). Temat ’fö rvandling’ lyfts fram som centralt i lyriken. Nynä s ser fö rvandlingstemat som ett uttryck fö r en religiö s erfarenhet, en upplevelse
av helighet. Denna liknar mystik erfarenhet och vissa skeden eller sidor av
andlig utveckling och mognad enligt religionspsykologen Owe Wikströ ms
systematisering. Nynä s noterar emellertid också de luckor som finns och
den distans som upprä tthå lls i fö rhå llande till traditionella uttryck fö r religion. AÄ ndå anser han att dikterna kan lä sas ”som en modern andlig vä gledning”.25
I de tre ovannä mnda magisteravhandlingarna om von Schoultz lyrik
framträ der anknytningarna till kristen tradition som en ofrå nkomlig be23
24
25

Mö ller A-L. 1998, s. 2–6, 12–13, 19–20, 28–29, 49, 61–68.
Grønstøl 1985, s. 5–6, 13–19, 28–31, 67–69.
Nynä s P. 1995, s. 78–94, 97–99, citat s. 99.
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stå ndsdel i den. Hos Grønstøl och Mö ller aktualiseras den som en grogrund fö r konflikt och repression i det valda kö nsrollsperspektivet, medan
Nynä s i ett individuellt och allmä nmä nskligt perspektiv lyfter fram den
som ett sammanhang som gö r det mö jligt att erfara och formulera fö rvandling, transcendens och helighet. Lä sarperspektiven på verkar i hö g
grad diskussionen av dikterna. I mitt tycke tenderar de två fö rstnä mnda
att se fö r litet av de intertextuella mö jligheter som bibelallusionerna erbjuder, medan Nynä s å sin sida tenderar att lä sa in mera av ’Gud’ ä n texterna skulle ge stö d fö r. På så sä tt aktualiserar de ett brett metodiskt fä lt i
mitt arbete, det vill sä ga textualitet, intertextualitet och kontextualisering,
som tas upp under rubriken ”Teoretiska utgå ngspunkter samt arbetsmetoder” lä ngre fram. Dessutom framstå r det som bå de nö dvä ndigt och mö jligt att fortsä tta den interdisciplinä ra diskussionen mellan litteraturvetenskap, teologi och religionsvetenskap.
I arbetet med von Schoultz lyrik har jag ä ven haft nytta av Maria Antas
litteraturvetenskapliga licentiatavhandling med titeln Barnet i den heliga
ordningen. Rumslighet, ideologi och överträdelse i Solveig von Schoultz,
Tove Janssons och Renata Wredes barndomsskildringar (2000). I den behandlar Antas skildringar av flickors uppvä xt i och uppgö relse med ideologiskt bestä mda borgerliga livsformer. Fö r von Schoultz del utgö rs textunderlaget av prosaverket Ansa och samvetet med utblickar till December,
Där står du, Porträtt av Hanna och Längs vattenbrynet. I frå ga om Nynä s
och Mö llers magisteravhandlingar vill Antas kombinera deras perspektiv
genom att med Mö ller se protagonistens vantrivsel, men utvidgat till mera
ä n kvinnlig kö nsroll, och med Nynä s se den religiö sa tematiken, men inte
enbart i ett positivt ljus. Den kristna traditionen kan enligt Antas innebä ra
bå de fö rtryck och befrielse, och tillhandahå lla material fö r att formulera
vardera.26 Ett metodiskt grepp som Antas anvä nder i sitt textstudium ä r
att undersö ka konkreta rumslighetsangivelser. Dessa befinns ”laddade
med kulturellt fö rankrade vä rderingar som grovt sett tycktes tradera en
tankemodell med fyra poler: hö gt fö r makt, lå gt fö r utsatthet, inne signalerande få ngenskap, ute frihet.”27 Rö relserna i Ansa och samvetet sammanfattas som ”[d]en tunga kraften uppifrå n, det livsbekrä ftande vä xandet underifrå n. Och å andra sidan: lä ngtan ut och behovet att stä ndigt bygga
skyddande grä nser fö r insyn och intrå ng.”28 Antas studie bidrar ä ven till
att kasta ljus ö ver det lyriska materialet. De rumsliga kategorierna hö gtlå gt och inne-ute samt rö relser och riktningar har visat sig anvä ndbara i
mina diktanalyser. Genom att anvä nda dem uppnå r Antas en grundlä ggande positionsbestä mning av protagonisten och Gud på ett sä tt som kan
26
27
28

Antas 2000, s. 37–38.
Antas 2000, s. 6 citat; s. 15–17, s. 17: ”Frihet ä r en rumslig kategori, ett ö ppet rum.”
Antas 2000, s. 81.
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kä nnas igen i relationen mellan dikternas jag och Gud: jaget befinner sig
ofta lå gt nere, och Gud ä r hö gt uppe. Senare i fö rfattarskapet erö vrar jaget
hö ga positioner.29 Detta bekrä ftas lå ngt i mina diktanalyser. Dä rfö r handlar en del av mina frå gor till texterna om rumslighet: var befinner sig jaget
och gudomen i fö rhå llande till varandra, vilken sorts riktningar och rö relser gestaltas (vertikalt uppå t, nedå t, horisontellt inå t, utå t)?
Den nytta jag kan ha av Antas arbetsmetoder nä mndes ovan. Jag delar
också den strä van till balans hon uttrycker i uppfattningen av den kristna
traditionens roll: bå de fö rtryck och befrielse. Den gestalt som erfar dessa
krafter betraktas i Antas avhandling bå de som flickan Ansa, konsekvent
omtalad i tredje person i berä ttelserna, och som ett språ krö r fö r fö rfattaren i det komplicerade spel som blandningen av skö nlitteratur och sjä lvbiografiskt material utgö r.30 Ansa finns lä ngst nere i en hierarki dä r Gud ä r
hö gst uppe – hon finns alltså i en relation, eller i flera relationer, dä r Gud
ä r en ofrå nkomlig part. Också i de andra avhandlingarna på olika nivå er
om lyriken kan man urskilja att det i dikterna på gå r en bearbetning av
kristet traditionsmaterial, en bearbetning som ä ven den kan ses ur relationens synvinkel: vad innebä r den kristna traditionen fö r dikternas gestalter, och hur fö rhå ller de sig till den?
Två magisteravhandlingar om von Schoultz noveller kan ä nnu nä mnas.
I sin undersö kning inom nordisk filologi, Bildspråket i Solveig von Schoultz
novellistik (1980), redovisar Eva Uitto fö r flera iakttagelser som ä r intressanta utifrå n frå n mitt perspektiv. Hon finner nä mligen att uttryck fö r yttre
kä nselfö rnimmelser av berö ring, vä rme och kyla ä r frekventa i de undersö kta novellernas skildringar av mä nniskors psykiska processer och kä nslor. Hetta och kö ld fö rbinds med negativa kä nslor, medan vä rme och svalka
anknyts till lugn och harmoni.31 Vidare finner Uitto att anvä ndningen av
uttryck fö r fysiska sinnesfö rnimmelser, synestesier och naturbesjä lning
gö r att grä nserna blir flytande och korrespondens upprä ttas mellan naturen och mä nniskan, det materiella och det andliga, det konkreta och det
abstrakta.32 Det ä r enligt min mening en relevant och vä lformulerad iakttagelse, som också kan tillä mpas på den lyrik jag undersö ker. Uitto karaktä riserar dessutom novellernas bildsprå k som lyriskt, och samtidigt realistiskt.33 Vad det språ kliga uttrycket beträ ffar har jag i lä sningen av von
Schoultz produktion funnit att dikter och berä ttelser har mycket gemensamt. Bildsprå kligt material å teranvä nds ö ver genregrä nserna, trå darna
lö per tä tt och varierat i den intertextuella vä v som von Schoultz produktion utgö r.
29
30
31
32
33

Antas 1995, s. 32–34; 2000, s. 75.
Antas 1995, s. 32; 2000, s. 9–10.
Uitto 1980, s. 48–50, 53–54, 72–75, 82–84, 98–99.
Uitto 1980, s. 74, 94, 96, 129–130.
Uitto 1980, s. 130.
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Paula Solukko och Sari Viitala bekrä ftar i sin gemensamma avhandling
i nordiska språ k, Bildspråket i Solveig von Schoultz’ noveller (1994), Uittos
iakttagelse att de frä msta bildkä llorna i de undersö kta novellerna utgö rs
av naturen och sinnesfö rnimmelserna, framfö r allt kä nselsinnet. Till de
konkreta element som exemplifieras hö r handen och elden. Handen stå r
ofta som representant fö r mä nniskan som helhet, medan eldens funktion
ä r varierad och må ngtydig.34 Dessa element hö r ä ven till dem som jag behandlar i diktanalyserna.
Genomgå ngen av tidigare forskning i von Schoultz produktion med lyriken i centrum avslutas så med de ovan relaterade iakttagelserna om det
sinnliga språ ket, som dä rmed bildar en ö vergå ng till fö ljande avsnitt om
tidigare forskning om sinneserfarenhet i kristen tradition.

Forskning om sinneserfarenhet i kristen tradition

Vad beträ ffar den taktila sinnesfö rnimmelsens roll i kristen tradition har
jag gjort nedslag i forskning kring kroppslighet och sinneserfarenhet i så vä l tidig bysantinsk kristendom som medeltida och nutida vä stlig teologi.
Eftersom tidsspannet ä r vä ldigt och problematiken må ngdimensionell vä ljer jag uttryckligen ’nedslag’ utan att gö ra nå gra som helst ansprå k på fullstä ndighet. Kä nselsinnets roll tycks dessutom inte ha ä gnats sä rskilt
mycket forskning, nå got som teologen Ola Sigurdson konstaterar i sin studie Himmelska kroppar (2006).35 I den sä tts blicken och seendet i centrum.
Jag har ä ven konsulterat Sarah Coakleys och Paul L. Gavrilyuks antologi
om ’andliga sinnen’ i vä stlig kristendom, The Spiritual Senses. Perceiving
God in Western Christianity (2012) med bidrag frå n forskare inom teologi,
filosofi och religionsvetenskap, samt antologin Knowing Bodies, Passionate
Souls: Sense Perceptions in Byzantium, redigerad av Susan Ashbrook Harvey och Margaret Mullett (2017) och innehå llande artiklar av forskare
inom ett brett spektrum av humanvetenskaper. I frå ga om metaforiskt teologiskt språ k har jag dessutom haft nytta av Janet Martin Soskice’s texter,
dä ribland artiklarna i The Kindness of God (2007). Exegetisk och hymnologisk forskning har konsulterats i frå ga om bibeltexter respektive kristen
psalm- och så ngdiktning. Den tas in i samband med diskussionen av specifika dikter, liksom de med titel nä mnda verken. Fö r att framstä llningen i
samband med dikterna ska bli mera sammanhå llen ger jag i det fö ljande
en kort presentation av en del av de grundlä ggande resonemangen i antologierna om teologisk reflektion kring sinnesfö rnimmelser.
34
35

Solukko & Viitala 1994, s. 107, 112, 114–115.
Sigurdson 2006, s. 20. Framstä llningen samlas i tre huvudavsnitt, ”Inkarnation”, ”Blick”
och ”Kroppslighet”.
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I inledningen till The Spiritual Senses redogö r Sarah Coakley och Paul
Gavrilyuk fö r tre olika sä tt att hantera det faktum att man i bibliska och
andra texter anvä nder ett språ k fullt av mä nskliga sinnesintryck fö r relationen till en transcendent gudom, som ä r ontologiskt annorlunda ä n alla
normala varseblivningsobjekt. Ett alternativ ä r att i linje med modern rationalism och empiricism inta en skeptisk hå llning och ifrå gasä tta att gudsuppenbarelse och gudserfarenhet ö verhuvudtaget skulle vara mö jliga. Ett
annat alternativ, representerat i skildringar av religiö sa visioner och auditioner, ä r att utan att specificera hur den mä nskliga mottagaren fungerar
hä vda att Gud i sin kommunikation ser till att mä nniskan nå s av den. Ett
tredje alternativ ä r att rikta uppmä rksamheten mot mottagaren. Så sker
exempelvis i reflektionen kring andliga sinnen och andlig varseblivning.36
Tä nkandet kring ’andliga sinnen’ har flera olika utgå ngspunkter, dä ribland filosofiska och bibelteologiska, och visar utvecklingslinjer med
stora olikheter. De bildar
a range of Christian epistemologies characterized by their subtle attention to the gradations of human intimacy with God. At the heart of this
set of traditions, then, is the attempt to do full epistemological justice
to the radical implications of the incarnation: that is what unites the
various strands.37

Begreppet ’andliga sinnen’ har också kritiserats och avvisats med motiveringen att det stå r fö r en bokstavlig lä sning av poetisk text, representerar en elitistisk gradering av mä nsklig kapacitet, eller utgö r ett redundant
epistemologiskt tillä gg till en specifik uppfattning om intellektets beskaffenhet.38 I min undersö kning gå r jag inte in i diskussionen om andliga sinnen som så dan, utan sö ker berö ringspunkter mellan det taktila i von
Schoultz dikter och teologisk reflektion kring sinnesfö rnimmelsernas roll
i gudsrelationen.
Den vanliga uppdelningen i fem sinnen hä rleds i allmä nhet till Aristoteles (384–324 f.Kr.), liksom en vä rdeskala i fallande ordning av syn, hö rsel, lukt, smak, kä nsel. Synen tillskrevs (av Aristoteles och en lå ng tradition
efter honom) det hö gsta vä rdet genom att anknytas till mä nniskans intellekt, och ä ven hö rseln anså gs bidra till visdom genom sin fö rbindelse med
det verbala. Tillsammans med lukt och smak placerades kä nselsinnet lä gst
36

37
38

Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 1-2. Se vidare Soskice 1985, s. ix-x, dä r hon introducerar
sitt projekt att visa att det ä r legitimt att tala om Gud och mö jligt att gö ra det med
metaforen som det viktigaste verktyget: ”It is our hope that a defence of metaphor and
of its use as a conceptual vehicle will support the Christian in his seemingly paradoxical conviction that, despite his utter inability to comprehend God, he is justified in
speaking of God and that metaphor is the principal means by which he does so.”
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 18.
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 18.
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i hierarkin, eftersom man anså g att dessa sinnen var nä rmare djuren.39
Coakley och Gavrilyuk på pekar att Aristoteles framstä llning dock inte ä r
konsistent i och med att han ä ndå anså g kä nseln grundlä ggande och oersä ttlig fö r alla levande varelser.40 AÄ ven om sinneshierarkin har behandlats
relativt fritt i kristet teologiskt tä nkande bereds seendet i allmä nhet en
central stä llning. Som ett exempel nä mner Coakley och Gavrilyuk att den
eskatologiska fullä ndningen av gudsrelationen i språ kligt hä nseende snarare domineras av uttryck fö r seende ä n exempelvis doft- eller hö rselfö rnimmelse.41 Det finns emellertid också medeltida teologer som har vä nt
på hierarkin och prioriterat kä nseln med motiveringen att den implicerar
en nä rmare och mera fullö dig kontakt.42 Jag å terkommer till diskussionen
i kapitlen med diktanalyser.
Med bakgrund i omfattande teologisk och religionsvetenskaplig forskning konstaterar Susan Ashbrook Harvey och Margaret Mulletti Knowing
Bodies, Passionate Souls att kä nsel- respektive smaksinnet har ä gnats ytterst liten uppmä rksamhet i forskningen kring den tidiga kristendomen.
Luktsinne och hö rsel har undersö kts i nå gon må n, men mest har man studerat synens områ de. 43 Eftersom humanistisk forskning ö verlag (under
2000-talet) har visat ett ö kande intresse fö r kroppsligheten som ett oundgä ngligt villkor fö r den mä nskliga erfarenheten och kunskapen har frå gor
ä ven vä ckts med avseende på kristen tradition. Mot bakgrund av den dominerande stä llning som syn och hö rsel har haft genom en visuellt orienterad kultur och en betoning av auditiv och muntlig praxis framstå r det
som nö dvä ndigt att undersö ka funktionerna fö r alla sinnen, bå de separat
och multisensoriskt. 44 Nä r Aristoteles tä nkande introducerades (eller
å terinfö rdes) i vä sterlä ndsk filosofi och teologi i slutet av 1100-talet medfö rde det ett stort intresse fö r alla sinneserfarenheter och deras roll i frå ga
39

40
41

42
43

44

Vä rderingen motsvarar filosofin hos Platon (428–348 f.Kr.) och fö rstä rktes i nyplatonistiskt tä nkande (Plotinos, 205–270) som också har influerat kristen teologi. Nilsson
2017, s. 239. Jfr dock Sigurdson 2006, s. 7–9, 16–17, 292–294 fö r en mera problematiserande framstä llning av så vä l samtidens som antikens syn på kroppslighet.
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 8-9; se vidare Sigurdson 2006, s. 19-20; Nilsson 2017, s.
239.
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 8: ”the eschatological culmination of the encounter with
God came to be expressed predominantly in terms of beatific vision, rather than,
say ’beatific olfaction’ or ’beatific audition’. Aquinas summed up this tradition with a
characteristic economy of words: ’the highest and perfect felicity of intellectual nature
consists in the vision of God.’” Kä llan fö r citatet av Thomas av Aquino anges i not
22: ”Summa contra Gentiles, III. I. 60. 2, trans. V. J. Bourke, St Thomas Aquinas: On the
Truth of the Catholic Faith. Garden City (NY: Image Books, 1956), p. 199.”
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 9.
Ett par intressanta titlar kan nä mnas hä r: Susan Ashbrook Harvey 2006, Scenting Salvation: Ancient Christianity and the Olfactory Imagination, University of California
Press (Berkeley, CA), och Carol Harrison 2013, The Art of Listening in the Early Church,
Oxford University Press.
Harvey & Mullett 2017a, s. 1, 6.
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om gudserfarenhet. AÄ ven sinnena fö r kä nsel, lukt och smak tillskrevs central betydelse. Detta framgå r exempelvis i texter av Bernard av Clairvaux
(ca 1090–1153), vars språ k fö r mä nniskans fö rening med Gud fylls av sinneserfarenheter. Konstvetaren Martina Bagnoli nä mner dessutom att man
frå n och med 1100-talet bö rjade betrakta handen som ett instrument fö r
sjä len, eftersom berö ringen anså gs vä sentlig i gudsrelationen.45 Den detaljen vä cker givetvis uppmä rksamhet ur min avhandlingssynvinkel. Samtidigt ä r det ä ndå skä l att vara uppmä rksam på grundlä ggande skillnader
i verklighetsuppfattning mellan vå r egen samtid och antiken eller medeltiden. Tä nkandet kring de så kallade andliga sinnena utgö r ett så dant områ de.
Hä r kan vidare nä mnas, att reflektionerna kring andliga sinnen ä ven
innefattar idé er om ett enda andligt sinne, vars fö rhå llande till de fysiska
sinnena man fö rsö kte utrö na. Uttryck som att se eller uppfatta Gud
med ’sjä lens’, ’fö rnuftets’ eller ’fö rstå ndets’ ö gon anvä ndes av Filon av
Alexandria (ca 20 f.Kr. – ca 50 e.Kr.). Frå n och med 100-talet kom denna
filosofiska terminologi in i kristen vokabulä r och var allmä n till 300-talet. 46 Dessutom tog man frå n aristotelisk mä nniskosyn in idé n om ’inre
sinnen’ så som fantasi, minne, omdö me och ett integrerande ’common
sense’, och kombinerade den med aposteln Paulus resonemang om
den ’inre’ eller ’invä rtes’ mä nniskan så att andliga sinnen kallades ’inre’
och fysiska sinnen ’yttre’.47 Vokabulä ren ä r dä rmed oenhetlig och inte sä rskilt tydlig.
Patristikern Markus Plested redogö r fö r de lå ngt ifrå n enhetliga uppfattningarna om de andliga sinnena i bysantinsk teologi frå n Origenes av
Alexandria fram till Gregorios av Palamas.48 Den fö rstnä mnde sö kte ett exegetiskt och apologetiskt redskap fö r att å ena sidan avvä rja risken fö r antropomorfisering av Gud i de må nga referenserna till sinneserfarenheter
som ingå r i bibliska metaforer och analogier, å andra sidan fö rklara och
fö rsvara det kroppsliga språ ket i bibeltexterna mot gnostisk och hednisk
45
46

47
48

Bagnoli 2017, s. 34-35, 38, 40.
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 2-7, s. 7: ”Intellectual vision or intellectual intuition,
most especially in its application to the divine things, is both a mental act and a unique
form of perception. Intellectual vision is a non-discursive mental act involving a direct
cognitive contact with the object of contemplation.”
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 9-10; om ’common sense’: ”(also called the ’master
sense’, which had the function of integrating and creating awareness of the input of
each external sense).”
Plested 2017. I artikeln behandlas kort Origenes av Alexandria (ca 185–254), Evagrios
av Pontos (345–399), Gregorios av Nyssa (ca 330–395), Dionysios Areopagita
(omkring bö rjan av 500-talet), Makarios (Makarios Symeon, Pseudo-Makarios) ca
300–391), Diadochos av Fotike (ca 400–486), Maximos Bekä nnaren (ca 580–662), Johannes av Damaskus (ca 676–749), Symeon den Nye Teologen (ca 949–1022), Gregorios av Sinai (ca 1260–1346) och Gregorios Palamas (1296–1359).
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kritik som inte hade nå got till ö vers fö r vare sig kroppen eller kroppsrelaterat språ k i frå ga om Gud. AÄ ndå ä r tendensen hos Origenes spiritualiserande i och med att fö rhå llandet mellan fysiska och andliga sinnen betraktas som analogt, inte kontinuerligt. De fysiska fö rnimmelserna blir
ö verfö rda till ett andligt plan.49 Gregorios av Nyssa uppvisar en starkare
betoning av det kroppsliga: Det ä r genom de fysiska sinnena som Kristus
vä cker de andliga sinnena. I kontemplationen lä mnas dock de fysiska sinnenas områ de. Riktningen gå r alltså också hä r frå n det fysiska till det andliga. En motsatt riktning erbjuds av Makarios. Enligt honom fungerar de
fysiska sinnena som bristfä lliga avspeglingar av det som på gå r i sjä len. Nä r
de andliga sinnena aktiveras av gudomlig nå d flö dar fö rnimmelserna ö ver
och nå r den fysiska fö rnimmelsen. 50 Exemplen visar hur olika man har
kunnat fö rhå lla sig till sinnesprocesserna samtidigt som man har ansett
dem vä sentliga.
I sin avslutande kommentar karaktä riserar Plested de varierande uppfattningarna som olika fö rsö k att formulera mä nniskans erfarenheter av
det gudomliga. Enligt Plested uppfattar den dominerande linjen i bysantinsk teologi en kontinuitet mellan de fysiska och andliga sinnena och bekrä ftar på så sä tt att det finns en fö rbindelse mellan fysisk och andlig fö rnimmelse eller varseblivning. Dä rmed bekrä ftar man också en holistisk
mä nniskouppfattning enligt vilken mä nniskan ä r en psykofysisk helhet.
Fysisk materia och kropp har en egen integritet, och mä nniskans existens
ä r oundvikligen fö rkroppsligad. Samtidigt rå der det inget tvivel om att de
bysantinska teologerna och asketerna hä vdar nö dvä ndigheten i att – bland
annat genom att trä na och fö rfina sinnena – nå bortom det som kan uppfattas med de fysiska sinnena. Grä nsen mellan fysiskt och andligt, materiellt och gudomligt, framstå r emellertid som så tunn att den kan liknas vid
ett genomslä ppligt membran. 51 Fö restä llningen om en grä ns finns dock
kvar.
De nä mnda antologiernas presentationer av teologiskt tä nkande visar
variationerna i uppfattningarna om hur man kan fö rstå och verbalisera
49
50
51

Plested 2017, s. 303-304, 308.
Plested 2017, s. 304-308.
Plested 2017, s. 312: ”Far from being a poetic analogy or spiritualizing extrapolation
from the sublunary sensorium, this tradition of interpretation asserts the essential
connection between physical and spiritual perception and in so doing affirms in no
uncertain terms the psycho-physical unity of the human person.” De bysantinska teologerna erbjuder ”a robust defense of the integrity of the material and the physical and
a forceful assertion of the inescapably embodied character of human existence.”
Se vidare Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 3: ”For Ephrem, as for the broader early Byzantine world, the diverse cosmic domains material and immaterial were porous, permeating and penetrating one another continuously. The senses were the portals by
which human comprehension could grasp more than the visible, physical place in
which one stood.”
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gudsrelation och gudserfarenhet samt hur man kan uppfatta de språ kliga
sinnesuttrycken. De sistnä mnda fogas in lä ngs en skala vars ena pol kan
formuleras som ’bara metafor’ men vars andra pol i en oupplö slig enhet av
fysiskt och andligt ä r mera diffus och svå rare att benä mna.52 Dessutom har
den omfattande akademiska diskussionen om metaforen visat, att den inte
kan avspisas med ett fö rringande ’bara’. Så som bland andra Janet Martin
Soskice (utifrå n analytisk religionsfilosofi) och Mark Johnson (utifrå n frå n
ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv) har visat, ä r mä nskligt verbalt språ k fyllt av metaforiska uttryck på alla områ den, inklusive
vardagsliv, vetenskap, skö nlitteratur och religion. Nä r det gä ller att formulera nå got om Gud ä r metaforen (och bildsprå k i vid bemä rkelse) oundgä nglig och omö jlig att reducera. 53 Mot ett tä nkande som inte beaktar
mä nniskans kroppslighet har Johnson (tillsammans med George Lakoff
och Tim Rohrer) kraftigt hä vdat att all mä nsklig kunskap och begreppsbildning grundas och formuleras genom kroppens erfarenheter.54 Ett inledande exempel han nä mner ä r att må nga ord fö r att veta och fö rstå anknyter till seende, så som inse, upplysa, belysa, fö rdunkla, visa, synvinkel,
perspektiv och så vidare.55 Som framgå r av min presentation av tä nkandet
kring fysiska och andliga sinnen ä r den anknytningen djupt rotad. Intressant nog finns det ä ven taktilt (haptiskt) grundade språ kliga uttryck fö r
vetande, så som fatta, begripa och begrepp fö r att nä mna nå gra. Lakoff och
Johnson gå r emellertid djupare i diskussionen av mä nniskans kroppslighet som grunden fö r allt tä nkande, fö r begreppsbildning, moral och andlighet.56 Utan att gå nä rmare in på den filosofiska diskussionen nä mner jag
två exempel som ä r intressanta ur min avhandlingssynvinkel, nä mligen
den fysiska erfarenheten av vertikalitet grundad i upplevelsen av jordens
dragningskraft samt anknytningen av taktilt varsebliven vä rme till affektion.
Den så kallade vä ndningen till det kroppsliga, ’the corporeal turn’, i humanistisk akademisk diskussion frå n och med slutet av 1900-talet har inneburit en fö rnyad uppmä rksamhet på behandlingen av mä nniskans
52

53
54

55
56

Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 6-7: Sambandet mellan sinnen och intellekt kan inte reduceras till ’bara metafor’, "be reduced to a metaphor depicting ordinary mental activity, such as imagination or understanding. It seems that the intellect operates in a nonordinary, indeed unique, way when God becomes the object of its vision.”
Soskice 1985, s. ix-x, 93-96, 140: ”in our stammering after a transcendent God we must
speak, for the most part, metaphorically or not at all.”
En grundlä ggande filosofisk studie utgö rs av George Lakoff and Mark Johnson: Metaphors we live by, 1980, som har fö ljts av bl.a. deras gemensamma Philosophy in the Flesh,
1999, och Johnsons Embodied mind, meaning, and reason. How our bodies give rise to
understanding, 2017.
Johnson M. 2017, inledningsavsnittet ”Bringing the Body to Mind”, s. 1-36; exemplet
med seendet s. 14-15.
Lakoff & Johnson M. 1999, kapitlet ”Philosophy in the Flesh”, s. 551-568; Johnson M.
2017 s. 220-228.
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kroppslighet.57 Den har berö rt så vä l teologi och litteraturvetenskap som
filosofi, historia och annan humaniora. Fö r teologins del har den bidragit
till kritisk granskning av tä nkesä tt och attityder med konsekvenser fö r religiö s praxis. Vidare har den medfö rt att man å ter lyfter fram klassiska teologiska centralteman så som skapelsen, inkarnationen och uppstå ndelsen, och sö ker nya sä tt att fö rhå lla sig till dem.58 Dessutom sö ker man –
så som i de tidigare nä mnda antologierna av Gavrilyuk och Coakley samt
Harvey och Mullett – anknytningspunkter fö r samtida teologiskt tä nkande
i så vä l bysantinsk teologi som vä stkyrklig medeltida mystik. Min undersö kning av den taktila fö rnimmelsens funktion i jagets relation till Gud i
von Schoultz litterä ra gestaltning tangerar teologiska och filosofiska områ den som ä r vida mera omfattande ä n det som ryms inom de avgrä nsande
ramarna. Berö ringspunkterna som frilä ggs visar dock att det taktila områ det ä r vä sentligt, och detta i hö gre grad ä n man hittills reflekterat ö ver i
frå ga om kristen tradition och språ kanvä ndning.

Studiens upplägg

Den centrala delen av min studie utgö rs av diktanalyserna som utvidgas i
intertextuell och kontextuell reflektion. I avsnittet om teoretiska utgå ngspunkter samt arbetsmetoder lä ngre fram i inledningskapitlet redogö r jag
nä rmare fö r hur jag gå r till vä ga i arbetet med diktmaterialet. I fö religgande avsnitt behandlar jag principerna fö r dikturvalet samt studiens disposition. Till slut fö rklarar jag praktiska detaljer angå ende tekniska termer samt noter och hä nvisningar till von Schoultz dikter.

Dikturval

Fö r analys och diskussion har jag valt representativa dikter ur von
Schoultz utgivna diktsamlingar inklusive urvalsvolymerna. Vilka dikter
som ska anses tillrä ckligt representativa ä r en frå ga om avvä gning. Genom
en lå ng process av upprepad lä sning har små ningom ett urval (och må nga
bortval) utkristalliserats. Fö r att avgrä nsa studiens fokus och hå lla undersö kningsmaterialets omfå ng hanterligt behandlar jag inte alla dikter dä r
57

58

Uttrycket ’the corporeal turn’ (den kroppsliga vä ndningen, orienteringen mot det
kroppsliga) introducerades 1990 av koreografen och filosofen Maxine Sheets-Johnstone. Liksom i den tidigare ’lingvistiska vä ndningen’, orienteringen mot språ ket, och
i den senare ’affektiva vä ndningen’ som lyfter fram kä nslor, bö rjade man uppmä rksamma och undersö ka grundlä ggande mä nskliga fö rutsä ttningar som tidigare tagits
fö r sjä lvklara eller negligerats i vä sterlä ndskt tä nkande. Sheets-Johnstone 2009, s. 1–
3.
Se vidare Sigurdson 2006, s. 9–16 om inkarnationsteologi som utgå ngspunkt fö r studien.
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kristet traditionsmaterial eller taktil fö rnimmelse kan urskiljas. Exempelvis har jag medvetet utelä mnat dikter dä r en Kristusgestalt ä r central, ett
material som skulle kunna ä gnas en separat studie. Fö r undersö kningen
har jag tagit med dikter dä r de motivfä lt som ’handen’ och ’solen’ representerar vä xelverkar så att jag kan behandla flera och ä ven motsatta former av interaktion som har relevans fö r jagets relation till Gud. I de flesta
av de dikter som ä r centrala i studien kan den taktila fö rnimmelsen lokaliseras till den mä nskliga eller gudomliga handen, men jag beaktar ä ven
helhetskroppsliga fö rnimmelser av exempelvis vä rme och svalka samt rö relser och positioner. Dikturvalet kan givetvis ifrå gasä ttas: Varfö r behandlar jag den fallande rö relsen men inte dess motsats, den stigande? Eller
den svä vande? Det dikturval jag har nu bedö mer jag ä ndå som tillrä ckligt
fö r att genomfö ra den hä r studien. Frå gorna som undersö kningen vä cker
visar att det finns mera att upptä cka och undersö ka i von Schoultz lyrik.

Disposition

Inledningskapitlet (kapitel 1) utmynnar i ett avsnitt om teoretiska utgå ngspunkter och arbetsmetoder, samlade kring text, intertext och kontext.
Den tredje lä nken i kedjan, kontext, behandlas mera utfö rligt i fö ljande
kapitel (kapitel 2), dä r jag lyfter fram betydelsefulla drag i fö rfattarskapets
samhä llshistoriska, religiö sa och litteraturhistoriska bakgrundssammanhang med tonvikt på den religiö sa bakgrunden. Under arbetets gå ng visade det sig nä mligen nö dvä ndigt att ge denna presentation ett separat
kapitel i stä llet fö r enbart ett kort underavsnitt i inledningskapitlet. Avsikten ä r dels att undvika alltfö r omfattande resonemang i samband med diktanalyserna, dels att uppnå tillrä cklig utfö rlighet och precision i frå ga om
material och perspektiv som hittills har ä gnats enbart liten uppmä rksamhet i forskningen i von Schoultz fö rfattarskap.
Den samhä llshistoriska och litteraturhistoriska kontexten ä gnar jag
endast korta kommentarer. Fö r mitt ä mne finner jag det angelä get att nä rmare gå in på det religiö sa bakgrundssammanhanget. Elementen frå n
kristen tradition i von Schoultz produktion har nä mligen av bå de forskare
och fö rfattaren sjä lv anknutits till barndomsmiljö ns aktivt utö vade fromhet. I avsnittet om den religiö sa bakgrundskontexten presenterar jag element som jag finner utmä rkande fö r fö rfattarskapets religiö sa omgivning
med uppmä rksamheten riktad mot så vä l den utpekade barndomsmiljö n
som andra faktorer som kan bidra till kontextualiseringen i diskussionen
av dikterna. Avsikten ä r att precisera en del av det som med allmä nna, svepande formuleringar i ö versiktsverk och recensioner kallas enbart ’religiö st’ eller ’kristet’ i fö rfattarens ’bakgrund’, ’barndomshem’ och ’uppvä xt’.
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Framstä llningen samlas kring tre faktorer som jag har funnit vä sentliga,
nä mligen koncentrationen på bibellä sning och bö n, personlig religiö s avgö relse och fortgå ende helgelse.
Efter redogö relsen fö r betydelsefulla element i fö rfattarskapets samhä llshistoriska, religiö sa och litterä ra bakgrundssammanhang fö ljer sex
kapitel med diktanalyser. Dä refter avslutas avhandlingen med en sammanfattning, fö ljd av litteraturfö rteckning, diktregister och personregister.
De sex kapitlen med diktanalyser ä r grupperade i tre huvuddelar (kapitel 3, 4, 5) med två samverkande eller kontrasterande delar (a, b) i vardera. Flera av de dikter som analyseras kunde också behandlas inom nå gon annan avdelning ä n den de ä r placerade i. Avsikten med grupperingarna ä r att belysa olika funktioner fö r den taktila fö rnimmelsen i diktjagets
relation till Gud, ä ven om funktionerna kan gå in i varandra. De olika avsnitten inom kapitlen fö rses med onumrerade mellanrubriker som ä r avsedda att fö rtydliga framstä llningen och underlä tta lä sningen.
I den fö rsta huvuddelen, ”I begynnelsen ä r berö ringen” (kapitel 3), behandlar jag berö ringen i en konstitutiv funktion med kapitlen ”Vidrö rd,
berö rd” (kapitel 3a) och ”Formande” (kapitel 3b). I det fö rstnä mnda bö rjar
jag i en av de ä ldsta dikterna, den andra i sviten ”Det svå raste” (1940), och
gö r utblickar till ett par andra dikter frå n 1940-talet. Genom diktmaterialet aktualiseras ä ven en traditionell motsä ttning mellan materia och ande,
vilken dä rfö r tas upp till diskussion. Nä raliggande frå gor om sinnesfö rnimmelsernas roll i gudserfarenhet och religiö st språ kbruk introduceras
också . I det andra kapitlet omfattar tidsspannet femtio å r, frå n ”En enda
minut” (1943) till ”Tummens lust” (1996) med nedslag i andra dikter. I
diskussionen berö rs frå gor kring skapande och formande aktivitet av olika
slag och anknuten till bå de diktjaget och Gud. Diktjaget framträ der dels
som (passivt) vidrö rd, dels som (aktivt) formande i sin relation till Gud.
Enligt de tolkningar jag fö reslå r i kapitel 3 ä r uttryck fö r den taktila erfarenheten grundlä ggande i gestaltningen av jaget, Gud och relationen mellan dem.
Den andra huvuddelen, ”Att ta hand om” (kapitel 4), gå r vidare med
diskussion om att ta hand om det som vidrö rs, skapas och formas. I diktanalyserna riktas uppmä rksamheten mot handens kapacitet, tillskriven
bå de Gud och mä nniskan, att bå de vå rda och bruka vå ld: den vå rdande
modershanden hos jaget och Gud, den skä rande och klippande handen hos
vardera. Kapitlet ”mö drarnas å ngest” (kapitel 4a) inleds med diktsviten ”Avsked i krig” (1943) och avslutas med den sista dikten i sviten ”Svä rdet” (1989). I diskussionen berö rs ä ven moderlighet och faderlighet i gudomen. Fö ljande kapitel, ”Med kniven i handen” (kapitel 4b), behandlar
å ter dikter frå n vitt skilda tider, ”Tag mot det” (1940) och ”Envis potatis”
(1996) med utblickar till andra dikter. Tematik som berö rs gä ller diktjagets sö kande efter sitt eget inre, undersö kande men också utrensande. I
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centrum av den taktila fö rnimmelsen i bå da kapitlen ligger diktjagets upplevelse av smä rta och blä ndande ljus.
Omhä ndertagandet konkretiserat i handens aktivitet och erfaret i taktil fö rnimmelse gå r vidare i diktjagets strä van, formulerad som rubrik fö r
det tredje analyskapitlet: ”Att bevara sitt liv” (kapitel 5). Jag undersö ker
diktjagets diametralt motsatta aktiviteter konkretiserade i handens grepp
och hela kroppens hå llning och riktning: hå lla fast eller slä ppa taget? Den
taktila fö rnimmelsen lokaliseras i en del av dikterna till handen, i andra till
kroppen och huden som helhet. I kapitlet ”Huden, elden, handens grepp”
(kapitel 5a) utgö r dikten ”Pingstlå ga” (1956) startpunkt fö r diskussionen
som ä ven berö r senare dikter. Eldens smä rtande hetta utgö r den centrala
taktila sinnesfö rnimmelsen. Dikten ”Polstjä rnan” (1975) tas in som komplettering tillsammans med dikten ”Inå t” (1956). Det som framstå r som
vä sentligt och livsviktigt fö r diktjaget ä r att inte slä ppa greppet om det
egna jaget, den egna sanningen och den egna riktningen. I fö ljande kapitel
aviserar rubriken ”Slä ppa taget” (kapitel 5b) just denna handling som en
mö jlighet fö r jaget att erfara vila och lä ttnad. Diskussionen inleds med dikten ”Psalm” (1963) och fö rs ö ver ett par andra dikter vidare till den
postumt utgivna ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997). Med utgå ngspunkt i
dikten ”Plagen” I (1989) lyfter jag fram ett vä sentligt drag i diktjagets helhetskroppsliga, taktila erfarenhet formulerad på ett i teologiskt avseende
igenkä nnbart språ k: Nå den ä r sval.
I behandlingen av dikterna fö ljer jag i stort sett ordningen text –
intertext – kontext, men dessa områ den vä vs också in i varandra nä r det
befrä mjar reflektionen kring dikten och fö rstå elsen av den.

Noter, dikthänvisningar och termer

Fö r att bä ttre hå lla ihop resonemanget om dikterna i den lö pande texten
placerar jag de flesta citaten ur andra texter (dikter av von Schoultz och
andra fö rfattare, bibeltexter, psalmer, så nger, uppbyggelsetexter) samt en
del kommentarer i noterna. Dikter av von Schoultz anges i lö pande text
med sin titel och publiceringså ret fö r den bok de ingå r i. Exempelvis
stå r ”En enda minut” (1943) fö r dikten ”En enda minut” i diktsamlingen
som utgavs å r 1943, det vill sä ga Den bortvända glädjen. I notapparaten
anges ä ven sidnummer tillsammans med å rtalet inom parentes: ”En enda
minut” (1943, s. 32). I de fall dä r det av sammanhanget ä r tydligt att fö rfattaren ä r von Schoultz utelä mnas namnet, i annat fall anges det: ”En enda
minut” (von Schoultz 1943, s. 32). Fö r att dikter med samma titel – vilket
det finns må nga av – inte ska fö rvä xlas med varandra anger jag genomgå ende bokens utgivningså r tillsammans med alla dikttitlar. Fö r att gö ra det
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lä ttare fö r lä saren att fö lja resonemanget i diktanalyserna har jag infö rt
radnumrering på var femte rad och slutraden i lä ngre dikter.
Hä r kan fö rtydligas att jag som synes har valt att anvä nda termen ’rad’
i stä llet fö r ’vers’/’versrad’ i diktanalyserna. Termen ’strof’ anvä nder jag
fö r strofer i så vä l dikter som psalmer och så nger, ä ven om man i allmä nt
språ kbruk talar om ’psalmverser’ och ’så ngverser’. Termen ’vers’, fö rkortad v., reserveras fö r bibelstä llen. De anges som brukligt ä r med siffror och
fö rkortningar, exempelvis 1 Mos. 1:1–2 (Fö rsta Moseboken, kapitel 1, verserna 1-2); v. 31 (samma kapitel, vers 31). Avsikten ä r att den tekniska
terminologin ska vara så entydig som mö jligt i en undersö kning dä r jag rö r
mig inom olika områ den formade av teologisk forskning, litteraturvetenskap och kristen fromhetspraxis.

Teoretiska utgångspunkter samt arbetsmetoder

Som det framgå r av forskningsö versikten placerar sig min studie inom
forskningsfä ltet teologi, litteratur och kultur. Hä r har tvä rvetenskaplig
forskning ö kat på engelska, tyska och nordiska språ kområ den sedan
1900-talet. Introduktionsverk om kombinationen av litteraturvetenskap
och teologi har publicerats av brittiska fö rgrundsgestalter så som Terence
R. Wright och David Jasper.59 Jasper hö r till grundarna av tidskriften Literature and Theology samt forskningssä llskapet International Society for
Religion, Literature and Culture. Nordiska forskningsprojekt har resulterat i antologier som visar nå got av bredden i forskningens material, metoder och resultat.60 Med en forskningsplattform inom så vä l litteraturvetenskap som teologi (kyrkovetenskap) ger Hå kan Mö ller en koncentrerad
59

60

Wright 1988, Jasper 1989. Den fortsatta utvecklingen inom forskningsområ det (med
tonvikt på engelsksprå kig litteratur) behandlas i Walton 2011: Som ett kombinationsä mne har ’literature and theology’ ä ven orienterats mot andra områ den så som konstvetenskap, historia, genusvetenskap och politik. Begreppet ’text’ har utvidgats till artefakter så som bildkonstverk, musikverk och filmer. Att ö verskrida grä nser mellan
akademiska discipliner har visat sig vara allmä nt inom så gott som all forskning; ä ven
de enskilda disciplinerna (så som teologi och litteraturvetenskap) kä nnetecknas av en
intern tvä rvetenskaplighet. Hass 2011, s. 34; Vincent 2011, s. 56–57, 64; Martinson
2011, s. 67. Se ä ven publikationen Literature and Theology 2017 (ed. Maria Clara
Bingemer et al.). I den ingå r bl.a. Heather Waltons artikel om ’teopoetik’, ”Theology In
the Way We Live Now: a Theopoetics of Life Writing” (s. 13-23). Reflektionen kring
fö rhå llandet mellan teologi och skö nlitteratur har ä ven inneburit att man – liksom
Soskice i frå ga om metaforens nö dvä ndighet i teologiskt språ k – uppmä rksammar ett
poetiskt (fr.a. i bemä rkelsen bildsprå kligt, språ kutvidgande och avautomatiserande)
språ k i teologiska och filosofiska texter. Se t.ex. Walton 2011a, s. 2; 2011b, s. 51–52;
Hass 2011, s. 28, 35; Essunger 2018. Ang. Soskice, se not 36 och 52.
Brå kenhielm & Pettersson T. 2001, 2003; Klint & Syreeni 2001; Davidsen 2005.
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ö versikt av ä mneskombinationens historia under 1900-talet.61 Han konstaterar att så vä l teori som praktik varierar kraftigt i denna tvä rvetenskapliga forskning. Det har emellertid också blivit tydligt att forskaren –
oavsett disciplin – behö ver ett tillrä ckligt må tt av teknisk fä rdighet i litteraturvetenskaplig textanalys fö r att undersö ka skö nlitterä rt material.
Att i ett skö nlitterä rt material undersö ka de taktila fö rnimmelsernas
funktioner i gestaltningen av jagets relation till Gud innebä r anknytningspunkter till flera – och omfattande – teoretiska fä lt. I enlighet med litteraturforskaren Jonathan Cullers pedagogiskt tydliga uppdelning kan den teoretiska problematiken anknytas bå de till poetikens frå ga ’hur’ och hermeneutikens frå ga ’vad’ dikten gestaltar.62 Inom dessa områ den har forskare hä mtat inspiration frå n må nga olika ä mnesområ den, och i sin tur inspirerat och ifrå gasatt tä nkandet i ett stä ndigt på gå ende samtal. I frå ga om
svensk litteraturvetenskaplig forskning kä nnetecknas den nuvarande situationen av teoretisk och metodmä ssig må ngfald, med Johan Svedjedals
formulering ”metodpluralism” med texten i centrum. 63 I de fö ljande tre
underavsnitten presenterar jag mina arbetsmetoder fö r att analysera och
diskutera diktmaterialet samt de teoretiska ramar som dä rmed aktualiseras. Eftersom diskussionen av dikterna inbegriper text, intertext och
kontext ordnas presentationen enligt dessa fä lt.

Text och textualitet

Med ett primä rmaterial som bestå r av lyrik ä r den centrala metoden fö r
undersö kningen litteraturvetenskaplig textanalys. I den ingå r nä rlä sning
som beaktar dikternas formella struktur och litterä ra grepp.64 Frå n den
61
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64

Mö ller H. 2003.
Culler 2011, s. 64-65.
Svedjedal 2011, s. 137-138, citat s. 138. Se ä ven Essunger 2005, s. 20 med not 56 om
den samtida litteraturvetenskapen som pluralistisk och metodkombinerande, samt Elleströ m 1992, s. 30–33 och Bergsten 1998, s. 16–18, s. 16: ”I den må n det ä r meningsfullt att inom litteraturvetenskapen å tskilja teori frå n metod, få r det fö rra begreppet
avse en ö vergripande fö rklaringsmodell och det senare ett mer praktiskt inriktat arbetssä tt.”
Termen ’nä rlä sning’ (’close reading’) introducerades inom den amerikanska nykritiken på 1940-talet. I sin kraftiga betoning av den litterä ra textens egenart och den
dä rav fö ljande textorienteringen i tolkningsarbetet liknar nykritiken den ryska formalismen under 1900-talets fö rsta å rtionden och den senare strukturalismen. Nä rlä sningen hö r numera till den moderna litteraturforskningens grundlä ggande metoder
fö r textanalys. Fö r en nä rmare presentation, se kapitlen ”Nykritik” i Entzenberg &
Hansson 1992, s. 92-177 (s. 92-96 introduktion av Per Erik Ljung, s. 97-176 texter av
I. A. Richards, M. C. Beardsley & W. K. Wimsatt, C. Brooks), ”Rysk formalism”, ibid., s. 791 (s. 7-14 introd. Claes Entzenberg, s. 15-90 texter av V. Sklovskij, B. Tomasjevskij,
Jurij Tynjanov, V. Propp, B. Ejchenbaum); ”Strukturalism” i Entzenberg & Hansson
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textinterna lä sningen och tolkningen gå r jag vidare till intertextualitet och
kontextualisering, som presenteras lä ngre fram.
Fö r att ytterligare grundlä gga reflektionerna kring text och textualitet
tar jag in en kort beskrivning av von Schoultz litterä ra språ k, det som ger
hennes texter dess sä rprä gel. Utö ver det sinnliga, som jag nä mnde tidigare,
har man nä mligen ä ven lyft fram ett rikt bildsprå k, en stark form och en
strä van efter allt stö rre klarhet som utmä rkande drag. Sinnligheten och
bildsprå ket uppmä rksammas redan i tidiga recensioner.65 AÄ ven formmedvetenheten noteras tidigt, och dä refter genom hela fö rfattarskapet.66 Det
tydliga och klara tas upp i senare fö rfattarintervjuer och artiklar.67 I en recension av diktsamlingen Vattenhjulet (1986) betonar litteraturforskaren
Torsten Pettersson den enhetliga diktionen och det enkla språ ket i en diktning som inte ä r ’svå r’, utan tydlig. De upplevelser som gestaltas ä r mestadels inom rä ckhå ll fö r så vä l ett ’vardagligt’ jag som ett ’vardagligt’ språ k,
som inte fylls av syntaktiska och logiska utmaningar. Lä saren fö rvä ntas
inte sö ka dunkla antydningar mellan raderna i dikterna, som ofta har en
tydlig poä ng. 68 Emellertid lyfter man också fram en tolkningsö ppenhet,
och detta sä rskilt i frå ga om dikter dä r man noterar en religiö s dimension.
Det okonfessionella och icke-institutionella betonas. Litteraturforskaren
och kritikern Tom Hedlund finner den religiö sa problematiken central i
von Schoultz lyrik, och samtidigt behandlad så att dikten fö rblir ö ppen fö r
lä sarens slutsatser och deltagande.69 I min undersö kning tar jag språ kets
ö ppenhet och klarhet som en inbjudan att nä rma mig dikten, ta texten på
allvar och fö rsö ka se vad som stå r på raderna, vad som sä gs och hur det
sä gs. Den medvetet utarbetade formen signalerar att texten ä r litterä r, det
vill sä ga att texten ä r av en annan kvalitet, en annan sort, ä n en facktext
eller ett på stå ende – inte nö dvä ndigtvis i frå ga om klarhet, formfasthet eller sinnlighet, men i frå ga om litterä r genre, språ kutvidgande må ngtydighet och oavslutad ö ppenhet – och att den valda formen ä r av vä sentlig betydelse.70 Lingvisten och litteraturforskaren Roman Jakobson framhå ller
att den poetiska texten som språ kligt konstverk riktar uppmä rksamhet
65
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1991, s. 5-88 (s. 5-9 introd. Anders Pettersson, s. 10-87 texter av R. Jakobson, J.
Mukař ovský, A. J. Greimas, R. Barthes, T. Todorov).
Se t.ex. Enckell 1945, 1956; Forssell 1945.
Se t.ex. Enckell 1945, Carpelan 1988, Wrede J. 1997.
Se t.ex. Werkelid 1991, Gassilewski 1994, Lundquist 1997.
Pettersson T. 1987, s. 67–69, 72. Se vidare Wrede J. 1997, s. 296–297; Ekman 2000a, s.
281. Ekmans omdö me att von Schoultz bildsprå k bemä ngs med allegoriska och didaktiska poä nger pekar på ett retoriskt och undervisande drag som kunde ge stoff fö r en
separat granskning.
Hedlund 1976, 1982, 1986, 1989, 1997.
Se Jakobson 1987, s. 378 (”What is Poetry?”), kommenterad av Bengt Landgren 1998,
s. 26–28; Lotman 1974, s. 51–57 (”Poesins natur”); Sklovskij (1917) 1992 (”Konsten
som grepp”), s. 20–22, 25, 29–30.
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mot sig sjä lv och sin egen form, ä ven om andra språ kliga funktioner –
så som referentiella och emotiva – också ä r verksamma.71 Dä rfö r blir det
nö dvä ndigt att beakta formen fö r att fö rstå dikten. Diktens ’hur’ formar
dess ’vad’; ä ven nä r dikten framstå r som formad i vä xelverkan mellan ’hur’
och ’vad’ ä r formen meningsbä rande.
Det textcentrerade tillvä gagå ngssä ttet å terspeglas också i formuleringen av avhandlingens titel. I den ingå r orden ’jag’, ’Gud’ och ’relation’.
Alla dessa storheter behandlas som textuella, det vill sä ga som konstruerade i texten och som text. Vidare utformas i dikterna så vä l Gud som relationen i alla deras varianter utifrå n frå n jagets perspektiv. Det ä r diktjaget
som talar till eller om en gudom, och i detta tilltal eller omtal utformas den
gudomliga parten och den relation som jaget ingå r i. Genom denna formande akt gestaltas också jaget. Dä rfö r ä r det på sin plats att kort gå in på
problematiken kring diktjaget. Diskussionen om textens ’jag’ ä r omfattande inom litteraturvetenskapen. Jagets problematik behandlas ä ven
inom filosofi och teologi.72 Jag gå r inte in på alla frå gestä llningar, utan sö ker litteraturvetenskapliga verktyg fö r att behandla ’jagets relation till Gud’
i von Schoultz lyrik.
Fö rst nå gra ord om termen ’lyrik’: Mot bakgrund av en klassisk genreindelning i nutida tillä mpning anvä nds termen ’lyrik’ fö r att ange en litterä r huvudgenre och avser då ’dikter’, texter avfattade på bunden eller fri
vers dä r auditiva och visuella kvaliteter så som rytm, språ kljud, strofindelning, radlä ngd och textens disposition på boksidan ä r betydelsebä rande.
Termen ’poesi’ anvä nds också fö r denna genre. Med termen ’prosa’ (som
inte anger genre) avses obunden, berä ttande text.73 Termen ’lyrik’ har av
hä vd ä ven begrä nsats till att omfatta dikter som iscensä tter ett ensamt jag,
en mä nniska som mer eller mindre talar fö r sig sjä lv. Avgö rande i det lyriska enligt detta synsä tt ä r vidare enligt litteraturforskaren Erik Erlanson
att lä saren identifierar sig med textens talande subjekt och så kan gö ra orden till sina egna.74 I frå ga om von Schoultz dikter kan bå de ’poesi’ och ’lyrik’ anvä ndas. Enligt Mö ller-Sibelius lä mpar sig termen ’lyrik’ och till och
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En idé om den poetiska funktionen som en av sex olika funktioner fö r språ ket utvecklas i Jakobson 1987, s. 66–71 (”Linguistics and Poetics”). Formens (eller strukturens)
avgö rande betydelse betonades ä ven inom nykritiken. Se t.ex. Wellek & Warren (1949)
1982, s. 139–141, 173, 186, 211. Granskning av textens formella/strukturella sida utgö r en oundgä nglig del av det som kallas nä rlä sning.
Teologisk och filosofisk diskussion ä gnas jaget så som det utformas i t.ex. Augustinus
Bekännelser och kapitel 7 i Paulus brev till fö rsamlingen i Rom (Rom. 7).
Bergsten & Elleströ m 2009, s. 112–113, 120, 122, 159–167. Enligt kapitlet ”Den moderna litteraturens genrer”, s. 147–171, utgö rs de moderna (dvs. frå n slutet av 1700talet) genrerna av roman, novell och kortprosa, lyrik i bunden form, fri vers samt dramatik. Med den uppdelningen finner man i von Schoultz produktion texter i alla genrer.
Erlanson 2017, s. 38-39, 51-57; se ä ven Slyk 2010, s. 76. Erlanson skriver om ”lyrikisering” av en text i en ”identifikatorisk lä spraktik” dä r lä saren kä nner igen sig i diktens
subjekt, s. 51: ”Det subjekt som talar i en dikt, nä r den lä ses som lyrik, ä r en abstrakt
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med ’centrallyrik’ mycket vä l på grund av det personliga anslaget och gestaltningen av det nä rvarande, fö rtä tade ö gonblicket.75 I min studie anvä nder jag termen ’lyrik’ som genrebeteckning fö r von Schoultz dikter.
Vad beträ ffar diktjaget i von Schoultz lyrik kan man urskilja ett slags
dubbelhet, eller kanske till och med flera skikt: Dels kan texten innehå lla
ett jag inskrivet med pronomenet ’jag’ eller andra pronomen (ett uttalat
eller manifest jag), dels kan man som lä sare urskilja ett jag som vä ljer synvinkel och ’berä ttar’ (ett uttalande jag; diktens språ krö r, berä ttare, rö st).76
Diktjaget kan representeras av andra subjekt så som ”du”, ”han”, ”hon”, ”vi”
och andra mä nniskor, djur eller ting, som bä r rollen som ”jaget”. Diktjaget
tar alltså form på flera plan, dels manifesterat i exempelvis personliga pronomen, dels nä rvarande som en rö st, men ingendera betraktas som identisk med den biografiska personen Solveig von Schoultz.77 Fö r den uttalande rö sten anvä nds ofta termen ’fö rfattaren’ och denna fö rfattares namn,
ä ven om man reserverar sig mot en rä tlinjig identifikation med den biografiska personen (vars medvetande ä r oå tkomligt fö r textforskning). 78
Eftersom beteckningen ’fö rfattaren’ ä ndå i allmä nt språ kbruk associeras
med den biografiska personen vä ljer jag att undvika den i diktanalyserna.
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subjektivitet som ö verskrider tid och rum. En kapabel lä sare ä r kapabel till att identifiera sig med diktens utsä gelsesubjekt och den belä genhet utifrå n vilken det talar; han
eller hon kan gö ra diktens utsaga till sin och lyrikens subjekt till sig.” Det ä r enligt Erlanson, s. 53, inte sä kert ”vilken form av subjektivitet det ä r som lä saren identifierar
sig med. Den abstrakta personifikation som talar i dikten, det lyriska subjektet, ä r inte
alltid sig likt, men det tenderar att likna lä saren.” Vidare, s. 56: Lä saren må ste uppleva
att ”den som talar i dikten ä r lä sarens like” fö r att vilja gå in i dikten och uttala den
som sin egen. Resonemanget kan kanske erbjuda nycklar fö r att fö rstå divergerande
lä sarreaktioner på von Schoultz (och andra fö rfattares) dikter.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 15–16.
Mö ller-Sibelius tar upp problematiken i samband med analysen av ett par dikter som
ä r komponerade med ”ett dubbelt perspektiv, å ena sidan den gestaltade, å andra sidan
betraktaren/rö sten, den som beskriver och kommenterar”. I de anfö rda dikterna ä r
den beskrivna gestalten ett apostroferat ’du’ (”Madonna” 1943) resp. en ’han’ (”Sisyfos”
1968). Mö ller-Sibelius 2007a, citat s. 31; se vidare 2007, s. 158–159, 243 om ”Madonna”, s. 259 om ”Sisyfos”.
Diktjaget, det lyriska subjektet eller textsubjektet ä gnas utfö rligare diskussioner i doktorsavhandlingar som Holmgaard 1998, Slyk 2010, Erlanson 2017. Se ä ven Elleströ m
1997, s. 36–37.
I Mö ller-Sibelius 2007 anvä nds mestadels ’diktjaget’ o. dyl. samt ’fö rfattaren’ eller ’von
Schoultz’. Se vidare Pettersson T. 2000, s. 138: benä mningar som ”Gullberg”, ”diktaren”
o. dyl. syftar inte på den faktiska personen Hjalmar Gullberg, utan på ”den bild av en
skapande personlighet som kan utlä sas av hans diktsamlingar. ’Diktjaget’ ä r det jag
som talar i en dikt och som inte heller ä r liktydigt med Gullberg som person.”
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Med avseende på diktens ’rö st’ eller ’berä ttare’ anvä nder jag i stä llet (jä msides med det ospecificerade ’diktjaget’) termen ’uttalande jag’.79 Med ’uttalat jag’ avser jag ett i texten explicit manifesterat jag. Bå de ’uttalande’
och ’uttalat’ jag betraktas som textuella, alltså konstituerade i texten. Detta
innebä r emellertid inte att fö rfattaren Solveig von Schoultz ä r utesluten ur
diskussionen. Tvä rtom ser jag en forskarfrihet i att varken behö va eller
kunna avgö ra graden av nä rhet mellan diktjaget (uttalat och uttalande)
och fö rfattarens person. Det som von Schoultz i olika former och sammanhang har formulerat om sitt fö rfattarskap betraktas som en del av det intertextuella och kontextuella fä ltet, som behandlas nä rmare lä ngre fram.
Som jag nä mnde i avsnittet om dikturvalet har jag som konkreta texter
fö r nä rmare analys valt representativa dikter ur diktsamlingarna (1940–
1996) och urvalsvolymerna (1968–2007). Dessa dikter å terges i sin helhet.
I behandlingen gö r jag också utblickar till andra texter av von Schoultz, i
fö rsta hand dikter men också noveller och skö nlitterä rt gestaltat biografiskt material, samt i nå gon må n ä ven tidningsartiklar, intervjuer och utgivna dagboksanteckningar och brev. AÄ ven de två sistnä mnda kategorierna behandlas som texter.80 Trots den mera privata karaktä ren ä r de enligt min mening ä ndå texter dä r ett skrivande jag formas och uppträ der i
rollen som ’brevjag’ och ’dagboksjag’. I enlighet med min avhandlingstematik ä r jag sä rskilt intresserad av uttryck fö r taktila sinnesfö rnimmelser
ä ven i dessa texter. Dä remot tar jag inte in outgivna texter (och dä rmed
inte heller von Schoultz dramatik fö r radio, television och teater) i diskussionen.
Ett diakront perspektiv infö rs i undersö kningen genom att jag uppmä rksammar fö rä ndringar som kan urskiljas i gestaltningen av diktjagets
relation till Gud nä r dikter frå n olika utgivningstider jä mfö rs med
varandra. Infö r ett lå ngt fö rfattarskap som detta – ö ver sextio å r – kan man
anta att fö rfattaren skriver i dialog med sina tidigare texter, lager lä ggs på
lager så att det små ningom bildas en må ngskiktad verkhelhet, dä r ä ven
motsä gelser och olö sta spä nningar har rum.81 Det ä r emellertid skä l att
79
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Termen liknar ”speaker”, som enligt Erlanson anvä nds av den amerikanska litteraturforskaren Helen Vendler, och textens ”puhuva minä ” (på svenska skulle det bli ’talande
jag’) som Tuula Hö kkä resonerar om. Erlanson 2017, s. 54; Hö kkä 1995, s. 124–126.
Jfr Pettersson T. 2001, s. 20–21, dä r ”privata texter som brev och dagbö cker” utesluts
pga. att fö rfattaren dä r intar en annan roll och fö ljer andra konventioner. Grä nsdragningen verkar emellertid flytande – så utgö r exempelvis Vaxdukshäftet (Edith Sö dergran) enligt Pettersson ”inga dagboksanteckningar, utan litterä ra skapelser”, men utan
utgivningssyfte. Se vidare Mö ller-Sibelius 2007, s. 36–37, om att hon gö r sporadiska
jä mfö relser mellan texter av olika genrer i medvetenhet om att det skrivande subjektet
utformas olika.
Med hä nvisning till ett omdö me av fö rfattaren Helena Anhava som har ö versatt en stor
del av von Schoult lyrik till finska framhå ller litteraturforskaren Juhani Niemi att å teranvä ndningen gö r motiv och teman rikare (”aiheet rikastuvat”, ’ä mnena berikas’), och
kä nslan av fö rä ndring i det tidsbundna livet blir starkare. Niemi 2013, s. 14.
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vara medveten om att von Schoultz hö r till de fö rfattare som kan bearbeta
textutkast under en lå ng tid. Som jag nä mnde beaktar jag inte outgivna
texter, men i tidskrifter och antologier finns ä ven dikter som kan betraktas
bå de som sjä lvstä ndiga texter och som tidigare versioner av dikter publicerade i avsevä rt senare diktsamlingar.82 En strikt kronologisk uppstä llning av de behandlade dikterna skulle alltså vara fö renad med en viss osä kerhet, och inte heller vara sä rskilt ä ndamå lsenlig med avseende på studiens syfte. I de jä mfö relser ö ver tid som jag gö r strä var jag till en rimlig
och tillrä cklig tillfö rlitlighet i tidsspannet. Analysen gä ller de utgivna dikter som å terges, inte eventuella tidigare varianter.
Litteraturforskning som undersö ker ett helt fö rfattarskap och central
tematik i det ä r ofta inspirerad av den så kallade tematiska kritiken eller
tematismen. I inledningen till Mänskoblivandets läggspel redogö r Anna
Mö ller-Sibelius fö r sin tillä mpning av den.83 Tematismen inriktar sig, som
dess benä mning aviserar, på att lyfta fram ett viktigt tema i ett litterä rt
verk. Ett så dant tema ä r en ö verordnad, strukturerande princip i verket
och formas av underordnade mindre enheter, motiv, och det upptä cks via
å terkommande lä sning och tolkning. Med ’verk’ avså gs i tematismens inledande skeden ett helt fö rfattarskaps samlade produktion betraktad som
en integrerad helhet, och det tema man sö kte skulle vara den bä rande
principen fö r hela verket. Denna position anses inte lä ngre vare sig nö dvä ndig eller mö jlig.84 Med avseende på en fö rfattares lyrik vidgas dock fö rstå elsen av bå de den enskilda texten och lyriken som helhet genom ett
ö verordnat tema. Temat gä ller det som kallas textens ’aboutness’, det som
texten handlar om, hermeneutikens frå ga efter textens ’vad’.85 Nä r jag undersö ker ’jagets relation till Gud’ som ett tema, mö jligt att upptä cka i flera
dikter inom lyriken som helhet, innebä r det att jag i olika dikter sö ker specifika, textuella diktjag i relation till gudsrepresentanter samt granskar
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Se t.ex. dikten ”Romanskt kapitä l (Autun) I” i Ett sätt att räkna tiden (von Schoultz
1989, s. 57) jä mfö rd med hennes dikt ”Vilande gloria” i Setterlind 1967, s. 68; ”Tuvan”
(von Schoultz 1989, s. 11) jä mfö rd med ”Fö rvandling” i Nya Argus 1954, nr 11 s. 159
(von Schoultz 1954a); ”Handen” i De fyra flöjtspelarna (von Schoultz 1975, s. 45) jä mfö rd med ”Handen och vä gen” i Astra 1959, nr 12 s. 293 (von Schoultz 1959a). Tidskrifter och antologier innehå ller ä ven dikter som inte har tagits med i nå gon av von
Schoultz diktsamlingar.
Som en introduktö r av det tematiska synsä ttet betraktas den franska litteraturforskaren Jean-Pierre Richard med artikeln ”L’Univers imaginaire de Mallarmé ” (i svensk
ö versä ttning ”Mallarmé s poetiska universum”). Mö ller-Sibelius 2007, s. 31–45 med
not 61 och s. 357. Se vidare Lysell 1977. Enligt Lysell kä nnetecknas den tematiska kritiken bland annat av ett intresse fö r subjektet samt det kroppsliga och sinnliga, och ä r
inspirerad av fenomenologisk filosofi fö reträ dd av Maurice Merleau-Ponty och Gaston
Bachelard m.fl. Merleau-Ponty hö r också till inspiratö rerna fö r den tidigare nä mnde
filosofen Mark Johnson.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 36–39.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 42–44; se ä ven Culler 2011, s. 64–65; Essunger 2005, s. 20–21
med not 57.
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hur motivsfä ren kring den taktila fö rnimmelsen bidrar till gestaltningen
av jaget, gudomen och relationen. Snarare ä n en enda sammanhä ngande
helhetsbild dä r alla delar passar ihop vä ntar jag mig att finna drag som ä r
vä sentliga bå de nä r de harmonierar och konkurrerar med varandra. Vidare ser jag ’jagets relation till Gud’ som ett tema bland flera andra i von
Schoultz lyrik, centralt men inte utgö rande det enda som fyller en bä rande
funktion i det som i anslutning till den tematiska kritikens vokabulä r kan
kallas ett lyriskt ’universum’.

Intertextualitet

Redan i det textinterna arbetet med en enda dikt ä r det nö dvä ndigt att
gö ra avgrä nsningar i medvetenhet om att man inte kan undersö ka och presentera alla faktorer lika noggrant. Nä r synfä ltet vidgas till intertext och
kontext blir det ä nnu mer ofrå nkomligt att ö vervä ga vilka spå r man vill
fö lja, och varfö r. En ledstjä rna hä rvidlag ä r strä van efter utvidgad textfö rstå else.86 Det ä r fortfarande texten som stå r i centrum fö r intresset och
analysen, inte dess bakgrundsfaktorer – litterä ra, historiska, sociala, ideologiska, religiö sa – eller dess fö rfattare som biografisk person. Jag strä var
efter att beakta så dana faktorer som ger vä sentliga bidrag till textfö rstå elsen, avvä gda mot undersö kningens ö vergripande frå gestä llning angå ende
den taktila fö rnimmelsens funktioner i jagets relation till Gud.
Termen ’intertextualitet’ (ordagrant ’mellantextlighet’), introducerad
av den bulgarisk-franska lingvisten och filosofen Julia Kristeva på 1960talet, refererar till den vä v av textrelationer som alla litterä ra texter ingå r
i.87 Att texter motiveras av och sä tts i dialog med andra texter ä r i och fö r
sig inget nytt, så dant har skett och sker fortsä ttningsvis inom exempelvis
judisk och kristen skrifttolkning. Benä mningen ä r emellertid (relativt) ny,
och med den har en ä ldre, genetiskt inriktad komparativ metod som fö rsö ker spå ra inflytelser kompletterats med ett bredare perspektiv och ett
ö ppnare fö rhå llningssä tt. Ett komparativt, det vill sä ga jä mfö rande, grepp
ä r naturligt nog utmä rkande fö r studiet av intertextualitet. I jä mfö relsen
framträ der bå de likheter och skillnader, vardera vä sentliga fö r fö rstå elsen
av den text som ä r det primä ra undersö kningsobjektet.
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Att ä ven anse kontexten betydelsefull fö r textfö rstå elsen ö verensstä mmer faktiskt
med nykritikens ursprungliga strä van att upprä tta balans mellan textinterna och -externa (’intrinsic’, ’extrinsic’) faktorer i tolkningsarbetet. Beardsley1970, s. 16–37, s.
36: ”Therefore whatever comes from without, but yet can be taken as an interesting
extension of what is surely in, may be admissible. It merely makes a larger whole.” Ang.
texttolkning som kontextualisering, se Palm 1998 och Pettersson B. 2009.
Olsson 1998, s. 51; Malmio 2010, s. 51-53

30

I en kort ö versikt ö ver olika slags intertextuella relationer mellan texter rä knar litteraturforskaren Anders Olsson upp en rad beskrivande motsatspar. Samband kan exempelvis vara starka (genetiska) eller svaga (illustrativa), explicita eller implicita, av fö rfattaren avsedda eller icke-avsedda, generella eller specifika, aleatoriska eller obligatoriska. I traditionell komparativ litteraturforskning har man ofta sö kt kausala samband
mellan texter och dä rfö r gjort skillnad mellan ’starkt’ genetiskt samband
(på verkan) och ’svagt’ illustrativt samband (likheter och olikheter). Enligt
Olsson kan bå da sä tten att jä mfö ra texter ge viktiga bidrag till textfö rstå elsen.88 Så sö ker jag också i min studie intertextuella samband lä ngs en
bred skala frå n explicita citat och allusioner i dikterna till formuleringar
som kan belysas genom illustrativa textrelationer.
Beträ ffande fö rfattarens uttalade avsikter och eventuella kommentarer till egna texter rekommenderar Olsson en forskarinstä llning som ä r
bå de uppmä rksamt lyssnande och kritiskt prö vande, och koncentrerad på
sjä lva texten och dess fö rbindelser. Det samma gä ller ä ven i frå ga om fö rfattarens uttalade sympatier eller antipatier i fö rhå llande till fö regå ngare.89 Så som jag tidigare har nä mnt kan alltså fö rfattarens eventuella kommentarer inkluderas i verkets intertextuella och kontextuella fä lt.
Liksom nykritikens nä rlä sning har infö rlivats som en grundbestå ndsdel i modern litteraturforskning, har ä ven diskussionen om olika slags intertextualitet lyft fram faktorer som inte kan fö rbigå s. Hit kan rä knas den
litterä ra textens karaktä r av ’textualitet’, det vill sä ga att den framfö r allt
och uttryckligen ä r text, och som så dan bå de ett enskilt ordkonstverk och
ett inslag i en mycket stö rre vä v. Dä rav fö ljer, fö r att citera Olsson, att ”en
adekvat lä sart må ste aktivera och lyfta fram de spå r och undertexter, som
texten spelar mot.”90 Dä rmed riktas ä ven uppmä rksamhet på lä saren och
lä sakten. Olika lä sare kan uppfatta olika samband. Detta ger emellertid
inte lä saren frihet att associera hur som helst och hä vda att alla tolkningar
ä r lika goda, utan stä ller krav på bå de kunskap och ’lä sarkompetens’. I den
senare ingå r fö rmå ga att uppfatta betydelseutvidgningar och intertextuella samband.91 Beroendet av lä saren hö r till det som skapar osä kerhet i
undersö kningar av intertextualitet. Så som Anders Olsson konstaterar kan
textfö rbindelser vara slumpmä ssiga. De kan också ligga på ett mycket allmä nt plan.92 Att i stä llet fö r (eller jä msides med) ’influens’ undersö ka ’in88
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Olsson 1998, s. 57-63.
Olsson 1998, s. 60.
Olsson 1998, s. 65.
Olsson 1998, s. 63–66. Lä sprocessen och lä sarens ’litterä ra kompetens’ har lyfts fram
av Jonathan Culler. Se vidare i Entzenberg & Hansson 1991, s. 93–116 (s. 93–95 introduktion av Anders Palm, s. 96–116 J. Culler: ”Litterä r kompetens”).
Se vidare Brodie 2001, s. 427–432; Envall 2010, s. 76, 81.
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tertextualitet’ kan leda till att det fö rhå llande som lä saren upprä ttar mellan primä rtext och intertext blir otydligt och helt och hå llet underkastat
lä sarens intentioner. 93 Som lyrikforskare konstaterar Lars Elleströ m att
det ä r (relativt) lä tt att undersö ka textsamband som grundas på explicita
omnä mnanden eller citat, men ”i andra fall må ste man fö rlita sig på så begrä nsade och slumpartade ting som egen belä senhet och intressen samt
tidigare forskningsresultat.”94 Som lä sare och forskare riskerar jag alltså
att dels ö verbetona samband jag upptä cker, dels fö rbigå signaler som jag
inte har fö rutsä ttningar att uppfatta. Så dana risker fö rsö ker jag minimera
genom att behå lla fokus på primä rtexten och minnas att den rymmer ett
ö verflö d av mening som inga enskilda tolkningar fö rmå r uttö mma.
I sin kritik av ö vertolkningar grundade på dels en fö restä llning om en
avgö rande ’fö rfattarintention’, dels ett framhä vande av lä sarens makt i en
urskillningslö s ’lä sarintention’ hä vdar litteraturvetaren, filosofen och fö rfattaren Umberto Eco ’textens intention’: det att en text ä r outtö mlig och
kan tolkas och kontextualiseras på olika sä tt innebä r inte att den kan tolkas hur som helst.95 Torsten Petterssons resonemang om litteraturtolkning och ’den bö jliga texten’ visar i samma riktning. Den litterä ra textens
meningsskapande kapacitet ä r outtö mlig. Dä rfö r kan en och samma text få
tolkningar som inte passar ihop sinsemellan, ä ven om tolkningarna var fö r
sig skulle vara adekvata. Fö r att undgå godtycke sö ker man kriterier fö r att
avgö ra om en tolkning ä r rimlig: stö d i texten, kontextualisering som vidgar fö rstå elsen av texten, språ kbrukskonventioner.96 Insikten om den litterä ra textens outtö mlighet gä ller sä rskilt, vill jag tillä gga, poesi dä r varje
ord och mellanrum ä r betydelsebä rande tillika med faktorer så som klang
och rytm.
Genom att relatera texten till intertexter och kontexter uppnå r lä saren
och forskaren ett bredare perspektiv med ytterligare belysning av tematik
och motiv som frilä ggs i textanalysen. Till intertexter som tas in i min behandling av von Schoultz dikter hö r (vid sidan av hennes andra texter) bibeltexter, psalmer, andliga så nger, uppbyggelsetexter och i nå gon må n
skö nlitterä ra texter av andra fö rfattare.
Bibeln och psalm- och så ngdiktningen som intertextuella resurser presenteras nä rmare nedan i detta avsnitt. De erbjuder nä mligen ett kvanti93
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Pettersson B. 2009, s. 28.
Elleströ m 1992, s. 39.
Eco 2001, s. 23-25, 42-43, 63-65, 78, 88: ”Between the mysterious history of a textual
production and the uncontrollable drift of its future readings, the text qua text still
represents a comfortable presence, the point to which we can stick.”
Pettersson T. 2002, kapitlen ”Litteraturtolkningens natur”, s. 51–61, och ”Den bö jliga
texten. På vä g mot en pluralistisk realism”, s. 63–84; s. 59: vi kan inte ”faststä lla grä nserna fö r acceptabla tolkningar, men det ä r mö jligt att se nä r grä nserna har ö verskridits.”
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tativt omfattande och kvalitativt relativt tydligt fö rrå d av intertexter. Vidare anger jag kä llorna fö r uppbyggelsetexter av den franske biskopen och
skriftstä llaren François Fé nelon. Hans texter ä gnas sä rskild uppmä rksamhet på grund av att jag har funnit ö verraskande starka samband. I fö ljande
kapitel behandlas bibeln, så ngerna och Fé nelon ytterligare som delar av
fö rfattarskapets religiö sa bakgrundskontext.
I de mera detaljerade intertextuella och kontextuella resonemangen i
samband med diktanalyserna inkluderar jag ä ven annan uppbyggelselitteratur samt skö nlitteratur. De presenteras inte separat hä r eftersom jag anvä nder dem mera sporadiskt. I frå ga om skö nlitterä r intertextualitet – ett
områ de som otvivelaktigt skulle erbjuda intressanta belysningar av von
Schoultz lyrik – rä knar jag dessutom med att forskare med en bredare litteraturhistorisk kunskap har stö rre fö rutsä ttningar att upptä cka och undersö ka det områ det.
Bibeln som intertextförråd

I frå ga om von Schoultz texter framstå r i må nga fall bibeln och i kristen
tradition formulerade bö ner, trosbekä nnelser, så nger och rituella formler
som viktiga intertexter. Redan en fö rsta genomlä sning av hennes dikter
gö r det mö jligt att upptä cka rikligt med allusioner till texter frå n bibeln
och andra kä llor, så vä l tydligt avgrä nsade citat som vidare och vagare anspelningar. Må nga av dikternas bilder och konkreta motiv kan också å terfinnas i så dana intertexter eller i en vidare kristen kontext. Dessutom finns
det i vissa dikter stö rre, ö vergripande teman som kan fö rbindas med en
kristen tradition (så som ’genom dö d till liv’ och ’bejaka sin kallelse’); dä rmed inte sagt att så dan tematik skulle fö rekomma enbart i en kristen kontext. En del dikter ä r formulerade som bö ner till en gudomlig motpart. I
vissa dikter kan man notera en ’biblisk’ klang som på minner om Psaltarens texter (exempelvis i ”Sju drö mmar” VI i boken Nätet, 1956). En kategori som så små ningom vä xer fram (frå n och med Nattlig äng 1949) utgö rs
av ekfraser, det vill sä ga texter som gestaltar existerande bildkonstverk
och jagets mö te med dem. Bland dessa finns ä ven framstä llningar av Kristus, jungfru Maria och helgon. Dikter som berö r existentiell och religiö s
problematik sammanfö rs i en del av diktsamlingarna till separata avdelningar, men det hindrar inte att material frå n kristen tradition ä ven integreras i andra texter.
Bå de i fö rä ldraskildringen Porträtt av Hanna (1978) och i den bandade
intervjuserie som Inga-Britt Wik gjorde fö r Svenska litteratursä llskapet i
Finland 1991 konstaterar von Schoultz att hon redan som elvaå ring var
mycket vä l fö rtrogen med bibeln på grund av familjens fromhetsutö vning
och de sammankomster och bibelstudier som hö lls i barndomshemmet. I
intervjun nä mner hon parallellism och ett retoriskt tonfall i en del dikter
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som å terklanger av gammaltestamentliga texter. Bibelberä ttelser har
också anvä nts till nå got hon kallar ”fö rbiblingar” av mä nskliga situationer.
Med beklagande konstaterar hon, att mä nniskor inte kä nner till bibeln så
vä l lä ngre: det gö r att associationer inte lä ngre kan tas fö r sjä lvklara.97 Liknande tankegå ngar framfö rs också i en tidningsintervju frå n 1970-talet. I
den nä mner hon dessutom sin fascination infö r Gamla testamentets ”djupt
mä nskliga historier” och rika bildsprå k. Nya testamentet framstä lls som
en mera problematisk textsamling genom att hon anvä nder ordet ”ö verdos” på tal om erfarenheterna i barndomshemmet. Hon lyfter
fram det uppfriskande i att lä sa en modern ö versä ttning på vardaglig engelska ”som gjorde texten frisk och nä rvarande. Dammet blå stes bort.”98
Hä r kan ä nnu tillä ggas, att bibliska berä ttelser anvä ndes i den finlä ndska
skolans religionsundervisning samt vid morgonsamlingar och terminsavslutningar under hela den tid von Schoultz var skolelev, lä rarstuderande
och lä rare, det sistnä mnda i bland annat modersmå l (svenska) och religion.99 Bibeln utgö r alltså en vä sentlig del av von Schoultz litterä ra och religiö sa fö rrå d. Fö rfattaren framstå r som en bå de erfaren och medveten bibelanvä ndare, ä ven medveten om det bibliska språ kets kapacitet att influera det egna språ ket på olika sä tt som fö rst senare upptä cks.
Jag kan givetvis inte gö ra ansprå k på fullstä ndighet i frå ga om biblisk
intertextualitet i von Schoultz lyrik. Knappast lyckas jag lä gga mä rke till
allt som signalerar en anknytning till bibliska texter – men tillrä ckligt fö r
att lå ta texterna belysa varandra, och till och med locka till fö rnyad lä sning
och skä rpt uppmä rksamhet. Dessutom uppstå r ett konkret problem angå ende vilka textformer som ska anses mest relevanta. Bibeln har utkommit
i flera ö versä ttningar. Om fö rfattaren, fö dd 1907, var vä l fö rtrogen med bibeln redan som elvaå ring betyder det att mycket hade inhä mtats fö re den
svenska ö versä ttning som stadfä stes i Sverige 1917 och officiellt togs i
bruk i Finland 1928 (Bibeln 1917).100 Ett rimligt antagande ä r att man i
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von Schoultz 1978, s. 154–156, 162–163, 172–175; SLSA 1099 [Intervju 20.2, 20.3,
27.3 1991]; Envall 2010, s. 65–67.
Hö glund 1971. Det alltfö r bekanta, fö rbrukade och ’dammiga’ i bibliska och andra religiö sa texter problematiseras ä ven genom Ansa i Där står du, von Schoultz 1973, s.
80: ”Engå ng, efter en lä sning, hade Ansa brustit ut: Vad hedningarna ä r lyckliga! OÖ vermakten hade små lett, lite roat och medlidsamt. Men det var sant, Ansa var avundsjuk:
allt det hä r hade kunnat vara spä nnande och nytt, alldeles kolossalt mä rkvä rdigt. Om
man inte hade det fä rdigt i huvudet, om man inte visste fortsä ttningen på bibelsprå ket,
om man inte hade behö vt en vä ldig dammtrasa fö r att få fram glansen. Det blev inte
bä ttre av att Ansa hade ett eget litet Nya testamente dä r hon lovat lä sa ett stycke varje
dag. Hon blundade, gav det en chans att fö rä ndra sig, så g ner i boken på nytt: det var
precis likadant.”
Envall 2010, s. 72–73.
Det finlä ndska kyrkomö tesbeslutet att godkä nna den nya ö versä ttningen fö r kyrkligt
bruk nä mns i Gyllenberg 1942, s. 5.
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von Schoultz barndomshem anvä nde bå de nå gon variant av Karl XII:s bibel, till exempel den reviderade utgå van frå n 1870 (Biblia 1870), och den
nya officiella ö versä ttningen, mö jligen också andra. Den å lderdomliga texten i Karl XII:s bibel frå n 1703 byggde på den fö rsta svenska bibelutgå van,
det vill sä ga reformationsbibeln eller Gustav Vasas bibel frå n 1541, och
modifierades lä tt i senare utgå vor. Ett flertal ö versä ttningar av hela bibeln
och enskilda bibelbö cker utkom och spreds aktivt under den lå nga tid som
gick mellan de två officiella ö versä ttningarna 1703 och 1917.101
von Schoultz nä mner, att hon som barn hade få tt ett exemplar av Nya
testamentet av sin mor, och att hon fick ett nytt vid konfirmationen
(1924). 102 I berä ttelserna om Ansa samt i Porträtt av Hanna nä mns
ä ven ”Doré s bibel”, det vill sä ga bibeln i svensk ö versä ttning frå n 1870talet med illustrerande trä gravyrer av den franske konstnä ren Gustave
Doré .103 Texten i Doré s bibel ö versattes av exegetikprofessorn Hans Magnus Melin.104 I von Schoultz texter kan man urskilja element som kan anknytas till Bibeln 1917, men också till Doré s bibel med så vä l textformuleringar som bildframstä llningar. Andra bibelutgå vor kan inte heller uteslutas. Ett exempel på en formulering frå n tidigare ö versä ttningar ä r rubriceringen av inledningsavsnittet i den fö rsta upplagan av De sju dagarna, ”Det
begav sig”. Rubriken alluderar på inledningen av Luk. 2:1 i en ä ldre ö versä ttning: ”Det begaf sig i den tiden”.105 I de fall dä r bibelverser anvä nds i
Ansa och samvetet framstå r de ofta som blandningar av ä ldre och nyare
språ kvarianter samt egna, personliga formuleringar ur barnets perspektiv.106
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Gyllenberg 1942a, s. 29–32; Murray 1981, s. 55, 58, 88, 95, 102–104, 115, 121–125.
SLSA 1099 [Intervju 20.2 1991]; von Schoultz 1978, s. 175; 1999, s. 52. Novellernas
Ansa ä r fö rsedd med en egen bibel, som av citaten att dö ma omfattar å tminstone Nya
testamentet och Psaltaren: von Schoultz 1954, s. 112–113.
von Schoultz 1973, s. 116; 1954, s. 107, Ansa ser ”Doré s feta bibel”; von Schoultz 1978,
s. 178: ”Inget barnbarn kan vä l glö mma sö ndagseftermiddagarna på pellingeudden
nä r mormor satte sig på trä dgå rdsstolen under alarna och tog fram den stora grö na
bilderboken, Doré s bibel, och bö rjade berä tta om Daniel i lejongropen. Då blev hon
dramatisk och hemlighetsfull, barnbarn och bibel var nå nting hon aldrig trö ttnade på .”
Doré s bibel nä mns också i von Schoultz 1987, s. 5–6.
(Paul-)Gustave Doré , 1832–83, verkade med stor framgå ng fr.a. som illustratö r.
Hans stil representerar romantisk klassicism och beskrivs som ymnig, bisarr och dramatisk. Till de verk han illustrerat hö r Rabelais’ Gargantua (1854), Dantes Inferno
(1861), Perraults Gåsmors sagor (1862), bibeln (1866). The New Encyclopædia Britannica, vol. 4 2002, s. 185; Nationalencyklopedin 1991, band 5, s. 100.
Murray 1981, s. 112, 118-119.
von Schoultz 1942, s. 11; Biblia 1870; jfr ”Och det hä nde sig vid den tiden”, Bibeln 1917.
Se t.ex. von Schoultz 1954, s. 112–113, dä r Ansa rå dfrå gar bibeln: ”nu nä r Ansa slog
upp den kom den med: Den ene tilltror sig att ä ta vad som helst, men den som ä r svag,
han ä ter grö nsaker. Men den besinnade sig och gav vad den skulle: I mitt trå ngmå l
å kallade jag Herren och han svarade och stä llde mig på rymlig plats. Herren stå r mig
bi, jag skall icke frukta; vad kunna mä nniskor gö ra mig?” Jfr Rom. 14:2: ”Den ene har
tro till att ä ta vad som helst, under det att den som ä r svag allenast ä ter, vad som vä xer
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I dikterna sker anknytningar till så vä l stö rre texthelheter som mindre
detaljer, och anvä ndningen av bibliskt textmaterial ä r associativt kombinerande. Dä rfö r har det i arbetet visat sig fruktbart att också ta fasta på enskilda ord som signalerar en biblisk kontext. Granskningen av signaler
som jag fö rst uppfattat som svaga och tillfä lliga har flera gå nger berett mig
ö verraskningar genom att leda fram till ovä ntat tydliga fö rbindelser. Jag
anvä nder mig i fö rsta hand av Bibeln 1917. Dess formuleringar anvä nds så
pass ofta i von Schoultz texter att det ä r rimligt att anta att dess textvariant
erbjuder ett tillrä ckligt jä mfö relsematerial. Anvä ndningen av Bibeln 1917
underlä ttas dessutom av att det finns konkordanser och uppslagsverk som
utgå r frå n dess svenska vokabulä r.107 I frå ga om dikter utgivna efter 1981
har jag ä ven konsulterat den nya svenska ö versä ttningen av Nya testamentet som utkom det å ret.
Annat kristet traditionsmaterial

Beträ ffande annat textmaterial frå n kristen tradition finns det i dikterna
anknytningar till kä nda bö ner så som ”Fader vå r” (som finns bå de i Nya
testamentet och annat material så som katekeser och kyrkohandbö cker)
och ”Gud som haver barnen kä r” (vars kä llor tycks finnas i muntlig tradition snarare ä n i skrivna texter), samt en del psalmer och andliga så nger.
Som intertexter anvä nder jag texter ur den svenska psalmboken fö r den
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: Psb 1886 utgiven med psalmer
numrerade 1-500 och kompletterad med psalmer numrerade 501-663 i
tillä gget som antogs 1928 (i hä nvisningar till de senare anges Psb
1886/1928 som kä lla), Psb 1943 samt i nå gon må n Psb 1986. Dessutom
anvä nder jag den vä ckelsekristet prä glade så ngsamlingen Andliga sånger
och psalmer (ASPs, 6 uppl. 1925, 1900¹). I von Schoultz’ texter finns det
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på jorden.” Ps. 118:5–6: ”I mitt trå ngmå l å kallade jag Herren, och Herren svarade mig
och stä llde mig på rymlig plats. Herren stå r mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna
mä nniskor gö ra mig?”
Se vidare ”Så lä nge jag teg” i von Schoultz 1954, fr.a. s. 183–184, 189–191, 194. Ps. 32 ä r
hä r central. Den citeras dels enligt Bibeln 1917 (men med fraserna i annan ordningsfö ljd), dels med å lderdomligare former. Dessutom vä vs barnets upplevelser in med en
stilmä ssigt motsvarande språ klig form i en kombination av fö rtvivlan och komik, t.ex.
s. 189: ”Min livssaft fö rtorkades så som genom sommarhetta. Sela. / Och solen rö rde
sig inte lä ngre ur flä cken, den bara stod rakt ovanfö r och pressade sig ö ver mö ssan. /
Och mö ssan har bö rjat glö da. Sela. / Så lä nge jag teg var din hand tung ö ver mig. / En
hand som berget, med naglar som klipphä llar, med lavar på fingrarna. Sela. / Inte ens
kä rret vill gö mma, uppifrå n syns man också i ett kä rr. / Om Gud vill å t en. Sela.” Jfr Ps.
32:3–4: ”Så lä nge jag teg, fö rsmä ktade mina ben vid min stä ndiga klagan. Ty dag och
natt var din hand tung ö ver mig; min livssaft fö rtorkades så som av sommarhetta. Sela.”
Ang. bibelbruket, se vidare kapitel 2.
I mitt arbete har jag haft stor hjä lp av Bensow 1978 (9 uppl., 1949¹). AÄ ven Svenskt
bibliskt uppslagsverk 1962, 1963 har visat sig anvä ndbart.
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nä mligen hä nvisningar till psalmer och så nger som ingå r i dem.108 I notapparaten i kapitlen med diktanalyser anges psalmer och så nger med inledningsrad och numrering enligt de bö cker som fanns utgivna vid publiceringen av de dikter som behandlas. Uppgifter om textfö rfattare och tillkomstå r hä mtas dock frå n Psb 1986 dä r det ä r mö jligt, i annat fall frå n respektive så ngsamling; informationen saknas fö r en del av så ngerna i ASPs.
I ä nnu hö gre grad ä n i frå ga om biblisk intertextualitet ä r jag hä r hä nvisad
till min egen kunskap och fö rmå ga att uppfatta mö jliga samband. Den
svensksprå kiga samlingen Andliga sånger och psalmer har dessutom, så vitt jag upptä ckt, inte ä gnats nå gon separat studie inom teologisk (hymnologisk) forskning.
Vidare fö rekommer i en del dikter anknytningar till rituella formler,
så som formuleringar vid jordfä stning (Evangelii- och bönebok […] 1913
och senare kyrkohandbö cker). Olika former av religiö s praxis, så som bö n,
andakt, syndabekä nnelse och fö rlå telse, nä mns eller aktualiseras i texterna på olika sä tt. Hä r sö ker jag så vä l intertextuella som kontextuella anknytningar. Det samma gä ller ä ven etisk tematik. Ytterligare aktualiseras
bildframstä llningar i samband med analyser av vissa dikter.
På ett par stä llen i Porträtt av Hanna nä mns ”Fenelon” som en del av
moderns lektyr fö r egen uppbyggelse och mö jligen också fö r gemensamma andakter. 109 Namnet hä nvisar till den franske romersk-katolske
biskopen François de Salignac de la Mothe-Fé nelon (1651–1715). I sitt
omfattande skriftstä llarskap utarbetade han bland annat skrifter om det
andliga livet vilka fö refaller ha varit rä tt allmä nt spridda. Exakta verk
anges inte i Porträtt av Hanna, inte heller på vilket språ k de var avfattade.
Av den ö vriga skildringen framgå r att Hanna Frosté rus-Segerstrå le behä rskade franska rä tt vä l. I diskussionen av vissa dikter tar jag in texter av
Fé nelon, men kan givetvis inte veta om just dessa texter var bekanta fö r
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Se t.ex. von Schoultz 1954, kapitlet ”Hosianna”, dä r den så benä mnda så ngen, nr 309 i
ASPs 1925, ä r central. I texten nä mns ä ven på s. 88 ”dö dspsalmen” ”O mä nska, har du
ock vä l betä nkt”, i von Schoultz 1973, s. 82, omnä mnd som ”den svarta psalmen frå n
morgonbö nerna i skolan” (Psb 1886, nr 324; Psb 1943, nr 416). I kapitlet ”Kå lrotslå da”,
von Schoultz 1954, s. 127, infogas ”Vå r Gud ä r oss en vä ldig borg” i skildringen (Psb
1886, nr 116; Psb 1943, nr 151), liksom ”Bred dina vida vingar” i von Schoultz 1973,
s. 84–85 (ASPs 1925, nr 85; Psb 1886/1928, nr 642; Psb 1943, nr 565) och ”Hela vä gen
gå r han med mig” i von Schoultz 1992, s. 131 (ASPs 1925 nr 485, Psb 1986 nr 395). I
Porträtt av Hanna (1978, s. 155) nä mns ”Tiden ä r så kort” (ASPs 1925 nr 49)
och ”så ngerna ur de bruna små bö ckerna i hö rnskå pet”. Beskrivningen passar in på
Andliga Sånger och Psalmer I 1900, en hä ftad textupplaga av samlingens fö rsta del, dvs.
så ngerna nr 1–90. Formatet ä r 9x12,5 cm och pä rmen grå brun. Så ngen ”Blott en dag”
nä mns i von Schoultz 1973, s. 77. Den ingick med nr 293 i den evangeliska vä ckelserö relsens så ngbok Sionsharpan 1937 (1874¹), och togs in i Psb 1943, nr 320.
von Schoultz 1978, s. 21, om skiftande sö ndagslä sning s. 155. Se ä ven von Schoultz
1973, s. 14: ”Fenelons postilla som ligger på sä ngkammarhyllan tillsammans med
Lundgrens Kö ksvä xter.”
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von Schoultz. Med utgå ngspunkt i diktanalyserna sö ker jag samband på
textplanet.
Delar av Fé nelons uppbyggelseskrifter har sammanstä llts i olika utgå vor och ö versä ttningar. Den fö rsta svenska ö versä ttningen, Den heliga wisheten, utgavs av prä sten John Ternstedt å r 1878.110 Liksom den andra, utö kade upplagan 1881 och den svenska utgå van 1930 och 1954, Kristliga
råd och betraktelser, bygger den på ett urval gjort fö r en protestantisk lä sekrets av den schweiziske religionsfilosofen Ernest Naville, Le Christianisme de Fénelon 1873. Utö ver publikationerna frå n å r 1873 och 1881 har
jag också anvä nt en ä ldre urvalsutgå va sammanstä lld som andliga rå d fö r
alla dagar i en må nad, Manuel chrétien […] 1787.111 Den ingå r i det finlä ndska Nationalbibliotekets Monrepos-samling med bö cker frå n biblioteket på herrgå rden Monrepos (Viborg), hemvist fö r Paul Nicolay som presenteras nä rmare i nä sta kapitel. Dessutom har jag konsulterat den vetenskapliga samlingsutgå van frå n å r 1983, Œuvres I.
***

Som avslutning på resonemanget om intertextualitet vill jag ä nnu framfö ra
att det vä gledande i det intertextuella studiet ä r primä rtextens språ kliga
uttryck fö r taktil erfarenhet. Jag sö ker alltså liknande vokabulä r i det intertextuella fä ltet. Dä rmed ä r de illustrativa sambanden lika viktiga fö r
diskussionen som de genetiska.
Studiet av intertextualitet innebä r kontextualisering genom att primä rtexten relateras till andra texter frå n andra sammanhang. Dä rigenom
vidgas lä sarens mö jligheter att fö rstå diktens ’vad’, och ä ven att uppfatta
dess ’hur’, exempelvis hur element frå n kristen tradition integreras i primä rtextens nya sammanhang genom att omformas, utnyttjas som fö rstä rkning eller ifrå gasä ttas – eller hur kristen tradition, exempelvis genom
psalmens och aftonbö nens genrer, bidrar till den språ kliga utformningen
av vissa dikter.

Kontext i historisk, litterär och religiös omgivning

Ett annat slag av kontextualisering som nä rmar sig idé historisk forskning
bestå r i att jag sö ker vä sentliga drag i ett historiskt, litterä rt och religiö st
110
111

Torsten Bohlin i fö rordet till Fé nelon 1954 (1930¹), s. 6.
Den fullstä ndiga titeln lyder Manuel chrétien ou reflexions saintes pour tous les jours du
mois, tirées des œvres spirituelles de Feu Monsigneur Fénélon, François de Salignac de la
Mothe.
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sammanhang fö r fö rfattarskapet.112 Så som jag nä mner i avsnittet om studiens disposition behandlar jag det hä r områ det mera utfö rligt i nä sta kapitel.
Fö r att teckna fö rfattarskapets historiska, litterä ra och religiö sa sammanhang anvä nds historiskt (samhä llshistoria, litteraturhistoria, kyrkohistoria) och biografiskt material. Nä r så dant material i vissa fall anvä nds
i diskussionen av diktanalyserna sker det fö r att genom kontextualisering
nå en fö rdjupad textfö rstå else.

112

Hættner Aurelius 1998, s. 35–40, 45–48.
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2. Författarskapets kontext i historisk, litterär
och religiös omgivning
I detta kapitel redogö r jag fö r en del av det som omgav Solveig von
Schoultz fö rfattarskap i historiskt, litterä rt och framfö r allt religiö st avseende. Jag gö r inte ansprå k på att ge en fullstä ndig bild av sammanhangen,
men lyfter fram och belyser vä sentliga drag som enligt min mening kan
utvidga fö rstå elsen av de litterä ra texter som jag behandlar. Framstä llningen inleds med nå gra korta samhä llshistoriska kommentarer fö ljda av
en mera detaljerad redogö relse fö r de religiö sa sammanhang som utgö r
en del av kontexten fö r von Schoultz fö rfattarskap. Det litteraturhistoriska
sammanhanget kommenteras till sist, infö r ö vergå ngen till diktanalyserna.
Fö r att kunna beskriva de nä mnda sammanhangen konsulterar jag
samhä lls- och litteraturhistorisk samt kyrkohistorisk forskning, levnadsteckningar ö ver religiö sa ledarpersoner samt von Schoultz biografi ö ver
modern, Porträtt av Hanna (1978). 113 Boken Porträtt av Hanna ger vä rdefull information om de religiö sa kretsar som von Schoultz fö rä ldrar rö rde
sig i, men den ä r samtidigt mycket personligt hå llen i frå ga om synvinkel
och språ k.114 Det skrivna porträ ttet av modern, bildkonstnä ren och porträ ttmå laren ”Hanna”, visar också nå got av dotterns, fö rfattarens, preferenser och betoningar. Språ ket har skö nlitterä ra kvaliteter – så kan vissa
element också å terfinnas i von Schoultz ö vriga litterä ra produktion. I den
senare boken Längs vattenbrynet (1992), en livshistoria sammanfogad av
reflekterande sjä lvbiografiska texter i en samtidigt fragmentarisk och
sammanhå llen litterä r form, å terkommer von Schoultz ä ven till barndomen, modersrelationen och religionernas roll i det mä nskliga livet. Sjä lvbiografiskt material och fiktion kombineras i bö ckerna om Ansa, Ansa och
113

114

Anvä ndningen av biografiskt material i kyrkohistorisk forskning diskuteras i artiklarna i Dahlbacka & Nordbä ck 2010. Hans Andreasson avslutar sin ö versikt av forskningen om Svenska Missionsfö rbundet med en på minnelse om att biografiskt material
inbjuder till bå de identifikation och tolkning, och dä rfö r stä ller krav på genremedvetenhet och kritisk distans hos forskaren. Andreasson 2010, s. 67. Kä llmaterialet fö r de
levnadsteckningar jag konsulterar (Langenskjö ld 1921, Wrede K. A. 1932, 1940, 1943,
Gulin H. 1944, Winquist 1944, Pietilä 1945) utgö rs av brev, dagbö cker, tal, bibelstudier
samt personliga hå gkomster. Sannfä rdighet och ett visst må tt av saklig distans eftersträ vas av fö rfattarna, men genom skildringarna gå r en ton av ö dmjuk beundran och
en ö nskan att framstä lla personerna som fö rebildliga mä nniskor i vilka Gud har kunnat verka.
Enligt litteraturforskaren Niemi, Juhani utgö r boken en finlä ndsk klassiker och fö regå ngare inom den biografiska romanens områ de och stå r genremä ssigt nä ra konstnä rsromanen. Niemi 2013a, s. 107.
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samvetet (1954) och Där står du (1973).115 I dem ingå r också element som
genom att sä ttas in i en religiö s (och historisk) kontext få r vä sentlig tillä ggsbelysning. Att ta in dem i min framstä llning gå r visserligen utö ver fokuseringen på ett urval dikter, men kan motiveras med att det bidrar till
fö rstå elsen av det religiö sa bakgrundssammanhanget fö r det fö rfattarskap dä r dessa dikter ingå r.
Avsikten med att beskriva de religiö sa sammanhangen ä r att precisera
den religiositet som ingå r i von Schoultz bakgrund genom att relatera den
till kyrkohistoriska fö reteelser och teologiskt tä nkande. Redan vid en
fö rsta genomlä sning av von Schoultz biografi ö ver modern, Porträtt av
Hanna (1978), framstå r den skildrade religiositeten nä mligen inte som nå gon allmä n kristendom – om det ö verhuvudtaget finns nå got så dant, vilket
jag betvivlar – utan som en kristen fromhet med mycket specifika drag.
Samtidigt ä r det viktigt fö r forskaren och lä saren att vara medveten om att
en mä nniska, hä r Solveig von Schoultz, ä r mera och annat ä n sin bakgrund.
Kä nnedom om sä rdragen ger dock tydligare referensramar fö r en stor del
av det kristna traditionsmaterial som anvä nds och bearbetas i den litterä ra produktionen.
Det bö r också sä gas att min avsikt inte ä r att fö rsö ka finna ett ursprung
eller en fö rklaring till det starka taktila inslaget i von Schoultz lyriska
språ k genom att undersö ka hennes religiö sa (eller samhä lleliga och litterä ra) bakgrund. Att frå ga varifrå n det taktila har kommit in i språ ket och
sö ka svar i en religiö s bakgrund skulle på sin hö jd leda till vaga spekulationer. I den utsträ ckning den religiö sa bakgrunden innefattar konkreta bibeltexter och andra religiö sa texter gä ller det som jag nä mner i inledningskapitlets avsnitt om intertextualitet, det vill sä ga att bå de genetiska och
illustrativa textsamband kan ge vä rdefulla bidrag till fö rstå elsen av en dikt.
Det taktila utgö r en vä sentlig del av von Schoultz poetiska egenart, och det
som jag undersö ker i diktanalyserna ä r – så som jag redogö r fö r i inledningskapitlet – den taktila fö rnimmelsens funktioner i lyrikens gestaltningar av jagets relation till Gud.
Jag lyfter fram tre faktorer i den religiö sa kontexten: bibelbruket, den
religiö sa avgö relsen samt helgelsen. De presenteras infogade i nå gra konkreta religiö sa sammanhang, det vill sä ga de frikyrkligt och allianskristet
115

I Antas 1995 karaktä riseras Ansa och samvetet och Där står du som sjä lvbiografisk
prosa jä msides med Längs vattenbrynet. Blandformen av litterä r fiktion och sjä lvbiografi i von Schoultz verk diskuteras vidare i Antas 2007, s. 9–12, 32–33: Tillsammans
med Porträtt av Hanna bildar de nä mnda verken ”en kvartett av sjä lvbiografiska texter”
(s. 32) dä r barndomens upplevelser gestaltas i nya versioner med olika tyngdpunkter
och i relation till samhä llsvä rderingar vid bö ckernas tillkomsttid. I frå ga om sjä lvbiografiskt skrivande visar de fyra bö ckerna enligt Antas (s. 33) ”en lå ng vandring frå n
stiliserad novellistisk fö rklä dnad till avskalad jagberä ttelse.” I bö ckerna om Ansa skildras upplevelserna ur protagonistens perspektiv konsekvent i tredje person singularis.
I Längs vattenbrynet anvä nds genomgå ende fö rsta person singularis.
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inspirerade vä ckelseströ mningarna som nå dde Finland vid slutet av 1800talet (i den framstä llningen inkluderas ä ven KFUK, Kristliga Fö reningen av
Unga Kvinnor), andliga uppbyggelseskrifter av den romersk-katolske biskopen François Fé nelon samt oxfordgrupprö relsen. De två fö rstnä mnda
på trä ffas, om ä n med mindre exakta benä mningar, i von Schoultz bok Porträtt av Hanna (1978), medan oxfordgrupprö relsen nä mns vid namn endast i de artiklar som von Schoultz skrev fö r tidskriften Astra under 1930talet. Fö r tiden efter lyrikdebuten 1940 gö r jag endast begrä nsade nedslag
i det vida religiö sa fä lt som har omgett fö rfattaren. Diskussionen om intertexter och kontextualisering fö rs vidare i samband med diktanalyserna.

Samhällshistoria: mellan två sekelskiften

Den mä nniska som skulle bli fö rfattaren Solveig von Schoultz fö ddes som
det å ttonde och sista barnet till bildkonstnä ren Hanna Frosté rus-Segerstrå le och lyceilektorn Albert Segerstrå le.116 Familjen bodde då i Borgå , en
små stad vid den finlä ndska sydkusten omkring 50 km ö ster om Helsingfors. Under stö rsta delen av sitt liv bodde von Schoultz i Helsingfors, dä r
hon verkade som lä rare och fö rfattare. Hennes livstid, 5.8 1907 – 3.12
1996, omspä nde nä stan hela 1900-talet. Utan att gå in på en detaljerad
beskrivning av de omfattande samhä lleliga processerna i Finland under
116

Albert Segerstrå le (Borgå 1861–1920 Borgå ) avlade filosofie kandidatexamen 1886
(huvudä mne grekiska) och teologie kandidatexamen 1893. Under å ren 1893–1895
var han t.f. lektor i religion och logik i Borgå lyceum och hö sten 1895 i AÅ bo svenska
klassiska gymnasium. Han prä stvigdes fö r den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
1897, och verkade dä refter som tillfö rordnad tredje komminister i Helsingfors två språ kiga fö rsamling 1897–1899 samt som tillfö rordnad predikant vid straffä ngelset i
Sö rnä s 1897. Med bö rjan hö sten 1897 verkade han ä ven som religionslä rare i Helsingfors svenska reallyceum. AÅ r 1899 anstä lldes han som lektor i religion, psykologi och
logik vid Vasa svenska lyceum, och vå ren 1902 utså gs han till motsvarande tjä nst vid
Borgå lyceum. Neovius 1908, s. 160; Colliander O. 1910, sp. 103–106, 119–120, 1075;
Rosenqvist 1923, s. 90. Albert Segerstrå le var ä ven aktiv i fö reningar så som det teologiska lö rdagssä llskapet (1896–1898) och KFUM (1898–) samt (under tiden i Borgå ) i
scoutrö relsen och skyddskå rsverksamheten. Veikkola 1969, s. 187–188; Kristliga föreningen af Unge Män, 1900, s. 57, 86, 88, 90; Rosenqvist 1923, s. 37–39, 47, 91; Schmidt
L. 2004, s. 70. Giftermå let med Hanna Frosté rus ingicks å r 1889. von Schoultz 1978, s.
137.
Johanna (Hanna) Frosté rus-Segerstrå le (Helsingfors 1867–1946 Borgå ) utbildade
sig till bildkonstnä r vid Finska konstfö reningens ritskola 1883–1887 samt under vistelser i Paris 1888–1890 vid Acadé mie Colarossi och Acadé mie Julian. Hon deltog i sin
fö rsta utstä llning 1886 och hö ll sin fö rsta separatutstä llning 1922. Mest kä nd blev hon
fö r sina må lningar av barn och gamla i hemmiljö , fö r porträ ttmå lningar, ofta utfö rda i
pastellteknik, och religiö sa motiv. Uppslagsverket Finland, https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-FrosterusSegerstraaleHanna (hä mtad 7.12 2019). Hon
deltog ä ven aktivt i religiö s verksamhet, bl.a. inom KFUK i Borgå . Borgå KFUK, å rsberä ttelse 1946 samt anteckningshä ften.
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detta sekel uppmä rksammar jag fö r det fö rsta framvä xande kvinnorö relse,
fö r det andra tilltagande sekularisering och fö r det tredje ö kande individualism som viktiga faktorer.117 Dessa tre kommenteras nä rmare hä r.
Med avseende på den fö rstnä mnda samhä llsfaktorn, kvinnorörelsen,
kan nä mnas att von Schoultz har kommenterat likheterna i att bå de hon
och hennes mor arbetade med att kombinera konstnä rligt skapande, yrke
och familjeliv. I varderas barndomshem betraktades det som sjä lvklart att
dö ttrarna skulle få utbildning. I frå ga om moderns lektyr på pekar von
Schoultz att den fö rutom andlig litteratur ä ven omfattade exempelvis
bö cker av Ellen Key, som rä knas till pionjä rerna inom den nordiska kvinnorö relsen.118
I ä ldre bedö mningar av von Schoultz texter betonas ofta ett utprä glat
kvinnligt drag som fö ljer de rå dande kö nsrollsmö nstren, medan senare
beskrivningar ä r mera nyanserade och problematiserande, och ä ven ser
henne som en nyskapande fö regå ngare i gestaltningen av kvinnors och
barns erfarenheter.119 Så beskriver Merete Mazzarella henne som kvinnofö rfattare lå ngt innan den nya kvinnorö relsen och kvinnolitteraturen
trä dde fram, och Michel Ekman karaktä riserar henne som ”feminist innan
feminismen fick sitt namn”. 120 von Schoultz har sjä lv deltagit i diskussionen och till exempel granskat sina kvinnliga novellgestalter med avseende på deras beroende och sjä lvstä ndighet i relationer till mä n.121 Bland
hennes dikter finns ä ven nå gra som porträ tterar konstnä rshustrur och
kvinnliga konstnä rer.122
117
118

119

120

121
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Se Pettersson 2001a, dä r fenomenet ’modernitet’ beskrivs enligt fyra utvecklingslinjer,
dvs. industrialisering, demokratisering, sekularisering och subjektivering.
von Schoultz 1978, s. 7, 32, 81–82, 122–123, 136–140, 169, 172. Ellen Key (Sverige,
1849–1926) verkade som pedagog, fö rfattare och resande fö redragshå llare, och fö resprå kade bl.a. yttrandefrihet och kvinnlig rö strä tt. Individen sattes i centrum i en liberal samhä llssyn som omfattade bå de socialistiska och konservativa idé er. Borgerlig
moral och ä ktenskapssyn kritiserades. Key tog avstå nd frå n kristendomen och bekä nde sig i stä llet till en ’livstro’. Hon hä vdade en kvinnlig sä rart kä nnetecknad av en
sä rskild fö rmå ga till empati och omsorg, och anså g den nö dvä ndig fö r att fö rä ndra
samhä llet. Boken Barnets århundrade (1900) ä r hennes mest kä nda verk. Nationalencyklopedin 1993, band 10, s. 583–584. Frå n Key hä rstammar termen ’samhä llsmoderlighet’. Den anvä nds om von Schoultz gestaltning av en moderlighet som innebä r ”att
unna, omfatta, ha ansvar – också fö r mannen” i Stenwall-Albjerg 1992, s. 17.
Holmqvist 1951, s. 188; Stormbom 1967, s. 511, 514; Hedlund 1978, s. 191–192; Mazzarella 1985, s. 139; Wik 1991; Grønstøl 1996, s. 515; Ekman 2000, s. 149; 2000c, s.
239; Mö ller-Sibelius 2007, s. 17–18, 47–49. Fö r en mera problematiserande diskussion, se Ahola 1989, Mö ller-Sibelius 2010, Malmio 2010a.
Mazzarella 1985, s. 139; Ekman 2000b, s. 239.
von Schoultz 1972. Se ä ven hennes bidrag i Finlandssvenska kvinnor skriver, Sundgren
1985, s. 149: ”Få ting har angå tt mig så mycket som kvinnornas yttre och framfö r allt
inre frigö relse.”
T.ex. dikterna ”Fru Bach”, ”Kä the Kollwitz” (1986, s. 44, 47), ”Fredrika” I, II (1994, s.
53–54).
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I von Schoultz skildring av fö rä ldrarna och sä rskilt modern i Porträtt
av Hanna (1978) nä mns fö rutom nå gra av moderns kvinnliga konstnä rskolleger ä ven kvinnor i aktiva och ledande positioner inom religiö s verksamhet, så som Mathilda Wrede och Louise af Forselles. Den verksamhet
de medverkade i hade en stor del av sina inspirationskä llor i den så kallade
frikyrkliga vä ckelsen.
I kyrkohistorisk forskning har man noterat att det mot bakgrunden av
tidens kö nsroller i samhä llet och i den evangelisk-lutherska kyrkan var på fallande må nga kvinnor som gick in i uppgifter som ledare och fö rkunnare
i de vä ckelserö relser som nå dde Finland i slutet av 1800-talet. Mö jliga fö rklaringar kan sö kas dels i den framvä xande kvinnorö relsen, dels i inspirationen frå n angloamerikanska vä ckelserö relser som betonade att kvinnorna var bå de berä ttigade och fö rpliktade att ta del i arbetet. Vidare hade
de aktiva kvinnorna i Finland genom sin samhä llsklass och utbildning redan få tt en viss trä ning i sjä lvstä ndighet, ansvarstagande och ledarskap.
De kvinnor som hade utbildat sig till lä rare fö rblev ofta ogifta och var sjä lvfö rsö rjande. Enligt lagstiftningen frå n 1860-talet var ogifta kvinnor som
fyllt 25 å r myndiga med ekonomiskt ansvar och rä tt att sjä lvstä ndigt fatta
beslut om sina egna angelä genheter.123
Den andra nä mnda faktorn i samhä llsfö rä ndringen, sekularisering, ’fö rvä rldsligande’, ges som begrepp nå got olika innebö rder inom
forskningen.124 Kyrkohistorikern Stefan Gelfgren beskriver sekularisering
som ett icke-deterministiskt hä ndelsefö rlopp varigenom religionens stä llning i samhä llet fö rä ndras:
Det ä r en utveckling som under det sena 1800-talet ledde till att en tidigare kollektivt uttryckt religiositet kom att bli ett individuellt, frivilligt valbart alternativ. Den individuella trosö vertygelsen blev mö jlig att
vä lja, i ett val som stod mellan andra religiö sa eller icke-religiö sa ö vertygelser, ideologier och livsstilar. Det var en valsituation som tidigare
inte fanns.125

Fö rä ndringsprocessen under den senare delen av 1800-talet sammankopplas med de stora samhä llsfö rä ndringarna (industrialisering, urbanisering) som medfö rde att mä nniskor brö t upp frå n sina tidigare sammanhang, framvä xten av en naturvetenskapligt och rationalistiskt underbyggd
123
124
125

Juva 1960, s. 113–120; Jallinoja 1983, s. 32–41, 61–65; Wejryd 1984, s. 130; Helander
1987, s. 33–35; Hä melin – Peltoniemi 1990, s. 11–12; Halonen 1996, s. 11; Antikainen
2006, s. 11–13, 17–20, 56–57, 60.
En genomgå ng av diskussionen finns i Stefan Gelfgrens avhandling om Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen i Sverige, Gelfgren 2003, s. 27–36.
Gelfgren 2003, s. 34, citat s. 36.
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livsfö rstå else, och, nä ra fö rbunden med den, den nya exegetiska forskningen, bibelkritiken.126 Den finlä ndska intelligentians tilltagande distansering frå n den evangelisk-lutherska kyrkan under 1800-talet ses som ett
tydligt uttryck fö r sekulariseringstendenserna. AÄ ven arbetarrö relsen under det tidiga 1900-talet hade tydliga kyrkokritiska drag.127
Den tredje faktorn, individualism och dä rmed beslä ktad subjektivitet,
ingå r i så vä l sekulariseringen som de religiö sa strö mningarna kring sekelskiftet och den litterä ra modernismen, som jag å terkommer till lä ngre
fram. Gelfgren argumenterar fö r att 1800-talets vä ckelse kan ses som en
del av sekulariseringen i och med att den betonade den personliga ö vertygelsen, och dä rmed bidrog till subjektivering och relativisering:
Utvecklingen innebar alltså att kristendomens stä llning som den enda
objektiva sanningen underminerades, och istä llet ö ppnades en vä g mot
en relativisering och subjektifiering av den kristna tron. I en mer
heterogen situation kom också individuell ö vertygelse och tro genom
personlig omvä ndelse att betonas, vilket vä ckelserö relserna gjorde. Nä r
religiö s tro baserades på personlig ö vertygelse, i en miljö med ett flertal
valmö jligheter, introducerades också ett tvivel på den egna ö vertygelsen. Vä ckelsekristendomen bidrog dä rfö r till att religionen problematiserades och relativiserades. Dä rfö r utgö r 1800-talets vä ckelse ett element i sekulariseringsprocessen, enligt den definition som anvä nds
hä r.128

Den individuella ö vertygelsen framstå r som central i de religiö sa bakgrundssammanhang som aktualiseras i von Schoultz fö rfattarskap. I fö ljande underavsnitt gå r jag in på framträ dande sä rdrag i dem.

Religiösa sammanhang präglade av bibeln, avgörelsen
och helgelsen

Presentationen av sä rdrag i den religiö sa bakgrundskontexten har tre huvuddelar. Den fö rsta samlas kring bibelbruket, den andra kring beto126

127
128

Pettersson T. 2001a, s. 33–36. Sekularisering beskrivs, s. 33, som en process, dä r ”kristendomen som det vä sterlä ndska samhä llets dominerande vä rldsfö rklaring och vä rderingsgrund utmanas och stegvis ersä tts av en naturvetenskapligt baserad vä rldsbild
och inomvä rldsligt motiverad moral.” I jä mfö relse med Gelfgrens beskrivning kan man
se drag av determinism i Petterssons formulering av en process som framskrider ”stegvis” mot en fö rä ndrad situation. Enligt Gelfgren kan man inte hä vda att religionen skulle fö rsvinna (eller med Petterssons ordval ’ersä ttas’) – men den fö rä ndras
(och kan t.o.m. intensifieras) i en situation dä r individen kan vä lja mellan konkurrerande vä rldsfö rklaringar och vä rderingsgrunder. Gelfgren 2003, s. 34–36.
Rosenqvist 1946, s. 55.
Gelfgren 2003, s. 35.
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ningen av den religiö sa avgö relsen, och den tredje kring synen på helgelsen med dess stä ndiga sjä lvrannsakan. 129 Framstä llningen samlas kring
dessa teman och fö ljer dä rfö r inte alltid en strikt historisk kronologi. Eftersom jag frä mst sö ker kontextuellt relevanta faktorer med utgå ngspunkt
i de dikter som analyseras utelä mnas så dant som i och fö r sig skulle ge
ytterligare kunskap om de religiö sa bakgrundssammanhangen men som
ä r svagare aktualiserat i just detta diktmaterial. Jag gå r inte heller i nå gon
stö rre utsträ ckning in på bakgrund och utveckling fö r de olika religiö sa
rö relser som nä mns. En bredare skildring skulle ha sin egen relevans men
den skulle ta fö r stort utrymme och fö ra alltfö r lå ngt frå n avhandlingens
fokus på de dikter som behandlas.

Läsa bibeln

Bibelns betydelse som ett centralt fö rrå d fö r texter och språ k i von
Schoultz fö rfattarskap behandlades i inledningens avsnitt om intertextualitet. I fö religgande avsnitt redogö r jag nä rmare fö r bibeln som en del av
det kontextuella fö rrå det. Fö r att skissera bakgrunden bö rjar jag i nå got
som kan te sig avlä gset men som ä ndå har en viss kontextuell relevans, det
vill sä ga det kyrkliga fö rnyelsearbetet som ä ven innefattade bibelspridning under 1800-talet.
Kyrkliga reformer: laglig lekmannapredikan, mera bibelkunskap

I syfte att vitalisera den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under den
senare delen av 1800-talet initierades flera reformer. En grundligt fö rnyad
kyrkolag trä dde i kraft 1870. Genom den garanterades den lutherska kyrkan en starkare sjä lvstä ndighet i fö rhå llande till statsmakten. Betydelsefullt fö r den fortsatta religiö sa aktiviteten var att det så kallade konventikelplakatet (avgivet 1726) avskaffades. Dä rmed fick lekmä n frihet att inte
bara leda husandakt fö r den egna familjen och tjä nstefolket i hemmet utan
också leda privata andaktsmö ten utanfö r det egna hemmet. Dessutom utvecklades sö ndagsskolarbetet frå n undervisning inriktad på lä skunnighet
och kristendomskunskap till kristen fostran och evangelisation i form av
bibelfö rklaringar och andakter som ä ven kunde omfatta vuxna deltagare,
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Gelfgren gö r en delvis liknande indelning i sin presentation av det religiö sa innehå llet
i de traktater som EFS distribuerade: bibel, omvä ndelse och aktivism. Indelningen utgå r frå n David W. Bebbingtons beskrivning av brittisk evangelikal vä ckelse som fokuserad kring bibeln, Jesu korsdö d, omvä ndelsen och aktivismen. Med ’aktivism’ avses ”en vilja att frä lsa andra”. Gelfgren 2003, s. 108 (citat)–110, 113–120, med hä nvisning till Bebbington, not 20, s. 233: ”Evangelicalism in Modern Britain: A History from
the 1730s to the 1980s (London, 1989), s. 3–17.”
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och i hö gre grad leddes av kvinnliga sö ndagsskollä rare. 130 I Porträtt av
Hanna skildras en del av den sö ndagsskolverksamhet som Hanna
Frosté rus (Frosté rus-Segerstrå le) utö vade. 131 Arbetssä ttet visar tydliga
drag av den så kallade ’nya’ sö ndagsskolan.
Inom den lutherska kyrkan bö rjade man grunda diakonissanstalter
och arbeta fö r att organisera så vä l yttre som inre mission. Med inre mission avså g man arbete fö r att ”befrä mja kristet liv och att ä gna sig å t omvå rdnaden av fö rä ldralö sa, sjuka, nö dstä llda, sedligt fallna, få ngar och ur
fä ngelse frigivna.”132 Dessa arbetsformer kan också betraktas som motå tgä rder mot begynnande sekularisering. Liksom sö ndagsskolverksamheten fö rverkligades de i bå de samarbete och konkurrens med frikyrkligheten som hö ll på att etablera sig i landet.133 Modeller hä mtades frå n motsvarande arbete i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Brittiska och utlä ndska bibelsä llskapet fortsatte sina insatser fö r att trycka och sprida
biblar, bibeldelar och traktater på flera språ k, dä ribland svenska, finska
och ryska. Verksamheten bidrog ä ven till att lekmannapredikan blev mera
utbredd.134 Spridning av bibeldelar, traktater och annan uppbyggelselitteratur – och lekmannapredikan som i sin praxis tä njde de formella, lagliga
ramarna – hade redan tidigare på gå tt inom de ä ldre vä ckelserö relserna i
Finland.135
Nö dvä ndigheten av stö rre bibelkä nnedom inskä rptes frå n kyrkligt hå ll.
Frå n och med den senare delen av 1800-talet vann den tyske teologen Johann Tobias Becks tankar insteg bland finlä ndska prä ster och universitetsteologer. I centrum fö r hans synsä tt stä lldes bibeln, uppfattad som Guds
auktoritativa uppenbarelse, och en kristendomstolkning dä r moralen och
samvetet betonades. Den enskilda mä nniskans ’på nyttfö delse’ anså gs avgö rande. Den skulle innebä ra en hjä rtats fö rnyelse, ett nytt sinnelag och
dä rmed en fö rnyelse av tro och liv. De så ’på nyttfö dda’ bildade kyrkans
egentliga kä rna. 136 Kyrkohistorikern Eino Murtorinne på pekar att den
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Juva 1960, s. 71–72, 90–96, 223, 232–235, 407; Kansanaho 1960, s. 205–208, 228–
257; 1988, s. 18–21, 25, 30–40.
von Schoultz 1978, s. 71–74, 80. Hanna Frosté rus-Segerstrå le utarbetade ä ven bildoch textmaterial fö r sö ndagsskolverksamheten. Kansanaho 1988, s. 49, 94.
Schmidt W. 1940, s. 265–268, citat s. 266; Westin 1956, s. 251; Kansanaho 1960, s. 228;
1988, s. 9–10, 18–20, 25, 31–38, 94; Wejryd 1984, s. 15–17. Fö r en utfö rlig framstä llning av insatser på olika områ den, se Kansanaho 1960.
Schmidt W. 1940, s. 265; Kansanaho 1960, s. 7–9; Juva 1960, s. 71–72, 76, 90–96, 179;
Saarilahti 1989, s. 83, 87–88, 91–99.
Kansanaho 1960, s. 7–15, 21–28, 31–36, 66, 118–127; Murray 1981, s. 58, 97–98, 102–
107; Murtorinne 2000, s. 49–52. Se ä ven Gelfgren 2003 ang. svenska bibelsä llskap
samt kolportö rsverksamhet fö r spridning av traktater och annan religiö s litteratur.
Murtorinne 2000, s. 77–82, 201–203.
Johann Tobias Beck, 1804–1878, professor i Tü bingen; Murtorinne 2000, s. 126–128,
229, 238–241.
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beckianska uppfattningen av bibeln och kyrkan ligger nä ra den som avtecknas i dissenterrö relserna vid slutet av 1800-talet. Den visar också likheter med ä ldre vä ckelserö relser, exempelvis pietismen.
Religiös liberalism och frikyrklig väckelse

Så som nä mndes i det fö regå ende underavsnittet om sekulariseringen innefattade slutet av 1800-talet en djup nedgå ngsperiod vad beträ ffar kontakterna mellan de bildade och kyrkan. 137 En stark kristendomskritik
hade vuxit fram bland de bildade frå n och med 1840-talet. Under mitten
av 1800-talet sö kte man i teologisk reflektion en syntes mellan traditionell
kristendom och modernt tä nkande, men 1880-talets ö kande naturalism
och positivism ledde – sä rskilt på finlandssvenskt hå ll – till att kyrka och
kristendom fö rst utsattes fö r hä ftig kritik och senare bö rjade betraktas
med likgiltighet och lö je. Man vä nde sig framfö r allt mot statskyrkoorganisationen med dess tjä nstemannaprä ster och lä rosatser, dogmer, som
man (mot bakgrund av tidens rationalistiska ideal) anså g vara omö jliga att
omfatta fö r en bildad mä nniska.138
Samtidigt med liberalismen vä xte ny religiö s vä ckelse fram i sö dra Finland och OÖ sterbotten.139 Den framstå r snarare som en eller flera strö mningar ä n som en enda enhetlig rö relse. Impulser kom nä mligen via kontakter till flera olika resepredikanter anknutna till rikssvenska och angloamerikanska rö relser. Bland dem fanns så vä l utomlands etablerade frikyrkliga samfund som inomkyrkligt aktiva fö reningar. 140 Dissenterlagen
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Schmidt W. 1940, s. 269-273, Rosenqvist 1946, s. 55-58. Med arkitekten och vä ckelsetalaren K. A. Wredes formulering var 1880-talet ”ett bibelkritikens och otrons och fö rnekelsens tidevarv”. Wrede, K. A, 1940, s. 8.
Juva 1960, s. 9–15, 28–37, 50–51, 401–402; Murtorinne 2000, s. 147–149, 217–219.
Med religiö s ’vä ckelse’ avses ett andligt uppvaknande som leder till ett individuellt
gudsfö rhå llande och en omgripande livsfö rä ndring. En ’vä ckelserö relse’, som ä r kollektiv och expansiv, bildas nä r må nga mä nniskor, oftast under inflytande av en eller
flera inspirerande ledare, upplever ett likartat uppvaknande och drar andra med sig.
Utmä rkande fö r protestantiska vä ckelserö relser ä r betoning av omvä ndelse och avgö relse, å tskillnad mellan det gamla ’vä rldsliga’ och det nya ’andliga’ livet samt mellan
den egna gruppen och de utanfö rstå ende, och en fö rpliktelse att sprida det religiö sa
budskapet. Fö r en ingå ende diskussion av begreppet ’vä ckelse’, se Nordbä ck 2010. I
artikeln, s. 157, på pekas att den moderna betydelsen fö r orden ’vä ckelse’ och ’rö relse’
samt nybildningen ’vä ckelserö relse’ torde ha uppkommit under 1800-talet.
Med ’frikyrka’ avses enligt Nationalencyklopedin ett kristet trossamfund dä r medlemskapet grundas på ”frivillig anslutning till fö rsamlingen genom personlig bekä nnelse”.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/frikyrka (hä mtad 9.12
2019). I allmä nhet praktiserar man troendedop och har eget nattvardsfirande. Bland
bakgrundsorganisationerna fö r den frikyrkliga vä ckelsen i Finland fanns baptistiska
och metodistiska samfund i Sverige, Storbritannien och USA, den inomkyrkliga Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (grundad 1856) i Sverige och det dä rur utgå ngna
Svenska missionsfö rbundet (grundat 1878), Helgelsefö rbundet (grundat på 1880-talet), och flera andra evangelikala rö relser.
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1889 gjorde det mö jligt att utträ da ur den finlä ndska lutherska kyrkan och
grunda nya protestantiska samfund, och religionsfrihetslagen som trä dde
i kraft 1923 utvidgade mö jligheterna.141 Trots att den frikyrkliga vä ckelsen hade kyrkokritiska drag fortsatte man emellertid också att verka inom
den lutherska kyrkan, i fö reningar och ö ver samfundsgrä nserna. I enlighet
med uppfattningen inom den så kallade alliansrö relsen ville man tona ned
lä romä ssiga skiljelinjer och i stä llet fö r samfundsbetecknande termer anvä nda ord som ’troende’ eller ’avgjord kristen’.142 Dä remot drog man tydliga grä nser mot ’vä rlden’, mellan ’Guds barn’ och ’vä rldens barn’ och mellan ’troende’ och ’icke-troende’; de sistnä mnda skulle genom olika former
av evangelisation fö ras till samma nö dvä ndiga, fö renande troserfarenhet. 143 Det grä nsö verskridande alliansidealet gä llde alltså inom en referensram formad av protestantisk vä ckelsekristendom.
Enligt von Schoultz var modern ”inte vidare kyrksam, hon betraktade
kyrkan som en skrö plig mor som visserligen behö ver sina barn, men hon
begav sig på utflykt. Hon tog sin nä ring var det passade henne, frå n olika
hå ll, ytterst sjä lvstä ndigt.” 144 Fö rä ldrarna var ”varken kyrkliga eller frikyrkliga”, men upprä tthö ll så vä l finlä ndska som internationella kontakter
med likasinnade frå n olika hå ll.145 Beskrivningen passar in på tidens alliansideal och betoning av individens sjä lvbestä mmande i religiö sa frå gor.
Dessutom kan man urskilja att von Schoultz uppskattar det individuella
och grä nsö verskridande valet som ett uttryck fö r personlig sjä lvstä ndighet.
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En del av den frikyrkliga vä ckelsen organiserades vid slutet av 1800-talet i fö rsamlingar med lö s struktur som den ’Fria missionen’; 1921 bildades ’Fria missionsfö rbundet’ av de svensksprå kiga fö rsamlingarna. Westin 1956, s. 352–358. Sedan å r 2003 ä r
samfundet registrerat med namnet Missionskyrkan i Finland. Uppslagsverket Finland,
sö kord ’frikyrkliga rö relser’, https://uppslagsverket.fi/ sv/view-103684-FrikyrkligaRoerelser hä mtad 22.2 2020. (Namnet kan felaktigt fö rvä xlas med Finska Missionssä llskapet, FMS, som grundades 1859 och arbetar som den evangelisk-lutherska kyrkans missionsorganisation. Finska Missionssä llskapet har sedan å r 1900 en egen kyrkobyggnad, ofta omtalad som ’missionskyrkan’, i Helsingfors.)
Den i London 1846 grundade Evangeliska alliansen var en internationell protestantisk
organisation som syftade till att manifestera enheten mellan de frä lsta individerna i
en allians ö ver lä romä ssiga och organisatoriska grä nser. Rö relsen vann ä ven anhä ngare bland kyrkliga ledare i de nordiska lä nderna. Newman 1937, s. 53–54, 73-74, 156,
221, 225, 245–250; Schmidt W. 1940, s. 274–276; Newman 1948, [v], 131–138; Westin
1956, s. 355–356.
Seppo 1983, s. 23–24; Gelfgren 2003, s. 114, 118.
von Schoultz 1978, s. 155. Liknande ordalag anvä nds i von Schoultz 1973, s. 78: ”OÖvermakten hade må nga bö cker som hon valde mellan och hennes val var ytterst sjä lvstä ndigt, hon tog sin nä ring var hon fann den, ibland hos kyrkan, ibland hos nå gon fripredikant dä r hon hittade ett ä kta korn. Ibland bara hos bibeln som var sö nderlä st och
full av kommentarer med hennes fina blyertsstil.”
von Schoultz 1978, s. 172.
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Enligt kyrkohistorikern Harald Wejryd banade den frikyrkliga vä ckelsen vä g fö r en ”individualistisk, fö rtrolig och ljus kristendom, som med tiden bejakades av den evangelisk-lutherska kyrkan och som gav denna en
på taglig prä gel av personligt engagemang och lå gkyrklighet.”146 Han riktar
emellertid kritik mot uttrycket ’liv i stä llet fö r lä ra’, ofta anvä nt inom den
frikyrkliga rö relsen, fö r att vara bå de schablonmä ssigt och ogenomtä nkt:
man ”bortså g frå n, att redan detta var en lä ra.” Den konfessionella indifferensen innebar att man i stä llet utformade en allmä n teologi med individualistiska utgå ngspunkter och ersatte dogmatiken med biblicism. 147 I
Gelfgrens undersö kning av den svenska Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
beskrivs bibelcentreringen som en ’biblicism’ med innebö rden ”att Bibeln
och bibelrelaterad litteratur ä r vä gen till Gud, och att det ä r varje kristen
mä nniskas rä ttighet och skyldighet att lä sa den”.148 Beskrivningen torde
ä ven passa in på bibelbruket i den vä ckelsekristna uppvä xtmiljö n fö r von
Schoultz.
Kyrkohistorikern Mikko Juva på pekar att den frikyrkliga vä ckelsen och
den religiö sa liberalismen i slutet av 1800-talet hade slagordet ’tillbaka till
bibeln’ gemensamt trots fundamentala skillnader i bibelsynen – bibeln,
lä st och tolkad av individen, skulle vara den enda normen och det enda
bedö mningskriteriet fö r kyrkans lä ra och organisation. I enlighet med en
individualistisk utgå ngspunkt ifrå gasatte man den etablerade kyrkan som
andlig auktoritet. Ett tydligt konfliktområ de utgjordes av det så kallade
nattvardstvå nget. Det angreps av bå de samhä llsliberala, som eftersträ vade allmä n religionsfrihet, och frikyrkliga, som anså g att nattvarden var
till endast fö r uppriktigt troende. Den fö refintliga statskyrkans fö rsamlingar syntes alltfö r lå ngt borta frå n det ideal man uppfattade som Nya testamentets fö rsamlingsordning.149 Vidare nä mner Juva, att radikalitet och
kompromisslö shet hö rde till 1880-talets ideal. I denna miljö framstod frikyrkligheten med sina hö ga moraliska krav och personligt engagerade fö reträ dare som en kristendom utan de oä rliga och reaktionä ra drag som
man funnit i den etablerade kyrkan. Den frikyrkliga vä ckelsen spreds fö rst
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Wejryd 1984, s. 133. Se ä ven Schmidt W. 1940, s. 274; Murtorinne 2000a, s. 45–47, 79.
Wejryd 1984, s. 116–117, citat s. 117. I Murtorinne 2000, s. 81, anges ”’inte lä ra utan
liv’” som ett slagord spritt frå n pietismen till andra vä ckelserö relser. Termen ’biblicism’
ä r enligt Nationalencyklopedin en ”kritisk beteckning fö r skilda slags osofistikerad bibelanvä ndning i kristen teologi och fö rkunnelse”, https://www.ne.se/ uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/biblicism (hä mtad 10.12 2019). Motsä ttningar i frå ga
om bibelsyn ledde till hä ftiga dispyter under decennierna kring sekelskiftet mellan
1800-talet och 1900-talet, men jag gå r inte in på den problematiken.
Gelfgren 2003, s. 108.
Juva 1960, s. 22, 64–65, 73, 401–403; se ä ven Seppo 1983, s. 22. Nattvardsgå ng antecknad i kyrkbö ckerna var ett villkor fö r erhå llande av kyrklig vigsel och statliga
tjä nster fram till å r 1910. Civil vigsel blev mö jlig 1917, och lagen om allmä n religionsfrihet trä dde i kraft 1923. Juva 1960, s. 344, 409.
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i samma kretsar som liberalismen och naturalismen, det vill sä ga bland
bildade och stå ndspersoner.150

Bibelstudier med Paul Nicolay och Louise af Forselles

En av de ledande introduktö rerna av den frikyrkliga vä ckelsen i sö dra Finland var Edvard Bjö rkenheim.151 En annan var Constantin Boije.152 Bå da
nä mns i Porträtt av Hanna, den senare ä ven som en i familjens umgä ngeskrets.153 Bland vä ckelsens centralgestalter nä mns också Louise af Forselles, Mathilda Wrede och Paul Nicolay som gä rna sedda besö kare i hemmet. 154 Louise af Forselles karaktä riseras som ”den som kanske stod
Borgå hemmet nä rmast”, en person som
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Juva 1960, s. 64, 69, 78.
Edvard Bjö rkenheim (AÅ bo 1856–1934 Helsingfors) upplevde en omvä ndelse under sin
studietid vid Ultuna lantbruksinstitut i Sverige i bö rjan av 1870-talet. Hemma i OÖsterbotten (Storkyro och Vasa) kom han i kontakt med systrarna Alba och Hilda Hellman
och deras verksamhet fö r sjö mansmission, nykterhet och spridning av religiö s litteratur. Bjö rkenheim engagerade sig i sö ndagsskole- och nykterhetsarbete och bö rjade
hå lla vä ckelsemö ten på sin gå rd Orisberg (1877). På 1880-talet gjorde han ett lä ngre
studiebesö k till England fö r att lä ra sig mera om vä ckelsearbete, bl.a. vid Grattan Guinness missionsinstitut. Som talare och tolk fö r brittiska predikanter (lord Radstock,
F. W. Baedeker m.fl.) besö kte han bl.a. AÅ bo, Helsingfors och St Petersburg. Han upphö rde med sin predikoverksamhet å r 1895, men fortsatte att stö da den frikyrkliga
vä ckelsen. Uppslagsverket Finland 1: A-J 1982, s.128; Gulin H. 1954, s. 95–110, 154,
168–172, 190–200; Westin 1956, s. 353–355; Juva 1960, s. 66–68; Kuosmanen 1979,
s. 232–235; Wejryd 1984, s. 84–86.
Constantin Boije af Gennä s (Borgå 1854–1934) hade efter en omvä ndelseupplevelse
sö kt sig till Evangeliska Fosterlandsstiftelsens predikantskola i Sverige. Han inledde
mö tesverksamhet i hemtrakterna i Sibbo och Borgå socknar i ö stra Nyland, och grundade en inofficiell fö rening fö r ’Finlands fria inre mission’. AÅ r 1877 uppfö rdes ett bö nehus i Veckoski. Fr. o. m. 1879 understö ddes han – liksom Edvard Bjö rkenheim – ekonomiskt som ’missionä r’ av Svenska Missionsfö rbundet. Eget nattvardsfirande inleddes i Sibbo 1880 och i Helsingfors 1881, dä r ä ven en ’Guds fö rsamling’ med eget medlemsregister grundades. Boije engagerade sig ä ven i social hjä lpverksamhet och grundade 1883 ett natthä rbä rge fö r bostadslö sa i Helsingfors. – Efter en kort tid som ledare
fö r den nygrundade Frä lsningsarmé n i Finland 1889 å tervä nde Boije till sina tidigare
kretsar som lokal fö rsamlingsledare och ’ä ldste’. Kuka kukin oli 1961, s. 51; Gulin H.
1954, s. 206, 216–217; Westin 1956, s. 353–354; Juva 1960, s. 66–68, 72; Kuosmanen
1979, s. 232–234.
von Schoultz 1978, s. 33, 108, 174.
von Schoultz 1978, s. 172-173. Listan på namn kan kompletteras med nå gra nä rmare
uppgifter. Ang. Edvard Bjö rkenheim och Constantin Boije, se ovan not 151 och 152.
Hedvig von Haartman (Pikis 1862–1902 Hamburg) utså gs till ledare (1890) nä r Frä lsningsarmé n hade introducerats i Finland. Baron K. A. Wrede (Anjala 1859–1943
Helsingfors) var arkitekt (bl.a. diakonissanstaltens kyrka, Finska missionssä llskapets
kyrkohus, stadsmissionens kyrka Betania i Helsingfors) och predikant bl.a. inom
stadsmissionen, Finska missionssä llskapet och den kristna studentrö relsen. Baron
Paul Nicolay (Bern 1860–1919 Monrepos, Viborg) verkade som andlig ledare och talare fr.a. inom studentrö relsen. Louise af Forselles (f. Etholé n, Petersburg 1850–1943
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inspirerade alla hon kom i kontakt med. Det var just den linje som
Hanna hade sö kt och fö ljt i sin ungdoms Paris: inre fö rdjupning och
yttre arbete fö r ’fattiga och urspå rade’ (som ville bä ttra sig), undervisning, sö ndagsskolor, arbetsplatser.155

Det var dock Paul Nicolay som gjorde ”det stö rsta intrycket på en liten
flicka [dvs. Solveig], elva å r, som satt på hans bibelstudiekvä llar med lillgammal anteckningsbok.”156
Paul Nicolay (1860–1919) blev en av fö rgrundsgestalterna inom den
kristna studentrö relsen omkring sekelskiftet och 1900-talets fö rsta å rtionden, och utö vade ä ven inflytande på personer som senare blev ledare
inom rö relsen.157 I levnadsteckningarna omtalas han som en flitig bibellä sare och en engagerad bibelstudieledare.158 Han medverkade till att lokala
grupper fö r bibelstudium, bö n och samtal grundades på flera orter, dä ribland Borgå , dä r verksamheten ä ven stö ddes av de lokala prä sterna.159
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Helsingfors, gift 1869 med Emil af Forselles) var aktiv i Fä ngelsefö reningen och medverkade till grundandet av Frä lsningsarmé n och KFUK, som hon ledde under må nga
å r. Mathilda Wrede (Vasa 1864–1928 Helsingfors) blev kä nd som ’få ngarnas vä n’ fö r
sitt arbete med evangelisation och sjä lavå rd bland få ngar. Uppslagsverket Finland 1: AJ s. 1982, 394, 416, 423, 504; Uppslagsverket Finland 3: S-Ö 1985, s. 573–574; Langenskjö ld 1921, s. 20–21, 267, 271.
Av olika skildringar att dö ma hö ll flera av dessa personer kontakt med varandra fö r
samarbete och inspiration. De hade också internationella kontakter – Frä lsningsarmé ns William Booth, studentrö relsens John R. Mott, Ruth Rouse och Robert P. Wilder,
vä ckelsepredikanten lord Radstock som gav upphov till den s.k. paschkovska vä ckelsen i St Petersburg. Ytterligare en person som må nga hade kontakt med var Aurora
Karamzin (f. Stjernvall, Ulfsby/Bjö rneborg 1808–1902 Helsingfors). I hennes hem i
Helsingfors hö lls bibelstudier; hon gav omfattande ekonomiska bidrag till diakonal
och evangeliserande verksamhet, bl.a. grundandet och upprä tthå llandet av diakonissanstalten i Helsingfors. Langenskjö ld 1921, s. 41–46, 53–54, 64, 96, 100–101, 168–
173, 176, 196–197, 239–241, 266; Wrede K. A. 1932, s. 6–9; Gulin H. 1944, s. 117–132,
155–157, 163–165, 195–201, 210–221; Winquist 1944, s. 23, 29; Pietilä 1945, s. 12–
13, 22, 25–28, 32, 41–42; Kuka kukin oli 1961, s. 233.
von Schoultz 1978, s. 167, citat s. 172–173. Formuleringarna på minner om HelmiGulins framstä llning av den verksamhet som Louise af Forselles tillsammans med Louise
Cedercreutz (f. Bjö rkenheim) och Johanna Wrede inledde 1888 i det s.k. ’Antipoffska
huset’, ”dä r stadens fattiga, urspå rade mä nniskor – ofta flera familjer i samma rum –
hade sin existens.” Gulin H. 1944, s. 120–121, citat s. 121. Liknande ordalag anvä nds
ä ven i Wrede K. A. 1943, s. 57.
von Schoultz 1978, s.173. Personerna omnä mns i uppskattande ordalag, men med den
distansering som uppnå s genom barnets perspektiv och uppmä rksamhet på vardagliga och komiska detaljer.
Franzé n 1987, s. 42–46, 66–68. (Enligt Franzé n, s. 42, skulle Nicolay ha varit av ”rysk
adelsslä kt”, vilket inte ä r korrekt. Enligt Langenskjö ld 1921, s. 9–20, och Gundersen
2004, s. 8–9, var slä kten ursprungligen svensk med senare kontinentaleuropeiska och
baltiska inslag.)
Langenskjö ld 1921, s. 200–204, 220; Winquist 1944, s. 218–219, Wrede K. A. 1932, s.
8–9, 17–19.
Langenskjö ld 1921, s. 257–259; Winquist 1944, s. 240-242.
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Han utarbetade också bibelstudiematerial, varav en del har publicerats.160
Framträ dande i det materialet ä r dels ett noggrant detaljstudium, dels en
grundlä ggande instä llning att bibeln bö r lä sas ofta, uppmä rksamt, under
bö n och i lydnad fö r Guds befallningar – bibeln ska betraktas som Guds
ord, och syftet med det ingå ende studiet ä r att lä ra kä nna Gud.161
Sammankomster fö r bibelstudium hö rde ä ven till den regelbundna
verksamheten inom KFUM, Kristliga Fö reningen av Unga Mä n.162 Albert
Segerstrå le verkade lä nge som ordfö rande fö r lokalfö reningen i Borgå
(grundad 1899). Verksamheten inom Borgå KFUM byggdes upp på ungefä r samma sä tt som i Helsingfors och andra stä der: regelbundna mindre
sammankomster med bibelstudium och bö n, fö redrag och samtal kring aktuella frå gor, ett visst socialt ansvarstagande samt, tillsammans med KFUK,
stö rre mö ten fö r allmä nheten och å rlig bö nevecka. Som talare vid olika
tillfä llen medverkade så vä l inbjudna gä ster som lokala ledare.163
Bibellä sning och bö n var enligt levnadstecknaren Helmi Gulin vä sentliga ä ven fö r Louise af Forselles alltsedan uppvä xttiden, och senare organiserade hon bibelkretsar som en del av arbetet bland studenter och skolungdomar.164 En del av bibelarbetet bedrevs inom KFUK, Kristliga fö reningen av Unga Kvinnor.165 Louise af Forsselles var stiftande medlem och
160

161
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163
164
165

Winquist 1944, s. 106-107. Utgivna bibelstudiehandledningar av Nicolay finns å tminstone fö r Filipperbrevet (Nicolay 1918) och fö rsta Tessalonikerbrevet (Nicolay
1922). Dessutom ingå r Nicolays rå d om bibellä sning (Nicolay 1946) i Rakas Raamattu
1946, dä r de ö vriga skribenterna ä r de amerikanska vä ckelseledarna D. L. Moody
(1837–1899) och R. A. Torrey (1856–1928) samt den finlä ndska vä ckelseledaren Urho
Muroma (1890–1966).
Nicolay 1918, 1922; 1946, s. 39–42, 47.
KFUM grundades i London 1844 fö r att frä mja ynglingars andliga och intellektuella
vä l. Som medlem godkä ndes den som kunde visa att han var omvä nd. Under senare
delen av 1800-talet grundades fö reningar i stä der i Vä steuropa, USA och Kanada. Vid
organisationens fö rsta vä rldskonferens i Paris 1855 antogs en s.k. ’basis’ som en fö r
alla medlemsfö reningar gemensam, fö rpliktande formulering av fö reningens må lsä ttning och villkor fö r medlemskap. Enligt den skulle KFUM verka fö r att fö rena unga mä n
som bekä nner Jesus Kristus som sin Gud och Frä lsare enligt den Heliga Skrift, vill vara
hans lä rjungar i bå de tro och leverne och tillsammans vill verka fö r att utbreda hans
rike bland unga mä n. Helsingfors KFUM grundades å r 1889 med Herman Rå bergh,
Otto I. Colliander och Zacharias Topelius bland tillskyndarna. Bland de fö rsta aktiva
fanns ä ven må nga som hade anknytning till den frikyrkliga vä ckelsen. Villkor fö r medlemskap i Finlands KFUM var att man omfattade fö reningens ’basis’. På Topelius yrkande hade man ä ndrat formuleringen i denna basis frå n ”bekä nner” till ”vill bekä nna”.
Aurola 1941, s. 9–23, 37–42.
Kristliga föreningen af Unge Män 1900, s. 45–46; Borgå KFUK; Schmidt L. 2004, s. 102–
103.
Gulin H. 1944, s. 30–32, 49–52, 246–249, 251–252.
KFUK:s verksamhet inleddes i England och Frankrike under mitten av 1800-talet i
syfte att ’samla unga kvinnor som vill bekä nna Jesus Kristus som sin Gud och Frä lsare
i enlighet med den Heliga Skrift samt arbeta fö r deras sanna vä l i religiö st, sedligt och
kunskapsmä ssigt hä nseende’. KFUK i Finland grundades 1896 med lokala fö reningar i
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innehade under må nga å r ledande poster inom KFUK i Finland.166 Hanna
Frosté rus-Segerstrå le deltog aktivt i verksamheten i Borgå , bland annat
som ledare fö r de regelbundet å terkommande bö nemö tena.167 Hon medverkade ä ven med texter och illustrationer i fö reningens tidning Mot Hemmet samt jultidningarna Betlehems Stjärnan och Juleljus. AÄ ven texter av
Solveig von Schoultz (Segerstrå le) ingå r i tidningarna, om ä n rä tt sporadiskt.
Bibelläsning, bön och sång

Bibellä sning och bö n utgjorde alltså centrala bestå ndsdelar i det kristna
livet. I von Schoultz litterä ra skildringar beskrivs de som stä ndigt nä rvarande i moderns liv. De fö rverkligades bå de i enskildhet och i regelbundna
sammankomster som omfattade familj, gä ster och tjä nstefolk, men också
kunde utvidgas till en vidare krets. Så skedde exempelvis under familjens
sommarvistelser i skä rgå rden, dä r nå gon form av sö ndagsmö ten ordnades
i hemmet under ledning av den prä stvigde Albert Segerstrå le.168 I skildringarna av flickan Ansa visas hur bibeln brukas som ett outtö mligt fö rrå d
av ord fö r personlig uppmuntran och fö rmaning i alla situationer, och ä ven
att flickan har lä rt sig att anvä nda den som stö d fö r sin egen argumentering.169 Dessutom kan hon ”å tskilliga bibelverser” som i olika situationer
kan dyka upp ur mera omedvetna minnesskikt.170 Ansas fö rhå llande till
166

167

168
169

170

bl.a. Helsingfors och Borgå . Samlingar kring bibelstudium och bö n var centrala i verksamheten. Antikainen 2006, s. 7, 10, 57, 72. Se ä ven Gulin H. 1944, s. 172.
Grundare och fö rsta ordfö rande (1896–1922) fö r Borgå KFUK var lä rarinnan Edith
Bergholm (1867–1925). AÅ r 1912 grundade hon det två språ kiga Institutet fö r Unga
Flickor i Borgå och verkade dä refter som dess fö restå ndare. Borgå KFUK (Kortfattad
historik …); Porvoon naisopisto 1964, s. 52–53. Solveig von Schoultz (då ä nnu Segerstrå le) och flera av hennes ä ldre systrar var elever i skolan.
Borgå KFUK (Kortfattad historik …; å rsberä ttelser och ö vriga handlingar). I ett
hä fte, ’Privat anteckningar’ frå n å ren 1912–1921, nä mns KFUK:s bö neveckor dä r
Hanna Frosté rus-Segerstrå le medverkade som ledare och Albert Segerstrå le som talare; i ett annat hä fte nä mns HFS som en av bö neveckans ledare å ren 1930, 1932 och
1937–1939. Materialet i Riksarkivet ä r inte heltä ckande. I en medlemsbok stå r Hanna
Segerstrå le som passiv medlem å ren 1904–1905 och 1910; anteckningar om ev. formell ö vergå ng till aktivt medlemskap saknas.
von Schoultz 1978, s. 154–156, 162–163, 166. Fö r skildringar ur Ansas perspektiv, se
von Schoultz 1973, s. 38, 77–80, 110–112, 131.
von Schoultz 1954, s. 107, 112–116; 1973, s. 81–83; se ä ven 1978 s. 154; Antas 2000,
s. 76–78. Antas bedö mer att Ansas sä tt att slå upp bibeln på må få ä r ett subversivt,
intuitivt agerande i barnslig tillit och dä rmed stå r i motsats till de vuxnas rationalitet.
I bibelcentrerad vä ckelsekristendom har emellertid en så dan praxis inte alls varit
ovanlig. Murray 1981, s. 77–78; se ä ven Eyvind Johnsons kritik av bibelanvä ndningen
i oxfordgrupprö relsen, Johnson E. 1939, s. 75. AÄ ven Antas bedö mning att de vuxnas
bibelanvä ndning skulle framstä llas som sä rskilt rationell i berä ttelserna om Ansa kan
ifrå gasä ttas.
von Schoultz 1973, s. 83.
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bibeln framstå r som må ngfacetterat, prä glat av familjä r nä rhet, motsträ vigt anammad lä suppfordran och ambivalent kä nsla. I von Schoultz lyrik
finns ett få tal dikter dä r bibeln eller nå gon av dess skrifter och deras innehå ll konkretiseras som fysiska fö remå l och levande varelser.171 Anvä ndningen av bibliska texter och bibliskt klingande språ k ä r dä remot rikhaltig
och må ngskiftande. I inledningskapitlets avsnitt om bibeln som intertext
ges också ett par glimtar av von Schoultz som en erfaren bibellä sare.
I frå ga om fromhetsutö vningen samlad kring bibellä sning och bö n bö r
ä nnu så ngen nä mnas. Eftersom framstä llningen hittills har lyft fram de frikyrkliga och allianskristna vä ckelseströ mningarna ä r det på sin plats att
på minna om att bå de den evangelisk-lutherska kyrkans psalmbok och
samlingen Andliga sånger och psalmer innehå ller material frå n olika tidsperioder och skiftande religiö sa sammanhang. Till de andliga strö mningar
som kom att influera fromhetslivet fö re den frikyrkliga vä ckelsen hö r pietismen, herrnhutismen och den evangeliska rö relsen. Ett gemensamt drag
i dem ä r koncentrationen på individens gudsfö rhå llande. Inom pietismen
betonades daglig syndafö rlå telse och en inre fö rnimmelse av Kristus.
Inom den evangeliska rö relsen som uppkom i Finland omkring mitten av
1800-talet sammanfö rdes ett herrnhutiskt (och pietistiskt) arv av innerlig
kristusfromhet med en luthersk betoning av den i dopet skä nkta nå den,
barnaskapet hos Gud Fadern. De inomkyrkliga vä ckelserö relserna byggdes upp av sammankomster (konventiklar) i form av ett slags utvidgade
husandakter med hö glä sning ur bibeln och andlig uppbyggelselitteratur
samt deltagande i kyrkans sakramentala liv.172 Psalmer som har uppkommit inom dessa sammanhang ingick i psalmboken (1886 och senare), liksom ä nnu ä ldre material frå n den lutherska ortodoxin, reformationstiden,
medeltiden och den kristna kyrkans fö rsta å rhundraden.
I samlingen Andliga sånger och psalmer, som publicerades av Finska
Missionssä llskapet å r 1900, ingå r material frå n så vä l psalmboken som
flera olika så ngbö cker med vä ckelsekristen prä gel. Biskop Herman Rå bergh ledde arbetet med att ur det brokiga materialet vä lja lä mpliga
så nger som skulle uttrycka och befrä mja religiö s vä ckelse inom den evangelisk-lutherska trons ramar, i ”ö verensstä mmelse med vå r kyrkas i Guds
ord grundade lä ra”.173 Så ngboken anvä ndes vid religiö sa sammankomster
utanfö r kyrkans liturgiska gudstjä nster. I arkivmaterial om Borgå KFUK
171
172
173

Se exempelvis dikterna ”Bouppteckning” I (1949, s. 50–51), ”Fö rseglad rulle” (1994, s.
61).
Westin 1951, s. 251, 332; Wejryd 1984, s. 26–27; Schmidt L. 2004, s. 74–76; Uppslagsverket Finland, uppslagsord ’vä ckelserö relser’: https://uppslagsverket.fi/sv/ view103684-Vaeckelseroerelser (hä mtad 7.12 2019).
Schmidt W. 1940, s. 279; Newman 1948, s. 137–138, 147–154; Vaala 1973, s. 28–30,
34; Saarilahti 1989, s. 165–174; citat ur Rå berghs fö rord till ASPs 1900/1925.
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omnä mns den som ”vå r så ngbok”.174 Så som framgå r av avsnittet om intertextualitet nä mns den också , tillika med psalmboken, i von Schoultz skö nlitterä ra och biografiska texter. 175 Av skildringarna framgå r också att
så nger – liksom bibeltexter – lagras i minnet och kan dyka upp i ovä ntade
sammanhang.
Genom bibellä sning och bibelspridning, bibelcentrerad fö rkunnelse
och undervisning, och genom bö n och så ng skulle den kristna tron och
livsfö ringen stä rkas och spridas. Det vä ckelsekristna sammanhanget bildade dessutom en tolkningsgemenskap fö r den individuella och kollektiva
lä sningen av bibeln och annan uppbyggelselitteratur.176 Att bli en ’avgjord
kristen’ innebar att inträ da i en specifik – om ä n inte enhetlig – tolkningsgemenskap som ä ven i frå ga om den individuella bibellä sningen influerade urval, fö rstå else, tillä mpning och attityd. I fö ljande underavsnitt gå r
jag nä rmare in på vä ckelsefromhetens betoning av den religiö sa avgö relsen.

174
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Borgå KFUK, å rsberä ttelse 1903.
von Schoultz 1973, s. 77, Ansa reflekterar ö ver familjens praxis med ”lä sning”
och ”så ng”: ”sak samma om man hade rö st eller inte, hundra avbrutna stumpar andlig
trö st och uppfordran skulle gunga i Ansa livet igenom och ibland till fö rvå ning flyta
upp nä r trö st behö vdes, som Blott en dag, ett ö gonblick i sä nder.” Liknande formuleringar anvä nds senare ö ppet biografiskt i Porträtt av Hanna (1978) och Längs vattenbrynet (1992): von Schoultz 1978, s. 155, om ”så ngerna ur de bruna små bö ckerna i
hö rnskå pet”: ”Somliga hade må nga verser och det fanns alltid nå n som kunde spela,
det kunde också Hanna som ibland satt ensam vid pianot och trevade sig till en ny så ng.
Sjungandet var sedan gammalt en så dan sabbatsnjutning att hon kanske trodde att
alla fick lika mycket ut av ’Tiden ä r så kort, lek den icke bort’ [ASPs 1925 nr 49]. Det
fanns så nger fö r alla tillfä llen och sinnesstä mningar och Hanna gick in i dem, med
mera inlevelse ä n rö st. […] Orden sjö nk in, antingen man ville eller inte, och i nå t undre
skikt skvalpar ä nnu hundra lö sryckta strofer ur Andliga så nger och psalmer. Ibland
flyter en rad upp, rim kallar på rim och fortsä ttningen kommer. Det ä r ingen tyngande
ballast, den bara finns dä r, och i nå n mö rk stund har det hä nt att en trö stestrof passat
på och dykt upp, en på minnelse om en vä rld oä ndligt lå ngt borta.”
Se vidare von Schoultz 1992, s. 130–131: ”Det ä r i alla fall frå n Hanna och en barndom hos henne som alla så ngstumparna kommer, de som ligger på bottnen och ibland
dyker upp som en på minnelse om hennes trygghetskä lla. […] Hela vä gen gå r han med
mig [ASPs 1925 nr 485], brukade Hanna sjunga vid sö ndagslä sningen, och jo, vi har
kommit vä lbehå llna hem ö ver lidar och stä ttor, vi har vatten och ved, vi har tak ö ver
huvudet. Och mycket mer. Vi har varandra, å tminstone ä n så lä nge.” Se ä ven not 108.
Envall 2010, s. 67. Ett tydligt exempel på bibeltolkning inom den egna tolkningsgemenskapens ramar utgö rs av en skrift av vä ckelseledaren Dwight L. Moody. Han karaktä riserar evangeliernas skildringar av mö ten mellan Jesus och olika mä nniskor
som berä ttelser om plö tslig, personlig omvä ndelse. Moody 1946. Se vidare Jasper &
Prickett 1999, s. 300–303 (citat s. 300), om berä ttelsen om Paulus omvä ndelse enligt
Apg. 9:1–19 som ”the prime biblical example of, and justification for, every evangelical
conversion experience.”
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Avgjord kristen
Som det har framgå tt av det fö regå ende avsnittet anså g man inom de nya
frikyrkliga vä ckelseströ mningarna att en ’omvä ndelse’, ett religiö st genombrott var nö dvä ndigt fö r att en person skulle bli en ’troende’, en ’sann
kristen’.177 Gudsrelationen beskrevs framfö r allt som en relation till Jesus
som individens personliga frä lsare. Formulerat med den religiö sa vokabulä r man anvä nde skulle personen vä ckas fö r att uppleva nö d ö ver sin syndighet och i bö n vä nda sig till Jesus fö r att ö verlä mna sig till honom, och
dä rigenom bli fö rlå ten, frä lst frå n syndens skuld och Guds dom, och
på nyttfö dd som Guds barn. Den lutherska betoningen av på nyttfö delsen i
det sakramentala dopet (och bikten som det upprepade å tervä ndandet till
dopet) hamnar dä rmed i bakgrunden eller helt utanfö r perspektivet. Det
andliga genombrottet innebar att personen ’avgjorde sig’ fö r Jesus, det vill
sä ga medvetet och definitivt valde att bli en Jesu lä rjunge och bekä nde sig
som kristen infö r andra mä nniskor. Dä rmed fö rpliktades personen ä ven
till en kristen livsfö ring som innefattade en missionskallelse, att sprida
budskapet om Jesus till andra mä nniskor som enligt den vä ckelsereligiö sa
uppfattningen inte ä nnu hade blivit frä lsta.
Begrepp som omvä ndelse, på nyttfö delse och helgelse var inte i och fö r
sig nya, men inom den sammansatta frikyrkliga och allianskristna vä ckelsen gav man dem delvis nya innebö rder.178 Dessutom placerades de in i en
lineä rt uppfattad process med en bestä md ordning, bö rjande med Guds
177

178

Begreppet ’omvä ndelse’ (grek. metanoia, lat. conversio) innefattar att mä nniskan (som
ett resultat av och ett svar på Guds nå d) ’vä nder om’, vä nder sig till Gud i en genomgripande livsfö rä ndring som i bibliska texter beskrivs i kontraster, t.ex. frå n synd till lydnad, frå n mö rker till ljus, frå n det sjä lviska livets dö d till uppstå ndelseliv i gemenskap
med Kristus. Huruvida omvä ndelsen ska fö rstå s som en unik engå ngshä ndelse eller
som en fortgå ende process ä r en frå ga som få r olika svar i olika utformningar av kristendom. I protestantisk vä ckelsekristendom betonas en individuell, subjektiv omvä ndelseupplevelse som nö dvä ndig fö r att mä nniskan ska vara en sann kristen. Plunkett
2004, s. 517–520.
Fö rä ndringar i begreppsanvä ndningen i tidigare skeden belyses i Nordbä ck 2010. På
s. 135–139 redogö r hon fö r skillnaderna i beskrivningen av ’nå dens ordning’ eller ’salighetens ordning’ på 1600-talet resp. 1700-talet. Enligt den ä ldre uppfattningen så gs
exempelvis på nyttfö delse, omvä ndelse, fö rnyelse och helgelse som olika aspekter av
samma skeende, ”mä nniskans successiva delaktighet av Guds nå d” (s. 136). I senare
uppfattningar, influerade av pietism och herrnhutism, anså gs termerna stå fö r på
varandra fö ljande utvecklingsfaser, s. 137: ”Frå n att tidigare ha setts som delvis synonyma kom ordens betydelser att separeras och betraktas som namn på avgrä nsade
moment – stadier som fö ljde på varandra.” Fö rä ndringen innebar också teologiska och
pastorala tyngdpunktsfö rskjutningar, s. 137: ”Medan de lutherska teologerna vid
1600-talets slut hade riktat fokus mot fö rsonings- och rä ttfä rdiggö relselä ran fö rflyttades under 1700-talet må nga pietistiskt och herrnhutiskt influerade teologers intresse
dels till på nyttfö delsen, dels till det som skedde efter rä ttfä rdiggö relsen. Omvä ndelsen
respektive helgelsen kom dä rmed att hamna i fokus.” Dessa två betonas också i den
frikyrkliga vä ckelsen.
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kallelse till ’vä ckelse’. Gelfgrens beskrivning av ordningsfö ljden kan tillä mpas på det sena 1800-talets vä ckelsekristendom i olika former:

Vanligtvis fö regicks omvä ndelsen inom vä ckelsereligiositeten av att individen kom till insikt om sin syndiga och fö rdä rvade natur. I och med
omvä ndelsen blev denne också rä ttfä rdiggjord, det vill sä ga fö rlå ten och
befriad frå n sin synd. Dä refter gä llde det att leva i helgelse, vilket innebar att leva ett heligt liv i enlighet med Guds vilja och sin kristna ö vertygelse.179

I sin kyrkohistoriska undersö kning av KFUK i Finland lyfter Marja-Riitta
Antikainen fram att man i verksamhetens inledande skeden fä ste stor vikt
vid den religiö sa avgö relsen. Medlemskapet var tudelat, ’passivt’ eller ’aktivt’, och det aktiva, fullvä rdiga medlemskapet var fö rbehå llet ö vertygade
kristna. Samtidigt fö reträ dde man en allianskristendom dä r gemenskapen
mellan de sant troende ö verskred samfundsgrä nserna men avgrä nsades
mot ’vä rlden’.180
I sin utfö rliga framstä llning av den frikyrkliga rö relsen i Finland betecknar Harald Wejryd dess teologiska sä rart som ”sammansatt och svå rtydd”. I fö rkunnelsen betonades dels den villkorslö sa nå d som Gud ville
skä nka den syndiga mä nniskan, dels nö dvä ndigheten av en personlig avgö relse som ett grundvillkor fö r gudsfö rhå llandet.181 Den som omvä nde
sig och blev en sant troende var dessutom fö rpliktad att lå ta budskapet
om frä lsning gå vidare. Man framhö ll vikten av en kristlig vandel och drog
skarpa grä nser mot ’vä rlden’ – så kallade vä rldsliga nö jen (så som sä llskapsdans, kortspel, teater) var inte alls oskyldiga, utan skadliga. Alkoholbruk anså gs fö rkastligt. Inom dessa kretsar bildades också de fö rsta nykterhets- och sedlighetsfö reningarna i Finland. Till den kristna vandeln och
evangelisationen hö rde dessutom hjä lpverksamhet bland socialt eftersatta och utslagna mä nniskor.182 Fö rutom att lindra mä nniskors omedelbara nö d kunde så dan verksamhet nä mligen bidra till att mä nniskor som
fjä rmats frå n Gud å terfö rdes till honom och fick ett personligt gudsfö rhå llande.183
Parusiförväntan

Hä r kan inskjutas att fö rpliktelsen till missionerande aktivitet fö rstä rktes
av parusifö rvä ntan.
179
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182
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Gelfgren 2003, s. 114.
Antikainen 2006, s. 19–21, 46–47, 49–50, 52, 54.
Juva 1960, s. 69–70; Seppo 1983, s. 22–23; Wejryd 1984, s. 115.
Juva 1960, s. 69–72; Seppo 1983, s. 22–24, Wejryd 1984, s. 95–100, 150–151.
Hä melin – Peltoniemi 1990, s. 11.

58

Eskatologiska fö restä llningar spelade en viktig roll i den frikyrkliga
vä ckelsen och i de religiö sa rö relserna i dess bakgrund, och de uttrycktes
också av kyrkliga ledare under 1880-talet. I samtiden tyckte man sig se ’tidens tecken’, varsel om att vä rlden gick mot sitt slut. I enlighet med bokstavliga men sinsemellan varierande fö rstå elser av flera nytestamentliga
texter samt formuleringen i den apostoliska trosbekä nnelsen att Jesus
Kristus ”skall komma fö r att dö ma levande och dö da” var man fö rvissad
om att Jesus snart och synligt skulle komma tillbaka till jorden som vä rldens domare och hä rskare. En så dan ö vertygelse blev en drivande kraft i
aktiviteten fö r att vä cka och frä lsa individer, nå ut till samhä llsgrupper och
folk som hade glö mt eller aldrig få tt hö ra om frä lsningen, leva ett kristet
liv helt inriktat på att i allt ’tjä na Herren’ och sö ka gemenskap med andra
som tillhö rde ’Guds folk’.184
Fö restä llningar om Kristi andra tillkommelse kommer ä ven till synes
hos de tidigare nä mnda Paul Nicolay och Louise af Forselles. Fö r Nicolays
del blev parusifö rvä ntan allt tydligare under de sista tio å ren av hans liv
och verksamhet. I samtal med troende framhö ll han att man skulle se fram
emot Kristi å terkomst ”med ett glatt allvar utan bä van och fö rskrä ckelse”.
Nicolays egen vä ntan var mycket konkret sedan han lä st en utlä ggning av
Uppenbarelseboken, vilken fö rlade Kristi ankomst till den judiska nyå rshelgen.185
AÄ ven Louise af Forselles tycks ha omfattat liknande fö restä llningar och
integrerat dem i en fö rtrö stansfull livshå llning.186 Konkret – och bibelinspirerat – fö rband man Kristi å terkomst med å skvä der. Ett av familjens
barn hade nä mligen funnit moderns sä ng tom en å skvä dersnatt och trott
att hon tagits upp till himlen.187 En berä ttelse med titeln Kvarlämnad utgavs av KFUK i flera upplagor under en lå ng tid, 1923–1948. I syfte att
framhå lla vikten av att tro på och fö rkunna Kristi andra tillkommelse ger
den en dramatisk skildring av den skrä mmande mö jligheten att lä mnas
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Newman 1937, s. 251–270; Juva 1960, s. 288; Seppo 1983, s. 23, 25–26; Wejryd 1984,
s. 120; Hä melin – Peltoniemi 1990, s. 29–30.
Langenskjö ld 1921, s. 245–246, 264, citat s. 245; Nicolay 1922, s. 13–14, 32. Se ä ven
Pietilä 1945, s. 110–11, 143–146 om parusifö rvä ntan som en orsak till ofö rtrutet evangelisationsarbete samt tydliga ansatser till millenarianism (fö restä llningar om ett jordiskt tusenå rsrike under Kristi herravä lde) hos Nicolay.
Gulin H. 1944, s. 251: ”Till en, som plå gades av tanken på en evig fö rdö melse, sade
hon: ’Jag vet ej om det finns en evig fö rdö melse, men det jag vet ä r att Gud ä r kä rlek,
bara kä rlek.’ / Till en annan, som led av en stor fruktan fö r Herrens tillkommelse och
impulsivt yttrade: ’Jag skulle få slag om Jesus skulle komma nu’, svarade Louise med
ö gonen strå lande av inre lycka: ’Nej, nej, du skulle bli så lycklig!’”
Gulin H. 1944, s. 251. Se Matt. 24par. om Mä nniskosonens ankomst ’på himmelens
skyar’ efter en kaotisk period av olyckor, lidande och fö rvirring; i v. 27 nä mns ”ljungelden”, i v. 40–41 att en blir ”upptagen” medan den som fanns bredvid ”lä mnas kvar”.
Se ä ven Langenskjö ld 1948, s. 151–152 om den egna barndomen: ”Nä r å skan gick vä ntade jag med glä dje den yttersta dagen.”
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kvar i en fö rö dd vä rld nä r andra har tagits upp till himlen.188 Tematik kring
Kristi å terkomst och vä rldsdom tas inte upp i Porträtt av Hanna. Dä remot
kan den urskiljas i Ansa och samvetet, dä r avsnittet ”Het kvä ll” kulminerar
i barnets skrä ckfyllda upplevelse av samvetskval, å skvä der och domedagsmardrö m. Den fö rsta dikten i sviten ”Nattetid” (1989) å terknyter till sceneriet i ”Het kvä ll”, men gestaltningen ä r avskalad.189
Avgörelse, överlåtelse eller förhärdelse

Formuleringar om ’avgö relse’ anvä nds av von Schoultz i skildringen av
moderns andliga genombrott. Dessutom anvä nder hon det i sina brev och
dagboksanteckningar frå n sin egen tid som konfirmand 1924. Reservationerna infö r att bli ”en avgjord kristen” polariseras mot risken att bli ”fö rhä rdad”.190 AÄ ven i berä ttelserna om Ansa och i Längs vattenbrynet tas ordet ’fö rhä rdelse’ in med innebö rder som visar avgö relsens motsats i form
av att vä gra lyssna till samvetets rö st och att fö rneka Guds existens.191
Solveig von Schoultz (Segerstrå le) hade blivit dö pt som spä dbarn av
sin prä stvigde far.192 Skriftskolan och konfirmationen fö rsiggick emellertid inte i hemfö rsamlingen i Borgå , utan i Houtskä r (AÅ bolands skä rgå rd)
med kyrkoherde Uno Grä sbeck (1892–1977, i Houtskä rs fö rsamling
1921–1956). I bakgrunden fö r honom och hans hustru Dagny (1898–1976)
fanns ett aktivt engagemang inom den kristna studentrö relsen och
KFUM/KFUK. Det innebä r att Louise af Forselles och Paul Nicolay ä ven
hö rde till deras andliga inspiratö rer. I bö rjan av 1920-talet uppstod en religiö s vä ckelse på Houtskä r med liknande betoningar som tidigare presenterade vä ckelserö relser: omvä ndelse, avgö relse och helgelse. 193 Det ä r
alltså under denna tid som Solveig von Schoultz (Segerstrå le) deltar i Grä sbecks konfirmationsundervisning.
Andra uttryck fö r att mä nniskan erfar ett andligt genombrott och medvetet tar stä llning ä r att hon ’ö verlå ter’ eller ’ö verlä mnar’ sig och sitt liv till
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Borgå KFUK; Smith 1923. Titeln alluderar på Matt. 24:37-42 om det som ska ”ske vid
Mä nniskosonens tillkommelse [...] en skall bliva upptagen, och en skall lä mnas kvar.”
von Schoultz 1954, s. 151–167; 1989, s. 18.
von Schoultz 1978, s. 34: ”I alla fall vad det hä r, i sextonå rså ldern, som hon ’avgjorde
sig’ som det heter. Hur, och nä r, det ä r Hannas egen hemlighet. Men fö ljderna strä ckte
sig lä ngre ä n hon då kunde ana, in i minsta vrå av Hannas liv. Och inte bara hennes. //
Det blev senare må nga problem fö r Guds barnbarn.” von Schoultz 1999, s. 52, dagboksanteckning 10.6 1924: ”Jag skulle inte vilja bli en avgjord kristen, men jag ä r rä dd att
bli fö rhä rdad, bedö vad av att alltid skjuta opp och stå emot. Få nu se. Nu just har jag
frid i mitt inre.” Se vidare Grä sbeck 1951, s. 68, dä r ’fö rhä rdelse’ definieras som att inte
lä ngre uppfatta Guds kallelse.
von Schoultz 1954, s. 182, 190, 192, 195; 1973, s. 77, 81, 117–118; 1992, s. 12-13.
25 augusti 1907. Muntlig uppgift angå ende dopboken i Borgå domkyrkofö rsamling,
pastorskansliet 2.12 2002.
Grä sbeck 1951, 1959; Vem och vad? 1962 [tr. 1961], s. 143–144.
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Gud/Jesus.194 Vid det kristna studentmö tet i AÅ bo 1900 fanns Albert Segerstrå le med som talare tillsammans med K. A. Wrede och Paul Nicolay. Tonvikten i Nicolays tal – liksom i mö tet som helhet – lå g på vä ckelse, avgö relse och total omvä ndelse.195 Sä rskilt inom den så kallade Keswickrö relsen betonades nö dvä ndigheten av en ’fullstä ndig ö verlå telse’ (på engelska ’full surrender’, ’submission’) till Gud.196 OÖ verlå telsen infogas också i
en fortgå ende strä van efter ett ’hö gre’ eller ’djupare’ andligt liv, dä r mä nniskan ska ö verlå ta ’allt’ i sitt liv till Gud. Dä rmed fullfö ljs avgö relsen av
det som kallas helgelse och som behandlas lä ngre fram.
En form av avgö relse kan också urskiljas nä r Ansa i Där står du reflekterar ö ver mä nniskor som har ”gett sitt lö fte”.197 Beskrivningen på minner
om praxis i en senare religiö s rö relse med rö tter i olika vä ckelse- och helgelserö relser, nä mligen den så kallade oxfordgrupprö relsen, senare benä mnd MRA.198 Den kom till Finland i mitten av 1930-talet. Fö ljande underavsnitt ä gnas den.
Oxfordgrupprörelsen och moralisk upprustning: von Schoultz
intresserad, distanserad, förtegen

I Sixten Ekstrands kyrkohistoriska avhandling om oxfordgrupprö relsen i
Finland framstå r den som en utlö pare frå n tidigare angloamerikanska
vä ckelse- och helgelserö relser, ä ven om detta inte sä rskilt poä ngteras i
framstä llningen. Liksom i de ä ldre rö relserna ville man vä cka mä nniskor
till ett kristet liv utan att gå in på lä romä ssiga frå gor och oberoende av
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Det anvä nds i von Schoultz 1973, s. 79: ”Vet du Ansa, hade hon [OÖvermakten] en gå ng
sagt, också jag var sjä lvupptagen nä r jag var ung, innan jag ö verlä mnade mig.”
Pietilä 1945, s. 63–67, 76–78. AÄ ven senare, så som i verksamheten inom SSKF (Svenska
studenters kristliga fö rening, grundad 1914) betonades vikten av ”en personlig, avgjord kristen tro”. Palmgren 1944, s. 20–25, citat s. 25.
Blumhofer 2004, s. 1016–1017. Keswickrö relsen behandlas nä rmare i underavsnittet
om helgelsen.
von Schoultz 1973, s. 84.
Oxfordgrupprö relsen bö rjade som en evangelisationsrö relse på 1920-talet under ledning av den amerikanske lutherske prä sten Frank Buchman (1878–1961). Vid en
Keswick-konferens 1908 hade han upplevt ett andligt genombrott. Dä refter verkade
han inom YMCA (KFUM) och organiserade bl.a. grupper bland universitetsstuderande
i England. Benä mningen ’Oxford Group’ antogs 1929 i samband med rö relsens internationella expansion. Med benä mningen MRA (frå n Moral Re-Armament, moralisk
upprustning) 1938 ville man framhå lla en må lsä ttning att lö sa samhä llsfrå gor och bidra till ’folkfö rsoning’. Eftersom man anså g att detta endast kunde fö rverkligas genom
individer fö rstä rktes ytterligare den redan kraftiga betoningen på den individuella
moraliska fö rpliktelsen och kapaciteten. Enligt Tyler Flynn i The Encyclopedia of Protestantism utgjordes den avgö rande drivkraften fö r samhä llsengagemanget inom MRA
av uppfattningen att samhä llsproblemen beror på individens ofö rmå ga att nå sin fulla
moraliska potential. Dä rfö r bestå r ä ven lö sningen i att individen genomgå r en inre fö rvandling och strä var efter moralisk fullkomning. Flynn 2004, s. 1307–1308; Notte
2002, sp. 1488–1489.
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samfundsgrä nser, och anhä ngarnas moraliska skyldigheter betonades
starkt. Till den nya rö relsens speciella vokabulä r hö rde ’fö rvandling’, de så
kallade ’fyra absoluten’, ’stilla stund’ och ’ledning’. Med fö rvandling avså g
man en radikalt livsfö rnyande upplevelse av gudomlig syndafö rlå telse och
ett avgö relsebeslut. Den som blivit fö rvandlad skulle verka aktivt fö r att
fö rvandla andra mä nniskor. Anhä ngarna fö rband sig att efterleva de fyra
absoluten, det vill sä ga absolut renhet, ä rlighet, osjä lviskhet och kä rlek,
och regelbundet granska sitt liv i ljuset av dessa principer. I det personliga
fromhetslivet intog den dagliga stilla stunden en vä sentlig roll. Man skulle
ta sig tid att i avskildhet lä sa bibeln, reflektera ö ver sitt liv och sö ka Guds
ledning. Dä rvid rekommenderades personliga anteckningar. I ett ’house
party’ ingick gemensam stilla stund och ’sharing’, det vill sä ga att man
skulle ’delge’ varandra insikter man få tt. Delgivandet innebar att man bekä nde sina synder infö r de andra nä rvarande och avgav ’vittnesbö rd’ om
egna upplevelser av Guds handlande och ’ledning’. Till fö rpliktelsen att bekä nna sina synder och fö rsonas med sina medmä nniskor hö rde ofta nå gon
form av gottgö relse.199
Oxfordgrupprö relsen fick tidigt fotfä ste i den kristna studentrö relsen
i Finland, framfö r allt på svenskt hå ll, och bland mä nniskor som hade kontakt med angloamerikansk vä ckelsefromhet.200 Hä r var jordmå nen beredd
genom fö rkunnare som Paul Nicolay och Louise af Forselles. I sin verksamhet hade de betonat den personliga avgö relsen och fö rpliktelsen till ett
kristenliv dä r den enskilde stä ndigt skulle strä va efter att fö rverkliga hö ga
moraliska ideal, hå lla sitt samvete rent och sprida frä lsningsbudskapet
bland sina medmä nniskor. Den enskilda bibellä sningen anså gs mycket
viktig fö r sjä lvrannsakan och vä gledning, och gemenskapen mellan de troende strä ckte sig ö ver grä nser mellan etablerade kyrkosamfund och lä rouppfattningar.
Oxfordgrupprö relsen vä ckte bå de positivt och negativt gensvar.201 Den
vä lkomnades, sä rskilt i bö rjan, som en rö relse som kunde nå mä nniskor
som fjä rmats frå n kyrka och gudstro. Inom MRA ville man ä ven fö ra fram
en ny kristen kultursyn samt å stadkomma fö rsoning mellan olika samhä llsgrupper ö ver språ k- och klassgrä nser.202 I verksamheten intog personliga kontakter, små grupper och ’house parties’ en framträ dande roll.
De sistnä mnda hade utvecklats frå n mindre samlingar till offentliga
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Ekstrand 1993, s. 15–34.
Palmgren 1944, s. 38–43; Franzé n 1987, s. 118–119, 157; Ekstrand 1993, s. 79–80,
272.
Till dem som engagerade sig djupt och mottog varaktiga impulser hö rde Aleksi
Lehtonen och Eelis Gulin, ledare inom studentarbetet och ä ven influerade av Paul Nicolay, senare biskopar. Gulin E. 1967, s. 151–156, 288–290, 293–296; Franzé n 1987, s.
67, 119; Ekstrand 1993, s. 90–92.
Ekstrand 1993, s. 38–39, 113–114, 132–135, 164–166, 196–198, 214–224, 240.
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massmö ten. Man strä vade medvetet efter att vä rva anhä ngare bland nyckelpersoner i samhä llet, kä nda konstnä rer och intellektuella samt personer
i ledande stä llning, fö r att dessa skulle anvä nda sina på verkningsmö jligheter och engagemanget dä rmed sprida sig. Fö r dem som skulle bli ledare
ordnades sä rskild utbildning. Under 1940- och 1950-talet deltog flera finlä ndare i den internationella vä rvnings- och ledarutbildningsverksamheten vid grupprö relsens centrum i Caux i Schweiz.203
Grupprö relsen nä mns ingenstans explicit i von Schoultz skö nlitterä ra
produktion.204 Dä remot skrev hon ett antal artiklar om den fö r tidskriften
Astra under 1930-talet.205 I personliga och direkta reflektioner kring oxfordgrupprö relsen definierar hon sig som utomstå ende, men instä llningen ä r undersö kande och ö vervä gande positiv. Sannolikt befann hon
sig i dessa sammanhang i ett korstryck av dubbla lojaliteter.
Flera av von Schoultz syskon och andra nä rstå ende engagerade sig i
oxfordgrupprö relsen.206 Av artiklar i KFUK:s tidning Mot Hemmet samt julpublikationen Betlehems Stjärnan framgå r att oxfordgrupprö relsen vä ckte
intresse i fö reningen.207 En av fö rgrundsgestalterna, kanske den stö rsta,
inom oxfordgrupprö relsen i Finland blev von Schoultz ä ldsta bror, bildkonstnä ren Lennart Segerstrå le (1892–1975). Nä r han offentligt anslö t sig
till den vid det fö rsta stora mö tet i Finland (på hotellet Karlberg, Aulanko,
i Tavastehus) i januari 1939 uttalade han sin vilja att stä lla sitt konstnä rliga skapande i Guds tjä nst. Han utså gs till medlem i MRA:s kulturteam och
tog aktivt del i offentliga diskussioner om fö rhå llandet mellan kristendom
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Ekstrand 1993, s. 24, 34–35, 49–52, 68–69, 93–103, 153–159, 241–246.
Hä r kan tillä ggas att varken brev eller dagboksanteckningar frå n 1930-talet finns bevarade i SLSA. von Schoultz 1999, s. 8; muntlig uppgift frå n SLS (Lignell) 7.11 2002. I
ett brev till den norska vä ninnan Didi Jullum 26.2 1940 skriver von Schoultz utan nä rmare fö rklaringar: ”Under de tre sista å ren har jag dessutom bö rjat fö rstå en liten
smula av vad religion vill sä ga. Jag hoppas jag skall få veta mera om det, ej genom andras, men genom egen erfarenhet.” von Schoultz 1999, s. 102–103 (citat s. 103).
Med ”andras” religiö sa erfarenheter kan t.ex. avses brodern Lennart Segerstrå les engagemang i oxfordgrupprö relsen eller Tito och Ina Collianders konversion till den ortodoxa kyrkan 1937, men det kan också rö ra sig om annat som vi inte vet nå got om.
Oxfordgrupprö relsen nä mns explicit i von Schoultz 1935, 1935a, 1936, 1938, 1939,
1939a, 1939b.
Se medlemsfö rteckning i Ekstrand 1993, s. 280 Sven Segerstrå le, s. 281 Mä rtha Stenfors (f. Segerstrå le, se von Schoultz 1999, s. 94), s. 284 Lennart Segerstrå le; lista ö ver
finlä ndska deltagare i vä rldskonferenserna i Caux 1946–1955, Lennart Segerstrå le
(1946) s. 286, (1950) s. 291, (1954) s. 296, Mä rtha Stenfors (1954) s. 296. Se vidare
den osignerade artikeln ”Hanna F-S 70 å r” i Mot Hemmet, november 1937, s. 6–7
(Borgå KFUK), om besö k i Norge hos dotter som ä r rö relsen ”varmt tillgiven” [Ingrid
Segerstrå le-Basberg]; L. Segerstrå le 1947, s. 29.
Borgå KFUK, Mot Hemmet, januari 1934, s. 28–30, april 1934, s. 57–58, maj 1934, s.
78–79, maj 1935, s. 76–77, december 1935 bokbilaga, mars 1936, s. 35–36, december
1936, s. 152–153, mars 1937, s. 9–15, november 1937, s. 6–7, oktober 1938, s. 16, december 1938, s. 11–12, januari 1939, s. 10–11, 11–13, april 1939, s. 2–4; Betlehems
Stjärnan 1937, s. 32–38, 1946, s. 6–9, 1947, s. 8–9.
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och konst. Enligt kulturteamet skulle konstnä ren stä lla sig under Guds ledning, anvä nda sin konst fö r att lå ta betraktaren mö ta Gud snarare ä n
konstnä ren och tjä na kampen fö r en ny, moraliskt bä ttre rustad vä rld.208
Nä r oxfordgrupprö relsen små ningom stagnerade under 1950- och 1960talet och må nga tidigare aktiva tog avstå nd frå n den hö rde Lennart Segerstrå le till de enskilda anhä ngare som fortsatte att personligen fö lja dess
principer.209
Under rö relsens uppgå ngstid i de nordiska lä nderna enrollerades ä ven
fö rfattarna Jarl Hemmer (1893–1944) och Sally Salminen (1906–1976) i
den, dock inte utan reservationer.210 I Sverige blev fö rfattarna Sven Stolpe
(1905–1996), Bertil Malmberg (1889–1958) och Harry Blomberg (1893–
1950) aktiva fö resprå kare fö r rö relsen, liksom Ronald Fangen (1895–
1946) i Norge.211 Vid evakueringen av barnen frå n Finland under fortsä ttningskriget var Blomberg en viktig kontaktlä nk fö r familjen von
Schoultz.212
Grupprö relsen kritiserades frå n olika hå ll. Bland kritikerna fanns fö rfattare och aktiva inom så vä l arbetarrö relsen som den evangelisk-lutherska kyrkan och inomkyrkliga vä ckelserö relser. Den individualetiska utgå ngspunkten kritiserades fö r naivitet och bristande samhä llsengagemang, och den offentliga bekä nnelsen av synder klandrades dels fö r att
den inte fö ljdes av nå gon avlö sning (som en bikt), dels fö r att det offentliga
i handlingen uppfattades som på fluget och tillgjort. Det senare gä llde ä ven
ivern att på verka och ö vertala strategiskt betydelsefulla mä nniskor. Till de
offentliga kritikerna hö rde Arvid Mö rne och Elmer Diktonius, vardera fö rfattare som – tillika med Jarl Hemmer – vä rderades hö gt av von Schoultz.
Under rubriken ”En oxfordcirkus” skrev Diktonius (med signaturen Polypen) om Karlbergmö tet i Arbetarbladet. Han uttryckte djup avsmak infö r
valet av mö tesplats – ett lyxhotell fö r vä lbä rgade, raka motsatsen till ”bö nehus eller frä lsningsarmé ns natthä rbä rge” – och de offentliga vittnesbö rden, och kallade alltihop ”e t t e n d a ä c k e l” och ett ”munvä der”. Dessutom kritiserade han grupprö relsen fö r att slumpa bort ”vä rden som
också en icke-kristen stä ller hö gt”.213
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Gulin E. 1967, s. 299; Ekstrand 1993, s. 162, 165–166, 184.
Ekstrand 1993, s. 61–62 (Fangen, distansering redan i slutet av 1930-talet), 162, 189
(Kaisu Snellman, en av de ledande aktiva i Finland, brä nde sina stillastundsanteckningar i slutet av 1950-talet), 261–263, 269–270.
Ekstrand 1993, s. 144-145, 153-165.
Ekstrand 1993, s. 35, 59-64, 108-109, 127, 159.
von Schoultz 1999, s. 127. Brev till Helen af Enehjelm 30 juni 1944.
Ekstrand 1993, s. 85–87, 131, 145, 151–152; Diktonius 1939a, s. 4. Ang. identifiering
av signaturen Polypen, se fö rteckning i Brages Pressarkiv, https://www.bragespressarkiv.fi/tidningar/signaturer/p-u/ (hä mtad 29.2 2020).
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Vid ungefä r samma tid utkom det fö rsta januarinumret av Astra med
von Schoultz artikel ”På Karlberg”.214 Formuleringarna i artikeln visar att
von Schoultz kä nde till grupprö relsens specialvokabulä r och kunde anvä nda den. Hon instä mmer i en del av kritiken, men fö rsvarar det hon bedö mer som positivt och tillerkä nner rö relsen en genuin god strä van. Det
hon vä ljer att framhå lla, ö verbryggandet av allvarliga politiska och språ kliga klyftor, ä r inte specifikt religiö st. I det valet avtecknas kanske en egen
strä van efter saklighet kombinerad med distans till det religiö sa. Samtidigt
fö refaller hon på tagligt gripen av upplevelserna.
Under krigså ren och efterkrigstiden på 1940-talet steg von Schoultz
fram som skö nlitterä r fö rfattare med fyra diktsamlingar (1940, 1943,
1945, 1949), en barnbok (1944), en ö versä ttning av en finsk sagoroman
(1945), en novellsamling (1947) och De sju dagarna (1942).215 Fokuseringen på det egna litterä ra skrivandet visar sig ä ven i att dikter publiceras
i Astra och Nya Argus. I von Schoultz tidskriftsartiklar kan man se en tydligare koncentration på frå gor kring konstens och skrivandets etik och estetik. De få gå nger oxfordgrupprö relsen ä nnu ä gnas spaltutrymme i Astra
ä r artiklarna skrivna av andra.
Huruvida uppfattningar och praxis som omfattades inom grupprö relsen avspeglas i von Schoultz skö nlitterä ra verk ä r vanskligt att avgö ra. En
grundlig klarlä ggning av eventuella fö rbindelser mellan verken och oxfordgrupprö relsens tankegå ngar skulle krä va ett eget analysgrepp, sä rskilt i frå ga om lyriken. Ord som hö rde till grupprö relsens centrala vokabulä r å terfinns i texterna, exempelvis ’fö rvandling’ (lyriken) och ’stilla
stund’ (De sju dagarna).216 En etisk strä van efter ä rlighet och medmä nsklig fö rsoning kan urskiljas i fö rfattarskapet som helhet. Dessutom ä r perspektivet genomgå ende utprä glat individualetiskt. Så dana element och
betoningar kan emellertid ingå i mycket olika utformningar av kristen
tradition. Vä ckelse- och helgelsefromheten och oxfordgrupprö relsen har
gett dem sin egen prä gel, liksom senare inflytelser. Det ä r mö jligt att i von
Schoultz skö nlitterä ra texter urskilja element som kan anknytas till grupprö relsen, men de ä r inte så otvetydiga att de inte samtidigt kunde ses mot
en annan bakgrund, och de ä r – liksom så mycket annat religiö st traditionsmaterial – integrerade i en gestaltning prä glad av må ngtydighet
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von Schoultz 1939.
Det ö versatta verket ä r Yrjö Kokkos Pessi ja Illusia (fö rsta utgå va 1944), som i den
svenska ö versä ttningen av Solveig och maken Sven von Schoultz 1945 fick titeln Jorden
och vingarna. Kokko 1952.
Ordet ’fö rvandling’ anvä nds t.ex. i dikterna ”Inne i tunneln” (1959, s. [62]), ”På sktid”
(1994, s. 22), ”Hä nger i sin trå d” (1994, s. 43), ”Vintergatorna” (1994, s. 45). Ett fö rsö k
med ”stilla stund” och ”tysta timmen” fö r mor (berä ttaren, ”mamma”) och dotter skildras i von Schoultz 1942, s. 112–115; se ä ven s. 165, barnet till mamma: ”Int lä ser du ju
aftonbö n skilt ofta heller. AÅ int har du stilla stunder å ingenting.” En praxis med ’stilla
stund’ finns alltså i den nä rmaste omgivningen men delas inte av berä ttaren/”mamma”.
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(så som ordet och temat ’fö rvandling’ i lyriken), problematisering (exempelvis av de ’absoluta’ kraven och viljans bestä ndighet, tydligt i berä ttelserna om Ansa), och uttalad distans (så som betoningen att fö rsö ket med
en ’stilla stund’ ä r en lå nad idé i De sju dagarna). Det ä r uppenbart att von
Schoultz inte har velat fö rknippas med rö relsen.217 Kanske syns hä r hennes uttalade misstro mot extremt uppfattade avgö relser och hennes instä mmande i kritiken av grupprö relsens avigsidor. Kanske uttrycker distansen också ett vaktslå ende kring konstnä rens och fö rfattarens kreativitet och integritet. Emellertid visar redan denna granskning av berö ringspunkter med 1930-talets oxfordgrupprö relse att kontexten fö r de religiö sa elementen i von Schoultz litterä ra produktion ä r bredare ä n den
miljö som skildras utfö rligt i Porträtt av Hanna. Likheterna mellan barndomshemmets vä ckelsefromhet (med impulser frå n olika hå ll) och den senare grupprö relsens idé er och praxis vä cker dessutom tanken att element
frå n grupprö relsen kan ha vä vts in i de sjä lvbiografiskt inspirerade berä ttelserna om Ansa som barn och tonå ring (utgivna 1954 och 1973). Det
som skulle vara biografisk anakronism kan mycket vä l anvä ndas i en litterä r gestaltning.
Avgörelse: avslutande reflektioner

Presentationen av oxfordgrupprö relsen har visat att bibellä sning, avgö relse och helgelse var centrala – om ä n i delvis sä rprä glade utformningar
– ä ven i den varianten av vä ckelsekristendom. Som avslutande iakttagelser i frå ga om avgö relsen noterar jag fö r det fö rsta, att ett andligt genombrott, en omvä lvande upplevelse av att ö vergå frå n ett gammalt liv till ett
nytt, i begreppet ’avgö relse’ i olika former av vä ckelsekristendom få r en
betoning av det individuella och medvetna valet som nå got ofrå nkomligt.
I dikter av von Schoultz gestaltas dä remot tydliga positioner utanfö r eller
i utkanten av religiö st definierade sammanhang.218 Det ä r hos gestalterna
i den positionen som dikternas uttalande jag lä gger sin fokusering och ofta
ä ven sina sympatier.
Fö r det andra framträ der i polarisering av avgö relsen mot begreppet ’fö rhä rdelse’ nö dvä ndigheten av uppmä rksamhet, lyhö rdhet och lydnad i det ö gonblick då en gudomlig kallelse nå r individen. Nå dens tid, besö kelsetiderna, kallelsens ö gonblick, omvä ndelsens stund – det avgö rande
217
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En så dan anknytning gö rs så sent som på 1970-talet av den vä nsterpolitiskt aktiva
fö rfattaren Aili Nordgren (f. Salminen), 1908–1995) i recensionen av von Schoultz novellsamling Somliga mornar: ”Hennes vilja till 'moralisk upprustning' ä r beaktansvä rd.”
Recensionen ä r som helhet uppskattande, men nå got reserverad. Nordgren 1977.
Se t.ex. sviten ”De fö rdö mda” (1943, s. 79–80) och dikterna ”Duvslaget” (1952, s. 48–
49), ”Ora pro nobis” (1959, s. 34), ”Julkonserten” (1986, s. 55).
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ö gonblicket kan formuleras på olika sä tt i vä ckelsesammanhang; gemensamt ä r att tidsrymden ä r begrä nsad och kanske inte å terkommer. Uppmä rksamhet på tiden och ö gonblicket utgö r ett genomgå ende drag i von
Schoultz lyriska produktion. De religiö sa bakgrundssammanhangen har
sannolikt fö rstä rkt en så dan hå llning, bå de genom betoningen av den avgö rande betydelse ett ö gonblick kan ha och genom attityden till hur tiden
– oersä ttlig och oä ndligt betydelsefull – kan och bö r anvä ndas. Lyhö rdheten och lydnaden infö r kallelsen till personlig frä lsning har kunnat ö verfö ras till andra områ den, dä ribland det konstnä rliga skapandet och den
personliga mognaden.
Som tidigare har nä mnts innebä r den vä ckelsekristna uppfattningen
att den som ä r en ’avgjord kristen’ ä r fö rpliktad till en kristen livsfö ring.
Det nya liv som tar vid efter avgö relsen ska vara annorlunda ä n det gamla,
vä rldsliga livet. I fö ljande underavsnitt gå r jag nä rmare in på denna livsfö rnyelse med hjä lp av begreppet ’helgelse’.

Helgelse

Med begreppet ’helgelse’ avses ”enligt kristen tro den process varigenom
den kristne fö rvandlas till allt stö rre helighet och likhet med Kristus.”219
Hur mä nsklig och gudomlig aktivitet fö rdelas i processen har tolkats på
olika sä tt i kristen tradition. Enligt Gelfgrens tidigare anfö rda beskrivning
av vä ckelsefromheten inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen skulle den
som omvä nt sig och få tt sina synder fö rlå tna dä refter ”leva i helgelse, vilket
innebar att leva ett heligt liv i enlighet med Guds vilja och sin kristna ö vertygelse.”220 En så dan fö rpliktelse och strä van innebä r att mä nniskan riktar
uppmä rksamhet mot sin livsfö ring, sina val och sina inre bevekelsegrunder. I von Schoultz Porträtt av Hanna lyfts en aktivt trä nad samvetsö mhet
fram som ett grundlä ggande och genomgå ende element i moderns fromhet och i den fostran hon utö vade i familjen. Tillsammans med en fortgå ende samvetsrannsakan betonas viljeinriktningen. Som ett delområ de av
den kristna livsfö ringen framträ der sexuell ’renhet’. I fö ljande underavsnitt gå r jag nä rmare in på dessa element. Fö r att ge dem konkreta ramar
tar jag upp ett par nyckelord ur Porträtt av Hanna, nä mligen ”det andliga
livets fö rdjupande” och ”Fé nelon”, samt verksamheten inom KFUK i bö rjan
av 1900-talet.
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Det svenska ordet anvä nds som motsvarighet till grek. ’hagiasmó s’ och lat. ’sanctificatio’.
Nationalencyklopedin,
https://www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/l%C3%A5ng/helgelse hä mtad 20.2 2020.
Gelfgren 2003, s. 114.
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Det andliga livets fördjupande
Som tidigare nä mndes beskriver von Schoultz fö rä ldrarna som ”varken
kyrkliga eller frikyrkliga”, med så vä l finlä ndska som internationella kontakter med likasinnade frå n olika hå ll. Utan nä rmare precisering skriver
hon att hon fö rst ”lå ngt senare” (ä n i uppvä xtå ren) kom underfund med
att deras andliga hemvist fanns i en grupp fö r ”Det andliga livets fö rdjupande”.221 Benä mningen leder vidare till protestantiska helgelserö relser,
framfö r allt Keswickrö relsen. Den sedan 1875 å rligen å terkommande
sammankomsten i Keswick i norra England (Keswick-konferensen) syftade till ’det andliga livets fö rdjupande’, en formulering som å terkommer i
denna fasta form i flera skildringar. 222 Liksom alliansrö relsen gick ä ven
denna rö relse ö ver samfundsgrä nserna men innanfö r de protestantiska
ramarna.223
Enligt Juha Seppos kyrkohistoriska undersö kning nå dde influenser
frå n helgelserö relsen och Keswickrö relsen Finland genom den brittiske
resepredikanten lord Radstock på 1870-talet och senare genom kontakterna till Helgelsefö rbundet i Sverige. Helgelserö relsen hade bö rjat som en
reformrö relse inom den nordamerikanska metodismen. Den brittiska
anglikanska prä sten John Wesley (1703–1791), metodismens grundare,
hade beskrivit helgelsen som en andra erfarenhet av nå d (efter frä lsningsupplevelsen), dä r Gud gav den rä ttfä rdiggjorda mä nniskan en villkorslö s
kä rlek till Gud och medmä nniskan. I metodistisk undervisning hade man
dä refter framfö rt bå de plö tsliga och stegvisa erfarenheter av en så dan helgelse. Man betonade att det var frå ga om en process snarare ä n ett tillstå nd,
och att det inte var frå ga om syndfrihet. I den nya helgelserö relsen skedde
en radikalisering. Den ’andra vä lsignelsen’ så gs som en plö tslig engå ngshä ndelse, som gav mä nniskan kraft att besegra synden en gå ng fö r alla. I
denna ’helgelse genom tro’ skulle man ’lä gga allt på altaret’, det vill sä ga
offra allt till Gud, fö r att renas frå n all yttre och inre synd. En variant av
uppfattningen gav stö rre rum å t den tidigare processtanken: Genom att
trä na sin fria vilja och noggrant slå vakt om sina bevekelsegrunder kunde
en kristen mä nniska uppnå ett helgat tillstå nd av fullkomlighet. Gemensamt fö r bå da varianterna var uppfattningen att helighet och synd inte
kunde existera samtidigt hos samma mä nniska. Keswickrö relsen stå r som
den viktigaste engelska representanten fö r dessa helgelseuppfattningar.
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von Schoultz 1978, s. 172; se ä ven 1973, s. 19.
Se t.ex. Langenskjö ld 1921, s. 223, Winquist 1944, s. 60; Grä sbeck 1959, s. 16, om en
bö nering i Houtskä rs fö rsamling som ”en grupp fö r det andliga livets fö rdjupande och
tillvä xt”.
Goodhew 2001, sp. 940-941; Newman 1937, s. 153; Winquist 1944, s. 60.
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Man hä vdade inte ett extremt syndfrihetsideal, men ä ndå en stark perfektionism i sin strä van efter ett ’djupare’ eller ’hö gre kristet liv’.224 Helgelsefromhetens uppmä rksamhet på viljeinriktningen kan också ses mot bakgrund av metodistiska uppfattningar enligt vilka helgelsen innebä r att
Guds heliga Ande renar och stä rker mä nniskan så att hon inte lä ngre vill
begå synd. Avsiktlig synd ä r fortfarande mö jlig, men inte oundviklig.225 Till
dem som introducerade Keswickrö relsen i Finland hö rde Paul Nicolay.
AÅ r 1890 hade Paul Nicolay besö kt England, och ett Keswickmö te hade
gjort ett djupt intryck på honom genom sin ”stillhet och andlighet”.226 Enligt vä nnen och predikantkollegan K. A. Wrede anså g Nicolay det nö dvä ndigt med sä rskilda mö ten fö r ”de troendes uppfostran”, och tog dä rfö r initiativ till så kallade retreatmö ten fö r studentledarna, prä stmö ten och
Keswickmö ten.227
De fö rsta Keswickmö tena i Finland ordnades på svenska i Borgå 1913
och 1919 (på finska 1914) enligt mö nster frå n England och Sverige (Sö dertä lje). Syftet var att ”fö ra troende nä rmare Kristus, till att bä ttre kunna
leva till hans ä ra och bä ttre utfö ra hans vilja på jorden.”228 Vid det fö rsta
mö tet medverkade den norske lekmannapredikanten Albert Lunde, Louise af Forselles, K. A. Wrede, Paul Nicolay och ”flere prä ster”.229 Inbjudan
till mö tena ”fö r det andliga livets fö rdjupande” ingick i KFUK:s tidning Mot
Hemmet ”fö r alla som bekä nner Jesus Kristus så som frä lsare och konung”.
Nä r Paul Nicolay hade avlidit i oktober 1919 nä mns representanter
fö r ”Borgå Keswick-fö rening” och ”Finska Keswick-kommitté n” bland de
nä rvarande vid begravningen; inga namn nä mns.230 Huruvida det i Borgå
224
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227
228
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Seppo 1983, s. 19–20, 24–25. Se ä ven Fangel 2000, sp. 1575–1578; Blumhofer 2004, s.
1016–1018. Bö cker som fick stor spridning var The Higher Christian Life av William
Boardman (1858) och The Christian’s Secret of a Happy Life av Hannah Smith (1875).
Seppo 1983, s. 26; Fangel 2000, sp. 1576; Blumhofer 2004, s. 1016.
Burnett 2004, s. 1995–1996; Carter 2004, s. 1211. Jfr den lutherska tanken att mä nniskan ä r simul iustus et peccator, samtidigt rä ttfä rdiggjord och syndare.
Langenskjö ld 1921, s. 64–65, citat s. 65; Winquist 1944, s. 60–62. Enligt Edith Blumhofer kä nnetecknades Keswickmö tena av emotionell å terhå llsamhet till skillnad frå n den
walesiska vä ckelsen och pingstvä ckelsen i bö rjan av 1900-talet. Blumhofer 2004, s.
1017.
Wrede K. A. 1932, s. 22. Se ä ven Langenskjö ld 1921, s. 208, 217, 223; Winquist 1944, s. 191–
200. Nicolay fick epitetet ”pappien paimen” [prä sternas herde]. Langenskjö ld 1921, s.
223; Winquist 1944, s. 247.
Winquist 1944, s. 247–249, citat s. 248.
Winquist 1944, s. 249. Enligt K. A. Wrede hade Lunde avgö rande betydelse fö r den vid
mö tet nä rvarande Uno Grä sbeck. Wrede K. A. 1940, s. 76. Lunde hade blivit omvä nd
och troendedö pt i USA, dä r han var i kontakt med vä ckelserö relsen kring Dwight L.
Moody. Han å tervä nde till Norge 1902 och blev kä nd som vä ckelsepredikant i hela
Norden. Westin 1956, s. 289.
Borgå KFUK, Mot Hemmet 1913 N:o 8, s. 128; 1919 september; 1919 november, s. 131–
132.

69

fanns nå gon grupp som uttryckligen kallade sig ’Det andliga livets fö rdjupande’ framgå r inte av materialet. Dä remot fanns det tydligen enskilda
mä nniskor som verkade fö r det syfte en så dan benä mning uttrycker samt
en lokal Keswickfö rening.
Med ett ’fö rdjupat’ andligt liv eller ett ’hö gre’ kristenliv avså gs ett mera
intensivt och medvetet gudsfö rhå llande centrerat kring Jesus. Kristna
trossanningar skulle erfaras i det praktiska, dagliga livet. Fö r att ö vervinna
synden skulle man i varje ö gonblick dö frå n sig sjä lv och ö verlä mna sig till
Gud, Jesus, den heliga och helgande Anden, och dä rigenom erfara trons
vila, frä lsning hä r och nu. 231 I så ngtexter av Frances Ridley Havergal
(1836–1879), Fanny Crosby (1820–1915) och flera andra ä r ord
som ”consecration, submission, and surrender” frekventa. 232 Orden uttrycker mä nniskans vilja och akt att helt och hå llet, utan reservationer,
ö verlä mna sig till Gud. Så nger av Crosby och Havergal ingå r i Andliga
sånger och psalmer och flera andra svenska så ngsamlingar. Den ursprungliga engelska texten till det som kallas KFUK:s ”lystringsså ng” med inledningsorden ”Renhjä rtad, helhjä rtad” ä r skriven av Havergal. Den tas in i
min behandling av intertexter i kapitlet ”Huden, elden, handens grepp”.
Fénelon

En liknande – och avsevä rt ä ldre – betoning av det nö dvä ndiga i mä nniskans restlö sa ö verlå telse till Gud och den så uppnå dda totala vilan och
tilliten å terfinns i skrifter av Fé nelon.233 Som nä mndes i avsnittet om in231
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Blumhofer 2004, s. 1016 om Hannah Smiths The Christian’s Secret of a Happy
Life: ”Christian happiness came in letting go, in relying on the perfect moment-by-moment cleansing blood applied to the soul.” Keswickrö relsens budskap koncentreras
enligt Blumhofer, s. 1017, i så ngen ”Jesus saves me now” och frasen ”full salvation here
and now”.
Blumhofer 2004, s. 1017. Enligt Blumhofer, s. 1018, har Keswickrö relsen utö vat ett
brett men sä llan igenkä nt inflytande ö ver protestantisk fromhet (på engelska språ kområ den?), speciellt genom uppbyggelselitteratur och så nger. Inflytelsen har underlä ttats av att tonvikten mera lagts på praktiskt kristet liv ä n på lä romä ssiga frå gor: ”focus is more on the quality of Christian life than on theological precision”. Så som
tidigare har nä mnts framträ dde betoningen av ’liv i stä llet fö r lä ra’ också i alliansrö relsen och den frikyrkliga vä ckelsen.
François de Pons de Salignac de la Mothe de Fé nelon (1651–1715), fransk romerskkatolsk prä st och biskop, pedagog, fö rfattare. AÅ ren 1676–1688 fö restod han ett internat fö r unga kvinnliga konvertiter frå n hugenottfamiljer och skrev ä ven ett verk om
flickors uppfostran, Traité de l’éducation des filles, 1687. Som sjä lasö rjare och predikant vann han inflytande vid hovet. AÅ r 1689 fick han det kungliga uppdraget att fostra
Ludvig XIV:s sonson och tronfö ljare och skrev fö r detta ä ndamå l 1694–95 sitt sedermera mest kä nda verk, den antikiserande bildningsromanen Les Aventures de
Télémaque. Han fö ll dock i onå d efter att ha tagit parti fö r Madame Guyon (JeanneMarie Bouvier de la Mothe Guyon, 1648–1717) i den s.k. kvietismstriden. Hon anklagades och dö mdes till internering fö r irrlä ra i sina skrifter influerade av kvietismen,
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tertexter har Fé nelons andliga skrifter ö versatts till må nga språ k och vunnit stor spridning genom tiderna. Mera ä n i romersk-katolsk miljö har de
blivit lä sta och uppskattade i protestantiska sammanhang, dä ribland i
Storbritannien och inom tyska pietistiska kretsar. 234 I sitt fö rord till en
svensk utgå va på Svenska kyrkans diakonistyrelses bokfö rlag å r 1930 och
1954 presenterar biskop Torsten Bohlin boken med Fé nelons andliga rå d
som grundad på ”rik kristlig erfarenhet och mycken mognad, praktisk sjä lasö rjarevisdom”, anvä ndbar ä ven inom en evangelisk luthersk fromhet –
det som kä nns frä mmande kan lugnt lä mnas å t sidan.235 Utmä rkande fö r
Fé nelons andliga rå d ä r uppmä rksamheten på mä nniskans vilja och det
oeftergivliga kravet att denna vilja ska underordnas Gud.
Enligt Klaus Heitmanns artikel i Thelogische Realenzyklopädie ä r
Fé nelons teologiska helhetsuppfattning snarare teocentrisk ä n kristocentrisk, och individualistisk i stä llet fö r kollektivt kultisk eller sakramental.
Det ä r alltså individens fö rhå llande till Gud som uppmä rksammas. Centrala begrepp i spiritualiteten ä r ’den rena kä rleken’ (pur amour) och lä ngtan till ett slags icke-vilja och icke-vara (néant). Mä nniskans ö verlå telse av
sig sjä lv till Gud ska vara total i en kä rlek som ä r fullkomligt ren, det vill
sä ga helt renons på egna ö nskningar eller preferenser (indifférent). Nä r
mä nniskan offrar sin egen vilja till Gud nå r hon samma bestä ndiga stillhet
i Gud som mystikerna nå r genom kontemplation. Tankegå ngarna ligger
enligt Heitmann nä ra bå de kvietismen och mystiken, men han bedö mer
att Fé nelon ä ndå inte kan rä knas till nå gondera. Heitmann anser att
Fé nelon i sin aktiva gä rning som pedagog, hovman och kyrkofurste ter sig
alltfö r dynamisk fö r att vara kvietist, och att Fé nelons fö rhå llande till
mystiken framstå r som enbart teoretiskt utan fö rankring i egen erfarenhet. 236 Fé nelons person, verksamhet och skrifter har bå de i hans egen
samtid och senare gett upphov till diametralt motsatta bedö mningar. Han
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en fransk riktning inom romersk-katolsk mystik inspirerad av den spanske prä sten
Miguel de Molinos (1628–1696). Enligt hans uppfattning skulle mä nniskan genom att
avstå frå n allt eget talande och tä nkande nå en så dan stillhet i sjä len att enbart Gud
talade; fö r en person som nå tt detta tillstå nd var det onö digt eller till och med skadligt
att fö rsö ka utö va nå gon yttre religiö s praxis. Under å ren 1697–1699 på gick en hä ftig
kyrklig konflikt pga. kvietismen. Fé nelons skrift Explications des Maximes des Saints
fö rdö mdes av på ven Innocentius XII 1699. Fé nelon fö rvisades frå n hovet men fortsatte
sin tjä nstgö ring som ä rkebiskop i landsorten i Cambrai (utnä mnd 1695) fram till sin
dö d. Under denna tid skrev han stö rsta delen av sina andliga skrifter och brev. Heitmann 1983, s. 81-82; Nationalencyklopedin 1991a, band 6, s. 178 (Fé nelon); 1992,
band 8, s. 217 (Guyon); 1993a, band 11, s. 582 (kvietism).
Heitmann 1983, s. 83. Hä r kan tillä ggas att Paul Nicolay genom sin familj och slä kt
hade kontaktytor till bå de protestantisk och romersk-katolsk fromhet. Langenskjö ld
1921, s. 9–22, 25, 33, 40–46.
Fé nelon 1954, s. 5.
Heitmann 1983, s. 82; se ä ven Henri Daniel-Rops fö rord i Chaintreuil 1961, s. 12–13.
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tycks ha vä ckt bå de hä nfö rd beundran och kraftigt avstå ndstagande.237 I
Porträtt av Hanna ges en bild av Hanna lä sande ”Fé nelon” i familjens
bå t, ”en liten privat stund” fö r egen uppbyggelse.238 Samtidigt markeras
distans hos den yngsta dottern [Solveig] genom att hon samtidigt under
sin privata stund i stä llet lever sig in i en medhavd ä ventyrsbok.
Heitmann på pekar också att Fé nelon framstod som den moraliska segraren i kampen mot ett kyrkligt institutionellt fö rtryck i den kyrkliga striden om kvietismen trots att hans skrift L’Explication des Maximes des Saints fö rdö mdes och han i praktiken fö rsattes i exil i landsorten. Han accepterade domen, skö tte sin tjä nst klanderfritt och rö nte uppskattning fö r
mildhet och ä delmod – och blev ä ven en fö regå ngare fö r upplysningstidens etiska ideal och emotionalitet. 239 Individen som stå r upp mot en
maktfullkomlig kyrkoinstitution ä r en gestalt som ä ven uppträ der i de protestantiska vä ckelserö relser som har behandlats i detta avsnitt. Likaså ä r
den individcentrerade andligheten gemensam fö r Fé nelons skrifter och
vä ckelserö relserna. Dä remot ä r vä ckelsekristendomens centrering kring
Jesus som vä nnen och den korsfä ste frä lsaren inte lika synlig hos Fé nelon.
I hans skrifter gö rs heller ingen uppdelning i avgö relse och helgelse – allt
handlar om ö verlå telse, fortgå ende och stä ndigt fö rdjupad, och koncentrerad i det fö rbehå llslö sa ö verlä mnandet av egenviljan till Gud. I en del av
diktanalyserna tar jag in formuleringar av Fé nelon i diskussionen.
En total ö verlå telse till Gud ä r det genomgå ende temat i den tidigare
nä mnda så ngen fö r KFUK, ”Renhjä rtad, helhjä rtad”, med rö tter i Keswickrö relsen och vidare i det slags fromhet som fö rmedlas genom skrifter av
Fé nelon och andra i en fö reträ desvis romersk-katolsk tradition. Fö ljande
underavsnitt ä gnas ett par sä rdrag inom KFUK omkring bö rjan av 1900talet.
KFUK: andligt liv och sedlig livsföring

Det inre andliga livet och det personliga gudsfö rhå llandet stod enligt
Marja-Riitta Antikainen i centrum fö r samtalen och talen vid sammankomsterna inom KFUK i dess tidiga skeden. Ingå ende och samvetsö m
sjä lvrannsakan under kraftig sjä lvkritik (riktad bå de mot det egna livet
och fö reningen) var framträ dande. Fö rbä ttringsfö rslagen handlade oftast
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Heitmann 1983, s. 83; Daniel-Rops i Chaintreuil 1961, s. 9-20.
von Schoultz 1978, s. 21.
Heitmann 1983, s. 81, 83; se ä ven Davis 1979, s. 165–166, 89: ”Fé nelon and Madame
Guyon had opened the doors to a realm where instinct, imagination, and the illusions
of the heart held sway; they had almost involuntarily prepared the way for the collapse
of the old order and the triumph of the sentimental revolution.”
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om att stä rka bö nelivet och bibellä sningen samt sö ka Guds vilja, ö verlä mna sig å t Guds vilja och offra sig sjä lv till Gud. Nö dvä ndigheten av att
lyssna efter Guds vilja och lå ta sig ledas av Gud betonades stä ndigt.240
Det andliga arbetet anså gs som den viktigaste och mest specifika uppgiften fö r KFUK, medan andra kvinnofö reningar engagerade sig djupare i
samhä llsfrå gor. Eftersom KFUK:s må lsä ttning, formulerad i bö rjan av
1900-talet, var att ge kvinnor andlig, sedlig och samhä llelig hjä lp lyftes exempelvis ä ven nykterhet och sedlighet fram i verksamheten.241 Som jag
nä mnde tidigare framträ der ett ideal av sexuell renhet som ett delområ de
av den kristna livsfö ringen i den religiö sa bakgrundskontexten fö r von
Schoultz fö rfattarskap.
Antikainen på pekar att den problematik som kallades sedlighetsfrå gan var aktuell fö r den framvä xande kvinnorö relsen i samhä llet på grund
av en allmä nt utbredd dubbelmoral och prostitution. Inom KFUK ville man
frä mst arbeta fö rebyggande genom att stä rka moralen hos unga kvinnor.
Det skulle ske genom fö rkunnelse och litteraturspridning samt hä rbä rgen
som var trygga fö r kvinnor. Dä remot anså g man att arbetet bland prostituerade, med då tidens vokabulä r ’fallna’ kvinnor, bä ttre utfö rdes av andra
aktö rer. Inom KFUK ordnades mö ten, bibelkurser och sommarsamlingar
fö r unga flickor frå n och med 1896. I bö rjan av 1900-talet fanns kommitté er fö r bland annat hä rbä rge, blomstermission, sö ndagsskola, tjä narinnekurser och symö ten. Arbetet bland skolflickor beskrevs som besvä rligt –
de unga anså gs ’lä ttsinniga’ och alltfö r intresserade av nö jen och ’då liga
bö cker’.242 En episod med modern som brä nner upp en ”lä ttsinnig” bok infogas i Porträtt av Hanna tillsammans med von Schoultz reflektioner
ö ver ”renhet” i fö rhå llande till emotionell och erotisk hetta hos modern.243
Skildringarna visar att problematiken var nä rvarande i von Schoultz uppvä xtmiljö .
AÄ ven i KFUM:s verksamhet utgjorde sedlighetsfrå gor ett å terkommande inslag. I enlighet med ett renhetsideal ville man bekä mpa verbal
och handlingsmä ssig sexuell oanstä ndighet och manade de unga mä nnen: ”hå ll dig sjä lf ren!”. AÅ r 1903 grundades en finlä ndsk avdelning av Vita
korset, KFUM:s internationella sedlighetsavdelning. Man arbetade med fö redrags- och samtalstillfä llen samt litteraturspridning dä r man kunde utnyttja fö reningens egen publikationsverksamhet.244
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Sexualmoralen hö rde också till stridsfrå gorna i diskussionen mellan
representanter fö r det Teologiska lö rdagssä llskapet och fö reningen Prometheus i bö rjan av 1900-talet.245 Med utgå ngspunkt i moralisk subjektivism anklagade kristendomskritikerna (det som uppfattades som) kristen
moral i sin helhet fö r att vara heteronom, pessimistisk i sin mä nniskosyn,
socialt passiv samt inskrä nkt och partisk nä r det gä llde tillä mpningen av
det kristna kä rleksbudet. 246 Detta gä llde ä ven sexualmoralen, som angreps med relativistisk och hedonistisk kritik. I stä llet fö r en livsfientlig
fö rdö melse av sexualiteten ville man ha ’fri kä rlek’. Till dess namnkunnigaste fö resprå kare hö rde filosofen Rolf Lagerborg. 247 I fö rsvaret av den
kristna sexualmoralen betonade man – vilket angriparna troligen hade
rä knat med – ä ktenskapet och familjen samt nö dvä ndigheten av sjä lvbehä rskning och ansvarstagande. Nytt i sammanhanget var att man på kyrkligt hå ll (det vill sä ga inom det Teologiska lö rdagssä llskapet) klart formulerade en positiv syn på sexualiteten som ’Guds dyrbara gå va’, en naturlig
och mä ktig kraft som Gud nedlagt i mä nniskan. Tidigare hade en fö rhä rskande uppfattning varit att redan sexualiteten i sig var nå got ont, skamligt
och smutsigt.248
Det engagemang som den sexualetiska diskussionen i bö rjan av 1900talet vä ckte inom fö reningar så som KFUK, KFUM och det Teologiska lö rdagssä llskapet (och troligen i vidare kretsar) framstå r som en sannolik del
av bakgrunden till ett ur barnets synvinkel gå tfullt renhetsideal som aktualiseras i en del av von Schoultz texter.249 Hä r kan ä ven nä mnas, att bå de
Louise af Forselles och Dagny Grä sbeck i sin verksamhet bland unga
flickor fö rmedlade ett ideal av sexuell och ä ven emotionell avhå llsamhet i
vä ntan på den riktiga, stora kä rleken som skulle fullbordas i ä ktenskapet.250 En hö g sexualmoral var en del av den eftersträ vade kristna livs245
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fö ringen. Motsä ttningar och generationskonflikter kring synen på sexualitet kommer till uttryck i von Schoultz litterä ra produktion, liksom reflektioner kring de ideal som fö rmedlades under den egna uppvä xten. I diktanalyserna å terkommer jag till en del av problematiken.

Helgelse: avslutande reflektioner

Under rubriken helgelse har jag lyft fram faktorer som visar att orienteringen mot individens inre liv och gudsfö rhå llande var stark och gemensam – om ä n inte enhetlig – i Keswickrö relsens allianskristna helgelsefromhet med sitt sö kande efter andlig fö rdjupning och ett hö gre kristenliv,
i den romersk-katolske biskopen Fé nelons rå d fö r det andliga livet samt
inom KFUK:s verksamhet under fö reningens fö rsta å rtionden. Sö kandet
efter andlig fö rdjupning och ett hö gre kristenliv medfö rde samvetsö m
sjä lvrannsakan och en fortgå ende process dä r den avgjorda kristna skulle
nå allt lä ngre i ö verlå telsen av sig sjä lv, sin vilja och sitt allt, till Gud. Genom
ett helgat liv, på allt sä tt rent, och en helgad personlighet skulle en så dan
mä nniska vittna om Gud. Idealen var hö ga, och etiskt prä glade. Dessutom
betonades individens gudsfö rhå llande, det inre andliga livet, samvetsprö vningen och de moraliska fö rpliktelserna ä ven i oxfordgrupprö relsen,
ä ldre vä ckelserö relser samt i den beckianskt influerade bibelfromhet som
hade nå tt Finland. Den uppmä rksamhet på samvetet och viljan ’att vara
snä ll’ som lyfts fram i von Schoultz verk kan alltså ha vuxit sig stark genom
inspiration frå n flera olika hå ll.
Hö ga etiska ideal i frå ga om mä nniskosyn och estetik ä r enligt litteraturforskarna Johan Wrede och Anna Mö ller-Sibelius utmä rkande fö r von
Schoultz fö rfattarskap, jä msides med en betoning av nö dvä ndigheten i en
stä ndigt fortgå ende fö rnyelse.251 I de litterä ra texterna riktas fokus mot de
inre processerna i de skildrade gestalterna och diktjagen. I en del av de
dikter som jag behandlar formas konfliktområ den kring den egna viljan
och den mä nskliga sexualiteten så att repressiva kristna traditionselement
formuleras och dä rpå ifrå gasä tts.
I frå ga om den religiö sa avgö relsen med dess betoning av det flyende,
gynnsamma ö gonblicket resonerade jag om att man kan se den ö verfö rd
till uppmä rksamhet och beredskap på andra områ den, dä ribland ett
konstnä rligt skapande. Nå got liknande uppfattar jag i frå ga om den religiö sa helgelsen – också den kan ö verfö ras till det konstnä rliga områ det
och den personliga mognaden. Religiö s ö verlå telse kan omformas – eller
omtolkas – till det som von Schoultz sjä lv kallar ”ett slags tillit till skeendet”.252 Andlig fö rdjupning kan innebä ra en trä ning i att lyssna inå t fö r att
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bli varse personligt giltig sanning. Helgelsens fortgå ende strä van efter det
hö gre, djupare och renare kan ö verfö ras till det litterä ra skapandet. Genom fö rfattarens samvetsgranna och sanningssö kande arbete ska dikten
bli ren frå n allt som skymmer dess klarhet.

Religiös bakgrundskontext: avslutande reflektioner

En ö verfö ring av religiö st grundade attityder och tä nkesä tt frå n vä ckelseoch helgelsefromhet till konstnä rligt skapande och personlig mognad – eller estetik och etik – kan tas som en delfö rklaring till den stundom svå rfå ngade religiö sa dimension som flera bedö mare finner utö ver de direkta
intertextuella anknytningarna i von Schoultz lyrik.253 Samtidigt finns det
religiö sa sammanhanget fortfarande kvar, tillgä ngligt fö r litterä r problematisering och bearbetning.
Hä r bö r ä nnu tillä ggas, att den religiö sa omgivningen kring von
Schoultz utvidgades å t flera hå ll genom personliga kontakter och resor.
Exempelvis stod hon under 1950-talet i kontakt med dominikanpatern
Jean Paillard, verksam vid det då nya Studium Catholicum i Helsingfors.
Tillsammans med sin andre make, kompositö ren Erik Bergman, tog hon
sig an gemensamma arbetsprojekt och resor som fö rde henne i kontakt
med andra former av kristendom och ä ven andra religioner.
Bå de genom skö nlitterä ra verk och i mera reflekterande tidningsartiklar och intervjuer visar von Schoultz ett ö ppet intresse fö r olika sä tt att
handskas med existentiella och religiö sa frå gor, och en lika ö ppen motvilja
mot att lå ta sig inrangeras i nå got bestä mt konfessionellt fack. Det ä r en
hå llning som hon delar med må nga andra fö rfattare. I sin enkä tbaserade
undersö kning av finlä ndska fö rfattares fö rhå llande till gudstro och kyrka
noterar Tage Kurté n att religiö s problematik ä r central fö r en stor del av
fö rfattarna men att de – i synnerhet de finlandssvenska – framstå r som
mera fjä rmade frå n en traditionell gudstro ä n genomsnittsbefolkningen.
Deras livssyn ä r ö verlag individuellt och medvetet profilerad och integrerad, och gudstro och religiö st beteende betraktas som privata angelä genheter.254 I motsats till må nga fö rfattarkolleger som valde att inte hö ra till
nå got religiö st samfund fö rblev von Schoultz ä ndå hela sitt liv medlem av
den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Så som tidigare nä mndes dö ptes hon som spä dbarn av sin far. Efter genomgå ngen skriftskola blev hon
konfirmerad 1924. 255 Hon vigdes till ä ktenskap genom kyrklig vigsel
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(1930, 1961) 256 och jordfä stes 1996. 257 Infö r Esbo kyrkas 500-å rsjubileum 1958 fick hon i uppdrag att skriva texten till en kantat, som med titeln ”Vingarnas valv” tonsattes av kantor Immanuel Sikströ m.258 Bland alla
de litterä ra pris hon har erhå llit kan hä r nä mnas den evangelisk-lutherska
kyrkans litteraturpris å r 1981, som gavs fö r hela fö rfattarskapet. I prismotiveringen nä mns sä rskilt boken om modern, Porträtt av Hanna, och
dess behandling av två tidstypiska men fortfarande aktuella konfliktområ den, det vill sä ga generationskonflikten på det religiö sa planet och den ansträ ngning som moderns dubbla kallelser i konstnä rskap och familjeplikter innebar. Fö rfattarens kapacitet att fö rnya sitt uttryck lyfts fram genom
den då senaste diktsamlingen, Bortom träden hörs havet, och lyriken sä gs
utvecklas ”frå n det urkvinnliga till det fundamentalt mä nskliga”.259 Dä rmed ä r vi inne på von Schoultz plats i ett litterä rt och litteraturhistoriskt
sammanhang.

Litteraturhistorisk kontext

Solveig von Schoultz rä knas till den finlandssvenska litterä ra modernismens andra generation, det vill sä ga fö rfattare som fö r den litterä ra modernismen vidare. 260 Till modernismens karaktä ristika hö r individualitet
och textmä ssig utvidgning.
I Peter Lutherssons studie av den litterä ra modernismen framstä lls individualiteten som dess centrala princip. I samklang med den intog man
en attityd av opposition mot individualitetshotande konstnä rlig och samhä llelig (borgerlig) tradition och sö kte det nya, experimentella och originella.261 Framhä vandet av individen kom också fram i den ö versikt av samhä llsfö rä ndringar och religiö sa sä rdrag som presenterades i de fö regå ende underavsnitten.
Clas Zilliacus refererar till Kai Laitinens upprä kning av vä sentliga textmä ssiga drag i den på må nga sä tt oenhetliga finlandssvenska modern256
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ismen: ”fri rytm, inga rim, nytt bildsprå k, nytt ordfö rrå d, vidgad motivkrets och ny struktur.”262 Med ’fri rytm’ avses vanligen rytm som inte fö ljer
ett givet metriskt schema, och ’inga rim’ syftar på avsaknad av slutrim –
dä remot anvä nds andra varianter av ord- och ljudupprepningar. Enligt Zilliacus skedde den stö rsta nyskapelsen i diktstruktur och bildsprå k, men
ä ven utvidgningen av ord- och motivfö rrå d var betydelsefull: ”allt som ä r
kan bli dikt.” 263 Fö r att gestalta kä nslor, tankar, allt som kan innefattas
i ’sjä len’, med Kjell Espmarks formulering ”ö versä tta sjä len”, brukas en vokabulä r fylld av konkreta sinnesfö rnimmelser, kropp, ting, djur, landskap
och natur.264 Sä rskilt bland (svenska) kvinnliga fö rfattare ä r det enligt Ulla
Evers och de andra litteraturforskarna i boken I klänningens veck vanligt
att anvä nda vardagliga, oansenliga och ’lå ga’ element fö r att gestalta ’hö ga’
existentiella teman.265 Enligt Hå kan Mö ller (med hä nvisning till Erich Auerbach) skedde detta ä ven i den tidiga kristendomens ”omkastning av den
retoriska decorum-regeln som gjorde gä llande att ett hö gt och vä sentligt
ä mne fordrade en hö g stil”.266 Ett sinnligt språ k och uppmä rksamhet på
det (fö rment) lå ga ä r utmä rkande fö r von Schoultz diktning.
I bö rjan av sitt lyriska fö rfattarskap uttrycker sig von Schoultz bå de
traditionellt och modernistiskt, men rä tt snart trä der den traditionella formen tillbaka. Enligt hennes egen utsago var det fö rst under den senare delen av 1920-talet som hon kom i kontakt med de finlandssvenska modernisternas verk. Tidigare hade hon lä st lyrik av bland andra Jarl Hemmer
och Arvid Mö rne, som hon uppskattade mycket.267 Genom lyrikdebuten
1940 kom hon in i en fö rfattargemenskap med Gunnar Bjö rling och Rabbe
Enckell i centrum, nå got som hon anser hade en avgö rande betydelse fö r
hennes eget fö rfattarskap. I frå ga om bildsprå k nä mner hon Elmer Diktonius som fö rebild, men ”det var knappast vad den enskilda diktaren skrev
som var så viktigt och fö r all framtid fö rpliktande: det var sjä lva attityden:
den kompromisslö sa ä rligheten. Troheten mot det nö dvä ndigaste och
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bä sta.”268 Den individuella utgå ngspunkten ä r enligt Michel Ekman nå got
som von Schoultz bevarar genom hela sitt fö rfattarskap.269 Johan Wrede
lyfter fram hennes idealistiska lä ggning och de traditionella vä rderingarna
i hennes bakgrund, och bedö mer att hennes val av modernismens uttryckssä tt motsvarade en strä van efter konstnä rlig och personlig frihet: ”Hon sö kte en modern, fri mä nniska inom sig och fö r att poetiskt gestalta detta begagnade hon modernismens frihet.”270 Man kan anta, att den
i fö rfattarkretsarna omhuldade starka individualismen, strä van efter personlig och konstnä rlig autenticitet och ifrå gasä ttandet av vedertagna
mö nster fö r von Schoultz ä ven innebar bå de en fö rpliktelse och en tillå telse till aktiv bearbetning av den religiö sa tradition som hon bar med sig.
I hennes litterä ra produktion mä rks hennes kunskap och engagemang på
det religiö sa områ det. Ur ett stort fö rrå d tar hon in kristet traditionsmaterial, laddat med betydelser, vä rderingar och kä nslor, och betraktar
det ur nya synvinklar, avlyssnar det på nytt, prö var det i doft och smak och
hud, rå dbrå kar och knå dar fö r att infoga det i nya kontexter.
Inför övergången till diktanalyserna

Med tanke på ä mnet fö r min avhandling och titeln Hand av sol var det en
intressant upptä ckt att det redan i von Schoultz debutbok, flickboken
Petra och silverapan (1932), finns två tydligt fokuserade skildringar av
hä nder – pojkvä nnens hä nder som rö r vid Petra och Petras hä nder nä r hon
spelar musik på skolans nya piano.271 Hudens fö rnimmelse av berö ring ä r
ett motiv som å terkommer i von Schoultz lyrik, likaså de starka, kä nsliga
hä nderna som stå r i fö rbindelse med konsten och sjä len. Så : vilka funktioner få r den taktila fö rnimmelsen i gestaltningen av diktjagets relation
till Gud i von Schoultz lyrik? Med den frå gan gå r jag vidare till diktanalyserna.
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Jag trodde nog att jag var fri och upprorisk mot det vedertagna som de, men jag tog
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3. I begynnelsen är beröringen
Med rubriken fö r den fö rsta delen med diktanalyser, ”I begynnelsen ä r berö ringen”, och dess travesti på den bibliska skapelseberä ttelsen i fö rsta
Moseboken samt prologen till Johannesevangeliet, inbjuder jag till ett perspektiv dä r berö ringen som innefattar den taktila fö rnimmelsen framstå r
som grundlä ggande i jagets relation till Gud. Delen bestå r av två kapitel
dä r jag granskar dikter dä r den taktila fö rnimmelsen kan ses i en så dan
konstitutiv funktion: Diktjaget fogas in i en sinnligt varsebliven livshelhet
som en skapad varelse, skapande och formande, med kä nselsinnet som en
på litlig vä gledare i gudsrelationen; Gud gestaltas som en taktilt initiativtagande, skapande och formande aktö r.
I kapitlet ”Vidrö rd, berö rd” granskar jag med bö rjan i dikten ”Det svå raste” II (1940) hur diktjaget genom sinnesfö rnimmelser ges identitet, livsmiljö och kapacitet att fö rhå lla sig till den gudomliga motpart som skrivs in
som den initiala berö ringens subjekt. I diskussionen tar jag ä ven in två
stö rre problemfä lt, nä mligen den spä nning mellan ande och materia som
kommer till synes i diktmaterialet, samt sinnesfö rnimmelsernas roll i gudserfarenhet och religiö st språ kbruk. Som framgick av inledningskapitlet ä r
den teologiska och filosofiska diskussionen omfattande inom dessa områ den, men jag sö ker det som ä r av specifik relevans fö r min avgrä nsade studie.
I det fö ljande kapitlet, ”Formande”, uppmä rksammar jag dikter dä r jaget primä rt framträ der som ett subjekt, en mä nniska som sjä lv agerar genom berö ring fö r att skapa och ge form. Utgå ngspunkten ä r hä r dikten ”En
enda minut” (1943). Formgivningen kan omfatta så vä l dikten och konsten
som mä nniskan och gudsrelationen. I diskussionen gå r jag dä rfö r ä ven in
på frå gor om konstnä rskap, fostran och gudsbilder – konkreta och fö restä llningsmä ssiga – som aktualiseras i von Schoultz lyrik.

3a. Vidrörd, berörd

I Solveig von Schoultz fö rsta diktsamling, Min timme (1940), kan framfö r
allt dikterna ”Det svå raste” I-II och ”Tag mot det” lä sas som texter som gestaltar tydliga roller och positioner fö r ”jaget” och ”Gud”. I dem riktar sig
jaget till ett ”Du” eller ”Gud” i ett direkt tilltal. Dikterna ingå r i bokens sista
avdelning. I en tidigare artikel har jag behandlat dessa samt två dikter ur
bokens tredje avdelning, ”Minns frö ken Johansson” och ”Tidningsgumma”.272 I detta kapitel tar jag upp dikten ”Det svå raste” II till diskussion med utgå ngspunkt i de sinnesfö rnimmelser som framträ der. Den
272

Envall 2001.
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fö rsta dikten å terges fö r att svitens helhet ska komma till synes men berö rs endast kort i jä mfö relse med den andra.273 Dikten ”Tag mot det” behandlas i kapitlet ”Med kniven i handen”.

Jordvarelser

DET SVAÅ RASTE
1

3

5

7

1
4
7
10

273

I.

Bara det svå raste
ä r svå rt nog.
Bad Du mig om ett lä ttare
visste jag: Du bedrog.
Bara Din nalkande farlighet
ger mig ro.
Fö r att jag vet att ingen vet
kan jag tro.
II.

Inte tar Du vä l min kä rlek till de lå ga små molnen
och det som grå ter under dem:
ett vå rregn, ett videsnå r och en hunds ö gon?
Inte ber Du vä l mig att jag skall glö mma
allt det hemlighetsfulla Du har skapat:
doften av en skymning och ett barns hand?

Inte vill Du vä l att jag skall se så lå ngt
att jag blir blind fö r mina nä rmaste:
fö r mull och rö tter, vissna lö v i grä set?

Du herre ö ver strä nga ö derymder,
sä g att Du visste nä r Du rö rde vid mig:
jag fö ddes under lå ga varma moln.

von Schoultz 1940, s. 73-74. Den andra dikten tas in separat i urvalsvolymerna Alla
träd väntar fåglar (1988, s. 32) och Den heliga oron (1997, s. 31), då fö rsedd med titeln ”Under moln” som tar upp slutraden. I urvalet En enda minut (1981, s. 16–17)
ingå r hela diktsviten med titeln ”Det svå raste” frå n inledningsraden i den fö rsta dikten.
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I dikterna ”Minns frö ken Johansson” och ”Tidningsgumma” ä r stilen
skä mtsam och ironisk, men i bokens sista avdelning dä r denna diktsvit ingå r ä r tonen allvarlig, stundtals hö gtidlig. I ”Det svå raste” (och ä ven i ”Tag
mot det”) framträ der diktjaget ö ppet som ett uttalat jag i fö rsta person
singularis. Motparten tilltalas genomgå ende med ”Du”, som skrivs med
stor begynnelsebokstav. I boken Min timme ä r det en tydlig signal att motparten ä r ”Gud”.274 I den tredje diktsamlingen, Eko av ett rop (1945, andra
upplagan 1946) frå ngå s en så dan praxis, och alla olika sorters ”du” skrivs
med liten begynnelsebokstav. På samma sä tt har skrivningen av ä ldre texter fö rä ndrats i de två senare urvalsvolymerna Alla träd väntar fåglar
(1988) och Den heliga oron (1997).
I diktsviten kan man se en lå g, jordisk livsnä rhet polariseras mot en
hö g, himmelsk hä rskarmakt. En så dan motsä ttning mellan immanens och
transcendens, materia och ande, bildar en spä nning som stä ndigt har fö ljt
kristendomen. Den formuleras å terkommande i von Schoultz produktion.
Man kan ä ven se ett uttryck fö r den i diktsvitens uppdelning. I den fö rsta
dikten anvä nds abstrakta formuleringar (”det svå raste”, ”ett lä ttare”, ”vet”, ”tro”; i ”nalkande farlighet” finns dock en viss grad av kroppslig
konkretion), medan den andra dikten ä r fylld av konkreta fö reteelser. Uppdelningen kan tolkas som en tudelning inom diktjagets relation till Gud,
och som olika stå ndpunkter beroende av perspektivskifte. Inom abstraktionens ramar i den fö rsta dikten bejakar diktjaget det krä vande och farliga
med en attityd som har drag av bä vande tapperhet, men nere på det konkreta planet i den andra dikten ä r situationen annorlunda. Det allra ”svå raste” offret kunde vara att vä lja bort kä rleken till detta liv i materia, kropp
och sinnen, till fö rmå n fö r andra, hö gre syften som Gud kan ha i beredskap.
Så dana fö rmodade krav vä rjer sig jaget emot. Man kan notera att det som
jaget ber att inte ska ske uttrycks i formuleringar dä r jaget inte frivilligt
avstå r frå n nå got, utan snarast passivt berö vas nå got: Gud kanske ”tar”
kä rleken, vill att jaget ska ”glö mma”, mä nniskan ”blir blind”.
Till det gemensamma godset i en stor del av kristen mystik- och uppbyggelselitteratur hö r å tskillnaden mellan det materiella och det andliga,
så skarp att de utesluter varandra, liksom konsekvensen att mä nniskan
ska ’glö mma’ det materiella fö r att nå det andliga. Denna motsatsstä llning
samt vä rdeladdningen i den betraktas i teologisk diskussion ofta som ett
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Se dikterna i Min timme (1940) ”Minns frö ken Johansson” (s. 43–44), ”Tidningsgumma”
(s. 45–46) som har ett ”du”, kanske pga. tryckfel, och fem ”Du”) och ”Tag mot det” (s.
75), dä r tilltalet ”Du” alternerar med ”Gud”. I dikter med ett annat ”du” anvä nds liten
begynnelsebokstav, t.ex. ”Min timme ä r kort” (5–7), ”Regn” (s. 29–30), ”Frä mling” (s.
38–40), ”Vind och sol” (s. 56–57), ”Bukett” (s. 71–72).
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arv frå n nyplatonismen.275 Diktjaget i sviten ”Det svå raste” befinner sig infö r ett gudomligt ”Du” som har bett om just det som i den fö rsta dikten
ä r ”det svå raste” utan nä rmare beskrivningar och i den andra dikten kan
fö rbindas med att ”glö mma” de materiella livsformerna. Duets berö ring av
jaget kan fö rstå s som en skapelseakt i linje med den bibliska skapelseberä ttelsen dä r Gud skapar mä nniskan av jord, men den kunde också tolkas
som en kontaktskapande, individuell kallelse till ett exkluderande andligt
liv.276 Det ä r i så fall en kallelse som jaget prö var och sedan vä rjer sig emot
– genom att vä gra acceptera den definitiva å tskillnaden mellan ande och
materia, skaparen och skapelsen, mellan diktens ”Du” och ”allt det hemlighetsfulla Du har skapat”. Diktjagets vä djan att inte berö vas kä rleken till
det materiella livet i ”Det svå raste” kan ses som kritik av en falsk dualism.
Jag å terkommer till denna problematik lä ngre fram i kapitlet.
Den andra dikten i sviten ”Det svå raste” placerar in jaget i levande, fö rgä nglig och sinnligt fö rnimbar natur. I det fö ljande granskar jag gestaltningen av sinnesfö rnimmelser i de fyra stroferna.
Syn och hörsel, doft och känsel

Molnen utgö r i den fö rsta strofen ett visuellt element. De varseblis
som ”lå ga” och ”små ”. Jaget kan med sin blick betrakta ”ett videsnå r” och
mö tas av ”en hunds ö gon”. Vå rregnet kan uppfattas så vä l auditivt och taktilt som visuellt. Också det som ”grå ter” kan nå jagets ö gon, ö ron och hud.
Tillsammans formar sinnesintrycken i den fö rsta strofen en miljö utomhus
som kä nnetecknas av fukt och molnigt eller mulet vä der. Med å rstidsangivelsen antyds svalka eller mild vä rme. Genom ordvalet ”grå ter” besjä las
regnet, videsnå ret och hunden, och jagets relation till dem blir personlig,
karaktä riserad som ”kä rlek”.
I den andra strofen ä r synsinnet sekundä rt, ä ven om bå de skymningen
och barnhanden kan varseblis visuellt. Infö r skymningen, nä r ljuset avtar,
aktiveras doftsinnet, som har kapacitet att uppfatta osynliga och ohö rbara
skeenden och fö reteelser. Det skrivs in tillsammans med verbet ”glö mma”
och det ”hemlighetsfulla”, vilket kan ses som ett led i gestaltningen av det
dolda och gå tfulla som hö r till jagets vä rld och som diktens ”Du” ”har
skapat”. Dä rmed aktualiseras ä ven doftsinnets kapacitet att lyfta fram
minnen ur glö mskan. En så dan upplevelse gestaltas genom ”en gammal
man” i dikten ”Nedfallet bo” (1989). Fö rnimmelsen av få gelboets doft tas
275
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Fö r en omfattande, problematiserande och nyanserande diskussion av problematiken
med den mä nskliga kroppen i centrum, se Sigurdson 2006. Fö rstå elsen av Platons,
Aristoteles och Plotinos kroppssyn nyanseras i positiv riktning t.ex. på s. 7–9, 291–294.
Fö r skapelseberä ttelsen dä r Gud anvä nder jord fö r att skapa mä nniskan, se 1 Mos. 2:4–
7.
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också in i andra texter med olika kvinnliga subjekt.277 Den sista raden i den
andra strofen kan lä sas så att ”doften” anknyts till bå de skymningen och
barnhanden, men också så att formuleringen ”och ett barns hand” ses som
en separat enhet. I det senare fallet fö rstä rks det kroppsligt konkreta och
taktila.
Den tredje strofen lyfter å ter fram seendet, men problematiserar det
genom dess motsats, blindheten, och polariteten mellan att se lå ngt och
att se det som finns nä ra. Liksom i den fö rsta strofen besjä las lå gt belä gna
naturfö reteelser, de nä stan osynliga, som jagets ”nä rmaste”. Att se dem innefattar dä rmed också att bry sig om dem, att omfatta dem med kä rlek.
Uppmä rksamheten på ”mull och rö tter, vissna lö v i grä set” ä r å terkommande i von Schoultz lyrik. Så dana lå gt belä gna och till synes obetydliga
naturelement anvä nds ofta fö r att formulera personliga och konstnä rliga
livsfö rutsä ttningar, nö dvä ndiga och dolda processer av fö delse, skapande,
tillvä xt och mognad. Vokabulä ren har en ö vervä gande positiv laddning, vilket ä ven framgå r av Mö ller-Sibelius granskning av hur von Schoultz anvä nder ordet ’jord’278 Diktjaget kan också identifiera sig med mullen som
exempelvis i dikten ”Mark” (1943, s. 69-70): ”Jag ä r bara vå t djup mark”,
eller ingå i ett ”vi” av magra rö tter som sö ker sig allt lä ngre nerå t genom
hå rt grus mot vatten i dikten ”Rö tter” (1952, s. 50).
I den fjä rde strofen tas rymder och moln in som visuellt tillgä ngliga
element, men de vä sentliga sinnesfö rnimmelserna ä r taktila: berö ring och
vä rme. Formuleringen i radslutet (rad 11) ”nä r Du rö rde vid mig:” fö ljs
av ”jag fö ddes” på nä sta rad. Som jag tidigare nä mnde kan det fö rstå s som
ett uttryck fö r att duets berö ring skapar och vä cker liv, liksom nä r Gud
skapar mä nniskan.279 Berö ringen kan också fö rstå s som en handling dä r
duet tar kontakt och vill upprä tta (eller fortsä tta) en relation med diktjaget. 280 De två tolkningarna utesluter inte varandra. Berö ringen fö rbinds
med ett djupt vetande, en sä rskild kä nnedom och en kunskap som jaget
hoppas att duet har (rad 11, 12). Den berö rande handens och den kä nnande hudens vetande nå r det vä sentliga i mä nniskans identitet, och omfattar det med vä rme.
277
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”Nedfallet bo” (1989, s. 25): ”Nedfallet bo, han lyfte det frå n marken: / tå lamods nä tverk / flä tat av fina ris / bä ddat med brö stdun / tä tat av fjun / boet, varmt av sommar
/ blå sande friskt av sol / – och han, en gammal man / borrade nä san i den glö mda
doften / mindes med hä ftig saknad / å ren hos dunet.” Se vidare von Schoultz 1942, s.
44; 1951, s. 157; 1954, s. 137. Dikten kommenteras ä ven i kap. 4a.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 103.
1 Mos. 2:4–7.
Berö ringen kan ses i en kontaktskapande funktion i den andra dikten i den ekfrastiska
sviten ”Romanskt kapitä l (Autun)” (1989, s. 58). Dä r fö rmedlar ä ngelns berö ring av
den sovande en gudomlig varning i drö mmens form: ”[…] Fö rsiktigt rä cker ä ngeln ut
ett finger / och rö r vid fingret på den yngste kungen: / nu fä rdas han genom fö rså t och
blod. [...]”
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Diktens ”jag” och ”Du” i tilltal, positioner, rytm
Fö r att visa mera av hur jaget och det gudomliga duet relateras till
varandra gå r jag nä rmare in på hur dikten ä r uppbyggd. De tre fö rsta stroferna ä r likadant konstruerade. Med ett anaforiskt ”Inte … vä l” formuleras
fö rst jagets vä djan till diktens ”Du” (rad 1, 4, 7). På strofernas andra rad
(rad 2, 5, 8) fö rbereds en presentation, markerad av kolontecken. Det som
ska visas fram tolkas på fö rhand av diktens jag så som ”det som grå ter” (rad
2), ”det hemlighetsfulla Du har skapat” (rad 5), ”mina nä rmaste” (rad 8).
Formuleringarna har drag av bå de fö rmä nskligande och abstraherande
allmä ngiltighet. På den tredje raden i stroferna (rad 3, 6, 9) sker presentationen, och hä r skrivs den konkreta materien in. De sinnesfö rnimmelser
som aktualiseras behandlades i bö rjan av analysen. Genom dem gestaltas
jaget som en seende, kä nnande och ä lskande varelse.
Det ä r ett jag som varseblir det fö rment obetydliga som finns lå gt
nere ”under” molnen, också de bå de ”lå ga” och ”små ”. Denna hemvist proklameras med diktens slutrad. Med molnen och jagets position ”under”
dem fö rbinds slutraden med inledningsraden och sluter diktens form.
Den fjä rde strofen inleds med ett tilltal som placerar diktens ”Du” i en
motsatt position, ”ö ver” (r. 10). Duets domä n ä r också motsatt i form av
hö ga och avlä gsna ”ö derymder”. Epitetet ”herre” markerar en position av
makt, i motsats till den jä mbö rdighet och medö mkan som karaktä riserar
jagets fö rhå llande till sina ”nä rmaste” och ”det som grå ter”. Dä r duets rymder ä r ö de och dessutom ”strä nga”, ä r jagets moln hä r bå de ”lå ga”
och ”varma”.
Jagets vä djan ges en annan form i den sista strofen. Fö rst kommer tilltalet (rad 10), dä refter vä djan fö ljd av kolon (rad 11). Tilltalet kombinerar
det ”Du” som gå r genom inledningsraderna i de tre fö rsta stroferna med
ordet ”herre”, vilket skapar stö rre distans. Liksom placeringen av gudomen hö gt uppe och lå ngt borta kan det betraktas som ett mera konventionellt religiö st språ kbruk. På fö ljande rad å terupptas och fö rdubblas ordet ”Du” som en å terupprä ttelse och fö rstä rkning av det nä ra och personliga tilltalet. Jagets relation till diktens ”Du” har sin grund i duets aktiva
handling i ett fö rflutet, ”nä r Du rö rde vid mig”. Denna berö ring fö rbinds
med ett vetande som jaget fö rvä ntar sig av duet, kunskap och kä nnedom
om jagets sä rdrag och hemvist.
I och med att diktens ”Du” fö rbinds med jaget i berö ring och (fö rvä ntat)
vetande fö rbinds duet också med jagets omgivning. En så dan relation utsä gs redan i den andra strofen, dä r jaget på minner om att ”allt det hemlighetsfulla” ä r nå got som duet ”har skapat” (rad 5). Fö rutom på betydelseplanet framträ der nä rheten mellan jaget och duet också i så vä l talsprå klighet som en allt fastare rytm. Duet ges i slutet (rad 10) rollen som en
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avlä gsen hä rskarmakt, men det tilltalet och den raden framstå r som ensamma och isolerade dä r de ä r omgivna av uttryck fö r nä rhet.
Rytmen i dikten ä r rö rlig med accenter som ger jagets vä djan en ton av
angelä genhet och iver. Formuleringarna med ’inte – vä l’ och ’sä g att’ tar
upp vardagliga uttryckssä tt. Kombinationen av ett lä tt vardagligt, familjä rt
språ k och den rö rliga rytmen ger diktjaget ett tonfall som kan avlyssnas
på olika sä tt, som bevekande, protesterande, ö vertalande – nyanserna kan
vara må nga. I slutraden framträ der blankversens regelbundna femfotade
jambiska rytm tydligt. Den fö rstä rker den ovedersä gliga tydligheten i det
som jaget sä ger, och som duet fö rvä ntas hå lla med om. Blankversmö nstret
har introducerats (med en avslutande obetonad stavelse) på rad 9 och 10,
och ä r ä ven skö njbart på rad 11. Att duet ä r en avlä gsen ”herre ö ver
strä nga ö derymder” utsä gs med samma rytm som de omgivande utsagorna om det lå ga, hudnä ra och varma, och vice versa. Kanske jagets karaktä ristik av duet på rad 10 bara ä r en tillfä llig mask som sä tts på duet
endast fö r att den ska kunna tas bort, så att duets verkliga karaktä r ska
framträ da ä nnu tydligare? En konventionell gudsbild, dä r Gud fö rbinds
med det hö ga, avlä gsna och strä nga, stå r dä rmed omringad – i parallell och
ohjä lplig samexistens med det hudnä ra, men också fundamentalt ifrå gasatt i jä mfö relsen.
En granskning av andra texter av von Schoultz samt andra mö jliga intertexter få r i de fö ljande underavsnitten bidra till att vidga diskussionen
om polariteten mellan en strä ng hä rskargud och en ö msint skapargud.
”hans jordebruna alm”

En mö jlighet att se det strä nga och avlä gsna hos Gud som en fö rklä dnad
eller ett missfö rstå nd erbjuds i dikten ”Nä r dagarna bli mö rka” med undertiteln ”Folkvisa” i samma bok.281 Utan att behandla dikten i dess helhet
vill jag lyfta fram nå gra vä sentliga element i den. Dikten ä r placerad som
den fö rsta i den femte avdelningen, dä r ”Det svå raste” ingå r. I tio strofer
iscensä tts en dialog mellan ”en gammal kvinna” och ”en alm bak rutan”.
Kvinnan ä r rä dd och ensam dä r hon ligger fö r dö den, medan almen ä r
stark och trygg i sin tillvaro av lö vfä llning och liv dolt ”under barken”. Den
sjunde och å ttonde strofen fylls av de sista replikerna fö r kvinnans del:
– Men du har inte legat och vä ntat i en sä ng,
i dö dens vita sä ng.
Jag kä nner ej Vå r Herre. Jag har hö rt att han ä r strä ng.
Jag tror att han ä r strä ng
nä r dagarna bli mö rka i november.

281

”Nä r dagarna bli mö rka. Folkvisa” (1940, s. 63–66).
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Kan ej din krona stiga? Kan du ej fö lja med,
bak molnen fö lja med?
Och hå lla mig i handen och tala fö r mig? Bed!
Bed till din herre, bed
nä r dagarna bli mö rka i november.

Att Gud, benä mnd som ”Vå r Herre”, ä r ”strä ng” formuleras som nå got som
kvinnan ”har hö rt”. Med kedjan av ”Jag kä nner ej” - ”Jag har hö rt att” - ”Jag
tror att” gestaltas en uppfattning grundad på enbart hö rsä gen utan egen
erfarenhet. Denna ”herre” placeras hö gt uppe, ”bak molnen”. Trä det, almen, ges kapacitet fö r bå de kroppslig och sjä lslig nä rhet, att ”hå lla mig i
handen”, ”tala fö r mig” och be. Som den enskilda mä nniskans fö resprå kare
och fö rebedjare infö r Gud få r den en mycket stark och angelä gen roll, en
som i kristen tradition ges till nä rstå ende mä nniskor samt – i romerskkatolsk och ortodox tradition – till jungfru Maria och helgonen.282 I bibeltexter omtalas bå de Kristus och Guds heliga Ande som mä nniskans fö rsvarare och hjä lpare.283 Almens svar till kvinnan formuleras i den nionde strofen:
– Han hö r dig kanske nu nä r du talar till hans alm,
hans jordebruna alm.
Hö r: redan brusar vinden i grenarna en psalm,
hö r nordans skymningspsalm
nä r dagarna bli mö rka i november.

Almen representerar en gudskunskap grundad på relation i och med att
den ä r ”hans”, Guds. Med uttrycket ”hans jordebruna alm” fö rstä rks bilden
av Gud som en som kä nner och omfattar almens jordfö rankrade tillvaro.
Nä r kvinnan talar till almen gå r orden – och den vå nda de bä rs av – direkt
till Gud, och det som kvinnan uppmanas att hö ra ä r ”vinden i grenarna”
som en ”psalm”. Genom att trä dgrenar, vind och psalm fö renas gestaltas
naturen inte bara som ett rum fö r mä nniskans relation till och kommunikation med Gud, utan som nå got mera, som bä rare och fö rmedlare av dem,
och som deltagare med en egen, direkt fö rbindelse till Gud. Ett aktivt och
medvetet deltagande i kommunikation med Gud tillskrivs naturelement i
282
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Mä nskliga, kvinnliga fö rebedjare gestaltas positivt i dikten ”AÄ ppeldoft” (1975, s. 53).
En ä ldre syster få r rollen som ”fö rmedlare, helgon som beskyddade på vä gen” i den
senare skildringen av Ansas samvetså ngest, von Schoultz 1973, s. 81–82. Se vidare
Oremus 1991, nr 18, bö nen ”Ave Maria”, som avslutas med orden ”be fö r oss syndare
nu och i vå r dö dsstund”; nr 427–438, bö ner till jungfru Maria; nr 465, bö n ”Till mitt
skyddshelgon”; nr 466, ”Litania till Nordens helgon”; Ortodox bönbok 1992, s. 21, 31–
32, 112–113, 132, 151.
Se t.ex. 1 Joh. 2:1 (Kristus som ”fö resprå kare hos Fadern”); Joh. 14:16–17, 26; 15:26;
16:7 (Anden som ”Hjä lparen”).
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Psaltaren – havet och marken, vattenströ mmar och skogens trä d.284 Dä remot uppträ der de inte som fö rmedlare av mä nniskans bö ner till Gud. Almen i ”Nä r dagarna bli mö rka” – och alen i ”Klagan ö ver en al” (1949) – ä r
representanter fö r trä den och andra aktö rer i den livsfö rmedlande och
kommunicerande naturen i von Schoultz lyrik.285 Genom sin position, vertikalt stillastå ende och samtidigt rö rliga i vinden och i vä xandet bå de nerå t
och uppå t, kan de agera kommunikativt och fö rmedlande med och mellan
diktjaget och makterna i djupet och i hö jden.
Dikten ”Nä r dagarna bli mö rka” avslutas med en berä ttande epilog i
den sista strofen:
Dä r lå g en gammal kvinna i vita lakan klä dd,
i blä ndvitt lakan klä dd.
Nu tystnar vind i almen. Du glö mde vara rä dd,
se, du glö mde vara rä dd
nä r dagarna bli mö rka i november.

Genom att kvinnan har glö mt sin rä dsla bekrä ftas den gudsbild och gudsrelation som almen representerar och fö rmedlar. Fö rankringen av gudsrelationen i jord och natur ä r gemensam fö r ”Nä r dagarna bli mö rka”
och ”Det svå raste” II. Uppfattningen av Gud som avlä gsen och strä ng ä r i
bå da dikterna ifrå gasatt som hö rsä gen och konvention – men den tycks
ä ndå ha en kapacitet att skrä mma och oroa.
Med tanke på gestaltningen av sinnesfö rnimmelser vill jag lyfta fram
ett enskilt element i ”Nä r dagarna bli mö rka”, nä mligen det vita. En kort
granskning visar tydligt hur skiftet frå n rä dsla till dess upplö sning också
markeras av hur detta visuella element med den vita fä rgen fö rä ndras genom dikten. Det anvä nds i den fö rsta, andra, sjunde och tionde (sista) strofen. Den vita fä rgen fö rbinds med sjukhus och kyla i den fö rsta strofen
(”klinikens vita bä dd, / klinikens kalla bä dd”), i den andra strofen med
vä ntan (”på kvinnans vita sä ng / på vä ntans vita sä ng”), och i den sjunde
strofen med dö den (”dö dens vita sä ng”). I den sista strofen ä r den dö da
kvinnan ”i vita lakan klä dd, / i blä ndvitt lakan klä dd.” Det vita har flyttats
ö ver frå n den sä ng dä r kvinnan ligger till de lakan som kroppen har svepts
in i. Dä rmed har det få tt en starkare taktil dimension, hudnä ra. Det har
284
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Ps. 96:11–13; 98:7–9.
Ang. ”Klagan ö ver en al” (1949, s. 14–15), se lä ngre fram i detta kapitel, not 346. Dikterna med trä d i olika funktioner, konkreta, symboliska, aktiva, kommunicerande, ä r
må nga i von Schoultz lyrik. Se t.ex. ”Fö rsta morgonen” (1945, s. 87–88), ”Vision” (1949,
s. 58–59), ”Oktoberpil” (1952, s. 9–10), ”Allt sker nu” (1952, s. 11), ”Trä d” (1952, s. 41–
42), ”Sju drö mmar” VI (1956, s. 52), ”Cedern” (1959, s. 8), ”Vinterträ d” (1980, s.
39), ”Granen” (1986, s. 30), ”Skogshygge” (1986, s. 31), ”Besö ket” (1986, s. 58), ”Hå llplats” (1996, s. 25). Se ä ven Bo Carpelans efterskrift ”Livets trä d, i ljus och mö rker” till
urvalet Alla träd väntar fåglar (Carpelan 1988, s. 325–329).
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också fö rstä rkts visuellt och få tt en positiv laddning som ”blä ndvitt”. Det
visuella blä ndvita å terkommer i den sista strofen av den lå nga dikt som
avslutar boken, ”Vä gens slut”.286 Uttrycket att vara klä dd ”i blä ndvitt linne”
fö rbinds dä r med att vara beredd och klar, fä rdig med det som har avslutats och redo fö r det nya som ska uppenbaras. Den lysande vita klä dnaden
ä r ett motiv som i lä tt varierade formuleringar å terfinns i evangelierna och
Uppenbarelseboken.287 Frå n Uppenbarelseboken har det blä ndvita, anknutet till frä lsning och triumf, gå tt vidare till kristen så ngtradition.288 Genom
att svepningen kring kroppen i ”Nä r dagarna bli mö rka” anges med formuleringen att ”en gammal kvinna” nu ä r ”klä dd” tillkommer en nyans av liv
i den fullbordade dö den. Det lysande blä ndvita ä r nå got mera ä n bara lakan, kvinnan har få tt en ny drä kt fö r hela sin varelse. Jag å terkommer till
formuleringar av det blä ndvita i andra dikter lä ngre fram. I fö ljande underavsnitt tar jag upp nå gra mö jliga intertexter i bibeln och psalmboken.
Gud i det höga: exempel från Psaltaren, Jobs bok och psalmboken

I flera psaltarpsalmer anvä nds greppet att infö r Guds vrede vä dja till hans
medkä nsla och barmhä rtighet. Som mä nniskans skapare ä r Gud medveten
om att hon ä r fö rgä nglig, med ett liv som liknas vid grä sets: ”Ty han vet
vad fö r ett verk vi ä ro, han tä nker dä rpå att vi ä ro stoft. En mä nniskas dagar ä ro så som grä set, hon blomstrar så som ett blomster på marken. Nä r
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I dikten ”Vä gens slut” (1940, s. 76–81) gå r diktjaget allt lä ngre in och ner i ett hus som
ä r bå de bekant och gå tfullt, och ä ven skrä mmande. Processen leder ner till jagets ”djupa rum”. Den avslutas lä ngst nere, dä r jaget finner en stä ngd dö rr. Dikten avslutas så hä r: ”Jag få r ej rö ra dö rren. Den ä r stum. / Jag få r ej rö ra dö rren. Den ä r stä ngd.
/ Jag bara ser den: liten, grov och svart. / Nu frå gar jag ej lä ngre hur och vart. / Jag
frå gar nä r. / Den vet min timmes lä ngd. // Nu vä ntar jag. Jag ä r ej lä ngre rä dd. / Jag
ä ger visshet: jag ä r djupast inne. / Fö rlå t mig, dö rr, jag ville vara klä dd / i vitt fö r dig, i
vitt, i blä ndvitt linne. / AÅ , vä nta ä n, min dö rr, jag skall mig klä . // AÄ n vä ntar dö rren.
Liten, svart, av trä .” I urvalet En enda minut (1981, s. 18–21) utelä mnades det som hä r
utgö r den sista strofen och slutraden, så att dikten slutar med raden ”Jag frå gar nä r.
Den vet min timmes lä ngd.” AÄ ndringen å tertogs i urvalet Alla träd väntar fåglar (1988,
s. 33–36).
Kristi fö rklaring, Matt. 17:2, Mark. 9, Luk. 9:29; ä nglar vid den tomma graven, Matt.
28:3, Mark. 16:5, Luk. 24:4; ä nglar vid Kristi himmelsfä rd, Apg. 1:10; den stora vita
skaran, Upp. 7:9–17; se ä ven Upp. 3:4–5, 6:11.
Se t.ex. ASPs 1925 nr 19:1 ”I himlen infö r Lammets stol”; nr 132 ”Vem ä r den stora
skaran dä r”, strof 2; nr 343 ”Hur ljuvlig må ngen gå ng”, strof 4; nr 347 ”Tä nk nä r en
gå ng”, strof 11 (jfr Psb 1943, nr 623; Psb 1986, nr 572: text W. A. Wexels 1841, Elin
Silé n 1920); nr 350:1 ”Ack saliga hem hos vå r Gud” (text: ”D. V. C. Huntington”); nr
615 ”Guds dyra Lamm, jag ser dig stå ”, strof 3 (text: ”H. A. Brorson”); nr 616:1 ”Vem ä r
den stora, vita hä r, Lik tusen fjä ll i snö , som dä r På himlens strand Med palm i hand Fö r
tronen samlad ä r? Det ä r de hjä ltar utan tal Frå n denna jordens sorgedal, Som kä mpat
ut Och gå tt fö rut Till himlens frö jdesal. Nu fria frå n allt tidens två ng Till tronen ha de
stä lt [sic] sin gå ng I hö gre kor, Dä r Gud sjä lv bor, Bland alla ä nglars så ng.” (OÖ vers. ”E.
Linderholm”.) Jfr Psb 1943, nr 113 (Psb 1986, nr 127: text Hans Adolph Brorson fö re
1764.)
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vinden gå r dä rö ver, då ä r det icke mer, och dess plats vet icke mer dä rav.”289
Genom de marknä ra naturelementen liknar diktens jag psaltarpsalmens
mä nniska, och diktens ”Du” liknar psalmens skapargud genom skapelseverket och det vetande som det medfö r. I dikten signaleras fö rgä nglighet
emellertid endast genom att lö ven i grä set ä r ”vissna”, medan de andra
konkreta naturfö reteelserna snarare fö rbinds med fortgå ende liv.
I dikten anknyts epitetet ”herre” till den hö gt belä gna rymden. Med
den obestä mda pluralformen samt det strä nga och ö dsliga skapas en bild
av en gudomlig domä n som ä r oä ndlig, avlä gsen och tom på liv och levande
varelser. Nä r Gud tilltalas som ”hö g och stor” i psaltarpsalmerna betonas
dä remot ofta bå de hans allomfattande makt och hans gä rningar i jordiska
och mä nskliga sammanhang.290 I Ps. 103 anvä nds de omä tbara må tten och
den hö ga himlen som en bild fö r vä ldigheten i Guds nå d.291
I Job hö r mannen Elifas till dem som fö rsö ker fö rmana den olycksdrabbade Job och ö vertyga honom om att han verkligen skulle ha begå tt missgä rningar som fö rtjä nar Guds straff i form av lidande. I sitt tredje tal till
Job avvisar Elifas det han fö rmodar att Job tä nker sig, det vill sä ga att Gud
befinner sig i en hö g och avlä gsen boning bland himlens stjä rnor, och dä rfö r inte kan se och veta vad mä nniskan gö r.292 Tanken att Guds upphö jdhet
bakom molnen skulle innebä ra obefintlig kä nnedom om den enskilda
mä nniskans livsfö ring avvisas alltså som ett grovt missfö rstå nd. Genomgå ende i Jobs bok ä r ä ndå kampen med Guds obegriplighet.293 Också i Psaltaren formuleras mä nniskans vå nda infö r upplevelser av att Gud ä r bortvä nd, frå nvarande och passiv. Ett diktjag som har fö rlorat bå de gudomlig
och mä nsklig nä rhet gestaltas i von Schoultz dikt ”Ensamt fö nster i maj”
(1943). Himlen har tö mts på nä rvaro: ”Jag ser Dig ej mer. / Det ä r bara
grö na klara / himlar jag ser.”294 Hä r kan pluralformen ”himlar” noteras, parallell med ”ö derymder” i ”Det svå raste”, samt sinnesfö rnimmelserna:
289
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Ps. 103:14–16. Se ä ven Ps. 89:47–48: ”Huru lä nge, o Herre, skall du så alldeles fö rdö lja
dig? Huru lä nge skall din vrede brinna så som eld? Tä nk på huru kort mitt liv varar och
huru fö rgä ngliga du har skapat alla mä nniskors barn.”
Ps. 104:1. Se ä ven t.ex. Ps. 113; Ps. 138:6–7: ”Ja, Herren ä r hö g, men han ser till det lå ga,
och han kä nner den hö gmodige fjä rran ifrå n. Om ock min vä g gå r genom nö d, så behå ller du mig vid liv; du rä cker ut din hand till vä rn mot mina fienders vrede, och din
hö gra hand frä lsar mig.”
Ps. 103:11–12.
Job 22:12–13: ”I himmelens hö jd ä r det ju Gud har sin boning, och du ser stjä rnorna
dä ruppe, huru hö gt de sitta; dä rfö r tä nker du: ’Vad kan Gud veta? Skulle han kunna
dö ma, han som bor bortom tö cknet? Molnen ä ro ju ett tä ckelse, så att han intet ser;
och på himlarunden har han sin gå ng.’”
I kapitlet ”Sommarkors” i Där står du, von Schoultz 1973, s. 141, jä mfö r protagonisten
Ansa sig med Job infö r Guds suverä nitet: ”det var med henne som med Job, han kunde
inte klara sig mot en så dan Gud han heller. Han visste att han inte hade stö rre chanser
ä n en mygga, Gud kunde krossa honom vilket ö gonblick som helst.”
”Ensamt fö nster i maj” (1943, s. 56–57), citat ur den tredje av sju strofer.
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Upplevelsen av Guds frå nvaro fö rmedlas genom seendet, och detta seende
har reducerats på nå got som kunde kallas en kommunikativ funktion
(”bara”).295 Genom det ”grö na klara” aktualiseras en negativ fö rnimmelse
av kyla, annorlunda ä n ”den svala friden” som tidigare har omslutit diktjaget som vatten.296 Frå nvaro av gudomlig nä rhet – och ä ven mä nsklig – erfars som kö ld, diktjaget fryser.
Konstellationen med mä nniskan belä gen lå gt nere och Gud hö gt uppe
å terkommer i kristen psalmdiktning. Mä nniskan fö rmanas till tå lamod
och fö rtrö stan nä r erfarenheter av Guds omsorg uteblir. I den andra strofen av psalmen som inleds med orden ”Glä dje utan Gud ej finnes” anvä nder
Johan Olof Wallin motivet med ett moln som hindrar mä nniskan frå n att
uppfatta Guds omsorg: ”Molnen vå ra blickar stä nga, Vanmakt tecknar vå ra
spå r; Men till allt hans blickar trä nga, OÖ ver allt hans makt fö rmå r. Fadershjä rtat i det hö ga Vå rdar barnahjä rtats rä tt. Fadershand och fadersö ga Heter Guds regeringssä tt.”297 AÄ ven om – eller fö r att – Gud bor ”i det hö ga”
kan han se allt och nå mä nniskan med sin omsorg. Att Gud ä r nä rvarande
ö verallt i sin skapelse ä r enligt Hå kan Mö llers ingå ende studie Den wallinska psalmen en fö restä llning som formuleras å terkommande och varierat i Wallins psalmdiktning.298 Av undersö kningen framgå r också att ett
skymmande och dä rmed visuellt och negativt kategoriserat moln utgö r ett
element i flera psalmer, ä ven om detta inte ä gnas sä rskild uppmä rksamhet
i undersö kningen.299 Jag å terkommer till molnens funktion i ”Det svå raste”
lä ngre fram i diskussionen.
295
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Ett liknande reducerat och reduktivt och ä ven negativt tolkande seende gestaltas t.ex.
i dikten ”Bortrest” (1975, s. 58): ”Det ä r fullt mö jligt, nä r man sitter i solen / att sitta i
skugga, se det vaggande havet / bara som glittrande lö gn ö ver grynnorna / bara se
hungern i må sarnas gula ö gon / bara se hö sten i soltorra grä set vid foten. / Det ä r fullt
mö jligt, nä r man sitter i solen / att vara bortrest, inte svara vid anrop / kä nna i innersta
rummet den grå a handen / tillsluta fö nstren.”
”Ensamt fö nster i maj” (1943, s. 56–57), den fö rsta strofen: ”Jag var i den svala friden
/ Du sä nde mig. / Djupt har jag badat i den. / Du kä nde mig.” Se vidare kapitlet ”Slä ppa
taget”.
Psb 1886/1928, nr 594:2 (Psb 1986, nr 387: text Johan Olof Wallin 1819).
Mö ller H. 1997, s. 224.
I Mö ller H. 1997, s. 215–216, nä mns ”Till hä rlighetens land igen” (Psb 1886/1928, nr
525:2: ”Men dit mitt ö ga icke nå r, Mitt hjä rtas bö n sig trä nge! Min suck, osä glig, innerlig,
/ Skall dela skyn och hinna dig.”) och ”Var ä r den vä n som ö verallt jag sö ker”. Den senare togs in i den finlandssvenska psalmboken fö rst i Psb 1986, dä r den fjä rde strofen
i bearbetad form lyder: ”Likvä l ett tö cken mig frå n honom stä nger: / min bö n, men ej
min blick till honom trä nger. / Tä nk om jag en gå ng honom så g och hö rde, / han vid
mig rö rde.”. Det taktila motivet å terges i Wallins språ kdrä kt i Mö ller H. 1997, s.
204: ”Ack! så ge jag hans anlet, och mig slö te / Intill hans skö te!” Det uppmä rksammas
emellertid inte som så dant, utan inordnas i ”det mystika, bortomjordiska skå dandet”, ”den absoluta nä rvaron” som uppfyller ”det transcendentala begä ret” (citat s. 215,
216). Se vidare s. 219, dä r Mö ller noterar att alla de fem sinnena aktualiseras i psalmtexten.
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Frå n sin position i det lå ga, materiella och immanenta vä djar diktjaget
i ”Det svå raste” II till Gud i hans egen samhö righet med detta liv, och sö ker
i den livsnä ra skaparen en bundsfö rvant mot en kyligare och strä ngare ”herre”. En tydlig å tskillnad mellan skapelsen och dess skapare gö rs i
slutet av den andra dikten i sviten ”De fö rdö mda” (1943). Dä r stä lls ”skapelsen” och ”dess upphov” mot varandra, men jä mfö relsen ä r inte till fö rdel
fö r nå gondera: ”Herre, då det syntes mig att skapelsen var skö nare ä n dess
upphov / och med lika fö ga fö rbarmande, / Herre, då visste jag i fjä rran /
en ring av vilande, oå tkomlig frid.”300 Det immanenta i form av ”skapelsen”
har av diktjaget erfarits som lika obarmhä rtigt som en skapargud. Med ordet ”upphov” markeras sambandet mellan dem, och jaget lä gger ett stö rre
ansvar – och en stö rre skuld – fö r tillvarons brist på barmhä rtighet på
skaparguden, den som har danat och ordnat ”skapelsen”. Uttrycket ”det
syntes mig” signalerar emellertid att erfarenheten var ö vergå ende och inte
helt på litlig. Fö r en så dan opå litlig eller svå rtydd erfarenhet anvä nds, intressant nog, inte ett språ kligt uttryck med exempelvis taktil eller auditiv
bakgrund så som ’det kä ndes’ eller ’det lä t’, utan ett som (ä ven i sin egenskap av dö d metafor) bä r spå r av visuell karaktä risering.
I fö ljande underavsnitt vidgas perspektivet fö r intertextualisering och
kontextualisering till kyrkofadern Augustinus och den teologiska reflektionen kring andliga sinnen, som introducerades i inledningskapitlet.

Förbjuden kärlek?

Med diktjagets vä djan att inte tvingas avstå frå n kä rleken till livet i dess
materiella former aktualiserar von Schoultz en nyplatonskt fä rgad dualism som har få tt en del av sina mest kä nda formuleringar av kyrkofadern
Augustinus (354–430). I bakgrunden finns det dubbla kä rleksbudet – att
ä lska Gud ö ver allting och sin nä sta så som sig sjä lv – och aposteln Paulus
ord om nå got han betecknar som en villfarelse, att ”dyrka och tjä na det
skapade framfö r Skaparen”.301 Diktens jagperson fö refaller medveten om
300
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Ur ”De fö rdö mda” II (1943, s. 80).
Matt. 22:37–39; Rom 1:25. Augustinus resonerar kring det hö gsta goda, som ä r det
enda som tillfredsstä ller mä nniskans lä ngtan efter lycka och som dä rfö r ä r det enda
som ä r vä rt att ä lska fö r dess egen skull. Han gö r skillnad mellan den lä gre stå ende
(eller fö rvrä ngda) kä rleken (cupiditas), som ä r begä ret efter det fö rgä ngliga, och den
hö gre (eller sanna) kä rleken (caritas) till det hö gsta goda. Mä nniskans vilja och kä rlek
(amor) kan ta formen av vardera, beroende på inriktning. Att ä lska det skapade framfö r Skaparen ä r enligt Augustinus att ä lska (de tidsbundna, fö rgä ngliga) medlen
framom (det eviga) må let och fö r dä rfö r vilse. Mä nniskans må l och uppfyllelse ä r Gud.
Den riktiga rangordningen bestå r i att mä nniskans kä rlek till skapelsen ä r medel och
uttryck fö r hennes kä rlek till Gud, som ä r hennes djupaste glä dje. Augustinus anvä nder
begreppen 'uti' (anvä nda, 'usus', bruk, anvä ndning) och 'frui' (njuta, 'fruitio', njutning,
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den risken, men också villig att ta den, hellre ä n att svika samhö righeten
med det nä ra och fysiska livet. Dä rmed ifrå gasä tts också den skarpa grä nsdragningen, och samhö righeten mellan Skaparen och det skapade betonas.
Det ä r i kä rleken till de ”nä rmaste” i det immanenta livet som diktens jag
fö rverkligar det kristna budet att ä lska sin nä sta. Ett argumenterande diktjag kunde kanske travestera Johannes första brev fö r att hä vda att ’den
som inte ä lskar skapelsen, som han har sett, kan inte heller ä lska Skaparen,
som han inte har sett’.302 AÄ ven utan travesti kan bibelordet tas in i problematiken. Uttrycket ”mina nä rmaste” anvä nds i dikten fö r naturelement
som dä rmed lyfts upp i kretsen av det mä nskliga diktjagets ’brö der’. 303
Samtidigt aktualiseras också jagets nä rmaste medmä nniskor, och dä rmed
evangeliernas tillspetsade formuleringar om att inte lå ta nå got eller nå gon
stå i vä gen fö r efterfö ljelsen av Kristus: ”Om nå gon kommer till mig och
han dä rvid ej hatar sin fader och sin moder och sin hustru och sina barn
och sina brö der och systrar, dä rtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara
min lä rjunge.”304 I sin behandling av dikten ”Min timme ä r kort” tar Anna
Mö ller-Sibelius upp den motsä ttning mellan ”materiellt och metafysiskt”
som framträ der i den. Det ovanstå ende citatet av Jesus enligt Evangelium
enligt Lukas anfö rs och ges en insiktsfull och vä lformulerad kommentar: ”Valet av det andliga fö rutsä tter en fö rnekelse av allt som hotar
komma fö re. Det kä raste utgö r det stö rsta hotet, det binder upp mä nniskan mest.”305 Diktjaget i ”Det svå raste” placeras in i en situation fä rgad av
motsä ttning och konkurrens mellan ande och materia.
Polarisering och konkurrens formuleras också i den tidigare nä mnda
dikten ”Ensamt fö nster i maj” (1943), dä r de två sista stroferna lyder: ”Min
Gud, vartill har Du ä mnat / sjä l, blod och hud? / Varfö r har Du mig lä mnat
/ i kvä ll, min Gud? // Kanske Du Dig fö rbarmar / om hå rt jag ber. / Men
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uppfyllelse). Mä nniskan ska ’anvä nda’ vä rlden fö r att ’njuta’ Gud, inte tvä rtom. Augustinus betraktar kä rleken till skapelsen som fö rkastlig om den ö verordnas eller ersä tter
kä rleken till Gud, men inte om den underordnas. Hä gglund 1981, 99–102.
Se 1 Joh. 4:20: ”Ty den som icke ä lskar sin broder, som han har sett, han kan icke ä lska
Gud, som han icke har sett.”
Uppfattningen av djuren har varierat i kristen tradition. Enligt kulturhistorikern
Constance Classen ges djuren ett eget vä rde som delaktiga i evangeliet hos Franciskus
av Assisi och rä knas som ”fellow beings”, medvarelser, av John Wesley. Classen 2012, s.
112–122. En liknande attityd fö rmedlas i diktjagets inkluderande av hunden bland
sina ”nä rmaste”.
Luk. 14:26. Se ä ven Matt. 10:37–39: ”Den som ä lskar fader eller moder mer ä n mig,
han ä r mig icke vä rdig, och den som ä lskar son eller dotter mer ä n mig, han ä r mig icke
vä rdig; och den som icke tager sitt kors på sig och efterfö ljer mig, han ä r mig icke vä rdig. Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv fö r min skull,
han skall finna det.” Vidare Joh. 12:25: ”Den som ä lskar sitt liv, han mister det, men den
som hatar sitt liv i denna vä rlden, han skall behå lla det och skall hava evigt liv.” Jfr Mark.
8:35–37.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 224.
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Herre. En mä nskas armar / ä r mig mer.”306 Den mä nskliga, fysiska, erotiskt
laddade kä rleken framstä lls som viktigare fö r diktjaget ä n en å terupprä ttad gudsnä rhet. Också den har varit fysiskt och taktilt fö rnimbar, vilket gestaltas i den tidigare anfö rda fö rsta strofen: ”Jag var i den svala friden / Du
sä nde mig. / Djupt har jag badat i den. / Du kä nde mig.”307 Anmä rkningsvä rt i detta sammanhang ä r att det i Augustinus texter finns starka kroppsliga element i formuleringar av kä rleken mellan Gud och mä nniska. Gud
tilltalas som ett du, fysiskt nä ra: ”Men Du, min kä rlek, i vilkens armar jag
sjunker fö r att få kraft”.308 Lä ngtan efter Gud uttrycks med en vokabulä r
som ä ven kunde gä lla mä nsklig, erotiskt fä rgad kä rlek. Hä r ä r det på sin
plats att nä rmare gå in på hur Augustinus anvä nder uttryck fö r sinnesfö rnimmelser med avseende på mä nniskans relation till Gud. Med uppmä rksamheten riktad mot den taktila varseblivningen gö r jag också nå gra nedslag i den fortsatta kristna traditionen som presenterades kort i inledningskapitlet.
Augustinus anvä ndning av språ kliga uttryck fö r sinneserfarenheter
behandlas i en artikel av Matthew R. Lootens i antologin The Spiritual Senses. 309 Enligt Lootens ä r Augustinus språ k inom detta områ de flexibelt,
osystematiskt och fyllt av bibelallusioner som i sin tur visar en stark fö rankring i kropp och sinnen. Blicken och seendet stå r i centrum hos Augustinus – den hö gsta lyckan och saligheten ä r skå dandet av Gud i det eviga
livet – men också de andra sinnena tas in fö r att beskriva mä nniskans
gudserfarenhet. Liksom må nga andra tä nkare i ä ldre kristen tradition rä knar Augustinus emellertid med att mä nniskan har en separat uppsä ttning ’andliga sinnen’ som kan uppfatta det gudomliga. Dä rmed betonas det
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”Ensamt fö nster i maj” (1943, s. 56–57), strof 6–7.
Jfr ASPs 1925, nr 475, text ”Hilja Haahti (1874-1966), ö versä ttning ”M. N.”: ”Ett hav jag
vet, som ä r underbart, Så stort och mä ktigt, djupt och klart: Min Jesu oä ndliga kä rlek
det ä r, Som i evighet flö dar hä r. // O, kunde jag sä nka mig ned dä ri Och omhö ljd av dess
bö ljor bli Och dö frå n mig sjä lv och fö rnyas dä r Till ett liv fö r min Herre kä r!” Den beslä ktade formuleringen av ett jag nedsä nkt i vatten ä r intressant. Jag å terkommer till
detta i kapitlet ”Slä ppa taget”.
Augustinus 1921, s. 101 (III:VI.10). I den text som utgö r fortsä ttningen på citatet framhä ver Augustinus å ter skillnaden mellan Gud och Guds skapelse, mellan kropp och sjä l,
och Gud framstä lls som den innersta livsprincipen i sjä len: ”Du ä r ej de kroppsliga ting,
som vi se på himmelen, ej heller dem som vi ej se dä r. Du har skapat dem, men de ä ro
ej ens Dina yppersta verk. Hur fjä rran ä r Du ej då frå n dessa mina inbillningar, inbillningar om ting som icke finnas! Vissare ä n dessa ä ro då de fö restä llningar, som hava
verkliga kroppar till fö remå l, och vissare ä n dem ä ro sjä lva kropparna, som likvä l ej
ä ro Du. Men Du ä r ej heller den kraft som ä r kropparnas liv – ehuru detta liv ä r fö r mer
ä n sjä lva kropparna – Du ä r sjä len i alla sjä lar, alla livs liv, Du lever genom Dig sjä lv och
fö rä ndras icke, o Du min sjä ls liv!”
Lootens 2012; Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 14. Augustinus språ k diskuteras ä ven i
avsnittet ”En teologisk erotik” i Sigurdson 2006, s. 469–482, i syfte att bl.a. genom en
fö rnyad fö rstå else av erosmetaforiken hos Augustinus m.fl. nå en samtida teologi som
bejakar mä nniskans erotiska kroppslighet i relation till Gud.
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okroppsliga i Guds vä sen och det sjä lsliga i mä nniskans gudserfarenhet.
Med sina fysiska sinnen och med sin erfarenhet av medmä nsklig kä rlek
kan mä nniskan uppfatta Guds aktivitet i vä rlden, men infö r Guds vä sen
kommer bå de kroppens sinnen och det mä nskliga språ ket till korta. Endast genom ’den inre mä nniskan’, ’hjä rtats sinnen’ eller de ’andliga sinnena’
kan mä nniskan uppfatta Gud (samt rä ttvisa, skö nhet och sanning).310
I skildringen av sin omvä ndelse tar Augustinus ä ven in sinnenas situation. De var stö rda och skadade av hans syndiga liv, men i omvä ndelsen
frå n synden agerar Gud så att de kroppsliga sinnena inte avvisas men underordnas fö rnuftet och omdö met, och de andliga sinnena helas. Dä rmed
hindras mä nniskan att fö rvä xla skapade ting med den gudomliga skaparen.
Den nya inriktningen, å tervä ndandet till den inre mä nniskan, ger ett nytt
sä tt att varsebli så att Gud kä nns igen som alltings skapare och den tidigare fragmenterade sinneserfarenheten blir fullstä ndig. Genom att (i samverkan med Guds nå d) helt och hå llet orientera de andliga sinnena mot
Gud nå r mä nniskan den sanna lyckan i skå dandet av Gud; i sin fullhet fö rverkligas detta fö rst i uppstå ndelselivet, som omfattar mä nniskan med
bå de kroppsliga och andliga sinnen. I den jordiska tillvaron ger all mä nsklig varseblivning, så vä l andlig som kroppslig, ä nnu bara en suddig spegelbild av det kommande. Lootens avslutar sin framstä llning med den sammanfattande betoningen att Augustinus slå r vakt om Guds okroppslighet
samtidigt som han bevarar sinnesfö rnimmelsen som en vä sentlig aspekt
av den mä nskliga existensen bå de i denna tillvaro och i den kommande.311
Kä nselsinnet tas in tillsammans med de andra i Augustinus skildring
av sin omvä ndelse och upplevelsen av Guds nå d, ö vervä ldigande och
allomfattande som en djup kä rlek. Hans inre mä nniska ’omfamnas’, ingen
mä ttnad upplö ser enheten; hans gudomliga ’du’ nå r honom via alla sinnen
genom att ropa, strå la, dofta, smaka och vidrö ra.312 Den inre mä nniskans
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Lootens 2012, s. 56-60; s. 59 med not 16: ”The human journey to God is a via interior
to the depths of the self and the image of God found there. Augustine identifies this
inner self using a variety of terms including anima/animus, cor, mens and homo interior, and suggests that it is this inner self that alone is able to know God.”
”Above all, his treatment of the spiritual senses seeks to preserve God’s immateriality,
while at the same time guaranteeing that the perceptual life remains an essential aspect of human existence both in this life and the next.” Lootens 2012, s. 66-70, citat s.
70.
Lootens 2012, s. 68-69 med citat frå n Conf. X, t.ex. X.6.57, engelsk ö versä ttning enligt
H. Chadwick, Saint Augustine: Confessions (Oxford University Press, 1991): ”’You called
and cried out loud and shattered my deafness. You were radiant and resplendent, you
put to flight my blindness. You were fragrant, and I drew in my breath and now pant
after you. I tasted you, and I feel but hunger and thirst for you. You touched me, and I
am set on fire to attain the peace which is yours.’” Den tionde boken ingå r inte i Sven
Lidmans svenska ö versä ttning av Augustinus bekä nnelser; orsaken till detta framgå r
inte. Augustinus 1921.
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andliga sinneserfarenhet av gudsnä rhet och gudsrelation skildras som total, men den vä cker också lä ngtan efter mera, en ä nnu stö rre och fö rblivande nä rhet.
Så som konstaterades i inledningskapitlet har man i kristen tradition i
allmä nhet prioriterat seendet och hö randet i frå ga om mä nniskans relation till Gud. En aristotelisk sinneshierarki dä r synen anses som det hö gsta
och kä nseln som det lä gsta sinnet har starkt på verkat tä nkandet, men den
har också behandlats med relativt stor frihet.313 Berö ringen som en vä sentlig del av gudserfarenheten ges en hö g prioritet av exempelvis Alexander av Hales och Thomas Gallus, två franciskanska teologer aktiva i den
vä stliga kyrkan under 1200-talet.314 Detta lyfts fram i Boyd Taylor Coolmans artiklar om dem i den tidigare nä mnda antologin The Spiritual Senses.
Han finner att Alexander av Hales i frå ga om de andliga sinnena tillmä tte
kä nseln, och ä ven smaksinnet, stö rre betydelse ä n synen och hö rseln i
frå ga om att varsebli Gud.315 Prioriteringen ä r alltså den motsatta i fö rhå llande till det dominerande perspektivet hos exempelvis Augustinus., som
emellertid också relaterar berö ring och kunskap till varandra i en innehå llsdiger sats: ”’Tactus enim tanquam finem fecit notionis’”.316 Utsagan
kunde ringas in med att berö ringen fullä ndar och gö r slut på kunskapen,
men också ä r dess må l – men med fö rbehå llet att satsen i sitt ursprungliga
sammanhang inte utgö r en separat sentens, utan ingå r i Augustinus reflektioner kring den gudomliga treenigheten och mä nniskans relation till
Kristus, kroppsligt uppstå nden och uppstigen till himlarna.
Coolman betonar, att Alexander av Hales inte placerar in de andliga
sinnena i en vertikal vä rdehierarki av ’lä gre’ och ’hö gre’ sinnen, utan infogar dem lä ngs en skala av tilltagande nä rhet till det gudomliga. Processen
bö rjar i det stö rsta avstå ndet, det vill sä ga i trons seende och hö rande av
gudomlig sanning, och fortsä tter genom hoppets olfaktoriska vittring av
313
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Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 7–9.
Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 15. Alexander av Hales (ä ven Halesius, Alesius), ca
1170/85–1245; Thomas Gallus (ä ven benä mnd Thomas av St Victor), 1200–1246. Se
vidare Coolman 2012 och 2012a. Coolman redogö r utfö rligt fö r de teologiska och filosofiska sammanhangen kring deras tä nkande, men detta områ de lä mnar jag utanfö r
min framstä llning.
Coolman 2012, s. 125. Hä r bö r noteras, att Alexander (och ä ven Thomas Gallus) relaterar reflektionen kring sinnena till en ecklesiologiskt och sakramentalt orienterad teologi. Ibid., s. 125–131, 135.
Citat ur Augustinus verk om Treenigheten, De trin. 1.9.18 enligt Coolman 2012, s. 121
med not 2; s. 133. Coolmans engelska ö versä ttning: ”Touch consummates knowledge.”
Jfr Moshenska 2014, s. 77–78, citat s. 77: ”Touching concludes as it were the process
of getting acquainted”. Augustinus reflektioner utgå r frå n Johannesevangeliets berä ttelser om hur Maria frå n Magdala (Joh. 20:11-18, v. 17 ”Rö r icke vid mig”) och Tomas
(Joh. 20:24–29, v. 27 ”rä ck hit din hand och stick den i min sida”) mö ter den uppstå ndne Kristus fö re hans himmelsfä rd.
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gudomliga ting fram till kä rleken som smakar och framfö r allt vidrö r gudomlig godhet i den mest intima och på litliga gudskunskapen.317 Genom
att hä vda kä nselsinnet som det nä rmaste, frä msta och mest kompletta i
frå ga om Gud ger Alexander ä ndå den starkaste positionen till detta sinne,
som i allmä nhet, tillika med smak och lukt, anså gs vara nä rmare det djuriska i mä nniskans konstitution. De andra sinnena fogas in i den process
vars må l ä r den taktila fö rnimmelsen, att rö ra vid Gud.318 Beskrivningen
av processen visar också hur sinnena fö rbinds med de teologiska dygderna i ordningsfö ljden av tro, hopp och kä rlek, med kä rleken som den
stö rsta dygden och som må let. Den andliga taktila fö rnimmelsen, berö ringen, anknyts alltså till kä rleken. Det som tron ser och hö r nå r via den
doft som hoppet uppfattar sin kulmen i det som kä rleken smakar och vidrö r.319 Berö ringen ger erfarenhetens visshet och visdom. En så dan teologi
talar inte om Gud i termer av kausalitet utan av relation – Gud som skapare
och frä lsare, Gud som det ä lskade goda, Gud som treenig: ”In short, theology as true wisdom leads to contact.”320 Teologi som ä r sann vishet leder
till kontakt, enligt Alexander av Hales genom Coolmans fö rmedling.
Trots det stora avstå ndet mellan Alexander av Hales texter och von
Schoultz lyrik med avseende på tid, kultur, tä nkande och verklighetsuppfattning (och trots begrä nsningarna i all tolkning) framstå r betoningen av
det taktila i gudserfarenheten och i språ ket fö r mä nniskans relation till
Gud som ett gemensamt drag, starkt och ä ven ö verraskande. Liknande
tyngdpunkter å terfinns i Thomas Gallus och Bonaventuras tä nkande. 321
Det som mä nniskans ö gon inte kan – eller få r – se kan uppfattas i doft,
smak och berö ring, och denna nä ra gudskontakt innebä r en djup kunskap, ”a form of spiritually sensuous cognition of Christ”.322 Det ä r emellertid skä l att minnas att dessa teologer och filosofer talar om en sä rskild
kategori av ’andliga’ eller ’inre’ sinnen, å tskilda frå n de fysiska sinnena.
Enligt Coolman behö ver detta dock inte fö rstå s som en dualistisk uppdelning i kropp och medvetande, ande och materia, utan som ett uttryck fö r
insikten att varken mä nniskans fysiska sinnen eller hennes fö rnuftskapacitet lä mpar sig fö r det saliga skå dandet av Gud, men att de trots detta
stå r i ett analogt och anticipatoriskt fö rhå llande till det eskatologiska. Begreppet ’andliga sinnen’ tjä nar som ett hjä lpmedel i strä van att fö rstå hur
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Coolman 2012, s. 126.
Coolman 2012, s. 133–134; s. 134: ”To touch God, then, for Alexander is the goal and
fulfilment of all spiritually sensuous knowledge.”
Coolman 2012, s. 133–135.
Coolman 2012, s. 137–138, citat s. 138. Se Sigurdson 2006, s. 35–38, 41–46, 49 fö r en
diskussion om distinktioner mellan kyrklig och akademisk teologi.
Ang. Thomas Gallus, se Coolman 2012a; ang. Bonaventura (ca 1217–1274) se Coolman
2012a, s. 140-141, LaNave 2012.
Coolman 2012a, s. 156.
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mä nniskans saliga gemenskap med Gud kan vara ’en akt av andlig intelligens som har den fysiska fö rnimmelsens direkthet’, ”an act of spiritual intelligence that has the directness of physical sensation”.323
En jä mfö relse med von Schoultz dikt ”Det svå raste” II visar ytterligare
– hur asymmetrisk en så dan jä mfö relse ä n ä r – att perspektivet i frå ga om
gudserfarenhet hos Augustinus, Alexander av Hales och andra teologer
ö ppnas framå t, mot en eskatologisk fullbordan dä r en form av berö ring
ges en central funktion. Berö ringen ä r ö msesidig som en omfamning med
bå de mä nniskan och Gud som subjekt. En grundlä ggande gudomlig skapelseakt fö rutsä tts (som i Augustinus ord ”du har skapat oss till dig”), men
så vitt jag har kunnat se blir den inte taktilt karaktä riserad. 324 Dä remot
uppmä rksammas en initial och kontaktskapande berö ring frå n Guds sida
å tminstone i Augustinus Bekännelser samt i olika tolkningar av Höga Visan,
dä r bruden ”sjuk av kä rlek” sö ker den ä lskade som i ett fö rsvinnande kort
ö gonblick har tagit kontakt med henne. 325 Den kontaktskapande handlingen vä cker alltså lä ngtan efter en nä rmare och djupare relation. En så dan gudomlig berö ring har karaktä r av bå de begynnelse och må l: Gud ä r
den som tar initiativet, och i den ö msesidiga omfamningens berö ring nå r
mä nniskan sin fullbordan. Huruvida relationen på nå got sä tt skulle fullbordas lä mnas utanfö r perspektivet i dikten ”Det svå raste ” II. I en formulerad osä kerhet om vad diktens gudomliga ”Du” vill ä r jagpersonen angelä gen om att bekrä ftas i sin nuvarande materiella livsmiljö , på tagligt och
på litligt nä rvarande via kroppens sinneserfarenheter. Distinktioner lå nade frå n den ovan relaterade teologiska diskussionen fö rtydligar ytterligare att det ”varma” i molnen nå r bå de kropp och psyke, så vä l den ’inre’
som den ’yttre’ mä nniskan.
Ett starkt sinnligt språ k å terfinns i Höga Visan, och har dä rmed tagits
upp i kristen tolkning av den. Hos må nga senmedeltida mystiker och teologer i den vä stliga kyrkan gö rs ingen skarp å tskillnad mellan ’inre’
och ’yttre’ sinnesfö rnimmelse i det språ kliga uttrycket.326 I sin artikel om
fem mystiker under senmedeltiden fö rbinder Bernard McGinn den tilltagande kroppsligheten i det religiö sa språ ket med det nya bruket av folksprå ken i religiö sa texter. Vokabulä ren fö r att fö rmedla erfarenheter som
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Coolman 2012a, s. 157-158, citat s. 158; s. 158 ä ven: ”Eschatologically, all genuinely
human knowledge of God must be embodied and sensuous, but also spiritual and intellectual; that is, it must bear the marks of embodied sense knowledge, even as it is
transposed and subsumed into something transcending it, of which we now have only
the faintest intimation.”
Augustinus citerad enligt Hä gglund 1981, s. 97, 413, med hä nvisning till Conf. I:1. Se
ä ven ibid., s. 91 med not 322.
Hö ga Visan 2:5, 5:7–8; se vidare Ps. 42:2–3: ”Så som hjorten trä ngtar till vattenbä ckar,
så trä ngtar min sjä l efter dig, o Gud. Min sjä l tö rstar efter Gud, efter den levande Guden.
Nä r skall jag få trä da fram infö r Guds ansikte?”
Till fö regå ngarna rä knas Bernard av Clairvaux. McGinn 2012, s. 190–195.
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nä tt och jä mt eller inte alls var mö jliga att verbalisera på det akademiska
latin man dittills anvä nt kunde prö vas och utvidgas.327 Kä nslosamhet och
sexuellt fä rgad sinnlighet togs in i det religiö sa språ ket, vilket gav utrymme å t flera ord fö r berö ring – omfamningar, smekningar och kyssar,
men också slag och hjä rteså r.328 Hä r kan noteras, att uttryck fö r ’kä rleksså r’
anvä nds i Höga Visan i brudens repliker om sin lä ngtan och sitt sö kande
efter den ä lskade.329 Enligt McGinn visar dessa mystiker på en vä xande
tendens att fö rsö ka integrera ’yttre’ och ’inre’ aspekter av fö rnimmelse i
ett kontinuum som omfattar bå de varseblivning och kunskap, kä nsel och
kä nsla, i mä nniskans mottagande av gudomliga gå vor. Strä van efter integration motiverades av bå de inkarnationskristologi – tron att Gud ä r inkarnerad i Jesus Kristus i odelad enhet av kropp, sjä l, mä nsklighet och gudomlighet – och eskatologi, hoppet om uppstå ndelsen dä r mä nniskan som
kroppslig-andlig helhetsvarelse fö rverkligas fullt ut.330
Frå n den vä stliga mystiken har det sinnliga språ ket ä ven kommit in i
protestantisk fromhet, dä ribland pietismen och herrnhutismen. Fö rmedlingen skedde bland annat genom andaktspraxis med lä sning av religiö s litteratur och inlevelse i bibeltexter. Till de mest lä sta fö rfattarna rä knas Augustinus och Thomas a Kempis.331 Medeltidens brudmystik har enligt hymnologen Inger Selander lä mnat tydliga spå r i vä ckelsekristen
psalmdiktning. 332 Hä r kan dessutom inskjutas att religiö sa skrifter ur
mystikens tradition ä ven har lä sts, ö versatts och anvä nts av skö nlitterä ra
fö rfattare. I sin bok Poesiens mystik hä vdar Hans Ruin att ”mystikernas
språ k” ä r så konkret och sinnligt fö r att ”det sinnliga i stor utsträ ckning
inkarnerar det andliga” i mystikerns liv, så att ”det kroppsliga, det sinnliga
saklö st kan anvä ndas som beteckning på det sjä lsliga och andliga utan att
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McGinn 2012, s. 195: ”The nascent vernaculars of the late Middle Ages offered new
possibilities for experimentation in trying to convey incommunicable forms of consciousness, ones that went beyond those available in the technical Latin of academic
discourse.”
McGinn 2012, s. 195–200, om Hadewijch av Antwerpen; s. 201–205 om Mechthild av
Magdeburg; s. 205–208 om Richard Rolle. Till de stö rre gestalterna i 1300-talets engelska mystik rä knar McGinn ä ven fö rfattaren till The Cloud of Unknowing som jag tar
upp lä ngre fram i detta kapitel.
Hö ga Visan 2:5, 5:7–8.
McGinn 2012, s. 208–209.
Wainwright 2012, s. 226. Wainwright behandlar den puritanska fromheten i England
på 1600-talet, men beskrivningen torde vara relevant ä ven fö r annan protestantisk
religiositet. Enligt Wainwright hade en stor del av den efterreformatoriska andaktslitteraturen sina nä rmaste modeller i romersk-katolskt andaktsliv. Thomas a Kempis (ca
1379–1471) anges som fö rfattare till andaktsboken Imitatio Christi, på svenska Om
Kristi efterföljelse.
Fö r en utfö rlig framstä llning av tematiken, se Selander I. 1980, s. 154–163, 171–174.
Se vidare Wainwright 2012, Mealey 2012.
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uppfattas endast som ’liknelse’.”333 Så innebä r naturbesjä lningen i Runebergs språ k, ”sjä lens naturblivande och naturens sjä lblivande”, enligt
Ruin ”[d]et sjä lsligas inkarnation i det sinnliga”.334 Ruins anvä ndning av
ord som ’mystik’ och ’inkarnation’ må vara mindre specifik, men hans estetik har otvivelaktigt på verkat von Schoultz.335 Tanken att det kroppsliga
och sinnliga inkarnerar det sjä lsliga och andliga ä r anvä ndbar i reflektionen kring von Schoultz lyrik. Jag å terkommer till den samt till frå gor om
ett slags decentrering av Gud i samband med diktanalyser lä ngre fram,
sä rskilt i kapitlet ”mö drarnas å ngest”.
Den ö mma, fysiska nä rheten i famnen, gestaltad med hjä lp av ordet ’armar’ i von Schoultz dikt ”Ensamt fö nster i maj”, finns i det tidigare anfö rda
citatet av Augustinus, och ä ven i Andliga sånger och psalmer: ”Trygg i min
Jesu armar, Trygg vid hans ö mma brö st, Under hans kä rleks skugga Vilar
min sjä l med trö st. Hö r frå n den frä lsta skaran Lovså ngens glada ljud, Bjudande mig att komma Hem till min frä lsnings Gud. Trygg i min Jesu armar,
Trygg vid hans ö mma brö st, Under hans kä rleks skugga Njuter jag himmelsk trö st.”336 Mä nskligt och gudomligt, kroppsligt och andligt gå r in i
varandra i språ ket fö r nä rhet i den andliga så ngen, i brudmystiken och hos
Augustinus. En liknande tendens kan urskiljas i ”Ensamt fö nster i maj”,
men den avslutande riktningen ä r bå de tydlig och annorlunda, snarare ersä ttande ä n inkarnerande: Den immanenta, mä nskliga kä rleken ä r nä rmare och ”mer” ä n ett gudomligt fö rbarmande fö r detta diktjag.337 Samtidigt signalerar bö nens tilltal att gudsrelationen finns kvar, om ä n utmanad.
Hä rmed ä r vi alltså tillbaka infö r texter av Augustinus och von Schoultz.
Ett halvt citat av Augustinus anvä nds i dikten ”Vä ntan” (1949): ”Vä ntan / i
mö rkret strä ckt till en sovande man / oroligt ä r mitt hjä rta tills det finner
sin vila: / finner det sin vilas lö vbä dd i dig / vaknar en ö mhet att dofta?”338
Den ursprungliga kontexten fö r formuleringen av hjä rtats oro och vila ä r
Augustinus Bekännelser, dä r orden riktas till Gud: ”Du, o Herre, har skapat
mig till Dig, och mitt hjä rta ä r oroligt, till dess det finner ro i Dig.” Orden
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Ruin 1935, s. 349. Ruins samtida, litteraturhistorikern E. N. Tigerstedt, kritiserade
Ruin fö r att bå de sekularisera mystiken och fö rminska poesins egenvä rde i den version
av Henri Bremonds ’estetiska mysticism’ som fö rmedlas i Poesiens mystik. Tigerstedt
1939, s. 3, 10–22. Litteraturforskaren Holger Lillqvist sä tter in Ruins estetik i en idealistisk, platonistisk-symbolistisk tanketradition, som var framträ dande i det tidiga
1900-talet. Lillqvist 2001, s. 20, 374 samt kapitlet ”Sinnlighet, nyplatonism och det
oansenligas estetik i Hans Ruins Poesiens mystik”, s. 235–262.
Ruin 1935, s. 393.
von Schoultz 1992, s. 86; Mö ller-Sibelius 2007, s. 28–29, 159–160.
ASPs 1925, nr 222:1. Text ”Fanny Crosby (se avsnittet om helgelse i kapitel 2). Se ä ven
Selander I. 1980, s. 163.
Se ä ven dikten ”Minns frö ken Johansson” (1940, s. 43–44) och min tolkning, Envall
2001, s. 143–146; s. 146: ”hellre en ä lskare ä n en ä ngel om ett torftigt kvinnoliv skall
få en himmelsk gottgö relse.”
”Vä ntan” (1949, s. 70–72), den andra av sju strofer.

100

hö r till de mera kä nda citaten av Augustinus.339 Diktjaget riktar sig till ”en
sovande man”, ett mä nskligt du, med de bekanta orden. Kolontecknet aviserar jagets tillä mpning av dem på den mä nskliga relationen. Dä rmed kan
citatets funktion i dikten tolkas så att det ger den mä nskliga kä rleksrelationen en starkare tä thet och laddning, samtidigt som den intertextuellt aktualiserade gudsrelationen relativiseras. En tendens att ersä tta ett gudsfö rhå llande eller religiö s tro med mä nsklig kä rlek å terfinns enligt Jenny
Bjö rklund i den svenska fö rfattaren Rut Hillarps diktning under 1940-talet.340 Den framstå r emellertid avsevä rt starkare hos Hillarp ä n hos von
Schoultz.
I von Schoultz lyrik anvä nds ett erotiskt fä rgat språ k i dikter som kan
klassificeras som kä rleksdikter, men ä ven fö r att gestalta jaget i relation
till en kommunicerande och besjä lad naturmiljö .341 Vidare kan bå de relativt tydligt kristet traditionsmaterial och ett mera obestä mt men ä ndå religiö st fä rgat språ k anvä ndas med avseende på mä nsklig kä rlek (ä ven om
grä nsdragningar ä r vanskliga).342 Sexualitet och kroppslighet stä lls i vissa
dikter i konfrontation mot en kristen tradition av begrä nsning och repressivitet. 343 Religiö s extas och hä ngivelse betraktas utifrå n och gestaltas
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Hä r enligt Svensk bönbok 1973/1978, nr 110, s. 102; ö versä ttare anges inte. Se Hä gglund 1981, s. 97 med hä nvisning till Conf. I:1: ”’Fecisti nos ad te et inquietum est cor
nostrum, donec requiescat in te’” och ö versä ttning, s. 413: ”Du har skapat oss till dig,
och vå rt hjä rta ä r oroligt, till dess det vilar i dig.” Se Augustinus 1921, s. 44, fö r Sven
Lidmans ö versä ttning: ”Du har skapat oss till Din avbild, och vå rt hjä rta ä r fridlö st till
dess att det få r frid i Dig.” Den version som å terklingar i von Schoultz dikt sammanfalller syntaktiskt med bö rjan av titeln på Lidmans diktsamling frå n å r 1933, Oroligt var
mitt hjärta tills det fick frid i dig: en själs biografi i dikter. Formuleringen anvä nds ä ven
i bokens inledningstext på s. 6.
Bjö rklund 2004, s. 206–209. Uppfattningen att den mä nskliga, erotiska kä rleken kan
ersä tta religionen och ge mä nniskorna ”mening, hopp och transcendens” kan hä rledas
till romantiken. Ibid., s. 207–208, citat s. 208; Cederberg 2019, s. 47.
Se t.ex. diktsviten ”De ä lskande” (1945, s. 52-53) och dikten ”Magnoliaträ d” (1959, s.
12) samt de två dikterna ”Smä rtan” (1952, s. 85) och ”Replik till ett ryggskott” (1994,
s. 28) som ä ven berö rs kort i kapitlet ”Med kniven i handen”; se vidare t.ex. ”Stranden”
(1945, s. 93–94): ”[…] / och stormen rö ck henne upp med bä gge hä nderna / och drog
hennes smä llande kjolar mot sina lå r. / Med sina starka armar slog hon stormen i ansiktet, / det obesegrade brast som vild sol ur hennes ö gon / [...]”
Se de i detta kapitel nä mnda dikterna ”Ensamt fö nster i maj” (1943, s. 56–57)
och ”Vä ntan” (1949, s. 70–72), samt t.ex. ”Kä llan” (1949, s. 90): ”Och vattenpelarn
trä ngde ner mot innandö mena / och blev som brunt hett glas / och nä r den slutat
darra så g man gö mmena / under varandra, snä ckornas extas. / Och ä ngslan sjö nk som
solbelysta korn / och vattnet mö rknade av ro / orö rligt av innerlighet / och kunde
ä ntligt ä ntligt tro. // Och å nga lö ste lä tta skimmerbud / ur vattnet som var kä lla, som
var gud.” Se ä ven Sigurdson 2006, s. 428: ”om vi anvä nder ett erotiskt laddat språ k fö r
att tala om erfarenheter av bö n och fö rening med Gud, kan vi också anvä nda ett språ k
hä mtat frå n bö nens sfä r fö r att tala om sexuella relationer.”
Se t.ex. dikterna ”Minns frö ken Johansson” (1940, s. 43–44; Envall 2001, s. 143–146;
Mö ller-Sibelius 2007, s. 250–257), ”Porträ tt” (1956, s. 33) och ”Femtonhundra” (1994,
s. 56).
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med ett språ k som tar in fysiska sinnesfö rnimmelser och också kan vara
erotiskt fä rgat.344 I den sena dikten ”Mars” (1996, s. 35) fogas ”Hö ga Visan”
explicit in: ”Dimma orö rlig. Man ser knappt huset / men nå gon gick hä r
fö rbi / medan vi talade om Hö ga Visan. / Spå r av nardus lä ngs snö n / och
pilens gamla stam / bä r purpurrö da få ror.” Den visuellt prä glade gestaltningen kombinerar uttryck fö r en hindrad varseblivning med det tydligt
urskiljbara utan att slä ppa det må ngtydiga.
Sexualiteten framstä lls som konstitutiv och ä ven skapelsegiven fö r
mä nniskan (och alla levande varelser) i von Schoultz litterä ra produktion.345 Dä rigenom kan den också ges en konfrontativ, utmanande och justerande roll i fö rhå llande till repressiva drag i kristen tradition. Kan diktjaget relatera till Gud som till en ä lskare? Så vitt jag har kunnat se ges rollen som ä lskare i von Schoultz lyrik till mannen, men jag å terkommer till
frå gan i samband med dikten ”Psalm” (1963) i kapitlet ”Slä ppa taget”.
I de ovan nä mnda dikterna ”Ensamt fö nster i maj” (1943) och ”Vä ntan”
(1949) kan man liksom i ”Det svå raste” II urskilja ett diktjag som stä ller
ande och materia mot varandra i form av konkurrens mellan gudomlig och
mä nsklig kä rlek, och lå ter den mä nskliga vä ga tyngre. Eller bara lika
mycket? Kanske den mä nskliga nä rheten ä r nö dvä ndig fö r att inkarnera
den gudomliga? I kapitlet ”mö drarnas å ngest” få r jag anledning att å terkomma till den problematiken.

Diktens moln

I urvalsvolymerna 1988 och 1997 har endast den andra delen av sviten ”Det svå raste” tagits med och fö rsetts med titeln ”Under moln”. Det kan
ses som en ytterligare bekrä ftelse av att diktens jag hö r hemma i det lå gt
belä gna, jordiska livet, ”under lå ga, varma moln”, och att detta ä r vä sentligare ä n mera abstrakta avvä gningar. Den nya titeln fä ster ä ven uppmä rksamheten vid molnen som ett centralt element. Dä rfö r ä r det skä l att nä rmare granska molnens funktion i dikten.
Genom betoningen av molnen anges grundfö rutsä ttningarna fö r ljusfö rhå llandena i jagets hemvist. Solens existens aktualiseras endast genom
molnen som å tminstone delvis dö ljer den. De lå gt liggande molnen dä mpar dess ljus. De andra konkreta naturfö reteelserna fö rstä rker intrycket
av ett nedtonat ljus: regn, videbuskar, skymning, grä s med vissna lö v, rö tter, mull. Molnen ä r belä gna mellan diktens jag och de ö dsliga och strä nga
344
345

Se t.ex. dikten ”Julkonserten” (1986, s. 55).
Se t.ex. jagets frå ga i dikten ”Ensamt fö nster i maj” (1943, s. 56–57): ”Min Gud, vartill
har Du ä mnat / sjä l, blod och hud?” Se vidare von Schoultz 1951, s. 114, protagonisten
Mona i novellen ”Få glar stö rre ä n vinden”: ”Jag ä r inte rä dd fö r hennes [moster Annas]
gud. Han må sjä lv veta vad han skapat.”
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rymderna. I motsats till situationen i den tidigare anfö rda psalmen av J. O.
Wallin utgö r molnen inte ett negativt hinder fö r seendet. Med sin nä rhet
och vä rme framstå r molnen i dikten i stä llet som skyddande och vä nliga i
fö rhå llande till jaget.
I dikten ”Klagan ö ver en al” (1949) gestaltas ett diktjag i behov av en
skyddande skä rm mot starkt ljus.346 De konkreta naturfö reteelserna besjä las. I en roll som liknar almens i ”Nä r dagarna bli mö rka” har alen stå tt
som en fö rmedlare och en ”fö rebedjerska mellan mig och solen”, en kvinnligt definierad bundsfö rvant som har gett svalka, skugga och vila. Det
starka, direkta solljuset upplevs av jaget som nä rgå nget och avslö jande. I
dikten ”Alla trä d vä ntar få glar” (1975) ä r det en mus som få r fö rmedla den
implicita erfarenheten att det kan vara livsfarligt att bli upptä ckt: ”en mus
/ kilar utan rä dsla ö ver solen”.347
Molnets skylande funktion lyfts å ter fram i den sista diktbokens titel
Molnskuggan (1996). Titeln å tergå r på inledningsraden i den sista av de
tre tankadikter som utgö r sviten ”Forsfä rd, Karelen”.348 Synintrycket av en
molnskugga som rö r sig ö ver en bergsvä gg skrivs också in i dikterna ”Skuggorna vandrar (1959) och ”Fingerö vning” (1980). 349 Molnskuggans kapacitet ä r i dessa texter i fö rsta hand visuell, inte taktil. Dess
rö relser gö r att vissa delar syns och andra dö ljs, och von Schoultz anvä nder fö reteelsen som en bild fö r det mä nskliga minnet. I dikten ”Somliga
minnen” (1994) och i fö rordet till Längs vattenbrynet (1992) anvä nds vattenmetaforik i en liknande funktion. 350 I von Schoultz lyrik ges molnen
346

347

348
349

350

”Klagan ö ver en al” (1949, s. 14–15): ”Fö rst nä r du var borta så g jag vem du var, / ö verbringerska av hemligheter. / Genom dig kom vattnet till mig / mellan tusen små skä rmar slä ppte du fram dess glans / genom dig kom stiltjen med slä ta, mjö lkfä rgade
ringar / och svalkan som gö mde sig i grundets grä s. / Du stod som en fö rebedjerska
mellan mig och solen / du gav mig den sorlande skuggan medan du drack. / Var morgon sade mig dallret i din topp vad himlen ville / var afton frå gade du mig vad dagen
gett / och vid middagstid vilade sig lö vså ngaren på en liten, / avbruten gren. / Nä r
du ä r borta stirrar den nakna fjä rden / jag sö ker ett skydd, jag vet inte hos vem / och
var skall jag vila min tanke, på vilken gren?”
”Alla trä d vä ntar få glar (1975, s. 43): ”Nä r ljuset ö ppnar ö gat / ä r landskapet nyfallen
snö / och friskt som frost / hä r finns inga spå r / ej den lä ttaste lö gnens krå kspark /
skuggan ä r hungrigt blå / och alla trä d vä ntar få glar / okä nda alla / hä r finns varken
ont eller gott / en mus / kilar utan rä dsla ö ver solen.”
”Forsfä rd, Karelen” (1996, s. 33), tredje delen: ”Molnskuggan glider / vä ldig ö ver vaarorna / den vä ljer fö r oss / lyser fram glö mda lyckor / och sveper må ngt i mö rker.”
”Skuggorna vandrar” (1959, s. 57): ”Skuggorna vandrar, / alpens anlete skiftar / liksom gå ngen dag / otrö ttligt skiftar uppsyn / under tankarnas vandring.”
Ur ”Fingerö vning” (1980, s. 44–46): ”Jag minns ett bergmassiv, nä r man gick runt /
bytte det stä ndigt uppsyn, nya skuggor / hä vde fram nya utsprå ng, gö mda klyftor /
men var intill fö rbannelse detsamma. / Vad hjä lper det att man ser hur och varfö r / ur
nya hå ll och ser hur sol och moln / vä xlar som klar sikt och som skymningsminnen, /
berget ä r dä r och det har varit ditt.” Se vidare von Schoultz 1992, s. 108–109.
”Somliga minnen” (1994, s. 16): ”Somliga minnen ska man inte minnas / lå ta dem ligga
liksom bottenstenar / lå ta dem glimma till nä r vattenskikten / tillå ter ljus men har i
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ä ven andra funktioner, som jag emellertid inte gå r in på i detta sammanhang. I diktsamlingen Min timme, dä r ”Det svå raste” ingå r, fö rekommer ordet ’moln’ i en handfull dikter, men det ä r endast i ”Det svå raste” II som
molnen fö rbinds med vä rme.351 I ö verfö rd bemä rkelse bildar vä rmen en
motpol till den strä nghet – och kyla – som anknyts till ö derymderna och
med dem till deras hä rskare. Detta bekrä ftar Eva Uittos tidigare iakttagelser, anfö rda i inledningskapitlet, om att uttryck fö r taktil vä rme i von
Schoultz litterä ra språ k fö rbinds med positiva kä nslor.352 Dessutom bildar
sammankopplingen av taktil vä rme med affektion enligt filosofen Mark
Johnson en så kallad primä r metafor, grundad i mä nniskans fysiska erfarenhet.353
I ”Visa om en grö n kulle” skrivs ”ett knubbigt litet moln” in, bå de ”fridfullt” och ”tankfullt” i sitt tilltal av diktens barnjag.354 Hela miljö n ä r vä nlig
och ö msint, bå de ”drö m” och ”hem” fö r diktjaget som barn, och tillgä nglig
fö r det vuxna modersjaget endast om hon slå r fö lje med sin ”lilla dotter”.
I ”Det svå raste” II aktualiseras en barntillvaro av motiven med barnhanden och jagets fö delse. Miljö n ä r inte en idyllisk drö mvä rld utan en omgivning gestaltad genom konkreta och lå ga naturelement – men ”de lå ga små
molnen” skrivs också hä r in som bundsfö rvanter till jaget.
Mystikens moln och glömska

Formuleringarna med moln och dö ljande skugga samt jagets position ”under” molnen kunde motivera lä sarassociationer till vissa bibeltexter och
kristen mystiktradition. I de bibliska texterna om gudsfolkets vandring genom ö demarken till det utlovade landet anvä nds fö r det mesta de specifika
orden ”molnstod” (och ”eldstod”) och ”molnsky” i bibelö versä ttningen
frå n å r 1917.355 Gud lovar att mö ta Mose på berget Sinai ”i en tjock molnsky”, och han leder folket i en ”molnstod” eller en ”molnsky” om dagen och

351
352
353
354
355

slä ptå g skuggan / som skyddar ö gonen och skyddar minnet.” Se vidare von Schoultz
1992, s. 7: ”Man har gå tt hä r tidigare, man har kanske sett andra ting och belysningen
har varit en annan. Men det ä r samma vattenbryn, samma strandlinje mellan det som
ä r och det som har varit.”
De andra dikterna ä r ”Regn” I, II (s. 29–30), ”Ensamhet” (s. 33–34), ”Så ngen och barnet”
(s. 49–50), ”Visa om en grö n kulle” (53–55), ”Nä r dagarna bli mö rka” (s. 63–66).
Uitto 1980, 52, 74–75; se inledningskapitlet.
Johnson M. 2017, s. 27, 112; se inledningskapitlet.
Ur ”Visa om en grö n kulle” (1940, s. 53–55), tredje strofen av sju: ”På fä stet, fridfullt
och fö rtrollat blå tt, / ett knubbigt litet moln stod tankfullt stilla / och sporde mig då
kullens topp jag nå tt: / Vad sö ker du? Vad vill du mig, du lilla?”
Se 2 Mos. 13:20-22; 19:9; 24:15-18; 33:9–11; 4 Mos. 9:15; 14:14; Neh. 9:12; Ps. 78:14;
1 Kor. 10:1–2. I Ps. 105:39 anvä nds ordet ’moln’: ”Han bredde ut ett moln till skygd och
en eld fö r att lysa om natten.” I Bibeln 2000 anvä nds orden ’molnpelare’ i st.f. ’molnstod’
samt ’moln’ i st.f. ’molnsky’; jfr Salomos vishet 10:17 (Bibeln 2000): ”Hon [visheten]
ledde dem på en sä llsam vandring; hon blev till en skä rm ö ver dem om dagen och till
flammande stjä rnljus om natten.”

104

en ”eldstod” om natten. Ordet ’molnstod’ anger (å tminstone på svenska)
en vertikalt karaktä riserad formation.
I berä ttelsen om Moses mö te med Gud har molnet en dubbel funktion.
Samtidigt som molnet visar att Gud ä r tillstä des dö ljer det honom. Bibeltexten och dess molnmotiv har få tt stor betydelse inom kristen mystik.356
Ett tydligt exempel ä r boken The Cloud of Unknowing, på svenska Icke-vetandets moln, en samling rå d fö r ett kontemplativt liv. Boken ä r skriven på
1300-talet av en engelsk prä st vars namn har fö rblivit okä nt. Enligt denna
vä gledning ska den som ä r kallad till kontemplation strä va efter att med
sin lä ngtan och kä rlek trä nga igenom det mö rka moln av okunskap eller
icke-vetande som finns mellan honom och Gud. Mä nniskan kan bara nå
Gud genom kä rleken, inte genom intellektet. Fö r att helt och hå llet kunna
orientera sig mot Gud må ste den kontemplativa mä nniskan vä nda sig bort
frå n allt jordiskt och vä rldsligt, och bildligt talat tä cka ö ver det med ett
moln av glö mska. Bokens fö rfattare framhå ller att fysiska sinneserfarenheter endast ger kunskap om den materiella vä rlden, inte om den andliga.
Vidare framhå ller han att språ kliga uttryck må ste fö rstå s andligt. De moln
och det mö rker han skriver om ska inte uppfattas som nå got konkret i sinnevä rlden utan som symboler fö r den brist på kunskap, den okunnighet,
det icke-vetande, som alltid kommer att hindra mä nniskan att i sin dö dliga
existens klart se Gud. Molnet som dö ljer Gud ä r emellertid också platsen
fö r Guds nä rvaro och mä nniskans kontemplation. Det ä r i molnets mö rker
som mä nniskan mö ter Gud. 357 Det framgå r tydligt av texten att bå de
glö mskans och icke-vetandets moln har en funktion som ä r dö ljande, och
dä rmed visuell.
Idé er som formuleras i Icke-vetandets moln å terfinns också i annan
mystik- och uppbyggelselitteratur samt skö nlitteratur. Framfö r allt gä ller
detta kravet på , eller behovet av, att med all sin kapacitet orientera sig mot
Gud i det andliga eller transcendenta, varvid det materiella och immanenta blir sekundä rt. Så dana krav inskä rps i exempelvis den uppbyggelselitteratur som von Schoultz anger med namnet ”Fé nelon” nä r hon skildrar
sin mors lä svanor i boken Porträtt av Hanna (1978). 358 Element ur
Fé nelons texter tas upp dä r de aktualiseras i diktmaterialet i flera av de
kommande kapitlen.
356
357
358

Gavrilyuk & Coakley 2012a, s. 10; Coolman 2012a, s. 142-143.
Molnet. Icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud, 1983, avsnitt 2–7, 9, 12, 17, 26–
28, 31–32, 43, 47, 51–52, 59–63, 69–71.
von Schoultz 1978, s. 21; se ä ven 1973, s. 14. Den romersk-katolske biskopen François
de Salignac de la Mothe-Fé nelon (1651–1715) utarbetade bl.a. skrifter om det andliga
livet. De har utkommit i olika utgå vor och ö versä ttningar. Fö r en utfö rligare presentation, se avsnittet om intertextualitet i inledningskapitlet samt kapitel 2.
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En bok som enligt von Schoultz hade stor betydelse fö r hennes eget
begynnande fö rfattarskap var Hans Ruins Poesiens mystik (1935), men fascinationen gä llde enligt hennes egna utsagor inte så mycket Ruins resonemang kring mystiken som hans beskrivningar av den kreativa processen.359 Ruin nä mner flera mystiker, men tar inte upp vare sig molnmotivet
eller The Cloud of Unknowing. I frå ga om naturfö reteelser lyfter han snarare fram ett slags spegelfunktion som han finner i mystikernas texter: Naturen uppenbarar Gud, och den erbjuder metaforer fö r att fö rmedla insikter om Gud och sjä len. 360 En liknande stå ndpunkt kan urskiljas i von
Schoultz recension frå n å r 1939 av Bertil Malmbergs dikter. Hon nä mner
de svenska fö rfattarna Karl-Gustaf Hildebrand och Hjalmar Gullberg som
exempel på diktare med en fungerande syntes av ”jordeblod och gudsgemenskap”. Den verkligt vida kristendomen, skriver hon, ger det jordiska
livet en djupare glans. Fö r Malmbergs del hoppas hon att han ska
finna ”den befriande inspirationen” som rinner upp
ur ä nnu dolda kä llor i det nya landet. Kanske skall han se att klimatet ä r
mildare ä n han trott och att marken kring honom bä r blommor. Kanske
skall han få gå i ett milt och befruktande vå rregn. Kanske skall också
han trä nga djupare in i en livgivande syntes. Bå de mä nskan och diktaren synes oss sö ka detta och vara det vä rda.361

Uppmä rksamheten på marken, regnet och det milda ä r gemensamma fö r
recensionen och dikten ”Det svå raste” II, liksom en ö nskan om syntes i
stä llet fö r dualism. Vidare kan man notera, att von Schoultz anvä nder ett
erfarenhetsperspektiv som gö r det mö jligt fö r henne att bedö ma vad som
utmä rker den ”verkligt vida kristendomen”. Med formuleringen av mö jligheten att se ”en djupare glans” i ”det jordiska livet” visar hon på ett alternativ till den syn på tillvaron Malmberg tillä gnat sig i sin religiö sa omvä ndelse. Hä rifrå n skulle diskussionen kunna utvidgas till frå gor om det religiö sa språ ket i fö rhå llande till den religiö sa tolkningsgemenskapen samt
omvä ndelsens effekt på verklighetsfö rstå elsen och språ ket. 362 Jag gö r
emellertid halt hä r fö r att framstä llningen ska hå llas kvar inom uppgiftens
ramar.
359
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von Schoultz 1992, s. 86; intervju i Wik 1997, s. 48.
Ruin 1935, s. 66–69.
von Schoultz 1939a; bokens titel nä mns inte men av recensionens rubrik att dö ma rö r
det sig om Malmbergs Sångerna om samvetet och ödet. Den utkom å r 1938 efter att
Bertil Malmberg (1889–1958) hade anslutit sig till oxfordgrupprö relsen. I bö rjan av
recensionen nä mner von Schoultz att dikterna hade få tt rä tt mycket negativ kritik som
hon också delvis hå ller med om, ä ven om hon ”konstaterar det ogä rna”. Diktaren, kreativiteten och dikten har lidit av att ”underordnas ett hö gre ä ndamå l”. Dä refter gå r hon
in på alternativen. Ang. oxfordgrupprö relsen, se kapitel 2.
En så dan utvidgning gö rs i Wainwright 2012.
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Granskningen av dikten ”Det svå raste” II har visat, att diktjaget relaterar till Gud genom att bevara, inte fö rkasta, sin kä rlek till allt som delar de
fysiska livsvillkoren. Kä rleken omfattar också molnen. De ä r konkreta, om
ä n besjä lade, och framstä lls snarare som skyddande bundsfö rvanter ä n
som hinder. Den gestaltade fö rnimmelsen av vä rmande nä rhet och kyligt
avstå nd ä r avgö rande fö r jagets relation till Gud. Det ä r vä rmen, ö verfö rd
frå n det fysiskt fö rnimbara till det andliga i form av kä rlek, som visar vilken sorts gud jaget hoppas på .
Diktjagets samhö righet med jorden och naturen gestaltas å terkommande och starkt i von Schoultz lyrik som helhet, vilket ä ven Mö ller-Sibelius framhå ller i sammanfattningen av sin undersö kning: ”Mä nniskan ä r
en oupplö slig del av naturen och delar vä rlden på jä mbö rdiga villkor med
må sar, myror, hallonbuskar och klippor. I naturen finns en ordning och balans som inger fö rtrö stan, av den har mä nniskan mycket att lä ra.”363 Tanken att mä nniskan ingå r i en stor gemensam livsvä v som en del av den,
inte som en vä sensfrä mmande och isolerad hä rskare, gavs en central position lå ngt senare ä n i dikten ”Det svå raste” inom miljö rö relsen och det
som kallas ekosofi och ekoteologi, det vill sä ga ekologiskt inspirerad filosofi och teologi.
Ekoteologin har vuxit fram jä msides med miljö rö relsen under 1900talet men har också en bakgrund i ä ldre tä nkande och livsattityder. Charles
R. Pinches i The Encyclopedia of Protestantism fö rlä gger ekoteologins bö rjan till 1970-talet, nä r man som en reaktion mot kritik av antropocentrismen inom kristen teologi bö rjade betona mä nniskans roll som fö rvaltare
i stä llet fö r hä rskare i skapelsen, och lyfte fram att en så dan roll å terfinns
redan i de bibliska texterna och i den ä ldre kristna traditionen. Tankegå ngar frå n ekologi och naturvetenskap vä lkomnades som inspiration fö r
teologisk nyorientering. I den fortsatta reflektionen fö rstä rktes tanken att
alla skapade ting hö r samman och att naturen har ett egenvä rde. Den så
kallade ekofeminismen stå r fö r en antihierarkisk uppfattning enligt vilken
man inte kan – eller bö r – skilja å t mä nniska och natur så som man tidigare
har gjort, eftersom allt och alla har samma vä rde.364 Som ett exempel kan
anfö ras den brasilianska teologen och filosofen Ivone Gebara. Enligt henne
ä r relationen (”relatedness”, att vara i relation, att relatera/s) central i
mä nniskans fö rstå else och erfarenhet av Gud som treenig. Relationen ä r
363
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Mö ller-Sibelius 2007, s. 333. Se ä ven s. 313: ”Mera genuint ’religiö s’ [ä n den nå got retoriska bö nen i tidiga dikter] framstå r den orubbliga tilltro till sjä lva livet, vä xandet
och naturen som hon uppvisar under hela sitt diktarskap. Respekten fö r stenar, fiskar,
vind och vatten ä r djup hos fö rfattaren och mä nniskans olycka ä r att hon alltfö r lä tt
fjä rmas frå n detta sammanhang.”
Pinches 2004, s. 630–631. Se ä ven Pihkala 2014 samt inledningen till kapitlet ”Ekosofi”
i Brå kenhielm et al. 1983, s. 71–82. I kapitlet presenteras texter av Arne Næss, Rolf
Edberg, Hartvig Sætra och Ole Jensen, s. 82–135. Som finlä ndska representanter fö r
ekoteologisk reflektion kan nä mnas Panu Pihkala och Pauliina Kainulainen.

107

också konstitutiv fö r mä nniskan som jordisk, materiell varelse, fö rbunden
med ’jorden’ bå de i dess egenskap av planet och som mylla. Gebara vä nder
sig mot den nedvä rdering och fö rnekelse av det jordiska vilken å terfinns i
vissa former av kristen tradition och hä vdar mä nniskans samhö righet
med jorden som en god relation, liknande barnets samhö righet med sin
mor – en jä mfö relse som inte ä r oproblematisk, eftersom den bekrä ftar
den stereotypa anknytningen kvinnligt-moderligt-jordiskt. Den konsekvens som Gebara tar fram av fö rbindelsen med jorden ä r emellertid att
det ä r hö g tid att å terta kä rleken till jorden och sluta fö rstö ra den.365 Mot
denna skisserade bakgrund av ekoteologisk och ekofeministisk reflektion
frå n och med den senare delen av 1900-talet framstå r dikten ”Det svå raste”
II, publicerad 1940, som fö regripande i positioneringen av mä nniskan,
Gud och det jordiska livet. I linje med Eva Uittos tidigare nä mnda iakttagelser i frå ga om von Schoultz litterä ra språ k kan man ä ven i lyriken, exemplifierad av ”Det svå raste” II, se att anvä ndningen av uttryck fö r fysiska
sinnesfö rnimmelser, synestesier och naturbesjä lning leder till att motsä ttningen mellan materia och ande ifrå gasä tts och grä nsen mellan natur och
mä nniska blir flytande.366 Dessutom mö ter lä saren i ”Det svå raste” II ett
diktjag som ö nskar att Gud ä r infö rstå dd med jagets hemmahö righet i
denna tillvaro.

Bakom masken?

Ett par frå gor drö jer kvar: Om det avlä gsna, kyliga och strä nga bara ä r en
fö rvrä ngande mask som lä ggs på den gudomliga motparten fö r att den ska
kunna tas bort, hur ä r det då med det vä djande jaget hos det vissna grä set
och de grå tande hundö gonen? AÄ r det också en fö rklä dnad, en roll av undergivenhet fö r en mä nniska som i sjä lva verket ä r ö vertygad om att Gud,
den riktiga, hå ller med henne? I så fall ä r inte bara diktens jagmä nniska
utan också Gud delaktig i den jordiska tillvaron, fö rtrogen med allt som
lever under de lå ga, varma molnen.
Dessutom vä cks frå gan om motiven med det nedtonade ljuset och de
lå ga molnen trots fö rbehå llen i frå ga om mystiktraditionen ä ndå kunde infogas i en stö rre motivsfä r kring jagets hindrade seende och Guds fö rdoldhet. Det omö jliga i att se Gud framhä vs som en fundamental sjä lvklarhet i
biblisk och kristen tradition, och det osedda, osynliga, bildar en genomgå ende tematik i von Schoultz lyrik. Inom ramen fö r denna studie gå r jag inte
nä rmare in på det områ det. Jag fortsä tter med granskningen av jagets relation till Gud med sä rskild uppmä rksamhet på det taktila, i nä sta kapitel
365
366

Gebara 1999, s. 83, 89–90, 103.
Uitto 1980, s. 74, 94, 96, 130; se inledningskapitlet.
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lokaliserat till mä nsklig och gudomlig formande aktivitet. Dä rmed få r
också skapelsetematiken en fortsä ttning.

3b. Formande

En handgriplig, skulpturalt formande aktivitet kan i von Schoultz texter
fö rbindas med olika slags tillblivelse: konstnä rens arbete med sitt
material, mä nniskan i en personlig och etisk mognadsprocess, formande
på verkan och fostran, naturen som formas av mä nniskan eller av krafter
utan namn. I sina egna reflektioner ö ver skrivandet anvä nder von Schoultz
kontinuerligt kroppsliga och taktila uttryck: Att skriva ä r att hå lla på och
bearbeta materialet i en fysiskt fö rnimbar process tills den rä tta formen
infinner sig. Upplevelsen kan bå de koncentreras i hä nderna, på minnande
om de tidiga studierna i skulptur, och omfatta hela kroppen: ”Inte vet jag
vad det ä r som avgö r vad som ä r bra. Men fö r mig kä nns det fysiskt, i hela
kroppen, om ett ordval ä r otillfredsstä llande eller om en passage ä r grumlig.”367 I en tidig recension nä mner Rabbe Enckell en stark estetisk form
som ett av hennes frä msta kä nnetecken, och i efterskriften till Alla träd
väntar fåglar betonar Bo Carpelan hennes formande kraft.368 Sö kandet efter den ultimata estetiska formen gestaltas ä ven i flera dikter med hjä lp av
kroppsliga och taktila uttryck.
I detta avsnitt behandlar jag dikterna ”En enda minut” (1943)
och ”Tummens lust” (1996) med uppmä rksamheten frä mst riktad mot uttrycken fö r taktil fö rnimmelse. Tillsammans med de taktila uttrycken
granskar jag ä ven visuella ljusmotiv i dikterna ”Få glarna” (1945)
och ”Mä ster Mathis” (1986). Genom utblickar till dikterna ”Trappsteg”
(1963) och ”Stenbrottet” (1986) fö r jag diskussionen vidare till frå gor om
formandets makt, utö vad av så vä l mä nniskan som Gud och med bå da parter som objekt.

Gripa ögonblicket, forma det sedda i ord

Formande aktivitet under ett fö rtä tat ö gonblick kommer till synes i den
tidiga dikten ”En enda minut” ur Den bortvända glädjen (1943, s. 32):

367
368

von Schoultz 1999a, s. 112–113 (citat s. 113); 1992, s. 65; Wik 1997, s. 45.
Enckell 1945; Carpelan 1988, s. 325, 328; se inledningskapitlet.
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EN ENDA MINUT
1
5
10

En enda minut ä r i min hand:
lå g ö rinner ut i grö nt vatten.
Vassvippors dropp. En lysande rand:
skygg doppings solslä p.
Vä rldar av jä tteskyar
dem en osynlig hand grep.
Trä nger å t sidan nattblå ,
duvgrå och dimgrå .
Ljus brister ut. Vem sä nker ner
Guds hjä rta i grö nt vatten?

Dikten ingå r i bokens andra avdelning som bä r titeln ”Jorden och armodet”
frå n dess inledningsdikt. Dikten ”En enda minut” hö r till dem som har tagits med i samtliga urval, och den har också bidragit med sin rubrik som
titel till den andra urvalsvolymen (1981). Starkt visuell skapar den en bild
av ett ö gonblick dä r stillhet fö ljs av dramatisk, fysisk rö relse. Koncentrationen i jagets betraktande på minner om Hans Ruins uttryck ”poesiens
samlande nu”.369 Skeendet tolkas i en referensram av besjä lad natur, dä r
molnen rö r sig fö rda av ”en osynlig hand”. Nä r solen lyser fram ö ver vattnet
och speglas i det ä r det ”Guds hjä rta” som nå gon okä nd ”sä nker ner”.
I boken Längs vattenbrynet (1992) skildrar von Schoultz fö rfattarskapets bö rjan, konkret lokaliserad till det skä rgå rdslandskap dä r hon tillbringade sina barndomssomrar och sedan vistades med – och utan – sina
egna barn under krigstidens somrar i bö rjan av 1940-talet. Hon ser hur
orden ”i de fö rsta diktsamlingarna snubblar om varandra, tusen intryck
ramlar in och alla tycks lika omistliga”, och det ä r så svå rt att finna de rä tta
orden.370 En skildring av bakgrundssituationen fö r dikten ”En enda minut”
å terger det sedda och upplevda på nytt:
Jag ser mig på vä g till å ngbå tsbryggan. Jag sitter och vilar på å rorna i
svalkan av strandens alskugga. En dopping kommer lå ngsamt simmande med lysande tofs. Vä dret hå ller på att omvandla sig. Majestä tiska
moln bolmar upp och skuggar varandra. Tidvis har de ö vertaget och

369
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Ruin 1935, kapitelrubrik på s. 177; se vidare fr.a. s. 180, 184, 186–188, 205–207. Se
vidare Lillqvist 2001, s. 237–238, 386 (citat) om det samlande nuet i den estetiska
upplevelsen enligt Ruin: Den lineä ra tidsupplevelsen ersä tts av ett allomfattande nu,
dä r jaget nå r kontakt med sitt djupaste vä sen och upplever verkligheten transformerad. Lillqvist fö rklarar uttrycket ’poesiens samlande nu’ som ”lyrikens fö rmå ga att lyfta
den estetiska upplevelsens jag utanfö r varje specifik fö rankring i tid och rum.”
von Schoultz 1992, s. 83–90, kapitlet ”Kommentar till ett landskap”; citat s. 85.
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skymmer hotande solen. Men plö tsligt spricker en rä mna upp och oemotstå ndligt strö mmar ljuset ner, ö ver bå ten, ö ver doppingen, mig och
hela vä rlden. Jag må ste hå lla detta ö gonblick kvar och jag kan det inte.
”En enda minut ä r i min hand,
lå g ö rinner ut i grö nt vatten – – ”

Det hä nder att orden tvingar sig så hä ftigt på att jag inte hinner få ner
dem på papper, kanske ä r det den gå ngen jag rå kar ha en blyertsstump
i fickan och skriver på å rbladet. Men fö r det mesta ä r det inte så , inne i
mig fö rsiggå r ett stä ndigt prö vande och fö rkastande, jag lå ter orden
ligga till sig, jag skriver om och om.371

AÄ ven i denna prosatext ä r det taktila och det visuella framträ dande: att
sitta i en bå t och vila på å rorna, att kä nna svalkan och se skuggan, att betrakta doppingen i dess lå ngsamma rö relse och se hur fjä dertofsen lyser,
att vä nda blicken upp mot himlen och se hur molnen rö r sig, att tillsammans med ”hela vä rlden” ö verflö das och inneslutas i ljus, att hå lla kvar
ö gonblicket, att ta en pennstump ur fickan och skriva på trä (som dessutom mö jligen ä r vå tt), ”å rbladet”. Liksom i dikten besjä las det som hä nder
med molnen och ljuset. De blir aktiva subjekt med mä nskliga attribut och
tillskrivs vilja och medvetande. ”Vä dret” ä ndras inte passivt, utan ”hå ller
på att omvandla sig”, molnen ä r ’majestä tiska’ och relaterar till ”varandra”,
de ’har ö vertaget’ som om de var hotfulla motstå ndare i kamp mot solen.
Nä r ljuset aktivt ’strö mmar ner’ ä r det ”oemotstå ndligt”.
Som synes kommenterar von Schoultz inte de inneboende tolkningarna av naturskeendet eller dikten som helhet. Dä remot fö rses ljuset med
ett attribut, ”oemotstå ndligt”, och skildringen breddas kring det så att jaget inte lä ngre enbart betraktar ett skeende utifrå n utan också innesluts i
det, i en enhet som omfattar allt. Genom ordens ordningsfö ljd kan man
urskilja hur uppmä rksamheten vä xelvis riktas inå t (mot det nä ra) och utå t
(mot det som ä r lä ngre bort) i allt stö rre kontraster och dimensioner: ”ö ver bå ten, ö ver doppingen, mig och hela vä rlden”. Mö jligen kan
man hä r se en nygestaltning av det som i diktens två slutrader ges andra,
mycket specifika men också i fysiskt hä nseende mera avgrä nsade uttryck.
Nä r upplevelsen beskrivs på nytt (i det fö rsta citerade stycket) sker det
i diktens ordningsfö ljd med undantag av ”ö gonblicket”, som placeras sist,
i ö vergå ngen till diktens inledningsrad med dess ”enda minut”. Tiden gestaltas med bö rjan i det orö rliga, jaget som ”sitter och vilar”, fortsä tter i
den ”lå ngsamt simmande” få geln, rö r sig snabbare med molnen fö r
att ”plö tsligt” ta fart med det strö mmande, oemotstå ndliga ljuset. På den
punkten i texten ansluts ö gonblicket som må ste men inte kan hå llas kvar
till den ”enda minut” som ä r i diktjagets hand. I den lå nga meningen efter
371

von Schoultz 1992, s. 86.
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diktcitatet framhä vs ä nnu det brå dskande. Genom skildringen gå r en sammansatt kä nsla infö r gestaltandet: det ä r brå ttom, nö dvä ndigt och nä st intill omö jligt.
I fö rhå llande till dikten bildar prosatexten i Längs vattenbrynet en ny
skildring som fö ljsamt å terger diktens gestaltning men ger stö rre utrymme å t ljuset, vä ldigt, allomfattande och namnlö st, samt å t brå dskan i
gestaltningsprojektet. En senare anteckning vittnar om hur trö ttsamt och
omstä ndligt det kan vara att fö rsö ka verbalisera det ordlö st sedda, att
ö versä tta en bild till ord.372 I det citerade resonemanget dä r den visuella
bilden stå r i centrum anvä nds visserligen inte uttryck fö r ett handgripligt
formande, men ä ndå metaforer grundade i kroppen, ”klä på ” och ”naket”.
I fö ljande behandling av dikten ”En enda minut” tar jag fö rst upp iakttagelser av tiden och ö gonblicket utifrå n diktens rytm och de rö relser som
gestaltas, dä refter det taktila i handen, fö ljt av ”Guds hjä rta” samt ljuset.
Samtidigt granskar jag positioner och roller fö r diktjaget och Gud. I diskussionen aktualiseras ä ven intertexter och religiö s kontext.
Tiden och ögonblicket gestaltade i rytm, rörelser, riktningar

Visuellt kan man i diktens uppstä llning på boksidan urskilja en vå gliknande vä xling mellan ö kande och minskande radlä ngd (rad 2–4, 5–8, 9–
10). Auditivt framträ der en starkt varierad rytm. På fallande ofta kommer
två betonade stavelser direkt efter varandra (é n é nda, minú t´ä r, l´å g ´ö ,
gr´ö nt vá tten, ský gg dó ppings só lsl´ä p, há nd gré p, Gú ds hj´ä rta, gr´ö nt
vá tten). Nä r dessa spondé liknande element kombineras med andra rytmiska enheter uppstå r tä ta accentfö rskjutningar och en stark rö rlighet innanfö r den avgrä nsade formen, i samklang med jagets intensiva och engagerade iakttagelse av rö relserna i det nä rvarande ö gonblicket. Stillhet och
rö relse kontrasteras under fö rloppet av detta ö gonblick, men också i dess
egen form, dä r det samtidigt ä r inneslutet ”i” jagets hand och på vä g
att ’rinna ut’ liksom ö n i vattnet. Det fö rbiglidande i ö gonblicket fö rtydligas
av inrimmet ”minut” - ”rinner ut” (rad 1-2).
Att det ä r brå ttom med att se och få nga i ord fö rmedlas av titelns och
inledningsfrasens betydelseplan liksom i den senare prosaskildringen,
men det kan också urskiljas i den oroliga rytmen i diktens fö rsta rad. Det
inledande konstaterandet att ”En enda minut ä r i min hand” inrymmer
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Anteckningen daterad 13.7 1996 å terges i Inga-Britt Wiks inledning till von Schoultz
1999a, s. 107: ”På fö rhand en djup leda vid att leta ord som kommer nå gorlunda nä ra
vad jag sjä lv sett som bild, som syn, utan ord. Två nget att beskriva, fö rklara, klä på vad
som egentligen skulle fö rmedlas naket. Den omstä ndliga omvä gen via gamla fö rbrukade ord. Dessutom ä r det ju så att den bild man visar har hä mtat sin nä ring ur otaliga
tillflö den som man inte kan redovisa fö r, det skulle fö ra alldeles fö r lå ngt, man bara vet
om dem. Trö tt av bara tanken på det horisontala fö rfarandet då det skulle vara vertikalt: en bild som i det ö gonblicket sä ger sitt allt.”
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starka accenter utan att man definitivt kan avgö ra hur må nga de ä r, och
placeringen av dem kan varieras.
Tiden i form av en kort ”minut” framstå r som en gå va genom att den
bara ”ä r” i mä nniskans hand utan att hon i nå gon aktiv handling har gripit
den. Huruvida det finns nå gon givare berö rs inte – tiden tycks fungera som
ett sjä lvstä ndigt subjekt, kommer och gå r, infinner sig, rinner ivä g, och ”ä r”,
hä r liksom i må nga andra dikter av von Schoultz. I vissa dikter ges tiden
en tydlig roll som subjekt och motpart.373 I fö rfattarskapet som helhet utgö r tiden och ö gonblicket ett genomgå ende tema, introducerat med en
dramatisk iscensä ttning i dikten ”Min timme ä r kort” (1940; om ”den heliga oron”) som placeras som en separat programfö rklaring i den fö rsta
diktsamlingen Min timme. 374 Tiden och ö gonblicket framstä lls som dyrbara tillfä llen att ta vara på genom att leva nä rvarande:
Det har ofta sagts att jag sysslar med vardagliga situationer och kanske
tillagts ett: trots det, så .
Det behö vs inget fö rsvar.
Det finns ingen vardag.
Det finns inte ett ö gonblick som inte ä r unikt, må ngfacetterat, fyllt
av allt som hä nt, av fö rvä ntningar och farhå gor, av dolda fö rbindelser
med omvä rlden, inte ett ö gonblick som inte ä r svå rgenomträ ngligt och
vä rt att uppmä rksammas.
Det ä r sedan en helt annan sak att mä nskan vardagligen lever lä ngs
ytan och inte fö rmå r omfatta sitt ö gonblick.375

Fö r att ge relief å t den starka betoningen av det unika och vä rdefulla i varje
ö gonblick tar jag hä r in nå gra element frå n fö rfattarskapets religiö sa bakgrundskontext, som jag behandlade tidigare i ett separat kapitel. Den utmä tta tiden och det gynnsamma ö gonblicket som vardera ska tas till vara
ä r nä mligen ett å terkommande motiv i psalmer och andliga så nger. En som
nä mns i von Schoultz texter om flickan Ansa samt Porträtt av Hanna ä r
så ngen med den så vä l anaforiskt som epiforiskt upprepade frasen ”Tiden
ä r så kort”.376 Till psalmerna hö r Zacharias Topelius ”O mä nska har du ock
373
374
375
376

Se t.ex. dikterna ”Var timme bä r sin dö d” (1943, s. 35–36), ”Dagarna” (1989, s. 9), ”Tidig morgon” (1994, s. 5), ”Lyssna inte” (1994, s. 6).
Se vidare Mazzarella 1986, s. 171; Mö ller-Sibelius 2007, s. 216–218, 221–226.
von Schoultz 1992, s. 127–128.
von Schoultz 1954, s. 74; 1978, s. 155; ASPs 1925 nr 49 (text ”L. S.”, dvs. Lina Sandell,
1832–1903): ”Tiden ä r så kort, Lek den icke bort! Sker dig nå got efter tycket, Frö jda
dig ej alltfö r mycket! Tiden ä r så kort. 2. Tiden ä r så kort, Sö rj den icke bort! Få r du
nå got svå rt fö rfara, Sö rj ej alltfö r mycket bara, Tiden ä r så kort. 3. Tiden ä r så kort,
Drö m den icke bort! Verka, medan dagen varar, Domens dag allt uppenbarar, Tiden ä r
så kort.” Så ngen alluderar på 1 Kor. 7:29-32: ”Tiden ä r kort [...] Ty den nuvarande
vä rldsordningen gå r mot sitt slut; och jag skulle gä rna vilja, att I voren fria frå n omsorger.”
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vä l betä nkt”.377 I den anvä nds flera bibelallusioner och varierande uttryck,
dä ribland ”var minut”, fö r att formulera tiden som en dyrbar gå va som fö rpliktar till ansvar och trohet i fö rverkligandet av det skapelsegivna kallet.
Perspektivet ö ppnas mot dom och evighet. De allvarliga fö rmaningarna
riktas genomgå ende till ett ”du”. Tiden liknas vid ett ”pund” som kan slö sas
bort. Den ä r bå de ”nå detid”, ”en behaglig tid” och en ”salighetstid” som ska
brukas ”till Guds behag” fö re domen på ”den sista dagen”. Den ä r en ”så ningstid” och en planteringstid fö re ”skö rdedagen” i Guds rike. Psalmen
fö rknippas i Där står du med situationsspecifika samvetsfö rebrå elser.378
Att ta vara på tiden genom flitigt arbete (och ett sparsamt valt umgä nge)
framstå r vidare som en sjä lvklar och nö dvä ndig dygd fö r fö rä ldrarna i Porträtt av Hanna.379 Maningar att utnyttja all ledig tid mellan vardagens plikter till bö n och andlig lä sning ä r å terkommande i den tidigare nä mnde
Fé nelons skrifter, liksom rå det att ä ven mitt under sysslorna rikta sitt
medvetande mot Gud. 380 I vä ckelsekristen så ngdiktning finns dessutom
starka betoningar av det gynnsamma ö gonblicket i form av det ’idag’ eller ’nu’ som ä r tidsformen fö r en kallelse till omvä ndelse.381 Ett gemensamt drag i dessa representationer av kristen tradition ä r en instrumentellt prä glad syn på tiden. Den begrä nsade tiden ä r nå got som bö r anvä ndas så att det gagnar mä nniskans eviga vä l. Uppmä rksamheten på det flyende ö gonblicket motiveras av den eskatologiska inriktningen mot det
kommande, också nä r man i ruelse blickar bakå t mot fö rspillda stunder.
En intertextuell vä v av detta slag ger flera bidrag till fö rstå elsen av en dikt
som ”Min timme ä r kort” (1940, s. 5–7), som jag emellertid inte gå r nä rmare in på hä r. I stä llet vill jag lyfta fram en skillnad i synen på tiden så dan
den gestaltas i ”En enda minut”: Det nä rvarande ö gonblicket ä r i dikten en
begrä nsad ”minut”, men jagets uppmä rksamhet riktas inte fö rbi den utan
samlas kring den. Liksom minuten ä r ”i” jagets hand ä r jaget inneslutet ’i’
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Med ’anafor’ avses upprepning i bö rjan av en sats, och med ’epifor’ upprepning i slutet.
Bå da ä r retoriska figurer som å stadkommer hö gtidlighet och oemotsä glighet. Effekten
fö rstä rks ytterligare nä r slutorden i en sats upprepas som inledning på fö ljande sats –
vilket sker i den citerade så ngen – i en s.k. anadiplos. Satserna lä nkas samman i en
logik som blir ”oantastbar och ö desbestä md”. Lindqvist 2016, s. 300.
Psb 1886 nr 324 (Psb 1986, nr 477: text Zacharias Topelius 1868, 1879): ”O mä nska,
har du ock vä l betä nkt Den nå detid, som dig Herren skä nkt? Med varje slag, som ditt
hjä rta slå r, Mot evigheten ett steg du gå r. [2–3] 4. Fö r var minut, som du spillde så , Skall
du vid domen till ansvar stå , Ty må du akta din nå datid Till sjä lens vä lfä rd och evig frid!
[5–9] 10. Så hjä lp, o Herre, vå r arma sjä l Och lä r oss bruka vå r tid så vä l, Att, nä r en
gå ng vi fö r domen stå , Ett evigt liv vi med Kristus få !”
von Schoultz 1973, s. 82, ”den svarta psalmen frå n morgonbö nerna i skolan”; 1954, s.
88: ”dö dspsalmen”.
von Schoultz 1978, s. 157–158, 170.
Se t.ex. Fé nelon 1787, s. 28–29 [dag 8], 76–81 [dag 27, 28]; 1873, s. 76–82, 96–105,
153, 205–207; 1881, s. 51–52, 79–80, 90–99.
Se t.ex. ASPS 1925, nr 208–214, 439–444.
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detta ö gonblick. Den utmä tta tiden anvä nds fö r att gestalta ö gonblicket
som en ovä ntad och hä pnadsvä ckande gå va.
Inledningsraden i ”En enda minut” avslutas med ett kolontecken som
riktar uppmä rksamheten mot det som fö ljer, det innehå llsrika ö gonblick
som ska fö rmedlas och som gestaltas visuellt, taktilt och tidsbekrä ftande.
I raderna 2–4 riktas diktjagets blick mot de rö relser som på gå r i vattnet,
lå gt nere: horisontalt i ”lå g ö rinner ut” och i den simmande få geln som
drar en ”rand” som ett slä p efter sig, vertikalt i dropparna som faller frå n
vassvipporna. Rö relserna ä r lå ngsamma och små med ett drag av passivitet och vila. Dä refter (rad 5–8) riktas blicken uppå t, mot himlen, och de
horisontala rö relserna nä r molnen trä ngs å t sidan. Hä r ä r må tten stö rre –
det ä r hela vä rldar av ”jä tteskyar”, och med handen som griper tag i dem
infö rs ett aktivt och dramatiskt element. I rad 9 kulminerar rö relsen och
gå r bå de ”ut” och ”ner”, och en stark nedå tgå ende vertikal linje uppstå r
nä r ”Guds hjä rta” sä nks ner ”i grö nt vatten” (rad 10), samma grö na vatten
som den lå ga ö n rinner ut i (rad 2). Rö relsen i rad 9 markeras ä ven rytmiskt. Liksom i rad 3 avslutas en sats med punkt och ny ansats mitt på
raden, men dä r rad 3 dä refter avslutas med ett framå tmanande kolon och
en naturlig paus, bildas i rad 9 en ö verklivning till slutraden och dess ö verraskande bildsprå k.
De två kolontecknen (rad 1 och 3), må ngfalden av substantiv i rad 1–6
och ä ven imperfektformen av verbet ’gripa’ (rad 6) bidrar till intrycket av
stillhet och hejdad rö relse. Den starka rö rligheten i det som fö ljer (rad 7–
10) fö rstä rks av de tre verben i presens och deras riktningsangivande adverb: ”Trä nger å t sidan”, ”brister ut”, ”sä nker ner”.
Dikten bildar en sammanhå llen helhet som emellertid kan delas in på
olika sä tt. Om man beaktar punkttecknen i radsluten ser man fem två radingar å tskilda av punkt fram till det avslutande frå getecknet. Med stavelserä kning framträ der i stä llet tre delar så att rad 1–4 bildar diktens fö rsta
del med tre lå nga och en kort rad (9-9-9-5 stavelser), rad 5–8 utgö r den
andra delen (7-7-7-5 stavelser), och rad 9–10 utgö r en egen enhet (8–7
stavelser). Genom att fö lja diktjagets blick urskiljer man efter inledningsradens startsignal två vä rldar som fö rst betraktas separat och dä refter fö renas, det vill sä ga den lå ga vattenmiljö n i rad 2–4, den hö ga himlen i rad
5–8 och fö reningen i rad 9–10. De två sista raderna framstå r alltså ä ven i
formellt hä nseende som en egen enhet, ä gnad diktens klimax och ö ppna
konklusion.
Slutradernas klimax fö rbereds i den del som bildas av raderna 5–8. De
ä r kortare med fä rre stavelser, fä rre accenter (två -tre per rad) och bara en
spondé (há nd gré p). Rytmen i rad 7–8 (med fem accenter nä r raderna lä ses ihop och bö rjande med en daktyl i ”trä nger å t”) ä r i jä mfö relse med
texten i ö vrigt anmä rkningsvä rt regelbunden – må hä nda i en rö relse som
ä r lika stadig och bestä md som den osynliga handen i fä rd med att fö sa
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undan molnen. Dessa framstå r som en enhetlig men ä ndå differentierad
formation genom upprä kningen av adjektiven ”nattblå , / duvgrå och dimgrå ”. De enskilda orden ä r troké er som rimmar sinsemellan och bö rjar med
ljudmä ssigt beslä ktade konsonanter (n, d, d,), och fä rgernas nyanser gå r
in i varandra. Ett annat rytmiskt mö nster tar vid i rad 9. Den avslutas med
paus och ö verklivning till slutraden, som markeras med starka accenter
(fyra accenter i två spondé liknande element på sju stavelser). Mellan rad
9 och rad 3 finns korrespondenser i rytmen samt i elementen av vertikal
rö relse och ljus, korsvis placerade: ”Vassvippors dropp” - ”Vem sä nker ner”
och ”En lysande rand” - ”Ljus brister ut”. Slutraden korresponderar med
rad 2 genom den epiforiska upprepningen av ”i grö nt vatten” och det inledande rytmiska elementet, antydningen av spondé i ”Guds hjä r[ta]”
och ”lå g ö ”.
Den formella granskningen har lyft fram element som gö r dikten ”En
enda minut” till en fast helhet som inom sig bä r starka kontraster mellan
stillhet och rö rlighet, horisontalt och vertikalt, lå ngsamhet och plö tslighet,
rytmisk oro och stadga. På så vis liknar dikten det tidsavsnitt som gestaltas
i den, den enda minutens brä ddfulla ö gonblick. I den fortsatta granskningen riktar jag uppmä rksamheten mot det taktila och (i mindre utsträ ckning) det visuella. I denna dikt kompletterar de varandra.
Seende blick, hand som formar

Blicken och seendet ä r framträ dande i dikten, men det kroppsliga och taktila i ordet ’hand’ ä r vä rt att uppmä rksammas. Handen introduceras i inledningsraden och å terkommer i rad 6. Mera helhetsmä ssiga fysiska fö rnimmelser aktualiseras av vattenmiljö n och rö relserna.
Det subjekt som talar i ”En enda minut” ä r en seende, beskrivande och
tolkande mä nniska. Genom nä rheten till vassvipporna placeras hon lå gt,
på samma nivå som vattnet. Hon hå ller en ”minut” i sin hand – och med
denna hand kommer hon att likna den som hö gt uppe griper tag i molnen
med sin osynliga hand. Den formande kraften ä r gemensam. Den osynliga
handen formar hela tillvaron genom att slä ppa fram ljuset, och diktjaget
hanterar ö gonblickets minimala utrymme. Samtidigt tolkar diktjaget det
som sker. Det ä r grandiost och små tt på samma gå ng.
Diktjaget ä r den som betraktar två vä rldar i den konkreta naturmiljö n
med lå gt belä get vatten och hö gt belä gen molnhimmel, men också ser två
vä rldar i form av jordisk natur och en annan, mö jligen gudomlig verkningssfä r. Diktjagets mä nniska ser dem fö renas nä r ”ljus brister ut”, bå de
den vertikalt ordnade naturvä rlden dä r den hö ga solen och det lå ga vattnet mö ts och den likaledes vertikalt ordnade tillvaron dä r ”Guds hjä rta”
nu ’sä nks ner’ till – och under – det plan dä r hon sjä lv befinner sig.
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Scenen med ett diktjag vid vatten och med moln som fö rs av ”en osynlig hand” på minner om Johan Ludvig Runebergs bekanta dikt ”Vid en
kä lla”: ”Jag sitter, kä lla, vid din rand, och ser på molnens tå g, hur ledda av
en osedd hand de vä xla i din vå g.”382 Diktjagets seende och tolkning sammanfö rs. I denna diktrad gä ller de molnens rö relser hö gt uppe på himlen
som speglas i kä llans vatten. I psalmdiktning och bibeltexter identifieras
handen som fö r och ä ven formar molnen som Guds hand. I Runebergs
psaltarparafraser fö r psalmboken anvä nds verb med en dimension (om ä n
diskret) av rö relse initierad av Gud: ”Jag ser mot himlarne, och dä r Gå verk
av dina hä nder”; ”Allting skapat lyder Herran Nä r och fjä rran, I hans vilja
rö res allt.”383 Gud lovsjungs som skapare med en formande hand i en sommarpsalm av Jacob Tegengren: ”Hur hä rligt har, o Gud, din hand Ej format
fjä llens toppar!”384 En andlig barnså ng av tyskt ursprung beskriver Guds
kä nnedom om de rö rliga molnen som ett tecken på hans allseende och
allomfattande omsorg.385 I en psaltarpsalm liknas molnen vid en ”vagn”
(och ljuset vid en ”mantel”) fö r Gud, i en annan lovsjungs han fö r att
han ”betä cker himmelen med moln” och så ger det goda regnet. 386 Ett
starkt kroppsligt och taktilt språ k utmä rker Jobs bok, så som i skildringen
av hur tunga regnmoln hanteras av Gud: ”Han samlar vatten i sina moln
så som i ett knyte, och skyarna brista icke under bö rdan”387
Guds ’hand’ (och ’hä nder’) ä r en å terkommande och må ngfacetterad
metafor i psalmdiktning och bibeltexter. Den kan anvä ndas fö r att tala om
Guds makt och kraft, hans beskydd, vä gledning och hjä lp, och ä ven hans
straffande och fö rstö rande handlingar. Den skapande kapaciteten fö rbinds
med uttalandet av ord, befallningar – alltså att Gud inte behö ver gö ra nå got annat ä n sä ga det han vill fö r att det ska fö rverkligas – men också med
382
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Dikten ingå r med nummer XXV i Dikter. Andra häftet, och publicerades troligen fö rsta
gå ngen å r 1830. Runeberg 1998, s. 182–183, 308.
Psb 1886, nr 290 (Ps. 8) ”Hur ä r ditt namn, o Gud, ej stort”, strof 3 (Psb 1986, nr 301:
text J. L. Runeberg 1856); nr 109 (Ps. 19) ”Himlars rymd sin Konung ä rar”, strof 4 (Psb
1986, nr 450: text J. L. Runeberg 1856); se ä ven Apg. 17:28. Jfr Ps. 8:4, ”Nä r jag ser din
himmel, dina fingrars verk, må nen och stjä rnorna, som du har berett” – hä r nä mns
Guds skapande arbete genom ’fingrar’, men himlakropparna beskrivs inte som rö rliga;
Ps. 19:1 ”fä stet fö rkunnar hans [Guds] hä nders verk” – i den fortsatta texten ä r det
orden och solen som ’gå r’.
Psb 1886/1928, nr 638 ”Skö n ä r den jord du, Herre, gav”, strof 2 (Psb 1986, nr 540:
text J. Tegengren 1922).
ASPs 1925, nr 168:1, ”Huru må nga stjä rnor glimma, Tror du vä l, på himlen blå ? Huru
må nga molnskepp simma OÖ ver hav och land också ? Gud, han rä knat har dem alla; Ej
ett stoftgrand kan bortfalla, Utan att han mä rker det.”
Ps. 104:2–3, ”Du hö ljer dig i ljus så som i en mantel, du spä nner ut himmelen så som ett
tä lt; du timrar på vattnen dina salar, molnen gö r du till din vagn, och du far på vindens
vingar”; Ps. 147:8.
Job 26:8; se ä ven Job 38:8–9 och Job 36:27–30, dä r bl.a. ”molnens utbredning” hö r till
det ofattbara som Gud behä rskar.
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danande, formande hä nder.388 I detta kapitel å terkommer jag till handmetaforiken i samband med dikten ”Tummens lust”.
En gudomlig nä rvaro kan innefattas i metaforen med den osynliga handen i dikten ”En enda minut”. I så fall ä r det en nä rvaro som innebä r ett
aktivt handlande fö r att ljuset ska lysa fram ur mö rkret så vä l symboliskt
som konkret. I slutraderna fö rbinds ljuset med Gud. Det som sker uppe i
himlen fö rä ndrar fö rhå llandena nere i vattnet. De två vä rldarna fö renas
med varandra nä r ljuset och den gudomliga nä rvaron i form av ”Guds
hjä rta” sä nks ner. Formellt kommer detta till synes i den rytmiska korrespondens som etableras mellan rad 2, 4 och 10 genom att de alla inleds
och avslutas med spondé er, de likartade rö relserna ”ut” i rad 2 och 9 (”rinner ut”, ”brister ut”) samt upprepningen av uttrycket ”i grö nt vatten” i rad
2 och 10. I det sistnä mnda fö rä ndras riktningen: ”Guds hjä rta” tas i en vertikal rö relse ner till den lå ga nivå dä r den skygga doppingen och den lå ga
ö n rö r sig horisontalt. Gudsnä rvaron i den lå ga vattenmiljö n liknar den
nä rhet som diktjaget vill etablera mellan Guds och mä nniskans tillvaro i
dikter som ”Det svå raste” II (1940; se kapitlet ”Vidrö rd, berö rd”)
och ”Nattlig psalm” (1945; se kapitlet ”mö drarnas å ngest”): ”att få gel och
mä nska och gud / fö rblir nä r sina ungar.” I ”En enda minut” finns nä rvaron
till och med under jaget, nere i vattnet.
Liksom i ”Det svå raste” II placeras diktjaget lå gt nere. Den okä nda handen agerar hö gt uppe, men ä r inte skrä mmande och avlä gsen. Det hö ga
ljuset ger sig till kä nna genom glimtar av sig sjä lvt i det lå gt belä gna, i
en ”lysande rand” som ett ”solslä p” efter den simmande få geln. Nä r den
gudomliga nä rvaron, ”Guds hjä rta”, kommer ner i form av ljus, vä cker det
jagets hä pnad. Ett drag av okä ndhet bevaras i det gudomliga: Handen
ä r ”osynlig”, och den sista tolkande slutsatsen ä r inte bara en avslutande
gestaltning av det sedda utan en ö ppen, fö rundrad frå ga med ett abrupt
och grä nsö verskridande uttryck som kombinerar Gud med element frå n
kropp och psyke (”hjä rta”), visuella och taktila sinnesfö rnimmelser samt
natur (nedsä nkandet, det grö na och vå ta, naturmiljö n). AÄ ven om jagmä nniskan vet att det ä r brå ttom med det viktiga, att gestalta, fö refaller hon
tillitsfull och upprymd. Kanske detta gestaltande jag i skapandet erfar nå got av den glä dje som i en senare dikt kallas ”tummens lust”? Det lå gt belä gna jaget vid det lå ga vattnet fö rbinds redan i diktens bö rjan med ljuset
uppifrå n, och denna kontakt fö rstä rks. Mellan jaget och den okä nda makten i hö jden uppstå r likhet i det gemensamma arbetet att ge form å t tillvaron. I detta fall innefattar formen dessutom ljus. Det skapande jaget betraktar en skapelseakt och gö r sig till en delaktig och aktiv medskapare,
388

Se t.ex. Ps. 95:4–5, ”Han har jordens djup i sin hand, och bergens hö jder ä ro hans; hans
ä r havet, ty han har gjort det, och hans hä nder hava danat det torra”; Ps. 102:26, ”I
urtiden lade du jordens grund, och himlarna ä ro dina hä nders verk.” Jfr Ps. 147:15–18;
148:5.
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och resultatet av det gemensamma arbetet ä r att, fö r att travestera prosaskildringen, hela tillvaron fylls av ljus.
Den verbala gestaltningens dimension av skapelseakt kan fö rtydligas
genom en jä mfö relse med Gunnar Bjö rlings verk.389 I diskussionen av relationen mellan ord och ljus hos Bjö rling framhå ller Anders Olsson att ordet ges uppdrag och kapacitet att ’instifta’ och skapa. En så dan skapelseakt
skrivs i vissa dikter in tillsammans med ljuset i en omgivning av vatten: ”I
ljus och vatten, lö st fogade med ’och’, har allt sin upprinnelse och sitt
slut.”390 Vattenmiljö n och situationen i ”En enda minut” liknar skapelsen i
begynnelsen, dä r Guds ande svä var ö ver vattnen och Gud uttalar
sitt ”Varde ljus” – och ”ljus brister ut”.391 I dikten fö renas en skapande och
formande ”osynlig” – och ohö rbar – med ett uttalat, seende jag. Det sker
genom den gestaltande och formande fö rmedlaren, det vill sä ga det uttalande jaget, diktrö sten. Bakom och i dikten finns ett osynligt diktjag, seende och gestaltande, och den enda explicita manifestationen av ett diktjag som uttalar sitt ’jag’ finns i uttrycket ”min hand”.392 Jagets omslutande
hand och den rö rliga osynliga handen ä r taktilt agerande och kroppsliga
element.

Den formande handen bland molnen ä r ”osynlig”, men i slutraden formuleras en visuellt fö rnimbar gudomlig ljusnä rvaro som ”Guds hjä rta”. I fö ljande underavsnitt behandlar jag detta må ngdimensionella uttryck.
Guds hjärta

Uttrycket ”Guds hjä rta” fö rekommer inte, så vitt jag har kunnat upptä cka,
som så dant i bibliska texter. Dä r stå r ’hjä rtat’ fö r mä nniskans innersta
centrum, en levande central fö r så dant som identitet, vilja och minne, kä r389
390
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Jag anvä nder Bjö rlings texter i samlingsutgå van Skrifter I-V 1995. I den anges också
originalverkens sidnumrering. I mina hä nvisningar anger jag fö rst originalverkets å rtal och sidnummer, dä refter samlingsutgå vans uppgifter inom parentes.
Olsson 1995, s. 232–234, citat s. 234. Formuleringen å tergå r på en av de dikter som
behandlas: ”Nu ä r morgonljus / och vattnen / nu ä r ljus och vattnen / och vattnen /
och allts upphov / och allts ä nde / morgonljus / och vattnen.” Bjö rling 1938, s. 86
(1995 II, s. 404).
Jfr 1 Mos. 1:1–3.
Hä r kan nä mnas att handen enligt Brita Wigforss ä r en central symbol fö r jaget hos
Gunnar Ekelö f och flera andra svenska fö rfattare så som Harry Martinson, Gö ran Tunströ m, Lars Forssell och Gö ran Sonnevi. Som en allmä nt anvä nd och central symbol fö r
konstnä rligt skapande har handen dessutom en ”religiö s, mystisk anknytning” till Gud
som skaparen. Wigforss 1983, s. 11, 22–23, 43 (citat). Wigforss studie visar hur varierad och betydelseladdad handsymboliken ä r i Ekelö fs diktning, och det blir också tydligt att den ä r mycket specifik. Mö jliga anknytningspunkter mellan Ekelö fs och von
Schoultz lyrik kunde undersö kas nä rmare.
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lek och hat, tillit och rä dsla, då raktighet och vishet, hemligheter och medvetande. Frå n hjä rtat kommer det som visar hurudan mä nniskan ä r. Analogt kunde man tolka uttrycket ”Guds hjä rta” som det innersta i Gud, det
som visar hurudan Gud ä r, i detta fall lysande och upplysande liksom
den ”stä ndigt flö dande klarhet” som beskrivs i De sju dagarna (1942; se
nedan i underavsnittet ”Jag tror på ljus”).
I psalm- och så ngtexter anvä nds ordet ’hjä rta’ med avseende på Gud,
men sparsamt. Ett tydligt exempel finns i psalmen ”Jag nu den sä kra
grunden vunnit” av Johann Andreas Rothe: ”Nä r syndens minne hjä rtat
krä nker, Jag sö ker vid Guds hjä rta ro. I Kristi nå d jag ned mig sä nker Och
vilar dä r i stadig tro. Dä r nå r jag vad jag tryggast vet: Guds eviga
barmhä rtighet.” 393 Intressant nog anvä nds ä ven verbet ’sä nka’ och det
riktningsangivande ’ned’, men hä r reflexivt om psalmens jag.
Ordet ’barmhä rtighet’ å terkommer epiforiskt i hela psalmen, verserna 27. Formuleringar med ordet ’hjä rta’ tycks i ö vrigt anvä ndas i samband
med ’Fadern’ eller Jesus.394 Tolkningen av ett gudomligt ’hjä rta’ som ett
uttryck fö r barmhä rtighet och kä rlek ä r gemensam fö r psalmtexterna.
Mot bakgrund av att ordsammanstä llningen ”Guds hjä rta” inte tycks
å terfinnas i bibeltexter och dessutom ä r sä llsynt i psalmdiktningen framträ der tydligt det sä rprä glade i att uttrycket ö verhuvudtaget anvä nds, och
också den tyngd det få r i dikten: Det infogas i diktens slutklimax, det få r
en stark rytmisk betoning, och genom att uttrycket infogas i den avslutande ö ppna frå gan som fö ljer på upplevelsen av att ”Ljus brister ut” fö rbinds ”Guds hjä rta” med detta ljus.
En som anvä nder det speciella uttrycket ä r Gunnar Bjö rling. I Anders
Olssons omfattande studie Att skriva dagen finns det i hä nvisningar till
393
394

Psb 1886/1928, nr 584:4. (Psb 1986, nr 266: text J. A. Rothe 1726, ö vers. Carl David af
Wirsé n 1889.)
Se t.ex. Psb 1886/1928, nr 594 ”Glä dje utan Gud ej finnes”, strof 2, ”[…] Fadershjä rtat
i det hö ga / vå rdar barnahjä rtats rä tt. / Fadershand och fadersö ga / Heter Guds regeringssä tt.” (Psb 1986, nr 387: text J. O. Wallin 1819).
I Psb 1886/1928, nr 593, apostroferas en ’kä rlek’ verksam i bå de skapelse och frä lsning, strof 1, ”Kä rlek, av vars hand jag blivit / Danad till Guds vä sens bild”, 6 ”Kä rlek,
du vars hjä rta glö der / Evigt fö r mitt hö gsta vä l” (Psb 1986, nr 261: text Johann Scheffler / Angelus Silesius 1657, ö vers. Mikael Nyberg 1903).
Se vidare Psb 1886/1928, nattvardspsalm nr 563 ”O Jesus, ä n de dina”, strof 3–4, bö nen riktas till ”Jesus”: ”Oss alla, då du brö det tog, / Du slö t intill det hjä rta / Som fö r
oss alla slog. // Det hjä rtat som i nö den / den armes tillflykt var, / Som bad fö r oss i
dö den / Och vå ra synder bar, / Det hjä rtat ä n med frid och trö st, / Med salighet frå n
hö jden / Hä r nalkas trogna brö st.” (Psb 1986, nr 219: text Frans Michael Franzé n 1812,
1817).
Jfr ASPs 1925, nr 12:1, ”Kä rlekens och nå dens flö den Vä lla rikt ur Jesu barm”
(text ”Simo Korpela”).
Se ä ven Psb 1943, nr 320, ”Blott en dag”, i strof 1: ”Han som bä r fö r mig en faders hjä rta”
(Psb 1986, nr 391: text Lina Sandell 1865.); ang. denna psalm se vidare kapitlet ”mö drarnas å ngest”.
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Korset och löftet (1925), Där jag vet att du (1938) och Ohjälpligheten
(1943). I den sistnä mnda finns en dikt (med inledningsraden ”Jag må ste
resa vä rldens ö ga”) med bå de ”guds hjä rta” (med liten begynnelsebokstav)
och ”gudblick”: ”Jag må ste resa vä rldens ö ga / jag må ste fö da gudblick ö ver
dagen / jag må ste bä ra det, guds hjä rta / jag må ste gå en lä ngtan genom
dagen / jag kan ej sila mina stunder / jag bä r allt ting mä tt upp och alla
tingen gö r min himmel / jag har inte tid att se tillbaka / nu ä r mina drö mda
stunder.” 395 I fö rhå llande till ”En enda minut” kan ett gemensamt drag
ä ven urskiljas i uppmä rksamheten på tiden och nuet. Hos Bjö rling erfars
tiden i form av ”dagen” med en lä ngre utsträ ckning, den kortare ’stunden’
och ett nä rvarande men ospecificerat ”nu”. Upplevelsen att inte ’ha tid’ gä ller i Bjö rlings dikt det tillbakablickande, omö jligt i den stä ndiga rö relsen
framå t, medan den i ”En enda minut” samlas kring det nä rvarande, fö rbiglidande ö gonblicket, få ngat i jagets hand och namngivet som en uppmä tt ”minut”.
Gestaltningen av jaget uppvisar stora skillnader: I Bjö rlings dikt ä r jaget starkt manifesterat genom den anaforiska upprepningen av ordet ’jag’
samt dess possessiva pronomen ”mina”, medan det i von Schoultz dikt uttalas explicit endast en gå ng, i inledningsradens ”min hand”. Dä refter gestaltas diktjaget genom (eller bakom, inneslutet i) seendet, och till sist som
ett implicit subjekt fö r den avslutande frå gan. Jaget betraktar ett rö rligt
skeende, men fö rblir sjä lvt orö rligt. I Bjö rlings dikt mö ter vi ett aktivt och
rö rligt jag, som agerar i flera riktningar. Må nga av verben (men inte alla)
som beskriver aktiviteten tar in jagets kropp: ”resa vä rldens ö ga”, ”fö da
gudblick”, ”bä ra det, guds hjä rta”, ”gå en lä ngtan”, ”kan ej sila”, ”jag bä r allt”.
Diktjaget framstå r som starkt och uppfyllt av ett uppdrag att vara en representation av en gudomlig nä rvaro i tillvaron. 396 Formuleringen ”jag
må ste bä ra det, guds hjä rta” tas i Anders Olssons resonemang in som ett
uttryck fö r ”den oä ndliga bä rarviljan” hos Bjö rling.397 Som framgå r av jä mfö relsen ovan ges jaget i von Schoultz ”En enda minut” snarare rollen som
395
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Bjö rling 1943, s. 63 (1995 III, s. 159).
Se Olsson 1995a, s. 39–41; 1995, s. 24–27, avsnittet ”Det obegrä nsade som Gud” (s.
26): Bjö rlings ”brinnande tro på mä nskligheten gö r att hans språ kbruk få r en religiö s
accent, som aldrig helt ö verges.” Det ’obegrä nsade’ utgö r centrum i hans livssyn, ”som
omedelbar enhetsupplevelse och som oavslutad livssträ van”, och som ”Gud” (s. 27): ”I
den må n man kan tala om en Gud hos Bjö rling ä r den ett med obegrä nsningen i detta
livet – och mä nniskan som bä rare av idealet identifieras ofta med Kristus”. Olsson citerar Bjö rling i Ohjälpligheten 1943, s. 85 (Bjö rling 1995 III, s. 181): ”Det finnes ingen
Gud, bara i obegrä nsningen, den bä r vi, den ä r Kristus, då ä r du inte stö rre, mindre, du
ä r Kristus”. Fö r en fortsä ttning på diskussionen om livssynen i Bjö rlings fö rfattarskap,
se Pettersson T. 2001, s. 266–302, 311.
Olsson 1995, s. 170. Se vidare s. 144–145 med not 120 och 121, s. 381–382: Verbet ’bä ra’ har en nyckelroll i Bjö rlings texter och anknyts ofta till hans handsymbol.
Ordet ’bä rarvilja’ anvä nds i Korset och löftet (Bjö rling1925, s. 193) tillika med formuleringar som ”bä ra Gud” (s. 184), ”bä ra Guds evighets psalm” (s. 159), ”jag bä r Zion” (s.
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betraktande å skå dare ä n som aktiv i skeendet, ä ven om betraktandet
också innefattar aktiv tolkning. Nä r ”Guds hjä rta” sä nks ner sker det utanfö r jaget, om ä n nä ra inpå , med nå gon annan som subjekt. Gemensamt fö r
texterna av Bjö rling och von Schoultz ä r dock, att detta gudomliga hjä rta
formuleras som ett passivt objekt fö r den taktila hanteringen dä r det bä rs
eller sä nks ner.
I Bjö rlings Där jag vet att du (1938) stä lls uttrycket ”guds hjä rta” intill ”ofö rklarlighet” och nä ra ”ljus”: ”Att finna ett ord, en stjä rna, en formel,
ords makt som en levnadens symbol. Ett ord som det innersta, ljus, som
guds hjä rta ofö rklarlighet: fö r att vill att har ä lskat.”398 I ”En enda minut”
formuleras en art av ofö rklarlighet genom att den agerande handen
ä r ”osynlig” och i den obesvarade frå gan ”Vem”. Det att ordsammanstä llningen ”Guds hjä rta” infogas utan beskrivande eller fö rklarande bestä mningar kan tolkas som ett uttryck fö r diktjagets vilja att bevara det ofö rklarliga i den gudomliga nä rvaron och fö rmedla hä pnaden i upplevelsen.
Uttrycket ”Guds hjä rta” fö rekommer, så vitt jag har kunnat upptä cka,
endast i denna dikt av von Schoultz. Som framgå r av Anders Olssons studie
har uttrycket en hö gre frekvens i Bjö rlings texter. Det fö refaller dock som
om innebö rden, så lå ngt den kan ringas in, hos bå de Bjö rling och von
Schoultz kan samlas kring det innersta, det vä sentliga, det centrala i det
som ä r ’gud’. Den stora begynnelsebokstaven i von Schoultz uttryck kan
tolkas som en nä rmare anknytning till ett traditionellt religiö st språ kbruk.
Ordvalet kan samtidigt ses som en ö ppning mot ett nytt och friare sä tt att
fö rhå lla sig till detta språ k och dess kä llor. Huruvida von Schoultz har ö vertagit uttrycket frå n Bjö rling ä r knappast mö jligt att avgö ra. Viktigare ä r
emellertid att se hur det anvä nds, vilka funktioner det få r i deras texter.
AÄ ven om jä mfö relserna ovan ä r mycket begrä nsade gö r de vissa skillnader
och sä rdrag tydliga, och visar på gemensamma drag. Till de senare hö r det
kroppsliga och sinnliga i språ ket, de centrala funktioner som tilldelas ljuset och fö rbindelsen som upprä ttas mellan ljuset och Gud/gud.
En konkret visuell referens fö r uttrycket ”Guds hjä rta” i ”En enda minut” kan finnas i solen och dess starka ljus som bryter fram ur molnen,
lyser upp vattnet och speglas i det. Den symboliska rä ckvidden fö r solen

398

160), och ä ven ”bä r Guds hjä rta” (s. 190): [det ä r nö dvä ndigt] ”att vi bä r hjä rta och eld
(livslä ngtan, ande); bä r mä nniskas typ, det vä xande universella, ä ndlö slivet: Gud! en
viljas mystik, som inte ä r handlingar av mystik. Men gå ta och uppgift, ett ä rligt, det
mest skö njbara, ä ndlö stonande ting: verklighet! Den trampar i mystikens gå rdar, bä r
Guds hjä rta.” Bjö rling 1925, s. 193 (1995 I, s. 295), 184 (286), 159 (261), 160 (262),
190 (292).
Bjö rling 1938, s. 148 (1995 II, s. 466); Olsson 1995, s. 232–233 med not 91, s. 401. I
Olssons formulering av citatet, ”det innersta ljus” (s. 232), fattas kommatecknet (”det
innersta, ljus”). Hä r kan f.ö . noteras, att ’gud’ skrivs med stor begynnelsebokstav i Korset och löftet (1925) men med enbart gemener i senare verk så som Där jag vet att du
(1938) och Ohjälpligheten (1943). Så sker också i von Schoultz lyrik på 1940-talet.
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och ljuset ä r omfattande i von Schoultz lyrik. I det fö ljande presenterar jag
en del av detta områ de. I diskussionen tar jag också in dikterna ”Få glarna”
(1945) och ”Mä ster Mathis” (1986).

”Jag tror på ljus”

Ljuset och solen anvä nds allmä nt i olika religiö sa och kulturella sammanhang som symboler fö r det gudomliga. En må ngfacetterad ljussymbolik ä r
genomgå ende i kristen tradition. Den ä r framträ dande i psalm- och så ngdiktningen, och ä ven i den vä sterlä ndska skö nlitteraturen. Olsson refererar till romantikens fö rfattare som fö rvaltare av ”en klassisk ljustradition”,
som fortsä tter in i modernismen med Bjö rling som ”ljusets bejakande poet
som ingen annan”. 399 Kapitlet ”Om Gud” i von Schoultz De sju dagarna
(1942), som utkom ett å r fö re diktsamlingen Den bortvända glädjen, avslutas med reflektioner kring barnens konkreta fö restä llningar om Gud.
Fö r att beskriva vad textens ”mamma” tror på anvä nds solmetaforik:
En enda sak tror mamma sä kert: att det nå gonstans finns en stä ndigt
flö dande klarhet, en vä ldig sol, ursprunget till all kraft och godhet.
Mycket stö rre, mycket annorlunda ä n nå gon av de egenskaper mä nskorna utrustat sina fö rä nderliga drö mmar om Gud med. Hon vet, att
det ä r mö jligt att ö ppna eller sluta sig fö r vä rmen. Och att den vä rmen
kan strå la som liv genom en mä nska.400

Med bö rjan i en visuellt karaktä riserad ”klarhet” (ä ven om verbet ’flö da’
aktualiserar taktil fö rnimmelse) gå r formuleringarna ö ver ”kraft och godhet” till ”vä rmen” med dess taktila dimensioner ö verfö rda till ett etiskt
plan. I uttrycket ”vä rmen kan strå la” sammanfö rs visuellt och taktilt.
I dikten ”En enda minut” introduceras ljuset i rad 3-4 (”lysande”, ”solslä p”) och nå r sin fulla styrka i rad 9 dä r det (med ett fysiskt
och taktilt nyanserat verb) ”brister ut” – och noteras kan, att rad 3 och 9
visuellt ä r diktens lä ngsta enskilda rader, en formell motsvarighet till ljusets rö relse utå t, ö ver grä nserna. De rytmiska korrespondenserna mellan
raderna berö rdes i den formella granskningen.
I von Schoultz litterä ra verk fungerar solen och ljuset som starka symboler och som konkreta krafter i fö rbund med det gudomliga, det goda, det
hoppingivande, det livsbejakande, det erotiska och med glä djen, men
också med det avslö jande och brä nnande. Religionsvetaren Peter Nynä s
lyfter fram den fö rvandlande, omskapande kraft som ljuset genomgå ende
399
400

Olsson 1995, s. 213–214 med not 5, s. 398; citat s. 213.
von Schoultz 1942, s. 170.
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få r i von Schoultz lyrik.401 Ljuset framstå r som den starkaste kraften i tillvaron. Som inledningsdikt till boken Eko av ett rop (1945, s. 5-6) stå r dikten ”Få glarna” som i stigande fö rvä ntan och triumf proklamerar ljusets
kommande seger ö ver mö rkret:
O lå t mig bli en fö relö parfå gel
nattblå , men med ett brö st av pä rlemor,
och lå t mig stö rta frä mst, och drä nkt i dimman
få ropa ut: jag tror på ljus. Jag tror.
Rymden ä r mö rker och vå r flykt ä r mö rker
och jag ä r mö rker. Men bakom oss drar
en ä nnu osedd hemlighetsfull glä dje
ut till ett mö te, dold och underbar.
Vi flyger tä tt, vi dyker flock vid flock
in i brant skymning. Ett tyst jubel tvingar
oss fram med snabba slag, och bakom oss
o, lå ngsamt ljusnande: millioner vingar.

Lä ngst borta ä r det milda skenets hav.
Det nä rmar sig, stort, okä nt, utan ljud.
Frå ga vå rt ö ga vad det lyser av!
Och blunda, mö rker, blunda. Vi bä r bud.

Hä r tar jag endast upp nå gra element i dikten och relaterar dem till ”En
enda minut”. Bå da dikterna ä r visuellt prä glade. Det ”nattblå ” hos diktjaget-få geln finns också bland molnens fä rgschatteringar i ”En enda minut”.
Vatten och ljus skrivs ihop i ”det milda skenets hav”, liksom i få gelns ”solslä p” och det ö verflö dande ljusets nedsä nkning i det grö na vattnet. Mö rkret ä r i bå da dikterna ö vergå ende, i det frambrytande ö gonblicket i ”En enda minut” och i en obestä md men allomfattande framtid
i ”Få glarna”. I den senare dikten ä r jaget involverat i det skeende som tar
sin bö rjan i den enträ gna ö nskan ”O lå t mig bli”, redan orienterad framå t.
Som ”fö relö parfå gel” ingå r jaget i ett kollektivt ”vi” (introducerat i den
andra strofen) med ”millioner vingar” (strof 3). Ordet ”mö rker” skrivs i
slutraden in mellan upprepningar av imperativet ”blunda”. Genom placeringen och den paradoxala formuleringen framstå r mö rkret som maktlö st,
på vä g mot sin utplå ning. Mö rkret ä r redan som så dant en frå nvaro av ljus,
det blockerar seendet, men genom att ’blunda’ ska dess makt att hindra
seendet drabba dess eget vä sen. Diktjaget och dess kollektiv har dä remot
ett ”ö ga” som ”lyser”, de ä r delaktiga av det segrande ljuset. Tillika med de
401

Nynä s P. 1997, s. 8 med ett citat frå n von Schoultz 1980, s. 42, den fjä rde dikten i ”På sksvit”: ”ljuset tvingar fö rvandlingen på oss”. Se ä ven Nynä s P. 1995, s. 52-60, 75; 1995a,
s. 630-631.
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nytestamentliga uppmaningarna att tro på och fö lja ljuset fungerar Johannesprologen som en intertext dä r ”Ordet”, ”liv” och ”ljus” fö renas: ”Och ljuset lyser i mö rkret, och mö rkret har icke få tt makt dä rmed.”402 Ljuset ges
emellertid inte en explicit religiö s identitet i dikten ”Få glarna”. Diktjaget
proklamerar sin vilja att tro på ”ljus” utan att avgrä nsa dess må ngfaldiga
konnotationer. Diktens utgivningstid, prä glad av det nyligen avslutade kriget, av brist och sorg, men också av livsvilja och framtidshopp, ger den –
liksom Bjö rlings ljusdiktning – en speciell bakgrund.
Förelöparfågel, profet, hantverkare

Det speciella ordet ”fö relö parfå gel” kan uppfattas som en lä nk till Johannes dö paren, som sä rskilt i ö stkyrklig tradition kallas ’fö relö paren’.403 I Johannesevangeliets prolog infogas Johannes dö paren som ”ett vittne fö r att
vittna om ljuset”, det ”sanna ljuset”.404 I de synoptiska evangelierna omta402

403

404

Joh. 1:1–5: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta
var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit
till, som ä r till. I det var liv, och livet var mä nniskornas ljus. Och ljuset lyser i mö rkret,
och mö rkret har icke få tt makt dä rmed.”
Se vidare Jesus ord om sig sjä lv i Joh. 8:12, ”Jag ä r vä rldens ljus; den som fö ljer mig,
han skall fö rvisso icke vandra i mö rkret, utan skall hava livets ljus”; 9:5, ”Så lä nge jag
ä r i vä rlden ä r jag vä rldens ljus”; 12:36 ”AÄ nnu en liten tid ä r ljuset ibland eder. Vandren,
medan I haven ljuset, på det att mö rkret icke må få makt med eder; den som vandrar i
mö rkret, han vet ju icke, vart han gå r. Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att I bliven ljusets barn”.
I slutkapitlet ”Sista augusti” i Där står du, von Schoultz 1973, s. 154, anvä nds ordet ’fö relö pare’ om en ”vindstö t” som fö rebå dar hö stens stormar. Ordet ’fö relö pare’ anvä nds
inte om Johannes dö paren i Bibeln 1917, dä remot om Jesus i Hebr. 6:20, ”innanfö r fö rlå ten, dit Jesus så som vå r fö relö pare har gå tt in fö r oss”. Johannes kallas inte heller
'fö relö pare' i bibelutgå van med Doré s illustrationer. Benä mningen anvä nds inte i kyrkliga handbö cker fö r den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Tredje sö ndagen i advent samt Johannes dö parens dag, Evangelii- och bönebok 1913/1932, 16–20, 338–
344; Kyrkohandbok 1973/1982, s. 15–20, 380–386; Kyrkohandbok II 1999/2000, 27–
30, 399–403). Johannes dö paren omtalas som ”fö relö paren” utan att ordet uppmä rksammas eller fö rklaras i Svenskt bibliskt uppslagsverk 1962, sp. 1191. I SAOB noteras
att benä mningen anvä ndes av Olaus Petri: ”Iohannes (var) vthkorat aff gudhi, at han ..
skulle wara Iesu Christi forelö pare. OPetri 2Post. 178 b (”177”) (1530)”. Ordet anvä nds
också i andra sammanhang fö r ’fö regå ngare’, mera specifikt i antikens litteratur: ”Efftertroppen fö rde Cassander med 900 Thraciske och Pæoniske Fö relö pare. Sylvius Curtius 148 (1682). Hvarje ekipage har .. en fö relö pare .., hvilken springer framfö r vagnen
fö r att gö ra rum genom folkmassorna. Beskow Res. 71 (1861). NF 14: 29 (1890).”
https://svenska.se/tre/?sok=f%C3%B6rel%C3%B6pare&pz=2 (hä mtad 15.3.2019,
sö kord fö relö pare).
Joh. 1:6–9: ”En man uppträ dde, sä nd av Gud; hans namn var Johannes. Han kom så som
ett vittne fö r att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom.
Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser
ö ver alla mä nniskor, skulle nu komma i vä rlden.”
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las Johannes dö paren som en profet med uppgift att bereda vä gen fö r Kristus. 405 I dikten ”Få glarna” bildar sammansä ttningen ”fö relö parfå gel” ett
alldeles eget och unikt ord.406 Det fö renar få gelmotivet, som ä r frekvent
och skiftande i von Schoultz lyrik, med det profetiska. Intressant nog kan
man ä ven urskilja en så dan kombination visualiserad i ikonframstä llningar av Johannes fö relö paren som en gestalt fö rsedd med stora ä nglavingar.
I ”Få glarna” uttrycker diktjaget en stark vilja att vara fö relö pare och
budbä rare, och ä rendet bestå r av ”ljus”. Uppdraget accentueras ytterligare
av att det bå de inleder (”lå t mig bli en fö relö parfå gel”) och avslutar dikten
(”Vi bä r bud.”). De korta satserna i bö rjan och slutet (slutraderna i strof 1
och 4) få r tyngd, må lmedvetenhet, viljestyrka och segervisshet, och fungerar som proklamationer av en trosbekä nnelse och ett handlingsprogram: ”jag tror på ljus. Jag tror.”; ”Och blunda, mö rker, blunda. Vi bä r bud.”
Diktjaget omges av det dubblerade verbet ’tro’ i presens fö ljt av ”ljus”, och
mö rkret trä ngs tä tt in (med ordet avskilt endast av kommatecken) mellan
de likaledes dubblerade imperativen av ’blunda’. Handlingen och hå llningen i att ’tro på ljus’ bildar så en motkraft i fö rhå llande till mö rkret. Det
ä r som om det mö rker som fö rmö rkar tillvaron i alla avseenden och hindrar seendet skulle drivas ä nnu lä ngre in i sitt mö rker och beordras att
svä lja sig sjä lv i ett icke-seende.
Rollen som budbä rare med ett uppdrag som kan liknas vid profetens,
och ä ven apostelns, kan i von Schoultz lyrik ges till diktjaget som hä r
i ”Få glarna”, och till konstnä ren i form av en anonym ”han” i dikten ”Bö n”
(1943).407 Efter dikterna frå n 1940-talet dä mpas det profetiska draget till
fö rmå n fö r det hantverksmä ssiga i dikter som tematiserar konstnä rens
uppdrag, men lyfts å ter fram i gestaltningen av må laren ”Mathis” i ”Isenheimsvit (Mathias Grü newald)” i Vattenhjulet 1986. De å tta dikterna i sviten ä r inspirerade av det så kallade Isenheimaltaret, det vill sä ga ett altar405
406
407

Matt. 3:1–3; 11:7–15; Mark. 1:2–4; Luk. 1:76–79; 3:1–6; 7:24–28; se ä ven Malaki 3:1.
Den fö rsta strofen i dikten ”Få glarna” anfö rs i SO som det enda skö nlitterä ra exemplet på
ordets anvä ndning. https://svenska.se/tre/?sok=f%C3%B6rel%C3%B6pare&pz=2
(hä mtad 15.3.2019, sö kord fö relö pare).
”Bö n” [2], von Schoultz 1943, s. 73: ”Bevara Gud fö rstå nd och minne / hos den som
frå n sin alltfö r trå nga ort / fö rs alltfö r hastigt fram mot livets port / och skå dar mera
ä n han bort / av smä rtans ljus dä rinne. // Lå t honom, då han å tervä nder, / gå upprä tt
som om fö ga hä nt. / Och lå t hans syners hä ftigt vita brä nder / bevaras lå gande mellan
hans hä nder, / Du som hans djä rvhet tä nt.” Diktens ”han” kan identifieras som en
konstnä r eftersom dikten ingå r i avdelningen ”Brev till en konstnä r” i Den bortvända
glädjen. De visuella och taktila elementen av ljus och eld ä r framträ dande, och ”Gud”
(så tilltalad på inledningsraden) identifieras i slutraden med orden ”Du som hans
djä rvhet tä nt.” I den fö rsta avdelningen i samma diktbok (s. 14–15) finns en annan dikt
benä mnd ”Bö n” [1] (”Brö d, drö j kvar”), som kommenteras i kap. 4a.
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skå p med må lningar utfö rda å r 1512–1515 av en konstnä r benä mnd Matthias Grü newald fö r antonitordens klostersjukhus i Isenheim i Elsass. 408
Diktsviten inleds med dikten ”Mä ster Mathis” (1986, s. 52), dä r man kan
urskilja fö rbindelser mellan det konstnä rliga – och tillika hantverksmä ssiga – skapandet och det segrande ljuset:
MAÄ STER MATHIS

1
5
10
15
19

Dö den rider i sporrsträ ck.
I Isenheim,
pesthospitalet, hejdar sig dö den
ser sig på altarskå pet och hä pnar: vem
må lade nå gon så dö d som han som hä nger
med slä pande mun och blygrå fö rvridna fö tter?
Vem må lade honom och vem, på flygeldö rren
må lade dö den brä nd till aska av ljuset?
Vem som må lat ä r intet, vad som ä r må lat
signerar sig sjä lv med hemliga tecken.
Mathis
har gö mt sig sjä lv och sin levnad.
Man sa:
han fö ljer inte med tiden, han drö jer
kvar i de mö rka seklen.
Ja, Mathis
stod kvar i de inre rummen dä r det som hä nt
stä ndigt skall hä nda
dä r tiden ä r utan tid.

Dikten å terges i sin helhet, men jag granskar endast fö rhå llandet mellan
konstnä rligt skapande och ljus mot bakgrund av ”Få glarna”. På ett liknande sä tt som diktjaget lierar sig med det oö vervinnerliga ljuset i ”Få glarna” stå r konstnä ren i ”Mä ster Mathis” i fö rbund med ljuset som fö rintar
dö den; det ä r i diktens perspektiv nå got som redan har skett (rad 8), och
som sker utanfö r tiden, ”stä ndigt” (rad 17–19). Dä r mö rkret i ”Få glarna”
framstä lls som maktlö st infö r det annalkande ljuset, finns hä r bara ”aska”
kvar av dö den.409 Den som har ”må lat” och dä rmed iscensatt mö tet mellan ”dö den” och ”ljuset” ä r konstnä ren. I likhet med Johannes dö paren och
fö relö paren – och ä ven evangelisten Johannes – ä r han ett vittne fö r det
408
409

Troligen var konstnä rens namn Mathis Gothart Nithart (1475/1480–1528). Hayum
1989, s. 9–10, 15–17.
Formuleringarna i ”Mä ster Mathis” hä nvisar vidare till svitens ekfrastiska dikter ”Fö rbrytaren” (1986, s. 53) och den avslutande ”Ljuset” (1986, s. 59). Dessa utgå r frå n två
av altarskå pets må lningar, den korsfä ste Kristus resp. Kristus som uppstå r ur graven.
Gestalten ”Mathis” skrivs också in i dikterna ”Fö rbrytaren” och ”Julkonserten” (1986,
s. 55) i Isenheimsviten.
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segrande ”ljuset”, en hantverksmä stare som likt profeten har kapacitet att
urskilja det som ä r dolt fö r ett vanligt seende och likt aposteln fö r fram
ljuset med sitt arbete.
Mot bakgrund av von Schoultz egna reflektioner ö ver sitt diktskapande, dä r tonvikten lä ggs på det hantverksmä ssiga och misstrogen distans
intas till det uttalat konstnä rliga, beskriver Mö ller-Sibelius hennes hå llning som ansprå kslö s och ö dmjuk, och samtidigt etiskt fordrande. I det
sammanhanget citerar hon rad 9–10 i ”Mä ster Mathis”, och kommenterar: ”Det ä r ord som bottnar i en insikt om var skapandets tyngdpunkt ligger och var dess mening bö r sö kas.”410 Jä msides med en ö dmjukhet infö r
arbetet, en vilja att stiga å t sidan fö r att lå ta verket synas, vill jag också
lyfta fram de hö ga ansprå k som en så dan hå llning enligt min mening visar.
Med diktens ord ”Vem som må lat ä r intet, vad som ä r må lat / signerar sig
sjä lv med hemliga tecken” framträ der ett starkt jag som tar sig rä tten att
definiera vad som ä r vä sentligt i konsten, och ä ven bejakar detta som må lsä ttning fö r sitt eget arbete.
von Schoultz nedtoning av en pretentiö st uppfattad ’konstnä rlighet’ till
fö rmå n fö r en ansprå kslö st karaktä riserad hantverksmä ssighet på minner
om det som Ingemar Algulin beskriver som en ’orfisk reträ tt’ i svensk diktning under 1940-talet.411 Fö r von Schoultz del innebä r en så dan reträ tt
emellertid inte att ambitionsnivå n skulle sä nkas: Det storvulna fö rkastas
nä r det inte ä r ä kta, och det små skaliga vä ljs nä r det har en lö digare sanningshalt. Tillsammans med ”Mathis” som fö rebild, kollega och mä stare
framträ der också det gestaltande jaget som en lä rling (eller gesä ll) med
hö ga och medvetna ideal: Inget mindre ä n det mä sterliga ä r tillrä ckligt
som må l, inget mindre ä n det som ö vervinner dö den. En så dan variant av
mä starhantverk innefattar det ’orfiska’, fö rstå tt som profetens och apostelns visionä ra och kommunikativa uppdrag. Bå de Mazzarella och Mö llerSibelius har noterat ett religiö st drag i von Schoultz attityd till det egna
skapandet.412 Det ä r en iakttagelse som jag delar. Den fogar sig vä l till ett
profetiskt drag i diktningen och ett religiö st fä rgat kallelsemedvetande.
410
411

412

Mö ller-Sibelius 2007, s. 328.
Algulin 1977, s. 7–13, 519; Lillqvist 2001, s. 18, 354–355. Jfr dock Mö ller-Sibelius 2007,
s. 116–117: Ingen orfisk reträ tt behö vs hos von Schoultz eftersom hon genomgå ende
intar en lå g position i frå ga om det konstnä rliga skapandet. Med de tolkningar som jag
fö reslå r, fr.a. av dikterna ”Få glarna” 1945 och ”Mä ster Mathis” 1986, framträ der emellertid hö ga ideal fö r konstskapandet – och tidsspannet antyder att idealen bevaras
jä msides med anvä ndningen av lå ga, vardagliga motiv i lyriken. En iakttagelse av utebliven orfisk reträ tt kan på så vis också gö ras frå n motsatt hå ll, sä rskilt i frå ga
om ”Mä ster Mathis”: von Schoultz gö r inte avkall på de hö ga idealen fö r konsten, men
fö rverkligar dem genom att anvä nda lå ga motiv och tona ner konstnä rspersonen. Se
ä ven Wigforss 1983, s. 56–59 och kap. IV, s. 135–148, om en tyngdpunktsfö rskjutning
i konstnä rsrollen frå n magikern och siaren till den anonyma hantverkaren i Gunnar
Ekelö fs texter fr.o.m. slutet av 1950-talet.
Mazzarella 1986, Mö ller-Sibelius 2007, s. 324.
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Dä r formuleringar av det profetiska i diktarens arbete prä glas av stort
allvar ger det hantverksmä ssiga lä ttare tillgå ng till det lekfulla. Den sidan
av det konstnä rliga skapandet visas i dikten ”Tummens lust”, som behandlas i fö ljande underavsnitt.

Huden, leran och ljuset

I den sena dikten ”Tummens lust” (1996, s. 57) formuleras diktskapandet
som en fysisk akt, dä r handens tumme med sin hud ges rollen som subjekt:
TUMMENS LUST

1
5
10

Vanliga dagar ä r den som tummar mest
somliga dagar ä r den en lycklig tumme.
Dikten ä r som leran. Tummen vet:
få ngar med ett grepp en gnutta sol
grä ver sig en grop på rä tta stä llet
letar fram ö gon och lä ppar
rundar muskler och mage
lockar darrande skuggor
vä cker lerans gö mda lust att leva.
Tummen har det i huden. Tummen vet.
Den vet också nä r den inte vill
nä r den fö rvandlas till en vanlig tumme.

I behandlingen av dikten uppmä rksammar jag liksom i frå ga om ”En enda
minut” sä rskilt gestaltningen av tiden, det taktila och ljuset i relation till
den skapande, formande akten.
Dagarnas tid

Tiden delas in med en markerat vardaglig vokabulä r i ”Vanliga dagar”
och ”somliga dagar”. Likaså ä r tummen markerat alldaglig, ”som tummar
mest” och ”vanlig”, i den tid som med inlednings- och slutraden ramar in
den sä rskilda tiden. Under denna tid ä r tummen ”lycklig”, upptagen med
en formande aktivitet likt ett lekande barn eller en keramiker.413 Vä xlingen
sker i ett samspel mellan tidens ”dagar” och den formandes kunskap och
vilja: den ”vet” med en taktil erfarenhetskunskap (rad 3, 10) vad leran kan
bli och hur den kan formas, och den ”vet också nä r den inte vill” (rad 11)
och lå ter sig å terfö ras till det alldagliga. Hä r kan fö r ö vrigt noteras, att or413

Barnet Ansa fö rsjunker i sitt arbete att forma varelser av strandleran, von Schoultz
1954, s. 147–148.
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det ’fö rvandlas’ anvä nds fö r en fö rä ndring till det ’vanliga’, det ’lä gre’, i motsats till fö rvandlingens dominerande riktning mot nå got ’hö gre’ i von
Schoultz lyrik.414 Dä rmed infö rs ä nnu en markering av det vardagliga – och
av den subversiva potentialen i lek och humor.415 Vidare har ”Tummen”
kapacitet att fö lja med i en vå grö relse av passivitet och aktivitet, till synes
utan brå dska. Det som ger dikten dess titel, dess namn, ä r inte den begrä nsade tiden som i ”En enda minut”, utan den ”lust” som fyller den.
Mö ller-Sibelius lyfter fram det lustfyllda och anonyma i skapelseakten: ”Skapandets kä rna ligger i denna fö rmå ga att vä cka lusten till liv.
Materialet och formgivaren underlyder bä gge skapelseaktens anonyma
kraft.” Fö r att skapa ä r det nö dvä ndigt att kunna invä nta och ö verlå ta sig
till det som hä nder ”somliga dagar”, stunden som bä r på skapandets mö jligheter.416 Det lustfyllda i skapandet och den avspä nda vä xlingen mellan
aktivitet och ”vanlig” tillvaro utgö r i denna dikt en kontrast, eller ett sent
utvecklingsskede, mot bakgrunden av den anspä nning som prä glar må nga
av de tidiga dikterna.417 I stä llet fö r det omö jliga i att hå lla kvar en ”enda
minut” i handen framträ der genom pluralformerna en fö rvissning om att
det kommer flera, och olika, ”dagar”.
Knåda lera, ge liv

Formandet i lera ö ppnar fö r associationer till den bibliska skapelseberä ttelse dä r Gud formar mä nniskan av jord: ”Och Herren Gud danade mä nniskan av stoft frå n jorden och inblå ste livsande i hennes nä sa, och så blev
mä nniskan en levande varelse.”418 Den intertextuella spegeleffekten blir
dubbel. Den mä nskliga skapande aktiviteten, att ge form å t en dikt, få r
drag av den gudomliga skapelseakten i alltings begynnelse, och det lustfyllda, lekfulla, fysiskt ö msinta och handfasta i Guds skapararbete lyfts
fram. Det ä r inte frä mmande fö r de bibliska skapelseberä ttelserna. Dä r
upprepas att ”Gud så g, att det var gott”, och till sist sä gs att ”Gud så g på allt
414
415
416
417

418

Jfr dock dikten ”Till jorden” (von Schoultz 1968, s. 80) med ett slags reinkarnation
nerå t mot allt enklare livsformer; ordet ’fö rvandling’ anvä nds inte fö r dessa metamorfoser.
Se Antas 2000, s. 29, 44–45, 76, 178, om komiken i barnets anvä ndning av traditionellt
religiö st språ k.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 324–327, citat s. 326. Angå ende den gynnsamma tiden se t.ex.
dikterna ”Fyller sig rummet” (1994, s. 35), ”Hitom få gelbrä det” (1996, s. 40).
Jfr dock korrespondensen med ”En enda minut” i den sena dikten ”Så dan skapt” (1989,
s. 10): ”Aldrig anklagad / ä ndå skyldig / varje minut en fö rlust / lö vens solspel runt
omkring mig / tusen skiftningar utom synhå ll / budskap fö rmedlas bortom mig / om
jag inte var jag / så g jag meningen med detta lö v / innersidan av dess liv / jag skall
aldrig fatta / skaptes så n / ä ndå skyldig.”
1 Mos. 2:7.
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som han hade gjort, och se, det var mycket gott”.419 Nä r verket ä r fullbordat
vilar Gud, inte olik diktens tumme som drar sig tillbaka frå n sitt lyckliga
arbete.
Dä r jagets gudomliga motpart i ”Det svå raste” II ä r en som borde ’veta’
ä r tummen ett subjekt som verkligen ”vet”, och denna kunskap grundas
och fö rmedlas i berö ringen. Liksom hos diktjaget i den ä ldre dikten sitter
den avgö rande kunskapen i ”huden”.420 I ”Tummens lust” innefattar kunskapen också en vision av vad leran kunde bli, ett må l som innefattar ljus
i en fö rsiktigt fö rminskad form av ”en gnutta sol” och ”darrande skuggor”.
Den lyckliga tiden infaller nä r handens och hudens kunskap aktiveras (rad
3–10 med den inramande formuleringen ”Tummen vet”). Den fylls av aktiva verb i presens, den nä rvarande tidens form: tummen ”få ngar”, ”grä ver”, ”letar fram” och ”rundar” i taktila handfasta rö relser, och den ”lockar”
och ”vä cker” – som en mor eller far med sitt barn, som en mä nniska med
ett ä lskat sä llskapsdjur, som ett barn med sina sovande fö rä ldrar, som två
ä lskande; aktiviteten kunde omfatta flera konstellationer som har relationen mellan medvetna, levande varelser gemensam. 421 Så tillskrivs
också ”leran” en gö md livslust som dä rmed delas av så vä l ’dikten’ (den
som ä r ”som leran”, rad 3) och den varelse som genom tummens formande
akt få r kropp och sinnen i ”ö gon och lä ppar”, ”muskler och mage” (rad 6,
7). Med ”ö gon” ges den seende blicken en vä sentlig roll i den nya varelsens
liv. Med sina ”lä ppar” få r den dessutom en mun så att den kan visa glä dje

419

420
421

1 Mos. 1:10, 12, 18, 21, 25, 31; 2:1–3. Se ä ven Ords. 8 om ”visheten” som Guds ”fö rstlingsverk” (v. 22), v. 29–31, ”nä r han faststä llde jordens grundvalar – då fostrades jag
så som ett barn hos honom, då hade jag dag efter dag min lust och min lek infö r hans
ansikte bestä ndigt; jag hade min lek på hans jordkrets och min lust bland mä nniskors
barn”; Ords. 31 om den idoga hustrun som ”lå ter sina hä nder arbeta med lust”, v. 13.
Se vidare Mö ller-Sibelius 2007, s. 326: ”Det konstnä rliga skapandet å terfö rs på det
taktila och sensuella, på en klokhet och må lmedvetenhet som sitter djupare och som
inte kan reduceras till en kognitiv process.”
Se ä ven dikten ”Hä r, just hä r” (1943, s. 90–91). Jaget ä r den som vill ”tvinga fram” en
krukvä xt till fö rnyat liv, och samtidigt anvä nds vä xtmetaforiken fö r att gestalta jagets
eget vä xande mot ”ett nytt”, ”ett okä nt”, som ä r ”det som livet vill”. En motsvarighet
till ’leran’ och ’solen’ i ”Tummens lust” kan ses i att jagets vetande i ”Hä r, just hä r” omfattar bå de (den underfö rstå dda) mullen i krukan och solens nä rvaro, tä tnande till ”ett
heligt spjut av visshet”. AÄ ven tidsangivelserna ä r beslä ktade i betoningen av det sä rskilda, ”somliga dagar” resp. lokaliseringen av det nä rvarande ö gonblicket ”hä r, just
hä r”. Dikten avslutar och ger med den fö rsta strofens slutrader (”att ej fö rtvivla fö r den
glä djes skull / som bortvä nd gryr”) titeln till boken Den bortvända glädjen, som ur
olika synvinklar behandlar tematik kring tillblivelse, fö dande och skapande.
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och sorg, kyssa, smaka och ä ta, vissla och tala.422 Leran – och med den dikten – formas till en varelse som kan varsebli och kommunicera.423 Det livsvä ckande ä r emellertid inte som i den bibliska berä ttelsen det starkt fysiska, helhetskroppsliga inblå sandet av livsande via munnen, utan lokaliseras till tummen (handen) som ”få ngar” ljus och ”lockar” rö rliga skuggor.
Den formande akten ä r kroppslig, taktil, och fö rbunden med ljus.
I diktens uppbyggnad kan man se en formell motsvarighet till det må lmedvetna knå dandet genom att raderna 4–8 blir allt kortare fö r att sedan
fö rlä ngas (rad 9) i parallellitet med att ’livslusten’ vä cks. Att forma lera,
dikt och en levande varelse framstä lls som en och samma taktilt gestaltade
handling.
AÄ ven Gunnar Bjö rling kan likna arbetet med orden vid skulptö rens och
den gudomliga skaparens formande aktivitet. Detta lyfts fram i Anders
Olssons diskussion tillsammans med ett citat ur Ohjälpligheten: ”Skulptö ren: en lerig massa ä r mä nniskan och kö ttklump vä rlden. Jag vill ge mitt
fingeravtryck på mä nniska och finna mina fingrars berö ring. Jag vill ä lska
det levandes lunga och alla ting i min hand.”424 Hä r kan noteras att ’massan’
som ska formas av ”Skulptö ren” ä r ”mä nniskan”. Att detta sker genom diktningen, arbetet med orden, ä r underfö rstå tt. I von Schoultz ”Tummens lust”
riktas uppmä rksamheten och den formande aktiviteten explicit mot leran
och det som ä r ”som leran”, det vill sä ga ’dikten’.
Bjö rling och von Schoultz anvä nder bå da ordet ’lera’ i de anfö rda texterna. I den bibliska skapelseberä ttelsen ä r det ”stoft frå n jorden” som utgö r materialet. 425 I andra texter, dä ribland Jobs bok, anvä nds ’stoft’
och ’lera’ parallellt, och i Jesaja och Jeremia liknas mä nniskorna och folket
i relation till Gud vid leran i krukmakarens hand. Liknelsen fö rs vidare och
422

423

424

425

I berä ttelserna om Ansa kan munnen fungera som ett sjä lvstä ndigt subjekt i situationer dä r Ansa inte alls eller endast med stor mö da kan sä ga det som ö nskas. von
Schoultz 1954, s. 75, 190, 192; se vidare uttrycket ’munnens bekä nnelse’ som å terfinns
i Rom. 10:9–10; Antas 2000, s. 62–63, 73.
Se vidare von Schoultz 1999a, s. 112, om att skriva dramatik vilket beskrivs som helt
annorlunda ä n att skriva noveller och dikter men ä ndå omtalas med ett liknande bildsprå k: ”Jag tycker att man hä r arbetar så att man gå r runt materialet, griper in frå n
olika hå ll, knå dar en massa som har tusen mö jligheter. Liksom nä r man modellerar. Jag
ä r inte personligen med i det jag formar, jag bara hjä lper fram de hä r mä nniskorna så
att de få r sina rö ster hö rda.”
Bjö rling 1938, s. 80; Olsson 1995, s. 208–210 med not 154, s. 397. Mytologi och litteratur erbjuder olika skildringar av mä nniskors fö rsö k att av jord eller annat material
skapa en mä nsklig varelse och få den att leva, t.ex. berä ttelsen om kungen och skulptö ren Pygmalion i Ovidius Metamorfoser (dä r det visserligen ä r gudinnan Afrodite som
vä cker hans staty till liv), den judiska legenden om rabbi Loew som formar och ger liv
å t lervarelsen Golem, Mary Shelleys roman (1818) Frankenstein: or The Modern Prometheus. Så som Mö ller-Sibelius konstaterar fö rmedlar så dana berä ttelser också tanken ”att skaparen fö rlorar makten ö ver sin skapelse”. Mö ller-Sibelius 2007, s. 327. Det
perspektivet aktualiseras dock inte i von Schoultz dikt om den skapande tummen.
1 Mos. 2:7; 3:19.
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bearbetas i nytestamentliga texter så som Paulus brev till romarna.426 Gemensamt fö r dessa bibliska texter ä r tonvikten på Guds suverä na makt.
Jorden, stoftet och leran visar mä nniskans ringhet, maktlö shet och fö rgä nglighet. Uppmä rksamheten riktas också mot krukmakeriets slutprodukt, kä rlet eller dess skä rvor. De fä rdiga eller sö nderslagna fö remå len besitter en taktil hå rdhet i motsats till den mjuka och formbara leran. I ”Tummens lust” samlas uppmä rksamheten dä remot kring den formande akten
som sker i stunden, utanfö r eller innanfö r den vanliga tiden, men också
utan perspektiv framå t mot ett slutligt resultat. Leran ä r formbar utan
nå gra tidsbestä mningar som exempelvis ’medan’ eller ’ä nnu’. Det taktila
formandet av mä nskliga kroppsdelar kan ges en bakgrund i bibliska texter
så som Jobs bok och Psaltaren; till de mest kä nda hö r Ps. 139: ”Ty du har
skapat mina njurar, du sammanvä vde mig i min moders liv. Jag tackar dig
fö r att jag ä r danad så ö vermå ttan underbart; ja, underbara ä ro dina verk,
min sjä l vet det vä l. Benen i min kropp voro icke fö rborgade fö r dig, nä r jag
bereddes i det fö rdolda, nä r jag bildades i jordens djup.”427 Det lekfulla och
ö msinta i modellerandet av kroppsdelarna i ”Tummens lust” ter sig som
en kä rlek, lik den som uttalas i slutet av Bjö rlings text.
I Bjö rlings text fö rmedlas det taktila genom ”mitt fingeravtryck”, ”mina
fingrars berö ring” och ”min hand”, och samtidigt, genom tre possessiva
pronomen, fö rstä rks det manifesta jaget som ”vill ge” och ”vill ä lska”.
I ”Tummens lust” ö verlå ts den agerande subjektrollen till ’tummen’. Det
uttalande jaget hå ller sig i bakgrunden som en berä ttarrö st. Den sexfaldiga
upprepningen av ordet ’tumme’ hö r till det som å stadkommer en lä tt humoristisk och barnslig effekt. Ambitionen fö r det formande arbetet ä r hö g
– att få nga ljus, forma dikten och mä nniskan och vä cka liv – men den gö ms
i eller fö renas med den ansprå kslö sa, barnsliga, improviserade och hantverksmä ssiga leken.
426

427

Se t.ex. Job 10:8–9, ”Dina hä nder hava danat och gjort mig, helt och i allo; och nu fö rdä rvar du mig! Tä nk på huru du formade mig så som lera; och nu lå ter du mig å ter
varda till stoft!”
Jes. 45:9, ”Ve dig som vill gå till rä tta med din Skapare, ja, ve dig, du skä rva bland andra
skä rvor av jord! Skall vä l leret sä ga till krukmakaren: ’Vad kan du gö ra?’ Och skall ditt
verk sä ga om dig: ’Han har inga hä nder’.”
Jer. 18:1–6, ”[...] Jo, så som leret ä r i krukmakarens hand, så ä ren ock I i min hand, I av
Israels hus.”
Rom. 9:19-24, v. 21, ”Har icke krukmakaren den makten ö ver leret, att han av samma
lerklump kan gö ra ett kä rl till hedersamt bruk, ett annat till mindre hedersamt?”
Se ä ven Salomos vishet 15:7–13 (Bibel 2000), om en mä nsklig krukmakare ”som strä vsamt knå dar leran mjuk”, men ”om hans strä van ä r ond formar han av samma jord en
falsk gud, han som sjä lv nyss blev till av jord”.
Ps. 139:13–15. Se ä ven den tidigare anfö rda passagen och dess fortsä ttning i Job 10:8–
11, ”Dina hä nder hava danat och gjort mig, helt och i allo; och nu fö rdä rvar du mig!
Tä nk på huru du formade mig så som lera; och nu lå ter du mig vä nda å ter till stoft! Ja,
du utgö t mig så som mjö lk, och så som ostä mne lä t du mig stelna. Med hud och kö tt
beklä dde du mig, av ben och senor vä vde du mig samman.”
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Tumavtryck
Det taktila i de uttryck som Bjö rling anvä nder, ”fingeravtryck” och ”fingrars berö ring”, har en lä ttare karaktä r ä n de som beskriver tummens aktivitet i ”Tummens lust”. 428 I enlighet med sin placering i handen agerar
tummen kraftfullt och solitä rt, med de andra fingrarna som medhjä lpare.
Ordet ’tumavtryck’ anvä nds nä r von Schoultz reflekterar ö ver mä nsklig på verkan och fostran, fö rä lderns maktutö vning och barnets utsatthet: ”materialet i fö rä ldrars hä nder kan vara så ö mtå ligt att tumavtrycken
blir sittande kvar nä r man knå dar och formar.”429 Så som ä ven Mö ller-Sibelius framhå ller i samband med sin analys av dikten ”Sistfö dd, skiss” (1994,
s. 12) erbjuder den egna kreativiteten en mö jlighet till flykt, motstå nd och
bearbetning i fö rhå llande till en så dan formande kraft.430 Hä r kan nä mnas
att fostran beskrivs med hjä lp av metaforik grundad i konkret formgivning
hos exempelvis Chrysostomos och Anselm av Canterbury. 431 Enligt
Chrysostomos ska fö rä ldrarna arbeta med barnens fostran som konstnä rer vid en må larduk eller som bildhuggare med marmor. Syftet ä r att gudsavbildligheten ska framträ da klarare och gudslikheten ö ka hos barnen,
mä nniskor skapade till Guds avbild och likhet. Bå de Chrysostomos och Anselm anvä nder ä ven bilden av mjukt vax dä r en stä mpel trycks in: så ska
det mjuka materialet hos de unga prä glas av den fostran de få r. Fö rbindelsen mellan formgivning och fostran har alltså en lå ng historia och ä r troligen allmä nt spridd. I von Schoultz metaforik ä r den konkreta, kroppsliga
och taktila dimensionen klart framträ dande ä ven på detta områ de.
Den mä nniska som gå r in i en gestaltande, formande roll blir en mycket
stark aktö r. Liksom Gud i de bibliska skapelseberä ttelserna kan hon skapa
vä rldar och mä nniskor. Liksom en gudomlig krukmakare kan hon forma,
428
429

430
431

Metaforik med ’tumavtryck’ anvä nds också i texter av Gunnar Ekelö f. Enligt Wigforss
1983, s. 128–129, stå r tumavtrycket i Ekelö fs diktning fö r den enskilda mä nniskans
och konstnä rens unika, individuella identitet.
von Schoultz 1978, s. 178; se ä ven von Schoultz 1999a, s. 130; 1987, s. 5–6 i fö rordet
till nyutgå van av De sju dagarna, om sig sjä lv som fö rä lder: ”Men en fö rä lder ä r bara
en fö rä lder. […] man vet inte heller vilka tumavtryck man lä mnar på ett ö mtå ligt
material, kanske oavsiktligt”; om hembiträ det Tata, ”en sä rprä glad person som lä mnade mä ktiga tumavtryck”; om ”mormor Hanna”: ”På sö ndagarna tog mormor fram
Doré s stora bilderbibel och berä ttade om Daniel i lejongropen och andra himmelska
ingripanden, det var hennes tumavtryck.” I Mö ller-Sibelius 2007, s. 232–242, 245, fö rs
en ingå ende diskussion om dikten ”Sistfö dd, skiss” (1994, s. 12) och konstskapandets
funktion i maktbalansen mellan mor och barn; s. 242: ”Dikten visar också på den intrikata balansgå ng mellan ingivelse och må lmedvetna ansträ ngningar, mellan kä nslig
varseblivning och aktivt formande som ä r gemensamt fö r bå de moderskap och konstnä rskap.”
Mö ller-Sibelius 2007, s. 236–238.
Guroian 2001, s. 66–69, 76–77; Reynolds 2008, s. 164–165. Chrysostomos levde ca
344–407, Anselm 1033–1109.
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krossa och omforma i sin strä van att resultatet ska bli det optimala.432 Det
gä ller också jagets – det uttalande, gestaltande och formande jagets – relation till Gud i von Schoultz lyrik. Jaget må som mä nniska vara lika maktlö st infö r Gud som leran i krukmakarens hand eller som spä dbarnet infö r
modern i dikten ”Sistfö dd, skiss” (1996), men kan också inta en formande
roll. Relationen bearbetas, och bilden av motparten likaså . Samtidigt innebä r den skapande, skrivande processen att konstnä ren arbetar med sig
sjä lv, eller med nå got som, enligt Rabbe Enckell citerad av von Schoultz,
blir ”ett sjä lvporträ tt” – men också ”en annan”, ”ett tvillingsjag”.433
Tanken att mä nniskan genom skapande arbete kan bearbeta sig sjä lv
och det hon erfar uttrycks redan i De sju dagarna (1942). Boken bä r undertiteln ”Två barn skapar sin vä rld”. Titelhä nvisningarna till de bibliska
berä ttelserna om det gudomliga skaparverket som fullbordas på sju dagar
ä r tydliga. De sju skapelsedagarna motsvaras i boken av barnets sju fö rsta
levnadså r. I fö rordet sä ger fö rfattaren att hon
sett hur vä rlden skapats ä n en gå ng: sett moln, dimma, hjä rtblad i fuktig
jord, sett himlakropparnas ö verraskande ljus, sett jorden befolkas med
djur som bar sagoskepnad och talande tungor, sett mä nskan trä da fram,
trevande, blä ndad av dagens nya sken, skapande sig sin egen lustgå rd
med mur om, medveten om ont och gott.434

Den sista avdelningen i boken ges rubriken ”Skapelsedagar”, vars avslutande kapitel i sin tur kallas ”Om verkstaden”. Det hantverksmä ssiga skapandet – i papper, tyg, lera eller nå got annat – beskrivs som en vä g till personlig jä mvikt och mognad fö r barnen. Att arbeta med att ge form å t nå got
ä r också att arbeta på sig sjä lv: ”nä r dockan ä r fä rdig ä r flickan som gjorde
henne fä rdig.”435 Beskrivningen kunde också tillä mpas på von Schoultz arbete som fö rfattare. Liknande tankar kommer fram hos den danske fö rfattaren Paul la Cour (1902–1956), vars produktion hon stiftar bekantskap
med i slutet av 1940-talet: ”Bakom all formdrift som grep till penseln, till
mejseln och lyran lå g driften att skapa mä nniskan.” 436 Riktningen utå t
mot ”mä nniskan”, att forma en annan ä n det egna jaget, formuleras starkare hos la Cour (och, som vi har sett, hos Gunnar Bjö rling) ä n hos von
Schoultz. Hä r kan ä nnu noteras hur von Schoultz redan i rubriceringen i
432
433
434
435
436

Se 1 Mos. 1–2; Jer. 18:1–6; jfr dikten ”Klö strä ” (1986, s. 18) med en annan metaforik, ”mitt klö strä , en motspä nstig dikt / med djupa repor dä r jag om och om / river ut
nö tta ord och prö var nya.”
von Schoultz 1992, s. 125–127, citat s. 125, 127. Angå ende skrivandet som ett arbete
med den egna identiteten, se ä ven Mazzarella 1986, s. 172, och Mö ller-Sibelius 2007,
dä r mä nniskoblivandet undersö ks som ett tematiskt mö nster i lyriken som helhet.
von Schoultz 1942, s. [5].
von Schoultz 1942, s, 227-228, citat s. 231.
la Cour 1955, kap. ”Rening”, s. 154; 1951, s. 186: ”Bag al Formdrift, som greb til Penslen,
Mejslen og Lyren, laa Driften mod at skabe Mennesket.”
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De sju dagarna fö rbinder religiö st konnoterad ’skapelse’ med det fysiska,
taktila arbetet – och med leken – i ”verkstaden”.

Det stelnade

Bilderna av jaget och Gud ä r rö rliga och fö rä nderliga genom fö rfattarskapet. Sö kandet efter en egen identitet och processen att bli den man ä r
innebä r att ö ppenhet och rö rlighet bejakas.437 Prö vandet av olika fö rhå llningssä tt infö r Gud/gud fö rutsä tter att definitioner kan ifrå gasä ttas. I ett
par texter som jag hä r sammanfö r, ”Trappsteg” (1963, s. 23) och ”Stenbrottet” (1986, s. 49), berö rs mö jligheten att rö relsen helt och hå llet upphö r. I
den ä ldre dikten fokuseras en mä nsklig gestalt, och i den senare en gud.
Trappsteg

1
5

Bruten och smulten ner i
en okä nd legering, gjuten
orö rlig med lemmarna bundna,
axlarnas rö relser få ngna,
ett trappsteg fö r
ö desgudinnans fot
nä r hon nedgå r.

En process av nedbrytning, nedsmä ltning, omformning och stelning har
nå tt sin fullbordan. En mä nsklig, kroppslig gestalt (som redan fö re detta
skede verkar ha varit en avbildning, en artefakt som har kunnat tas i bitar
som smä lts ner) har slutgiltigt berö vats sin identitet (”en okä nd legering”)
och sin rö rlighet (”orö rlig”, ”bundna”, ”få ngna”). Verben som anvä nds fö r
gestaltningen stå r alla i passiv particip. Processen ä r avslutad, mä nniskan
har blivit ett objekt och ett fö remå l, ”ett trappsteg”. Det aktiva subjektet i
texten utgö rs av ”hon”, ö desgudinnan som ”nedgå r” och då placerar sin ”fot”
på det mä nskliga trappsteget.
Den gudom som på detta sä tt utnyttjar mä nniskan ä r en ’ö desgudinna’.
Ordet fö r tankarna till utomkristna religioner och framfö r allt ö desgudinnan Tykhe eller Fortuna i den antika mytologin.438 Dikten kan också ha en
437
438

Se t.ex. ”Rummet vid floden” (1952, s. 88–89), inlednings- resp. slutrader: ”Det enda
lugnet ä r att bryta sitt lugn, / veta nä r vattnet stillnar och få r dö d lukt./ […] tills jag
stå r ö ppen som ett fö nster / mot fö rä ndringens bruna sol.”
Kopior av Eutychides (fö rsvunna) antika staty av Tyche frå n Antiokia ä r spridda ö ver
hela Medelhavsområ det. Gudinnan sitter med sin hö gra fot vilande på axeln av en simmande mä nniskofigur, en ung man med utbredda armar. Han symboliserar den lokala
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bakgrund i ett konkret fö remå l, ett trappsteg gjutet i metall och format
som en mä nniskofigur. I von Schoultz lyrik fö rekommer ’ö det’ och andra
ofrå nkomliga omstä ndigheter som formar mä nniskans identitet och tillvaro.439 Attityden infö r ett oundvikligt ö de på minner stundom om den stoiska livshå llning som fö rmedlas i Marcus Aurelius Självbetraktelser. 440
Trots anknytningarna till utomkristen religion och allmä n ö destro kan dikten ”Trappsteg” ä ven rikta uppmä rksamheten mot kristen tradition. I dikten ”Lots hustru” (1956, s. 59-60) motiveras fö rbudet att vä nda sig om och
se på det som brinner upp ytterst med att ”Gud vill fö rstö ra utan vittnen”.441 Konsekvensen av en så dan gudomlig destruktivitet ä r oeftergivlig,
ö gonen hos kvinnan som trots fö rbudet ”så g sig om” blir ”rimfrost”, och
hon blir ”pelaren / av bittert salt.” Vem som har formgivit ö desgudinnans
trappsteg utsä gs dock inte. Det ä r som om det dehumaniserande hantverket fullstä ndigt skulle dö lja eller till och med utplå na ä ven den som utfö r
det. I stä llet fö r en ö msint skapargud som med sina egna hä nder formar
mä nniskan av jord visar ”Trappsteg” och ”Lots hustru” en makt som –
egenhä ndigt eller genom mellanhä nder – formar och utnyttjar mä nniskan
fö r sina egna syften och lå ter henne bä ra fö ljderna.
I dikten ”Lots hustru” ä r det uttalande jaget, berä ttaren, engagerad i
kvinnan som flyr och ser sig om. Skeendet gestaltas enligt hennes situation,
och hon tilltalas som ett ”du” ä nda till de avslutande konstaterandena dä r
skeendet avstannar och ”hon”, nu också distanserad genom vä xlingen till
pronomen i tredje person singularis, blir en saltstod. I ”Trappsteg” framträ der det uttalande jaget endast genom det visuella betraktandet och bilden som dä rmed skapas (eller formas, liksom trappsteget), tolkas och fö rmedlas. Liksom mä nniskofiguren har blivit en orö rlig gjuten form, tycks
jaget stå orö rligt i sitt betraktande. Rö relserna finns på ett annat plan.
439

440
441

floden Orontes. I dikten ä r det emellertid gudinnan som ä r den rö rliga medan mä nniskofiguren skildras orö rlig, bunden och få ngen. https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/tyche-antioch sö kord ’tyche’, hä mtad 13.8 2020.
Se i samma bok (1963) ”Knappt hö rs” (s. 5), ”OÖrt” (s. 34–35), ”Vila” (s. 24, efter ”Trappsteg”): ”Inne i olyckan ä r lugnt, alla har gå tt fö rbi, / alla dö rrar ä r stä ngda, man hö r
inget ljud. / Sparsamt med bohag, ovä drat och mö rkt / men vila, / ansikte och kropp
mot hå rt golv / men vila / och underlig drö m om Gud.”; ”Gä rningen” II (s. 61): ”[…] ett
barn, en yngling innefrusna / i farliga och fjä rran hä ndelser / […] / Fö r sent fö r tå rar.
Pelaren av tid / sjö ng klingande av glas och inneslö t / den som han var, den som han
må ste bliva. / Fö rstelnad stod han, lysande av sorg / och lyftes hö gt av pelaren som
skö t / gä rningen bort och upp: / han var fö rbrukad.” Se ä ven ”OÖ det hä mtar dig” i Terrassen (1959, s. 47): ”OÖ det hä mtar dig / lika sä kert som ö dlan / hä mtar sitt byte. /
Lurar orö rlig i sol, / kastar sig plö tsligt framå t.”; ”Fingerö vning” (1980, s. 44-46): ”[…]
men inget / kunde ha skett på nå got annat sä tt, / det lå g fö rutbestä mt och må ste ske
/ så dan jag var och andra var den gå ngen / […].”
Aurelius 1949, s. 109 (nr 46 i sjunde boken), s. 156 (nr 5 i tionde boken). Marcus Aurelius (121–180) var romersk kejsare och filosof. Se vidare i kapitlet ”Med kniven i
handen”.
Jfr berä ttelsen i 1 Mos. 19:15-29.
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Mä nniskogestalten har brutits och smä lts ”ner”, och ö desgudinnan ”nedgå r”. Betraktarens blick nå r inte hö gre ä n till mä nniskofigurens lemmar
och axlar under gudinnans ”fot”, som rö r sig nerå t ö ver trappsteget. Frå gan
instä ller sig: kan en mä nniska hamna lä gre ä n så hä r i fö rhå llande till en
gudom?
Andra texter av von Schoultz visar att en position lå gt nere, i jorden
eller under en synlig yta, inte behö ver vara hopplö s. Den kan tvä rtom ingå
i en process dä r dö d och fö rmultning eller andra hemliga, osynliga processer ä r nö dvä ndiga att genomgå fö r att nå ett fö rnyat liv.442 En legering av
metall saknar dä remot fö rbindelser med organiskt liv. I ”Trappsteg” ä r det
inte heller frå ga om att smä lta ner ä delmetall så att den blir renare och
dä rmed ä nnu mera sig sjä lv, utan en process dä r flera ä mnen smä lts ihop
till nå got anonymt fö r att fylla en avsedd funktion.
Ett annat exempel på mö jlig biblisk intertextualitet kan lä sas i Petrus
första brev. Kristus beskrivs som ”den levande stenen”, och brevets mottagare uppmanas att lå ta sig sjä lva ”så som levande stenar uppbyggas till ett
andligt hus, så att I bliven ett ’heligt prä sterskap’, som skall frambä ra andliga offer”. Ett citat frå n Jesaja tillä mpas på Kristus: ”Se, jag lä gger i Sion en
utvald, dyrbar hö rnsten, och den som tror på den skall icke komma på
skam.”443 I bildsprå ket anvä nds sten, inte metall. Paradoxen med den levande stenen ä r tydlig. Framträ dande ä r också rö rligheten, vä xlingen mellan bilderna, och den kommunikativa funktionen i att mä nniskorna bä r
fram ”andliga offer, vilka genom Jesus Kristus ä ro vä lbehagliga fö r Gud.”
Sedd ur diktens synvinkel kan bilden av Kristus som hö rnsten emellertid
få en ny belysning: Kunde hans livsö de speglas i den bundna mä nniskofiguren som bildar ett trappsteg fö r gudomens nedstigande? Det ä r i så fall
en tolkning som fö rbiser – eller utmanar – den kristna teologin kring inkarnationens nedstigande, fullfö ljt i korsfä stelsens offer, uppstå ndelsens
seger och himmelsfä rdens uppstigande. I evangelierna och de nytestamentliga breven ingå r kraftiga betoningar av det frivilliga och må lmedvetna hos Kristus.444 I flera på skpsalmer anvä nds bandmetaforik fö r att
formulera dess motsats i uppstå ndelsens befrielse: ”I dö dens band lå g
Herren Krist, Han sig fö r oss utgivit; Uppstå nden ä r han nu fö rvisst, Han
vå r fö rlossning blivit”; ”Ja, lossat ä r vå rt syndaband Och spiran ryckt ur
Se t.ex. dikterna ”Mark”, ”Multna lö v” (1943, s. 69–70 resp. 71–72); formuleringen ”frö ets tillit i sin uppgivelse” i ”Det andra” III (1949, s. 40–41); ”På sksvit” I, IV (1980, s. 40,
42), ”Lö khö st” (1986, s. 43).
443 1 Petr. 2:4–10, Jes. 28:16.
444 Se t.ex. Joh. 10:17-18, ”Dä rfö r ä lskar Fadern mig, att jag giver mitt liv – fö r att sedan
taga igen det. Ingen tager det ifrå n mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att
giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag få tt av min Fader.”; Fil.
2:5–11.
442
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satans hand”.445 Kristus ”lå g dä r nedersträ ckt” i graven, men i uppstå ndelsen har han ”sö nderslitit dö dens band” så att också psalmens jag vill fö lja
honom: ”Jag syndens band vill kasta av Och fö lja dig till livet.”446 Den gjutna
mä nniskofiguren i ”Trappsteg” ä r mycket lå ngt borta frå n dynamiken i
Kristusgestalten. Dä remot kan den ses som en bild fö r mä nniskans bundenhet vid ett oundvikligt ö de. Underkastelsen ä r så extrem att det inte
ens finns nå got kvar av ett mä nskligt, frivilligt och tappert accepterande i
stoiskt eller kristet inspirerad efterfö ljd.
I bild- och skulpturframstä llningar av Kristus och olika helgon kan en
besegrad figur lä ggas underst – djä vulen, draken, eller en mä nsklig motstå ndare.447 Dessa så kallade underliggare bildar emellertid inte ”trappsteg” fö r ett nedstigande, utan visar konkret och kroppsligt det ondas nederlag. Samtidigt ä r det ofrå nkomligt att bilden av en nedtrampad kroppslig varelse aktualiserar smä rtans mö jlighet och dä rmed hos den mä nskliga,
kroppsliga betraktaren vä cker reaktioner inom ett brett spektrum – så vä l
infö r diktens figur med ”lemmarna bundna” som infö r religiö sa sammanhang dä r en så dan bild kan och behö ver framstä llas.448 Dikten ”Trappsteg”
innehå ller inga direkta uttryck fö r kä nslor hos vare sig mä nniskofiguren,
ö desgudinnan eller diktjaget som betraktar och gestaltar. Bilden stä lls
fram till beskå dan och begrundan med det kroppsligt taktila som ett fä lt
av tyst kunskap.
Den avgrä nsade bilden av en avstannad fö rä ndringsprocess som initierats utifrå n har inte utrymme fö r nå gon fortsatt utveckling (ä n mindre
uppstå ndelse). Mä nniskan framstå r som totalt utlä mnad och hjä lplö s infö r
den formande och utnyttjande kraft som också kan få nga henne i en slutgiltig form. Denna form ä r dehumaniserad. Mä nniskan har degraderats till
en ”saltstod” (”Lots hustru”) eller ett metallfö remå l (”Trappsteg”). I dessa
445
446
447

448

”I dö dens band”, Psb 1943, nr 68:1 (Psb 1986, nr 92: text Martin Luther 1524, svensk
ö vers. 1562.); ”Nu kommen ä r vå r på skafrö jd”, Psb 1943, nr 67:2 (Psb 1986, nr 89: latinsk text frå n 400-talet, ö vers. Olaus Petri 1536.)
”Nu frö jdens, kristna, allestä ds”, Psb 1943, nr 69:2, 4, 5 (Psb 1986, nr 96: text Paul Gerhardt 1653, ö vers. J. L. Runeberg 1855.)
Se verbalisering i Psb 1943, nr 78 ”Denna ä r den stora dagen”, strof 3 ”Salig ä r fö rvisst
den stunden, Nä r vå r Frä lsare uppstod; Satan blev i mö rkret bunden, Dä mpat vart hans
grymma mod. Se, nu Kristi hjord kan vara Utan fruktan, utan fara.” (Psb 1986, nr 95:
text Johann Franck 1653, ö vers. Gustaf Ollon 1694.) Se vidare Ps. 110:1, ”Herren sade
till min herre: ’Sä tt dig på min hö gra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en
fotapall.’”
Med hä nvisning till Maurice Merleau-Ponty framhå ller Mark Paterson att ett visuellt
betraktande av ett ting eller ett konstverk också aktiverar kä nseln och andra sinnen
som aktualiseras i objektet. ”The perceived physicality of the sculpture piece is simultaneously an affirmation of the material fleshiness of the body, and the beholder’s viscerality.” Paterson 2007, s. 95. I frå ga om dikten ”Trappsteget” intas rollen som betraktare av diktens uttalande jag, och den ges vidare till diktens lä sare. Genom en gemensam kapacitet till helhetskroppslig taktil fö rnimmelse upprä ttas kontakt mellan
diktjaget, lä saren och den gjutna mä nniskofiguren.

139

dikter behä rskas eller utnyttjas processen av en gudomlig makthavare; i
dikten ”Han visste ditt må tt” (1963) ä r det ”djä vulen” som utnyttjar mä nniskans svaghet i en stagnationsprocess.449 Mä nniskan som slutar vä xa ä r
tragisk, utsatt fö r omstä ndigheter och krafter – inre och yttre – som hon
inte rå r på . Dikten ”Han visste ditt må tt” ä r placerad på den vä nstra sidan
av samma uppslag som ”Trappsteg”. Dä rigenom kan den fö rra lä sas som
en bö rjan och den senare som en slutpunkt i en oå terkallelig process. De
taktilt hå rda slutformerna i ’saltstoden’ och det gjutna ’trappsteget’ kan
kanske också ses som extrema varianter av det som kallas ’fö rhä rdelse’ i
biblisk och kristen vokabulä r.450 I Psaltaren uppmanas folket att inte fö rhä rda sina hjä rtan trots att mä nniskan ä r maktlö s infö r en Gud som ”ä r
barmhä rtig mot vem han vill och fö rhä rdar vem han vill”.451 Det uttalande
jaget i dikterna ”Trappsteg” och ”Lots hustru” lyfter fram en så dan formande makt till beskå dande jä msides med mä nniskans utsatthet och fysiska smä rta.

Det halvfärdiga och övergivna

I ”Stenbrottet” (1986, s. 49) ä r rollerna ombytta:
Stenbrottet

1
5
9

Han sover dä r. Halvt uthuggen,
halvt gud, med torson antydd
och ansiktet ä nnu gö mt i stenen
ö vergiven sen två tusen å r
på grund av ett fel i marmorn
vä ntar han på sin fullbordan
fö rvittrad, kyld av regn och bortglö md
men ä ndå gud, hejdad av mä nskan
sover han dä r.

Diktens uttalande jag betraktar ä ven hä r en artefakt, men nu ä r det inte en
mä nniska utan en ”gud” som har hanterats. Han ä r inte slutgiltigt formad
449

450
451

”Han visste ditt må tt” (1963, s. 22): ”Livet vä xer i dig / eller ä r det dö den / vä rker och
vä xer / men du vä xer inte / du har ditt må tt // sakta brister du / djä vulen få ngar upp
doft / ur hjä rtats springor / fö r framtida bruk // han visste ditt må tt / att du slutade
vä xa / att ont hopp och ö m sorg / flö t ur dig / och blandades hop.”
Begreppet ’fö rhä rdelse’ behandlas i avsnittet om avgö relse i kapitel 2.
Ps. 95:8; Rom. 9:18; Ansas oro fö r fö rhä rdelsen skildras i von Schoultz 1954, s. 182;
1973, s. 117.
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utan tvä rtom ”hejdad av mä nskan”. Mä nniskans arbete har blivit på hä lft,
inte fö r att hon trö ttnat utan ”på grund av ett fel i marmorn”. Materialet
var kvalitativt otillrä ckligt. Avvikande frå n ”Trappsteg” ä r det inte metall,
utan en stenart, marmor. Som så dan stå r den nä rmare det organiska livet
ä n bearbetad metall.
Den halvfä rdiga guden vä ntar ä nnu ”på sin fullbordan”, trots att han
ö vergavs fö r ”två tusen å r” sedan. Det halvfä rdiga betonas må ngfalt: ”Halvt
uthuggen” ä r gestalten, ”halvt gud”, ”torson” som redan som ord anvä nds
fö r nå got ofullbordat ä r ”antydd”, och ansiktet ä r ”gö mt”. Halvheten har
också en formell motsvarighet i att raderna 1, 2 och 8 halveras av skiljetecken och slutraden ä r enbart en halvrad i jä mfö relse med de ö vriga.
Gudsgestalten ä r ett passivt objekt fö r mä nniskans, den fysiska omgivningens och tidens inverkan, vilket de må nga verben i perfekt particip tydligt utvisar: ”uthuggen”, ”antydd”, ”gö mt”, ”ö vergiven”, ”fö rvittrad”, ”kyld”, ”bortglö md”, ”hejdad”. I motsats till mä nniskofiguren i ”Trappsteg” ä r den emellertid också en mä nsklig och maskulint kategoriserad ’han’ och tilldelad en subjektroll i det att han ”sover” och ”vä ntar”.
Sö mn och vä ntan ä r tillstå nd som kan ö vergå i nå got annat. Han kan vä ckas,
som Kristus ur den stä ngda klippgraven. Formuleringen ”ansiktet ä nnu
gö mt i stenen” ger ett litet utrymme fö r en egen aktivitet hos gestalten. Det
ä r kanske han sjä lv som ä nnu hå ller sitt ansikte dolt.
Formuleringarna av en sovande gud vars ansikte ä r gö mt ö ppnar fö r
associationer till kristen tradition. I Psaltaren uppmanas Gud att vakna ur
sin sö mn, stiga upp och hjä lpa, nå got som gå r vidare till berä ttelsen om
hur Jesus stillar stormen.452 Att Gud dö ljer sitt ansikte innebä r att han ser
bort och inte vill befatta sig med mä nniskan. Nä r Gud vä nder sitt ansikte
till mä nniskan innebä r det att han inte bara ser henne utan också tar sig
an henne. Det kroppsliga uttrycket anvä nds i den aronitiska vä lsignelsen,
som också ä r i bruk i protestantiskt andakts- och gudstjä nstliv: ”Herren
vä lsigne dig och bevare dig. Herren lå te sitt ansikte lysa ö ver dig och vare
dig nå dig. Herren vä nde sitt ansikte till dig och give dig frid.”453 Den halvfä rdiga guden i dikten har kvar sin potential att vakna och visa sitt ansikte,
men han ä r beroende av mä nniskans ingripande.
Tidsangivelsen att det ä r ”två tusen å r” sedan gudsprojektet ö vergavs
på minner om den tid som (ungefä r) fö rflutit efter Kristus. Den kan mö jliggö ra en tolkning att diktens uttalande jag reflekterar ö ver en otillrä cklig
452

453

Ps. 44:24–27 ”Vakna upp; varfö r sover du, Herre? Vakna, fö rkasta oss icke fö r alltid.
Varfö r dö ljer du ditt ansikte och fö rgä ter vå rt lidande och trå ngmå l? Se, vå r sjä l ä r nedbö jd i stoftet, vå r kropp ligger nedtryckt till jorden. Stå upp till vå r hjä lp och fö rlossa
oss fö r din nå ds skull.” Se vidare Matt. 8:23-27par.
4 Mos. 6:24-26. Kyrkohandbok 1973/1982, t.ex. s. 445, 524. Dikten ”Oktoberpil” (1952,
s. 9-10) alluderar på den aronitiska vä lsignelsen: ”[…] // O medan din kä rlek stå r så
stilla / dess anlete lysande ö ver mig / […].”
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fö rstå else av kristusgestalten. En så dan tolkning problematiseras av anmä rkningen att rå materialet har visat sig otillrä ckligt och vä cker frå gan:
vilket rå material? Kristus, eller utvidgat till de kristna, kyrkan, kristendomen? En ungefä rlig tid omkring ”tusen å r” tas in i dikten ”Glasfö nster, katedral” (1968, s. 97), som iscensä tter diktjagets sarkastiska uppgö relse
med en bekant och konventionell kristusstaty. Hos denna fä rdiga skulptur
ä r det inte materialet utan det mä nskliga utfö randet som i all sin slipade
perfektion ä r otillrä ckligt, och det i så hö g grad att kristusgestalten framstå r som mera dö d ä n levande, stelnad i en pose som har fö rlorat sin mening.
Den halvfä rdiga guden med det dolda ansiktet och den lå nga tid han
varit ”ö vergiven” och ”bortglö md” i ”Stenbrottet” kan uppfattas som det
uttalande jagets kritik (eller sorg, eller resignation, beroende på vilket
tonfall lä saren lä gger in i texten) av mä nniskans tillkortakommanden på
det religiö sa områ det. Uppfattningen att den bild av gud och sig sjä lv som
mä nniskan skapar aldrig blir fä rdig kan fogas in i en allomfattande strä van
efter ö ppenhet och positiv fö rä ndringsberedskap, och så ingå i det som Johan Wrede kallar ”det oavslutades tema” i von Schoultz fö rfattarskap.454
I ”Stenbrottet” har det fysiskt gestaltade och rö rliga arbetet emellertid avstannat, ö vergivits och till och med glö mts bort. Dä rmed har projektet med
att ta fram gud ur stenen berö vats fö rnyelsens mö jligheter – om inte mä nniskans minne vaknar, och hon vä cker den sovande guden.
Tanken att det ä r mä nniskan som skapar eller hejdar Gud stå r i tydlig
kontrast till fö restä llningen om Guds suverä nitet som skapare. Dessutom
kunde bildhuggarens projekt ifrå gasä ttas av det så kallade bildfö rbudet:
AÄ r det en avgud som tillverkas, ett fö remå l som ska dyrkas som Gud fastä n
alla borde veta bä ttre?455 Gudabilden i ”Stenbrottet” stä lls emellertid inte
fram som nå gon hotfull konkurrent till nå got annat och sannare. I stä llet
kan den betraktas som en konkretiserad version av det som von Schoultz
i De sju dagarna kallar mä nniskans ”fö rä nderliga drö mmar om Gud”.456 Att
lä mna en gudabild – eller gudsbild – på hä lft kan vara ofrå nkomligt i en
process av fö rsö k och misstag i sö kandet efter nå gon att tillbe.
454
455

456

Wrede J. 1997, s. 301, i anslutning till det avslutande citatet av dikten ”Gryning” I (1968,
s. 107): ”Drö j lite Gud / lå t landskapet vara ofä rdigt / lå t ofä rgat ljus strö mma ö ver de
strä va fä lten / hå ll också lä rkan borta / tillå t tystnan”.
Se 2 Mos. 20:4, 23 samt t.ex. Ps. 115:2–8, Jes. 40:18–21, Dan. 3, Apg. 17:16. Se vidare
von Schoultz 1992, s. 133, om hur tolvå ringingsjaget prö vade på att tro på Zeus och
ä ven tillbe en demonminiatyr. Liksom i må nga andra av von Schoultz litterä ra texter
om barn och religion flä tas komik och allvar in i varandra.
von Schoultz 1942, s. 170. Se vidare artikeln ”Vad jag tror på ”, von Schoultz 1956a: ”hä r
[inom religionens områ de] ligger kä llorna gö mda till nå gra av de stö rsta floder som
strö mmar genom tillvaron. Men vä gvisare och kartor finns alltfö r må nga fö r att man
skall kunna lita på en enda”; 1992, s. 133–135; s. 133: ”Senare blev det ett lå ngt letande
och ett iakttagande av mä nskors outrotliga behov av att dyrka.”
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Den halvfä rdiga guden i ”Stenbrottet” har mä nskliga drag. En mä nsklig
kropp med torso och ansikte antyds. Han har ett medvetande, eftersom
han sover och vä ntar. Det att han ä r ”ö vergiven”, ”kyld av regn och bortglö md” kan ö verfö ras till mä nskliga kä nslor och taktila fö rnimmelser och
signalera att han ä r ensam, vå t och frusen. Genom dessa formuleringar kan
man också uppfatta det uttalande jagets instä llning som prä glad av medkä nsla. Hejdad av mä nniskan i sin utveckling till fullbordan ä r den halvfä rdiga, sovande guden också utlä mnad till det betraktande jagets blick och
uttolkande beskrivning.457 Liksom i dikten ”Trappsteg” upprä ttas kontakt
mellan det uttalande diktjaget, det betraktade objektet och lä saren genom
en gemensam kapacitet till taktil fö rnimmelse som innefattar affektion.
Texten slutar nä stan som den bö rjar. Inledningsradens ”Han sover dä r.
Halvt uthuggen,” upprepas i slutradernas ord ”men ä ndå gud, hejdad av
mä nskan / sover han dä r.” Det som har kommit till (på den nä stsista raden)
ä r benä mningarna på aktö rerna i skeendet, ”gud” och ”mä nskan”. Med det
lilla ordet ”ä ndå ” å terupprä ttas den gudomlighet som i de sju fö regå ende
raderna har beskrivits som bå de ofullbordad och illa medfaren. Det ä r
denna ”gud” som ä r textens fö rsta och sista subjekt.
Ett indiskt ordsprå k sä ger att ”Gud sover i stenen, andas i vä xten,
drö mmer i djuret och vaknar i mä nniskan.”458 Tankegå ngen anknyter till
en hierarkisk vä rldsbild, dä r olika nivå er har olika grad av delaktighet i en
livets ureld. Lä gst nere finns mineralriket, och hö gst uppe, nä rmast det gudomliga ursprunget, finns mä nniskan.459 Om en så dan vä rldsbild tillä mpas i textanalysen blir det tydligt att ”gud” i ”Stenbrottet” fö rbinds med det
allra lä gsta, ”stenen”. Den som han kan vakna i ä r ”mä nskan”, som emellertid har hindrat honom. Dä rmed riktas uppmä rksamheten mot gudomsmaterialet, alltså mä nniskan och marmorn. Det prosaiskt sakliga
konstaterandet att projektet ö vergavs ”på grund av ett fel i marmorn”
kanske riktar kritik (eller sorg, resignation) mot mä nsklig ofö rmå ga och
ovilja att arbeta på sin egen ”fullbordan”, att lå ta ”gud” vakna i mä nniskan?460 En annan tolkningsriktning erbjuds av en i flera dikter formulerad problematik i de outnyttjade livsmö jligheter som stä ndigt strö mmar
457
458
459
460

Blicken få r karaktä ren av ett intrå ng i dikten ”Gammal kvinna” (1949, s. 66): ”Jag så g
dig sova. Var det otillbö rligt?”; ”Sistfö dd, skiss” (1994, s. 12): ”Utlä mnat ä r barnet.”
Hallqvist 1971, s. 20.
Bergsten 1971, s. 21–23, 44–45.
Se von Schoultz 1978, s. 171: ”strä va, det skulle man, sä llan var man bra som man var”;
1992, s. 133: ”Jag blev vä ldigt fö rbluffad nä r jag kom ut i vä rlden och mä rkte att folk
nö jde sig med att vara som de var. Jag kom frå n ett klimat med ostillade krav. Visst,
man kö rde huvudet mot vä ggen nä r man gjorde sina misstag, men man lä rde sig av
skrä llen, man inså g. Det betydde också att man inte ensam bar hela ansvaret.” Så som
framgå r av kapitel 2 ingick det bl.a. en medveten och kontinuerlig strä van efter fullkomning med stark tonvikt på mä nniskans personlighet i etiskt hä nseende i den fromhet som prä glade von Schoultz barndomshem och senare nä rmiljö . Den tidigare
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fö rbi i naturen, mä nniskolivet och det konstnä rliga skapandet.461 Ytterligare kunde det ö vergivna gudsprojektet jä mfö ras med andra avstannade
och fruktlö sa arbeten, som genom att de aldrig fullbordas fö rlorar sin mening.462 I par med ”Tummens lust” kunde ”Stenbrottet” också ses som en
betraktelse ö ver diktandets arbete: Om rå materialet inte fyller må tten ä r
det onö digt att fortsä tta, det blir ä ndå inte bra. Att marmorfigurens ansikte
fö rblir gö mt innebä r att den varken kan se eller tala. Den optimala formen
gö r kommunikation mö jlig, liksom nä r leran – och dikten – i ”Tummens
lust” få r ö gon och mun.
Jä mfö relser gö r skillnader tydliga: Den halvfä rdiga guden i marmorn
gestaltas som ett objekt fö r ett avbrutet arbete, men också som ett subjekt
med sin på bö rjade mening, sin gudomlighet, kvar – och vart den okä nda
bildhuggaren, ”mä nskan”, har tagit vä gen lä mnas utanfö r diktens perspektiv. Hon eller han har å tminstone inte stannat kvar efter upptä ckten av
materialfelet.
Noterandet av ett avgö rande ”fel i marmorn” vä nder uppmä rksamheten frå n den halvfä rdiga guden och den anonyma bildhuggaren och riktar den mot leverantö ren – i sista hand ingen annan ä n Gud sjä lv, lerans,
marmorns och mä nniskans skapare. 463 Varfö r, och hur, mä nniskan blir
som hon blir ä r en genomgå ende problematik i von Schoultz fö rfattarskap,

461
462

463

nä mnda bildhuggarmetaforen anvä nds med avseende på Guds handlande nä r Hannu
Pietilä skildrar Paul Nicolays fö rkunnelse: Mä nniskan ska stä ndigt kä mpa mot synden
och lå ta sig formas av Gud liksom av en bildhuggare. Pietilä 1945, s. 136–137. Se vidare
kapitel 2.
Se t.ex. ”Aftonbö n” (1945, s. 20–21; analys i kapitlet ”mö drarnas å ngest”), ”Augusti”
(1986, s. 42), ”Vintergatorna” (1994, s. 45).
Se t.ex. ”Symaskinen” (1949, s. 62–63), ”Mattvä ft” (1956, s. 40) samt analysen av dem
i Mö ller-Sibelius 2007, s. 246–247, 260, 262–265, 267–270. Enligt Mö ller-Sibelius
tolkningar visar kvinnorna som utfö r arbetet (s. 270) ”ofö rmå gan att ge fö rlorat,
lä mna och rata fö r att vinna den ö ppenhet mot vä rlden och andra som behö vs fö r att
inte stagnera.” Arbetet gestaltas i dikterna som lå ngvarigt, fruktlö st och slutligen avstannat, men inte lagt å t sidan.
Se t.ex. den fö rsta dikten i sviten ”De fö rdö mda” (1943, s. 79): ”Nu: sö rj ej lä ngre, torra
kvist / fö r grö nt du mist. // Slut ö rat till fö r unglö vs lock. / Du gick ur flock. // Bered
dig fö r din ensamhet: / en mö rk profet. // Och sedan: se ditt upphov an. / Dig skapte
han.”
I ett brev till Helen af Enehjelm (22.1 1943) anvä nder von Schoultz ordet ”konstruktionsfel” om sig sjä lv, von Schoultz 1999, s. 110: ”denna djupt rotade egocentricitet
(konstruktionsfel) som jag brukar be Gud reda opp nå n gå ng, hur och varfö r i mitt liv,
och sen ta bort, så jag slipper ur mig sjä lv ut till andra.” Se ä ven Mö ller-Sibelius 2007,
s. 269.
I Ansa och samvetet fö rargas Ansa ö ver ”den lö mska sjö leran” som vanstä ller hennes
figurer: ”Sjö lera, pö slera, tryckte man in på ett stä lle putade den ut på ett annat.” von
Schoultz 1954, s. 148. Liknande ordalag anvä nds om dotterns lerarbete i De sju dagarna: leran frå n sjö bottnen ”tvingar fram allt tå lamod man har, den spricker otä ckt
hela tiden. Och trycker man in en grop på ett stä lle pö ser en bubbla ut på ett annat.”
von Schoultz 1942, s. 103.
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liksom ansvarsfö rdelningen mellan den enskilda mä nniskan, hennes arv,
miljö och medmä nniskor, och ä ven Gud.
Avslutande jämförelse

Mot bakgrunden av dikterna ”En enda minut” och ”Tummens lust” framträ der en vä sentlig skillnad i den distans som upprä ttas mellan det formade och den formande aktö ren i ”Trappsteg” och ”Stenbrottet”. Hanteringen i de två sistnä mnda dikterna implicerar verktyg, inte hudkontakt.
Det taktila fö rlä ggs till objektens kroppslighet och implicita fö rnimmelser
så som smä rta, tryck, vä ta, kö ld och hetta. Den taktila varseblivningen ä r
dessutom den enda som å terstå r av mö jliga sinnesfö rmö genheter hos figurerna i trappsteget och marmorn. Med rubriken ”I begynnelsen ä r berö ringen” vill jag framhå lla hur grundlä ggande berö ringen ä r i von Schoultz
lyrik; i dikter som ”Trappsteg” och ”Stenbrottet” intar kä nselsinnet också
rollen som avslutare. Genom mä nsklig kroppslighet och kä nsel upprä ttas
kommunikation och delaktighet mellan de formade figurerna och dikternas betraktande, gestaltande jag. Kommunikationen och delaktigheten
kan ä ven utsträ ckas till lä saren.
En annan skillnad bestå r i avsaknaden av uttryck fö r ett rö rligt, aktiverande ljus i de två dikterna med den avstannade formgivningen (slutgiltig
eller avbruten). Ljuset i ”En enda minut” rö r sig bå de horisontalt och vertikalt, nerå t och utå t, och i ”Tummens lust” få ngas det upp av den rö rliga
tummen fö r att ge lerfiguren – och dä rmed dikten – liv. I ”Trappsteg” har
metallen genomgå tt nedsmä ltning och gjutning. Processerna innefattar
som så dana eld och glö d, men den fö rnimmelse som impliceras ä r taktil
hetta snarare ä n visuellt ljus. Marmorn i ”Stenbrottet” kan ha olika fä rger,
ljusa och mö rka; det som uttrycks ä r endast det taktilt fö rnimbara nedbrutna, ”fö rvittrad”.
Frå nvaro av ljus, rö relse och formgivande hudkontakt samt ett hå rt
material karaktä riserar den formade figur som har dehumaniserats
i ”Trappsteg” eller lä mnats ofullbordad i ”Stenbrottet”. Det gestaltande jagets blick rö r sig ö ver dem; i ”En enda minut” och ”Tummens lust” tar jaget
aktivt del i den formande processen genom sin hand, representerad av enbart tummen och huden i den senare dikten. Nä r det gestaltande jagets
blick rö r sig ö ver figurerna i ”Trappsteg” och ”Stenbrottet” riktas dess
sympatier mot dem. De okä nda arbetarna som har tillverkat metalltrappsteget fö r den ansiktslö sa ö desgudinnan, kroppsligt karaktä riserad enbart
genom sin ”fot”, ä r utanfö r diktens ramar. Den likaså okä nda bildhuggaren
som lä mnat guden med ”ansiktet ä nnu gö mt i stenen” ges emellertid också
rollen som representant fö r mä nniskan, och tas dä rmed nä rmare jaget.
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I de två sistnä mnda dikterna framstä lls dikternas uttalande jag som
betraktande utifrå n, men den gemensamma kroppsligheten hos metallfiguren, marmorguden och det mä nskliga diktjaget gö r identifikation mö jlig.
Likaså kan ett formande diktjag speglas i de hantverkare och konstnä rer
som har arbetat med metalltrappan och marmorblocket. Diktjagets dimensioner kan så genom det taktila utvidgas frå n betraktare till formande
subjekt och format objekt.
I de dikter som har behandlats i detta kapitel gestaltas formande aktivitet genom att visuella och taktila element kombineras. På ett praktiskt
plan kan man anknyta till den allmä nna erfarenheten att formande arbete
sker i vä xelverkan mellan ö ga och hand. Diktjaget uppträ der som ett formande och ä ven ljusfö rmedlande subjekt, och som en engagerad betraktare infö r nå got formgivet. En explicit gudomlig motpart skrivs inte in i
dikterna. Nä r gudsrepresentanter nä mns sker det i tredje person – Guds
hjä rta, ö desgudinnan, den halvfä rdiga guden i marmorn. Dä remot ä r ljusets funktion vä sentlig. Liksom i andra dikter av von Schoultz fö rses ljuset
inte med nå gon exkluderande identifikation, men kan – sä rskilt mot bakgrunden av intertextuella och kontextuella faktorer – tolkas som ett slags
gudomlig nä rvaro. Diktjagets relation till detta ljus karaktä riseras av samstä mmighet och samarbete. I nä sta analysdel, ”Att ta hand om”, gå r jag vidare med undersö kningen av handens och ljusets funktioner i jagets relation till Gud.
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4. Att ta hand om
Genom diktanalyserna i den fö regå ende delen ”I begynnelsen ä r berö ringen” framträ dde ett diktjag som relaterar till Gud genom hudens taktila
fö rnimmelse av vä rme, genom sin nä rhet till naturen, och genom att delta
i formande aktivitet som innefattar ljus. AÄ ven den visuella varseblivningen
ä r vä sentlig fö r jaget, bå de det jag som genom att uttalas manifesteras i
dikten och det outtalade men betraktande, gestaltande och uttalande jaget
i eller bakom dikten. Den visuella fö rnimmelsen koncentreras i ljuset och
solen, som vardera och tillsammans bildar starka konkreta och symboliska kraftfä lt. Den taktila fö rnimmelsen lokaliseras till huden och handen
i jagets och gudomens formande arbete. Den mä nskliga kroppens taktila
varseblivning, som också innefattar rö relser och riktningar, utgö r en kä lla
till djup kunskap och medkä nsla. Jagpersonen ä r vidrö rd och berö rd av sin
gudomliga motpart (”Det svå raste” II), kan formas och agerar formande i
på gå ende, rö rliga processer, orienterad mot och samverkande med solens
och ljusets livgivande krafter. Nä rheten till kristen skapelsetro ä r tydlig,
men inte entydigt eller exklusivt formulerad i dikterna. Dessutom problematiseras ett mä nskligt eller gudomligt formande som innebä r att det
mä nskliga dehumaniseras eller det gudomliga hejdas.
I denna del, ”Att ta hand om”, fortsä tter jag diskussionen om den taktila
fö rnimmelsen i jagets relation till Gud med två kapitel, ”mö drarnas å ngest”
och ”Med kniven i handen”. Det outtalade objektet fö r omhä ndertagandet
ä r mä nniskan i barnet och diktjaget. Den som ska ”ta hand om” ä r så vä l
mä nniskan och diktjaget som en gudomlig motpart.
Titeln fö r delens fö rsta kapitel (kapitel 4a), ”mö drarnas å ngest”, citerar
dikten ”Aftonbö n” och skrivs dä rfö r med enbart gemener. I kapitlet behandlas fö rst sviten ”Avsked i krig” samt ”Aftonbö n”, bå da ur Eko av ett rop
1945. Diktjaget framträ der i rollen som mor i kä nslomä ssig och fysisk nä rhet till barnen, i omsorg och å ngest; vad gö r Gud? I samband med sviten ”Avsked i krig” gå r jag ä ven in på tolkningsfrå gor som uppstå r infö r den
decentrering av Gud som tillä mpas i flera dikter.
Perspektivet fö r diktanalysen vidgas genom utblickar till andra dikter,
framfö r allt ”Nattlig psalm” (1945) och den sista dikten i den femdelade
sviten ”Svä rdet” (1989). I diskussionen tar jag ä ven upp frå gor kring aftonbö nen som form. Den taktilt gestaltade få gelmetaforik – få gelmor, få gelungar – som ä r central i två av dikterna leder, tillsammans med det moderliga jagets ensamhet och utsatthet, vidare till frå gor om moderligt och
faderligt, kvinnligt och manligt, i det gudomliga. Konstellationen med mor
och barn å terkommer också i lyrikens gestaltningar av jungfru Maria, i
detta kapitel i ”Svä rdet”.
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Olika former av moderskap ingå r i en bred och komplex tematik i von
Schoultz produktion, och den har ä gnats en stor del av den forskning som
hittills har bedrivits. Sigrid Bø-Grønstøl har betonat att en konflikt mellan
biologiskt moderskap och konstnä rligt skapande har omformats till en bejakelse av vardera, Maria Antas har behandlat den maktutö vning som
flickan Ansa upplever frå n sin mor, benä mnd ’OÖvermakten’, och Anna Mö ller-Sibelius har belyst moderskapet som en vä sentlig fas i mä nniskoblivandet.464 Olika former av gudsrelation aktualiseras via alla dessa infallsvinklar, på olika sä tt och med egen relevans. Med utgå ngspunkt i min fokusering på sinnesfö rnimmelserna, sä rskilt de taktila (i vissa fall kombinerade med visuella intryck), uppmä rksammar jag i detta kapitel element
som hö r ihop med det som i vid bemä rkelse kunde kallas ’modershanden’,
mä nsklig och gudomlig, och den moderliga handens funktion i gudsrelationen.
Det dä rpå fö ljande kapitlet placerar ”kniven i handen” på bå de jaget
och Gud: vå rd eller vå ld? Eller bå da? Med bö rjan i dikten ”Tag mot det”
(1940) och avslutning med dikten ”Envis potatis” (1996) behandlar jag
olika gestaltningar av processer fö r att nå ett inre och ta hand om det. Utblickar gö rs till andra dikter så som ”Sjä lvporträ tt” och ”Fiskrenserskan”
(bå da 1949) samt ”Stubben” (1975) och ”Januari” (1996).

4a. ”mödrarnas ångest”

Den fyrdelade diktsviten ”Avsked i krig” samt dikterna ”Aftonbö n”
och ”Nattlig psalm” ä r infogade i den fö rsta avdelningen som har titeln ”Avsked” i von Schoultz tredje diktsamling Eko av ett rop (1945, andra upplagan 1946). 465 Dikterna har en tydlig biografisk bakgrund i fö rfattarens
egna erfarenheter av den andra barnevakueringen frå n Finland under
fortsä ttningskriget. Upplevelserna kommenteras i personliga brev frå n
denna tidsperiod och senare i olika sammanhang. De gestaltas litterä rt i
De sju dagarna (1942) och Längs vattenbrynet (1992).466 Tematiken berö rs ä ven i dikten ”Dö darna”, placerad i avdelningen ”Ett enda liv” i Eko av
464

465
466

Bø-Grønstøl 1985, 1996; Antas 1995, 2000; Mö ller-Sibelius 2007. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria presenterar Sigrid Bø-Grønstøl (1996, s. 515) von Schoultz som den
som introducerar moderskapet och den moderliga omsorgen som ett lyriskt tema i
finlandssvensk modernism. Se ä ven epilogen, Witt-Brattströ m 1996, s. 568, samt Wik
1991. von Schoultz som introduktö r av en inte okomplicerad moderlighet som lyriskt
tema nä mns också i Mazzarella 1985, s. 139 och Stenwall-Albjerg 1992, s. 12.
Avdelningen ”Avsked” bestå r av fö ljande dikter: ”Avsked i krig” I-IV (s. 9–15), ”Gungan”
(s. 16–17), ”Enkla ting” (s. 18–19), ”Aftonbö n” (s. 20–21), ”Nattlig psalm” (s. 22–23).
von Schoultz 1942, avsnitten ”Resa i krig” s. 119–141 och ”Om ä nglar, ä lvor och bombplan” s. 171–186; 1999, s. 126–133; s. 132–133, ur ett brev till Helen af Enehjelm
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ett rop (s. 65-66): ”I julistaden, medan rosenbladen fö ll, / dog jag frå n mina
barn tills en morgon skilde oss å t / och mitt hjä rta var oigenkä nnligt, fruset, av en ä rts storlek. / […] / det kommande kryper som en skugga ö ver
ä ngen / och medan jag mister ä lskar jag outsä gligt.” Att skiljas frå n barnen
ä r fö r jaget ett gradvist dö ende. Personlighetens centrum, hjä rtat, dras
ihop och fryser, likt den torra jorden och frö et i diktsviten ”Hå rd vå r”
(1943)467. Samtidigt nä rmar sig ”en skugga”, krypande som en levande och
kroppslig varelse ”ö ver ä ngen”, och visuellt sedd som en art av mö rker.
Processen gestaltas alltså som taktilt fö rnimbar inne i kroppen och visuellt synlig i en omgivande naturmiljö . På ett liknande sä tt gestaltas diktjagets upplevelser i sviten ”Avsked i krig”, som jag nu ö vergå r till.

Från paradis till öken

Behandlingen av diktsviten ”Avsked i krig” inleds med en granskning av
sinnesfö rnimmelser samlade kring hand- och ljusmotiv samt bibelallusioner.468 Titelordet 'avsked' aviserar att relationer bryts. Hur agerar jaget,
och tilldelas Gud nå gon roll i skeendet?
AVSKED I KRIG
1

467

468

I

Som en genomskinlig skå l
fylld av ä ppelblomsdoft
sjunker dagen i mina hä nder.
Tidigt tar jag emot den på min trappa,

17.9.1944: ”Fick just ett meddelande att Bonniers Litt. Mag. kommer att ta in en diktcykel ”Avsked” som jag skrev de allra jä vligaste dagarna då barnen for, nä stan mina enda
dikter i sommar och betalade med ett fruktansvä rt erfarenhetspris.”
Se vidare 1992, avsnittet ”Kommentar till ett landskap” s. 83–90; 87–88: ”Det var den
sista krigssommaren, det hö ll på att gå illa fö r Finland och i juli kom ordern: alla barn
till Sverige! Det var visserligen frivilligt. Men å tervä xten skulle skyddas. / Frivilligt? /
Fortfarande talar jag inte gä rna om de dagarna. [...] Det finns må nga spå r i dikterna,
svå ra spå r.”
”Hå rd vå r” II (1943, s. 12): ”Inne i mig ä r markens skrik / och slä tternas hå rda pina. /
Regn, regn. Ge regn. / Frä ls oss. Kä llorna sina. / Ond vind biter i kallt hå rt frö . / Innan
det gror ska det dö . // Tjä len gå r ner i vå rt hjä rtas rot. / Slit upp dig himmel. / Ge regn.
Ge bot.”
Sviten ”Avsked i krig” å terges endast delvis i samlingsvolymerna: del III och IV sammanskrivna utan numrering till en helhet i En enda minut (1981, s. 40–41), del III och
IV med numreringen I och II i Alla träd väntar fåglar (1988, s. 66–67) och del IV utan
numrering i Den heliga oron (1997, s. 50). Titeln bibehå lls ofö rä ndrad.

149

5
10

15

17

1
5
9
1
5

10
15

lyfter den upp under hä ggvalvet,
lutar den ner mot konvaljerna,
tar rå d av de viskande stjä rnblommorna,
få ngar lö vså ngarens skygga fladder,
lå ter solen lå ngsamt brä dda den med stillhet
och rå gar den med må sskri ö ver slä tt vatten.
Sedan bä r jag den varsamt ö ver grä set,
mina ö gon tö rs inte slä ppa den:
min ä r skå lens pä rlemortystnad.

Men den ser på mig som en vä n
som barmhä rtigt fö rtiger ett avsked,
som dö ljer sin ö mkan under ett leende
och som i morgon ä r borta.
II

AÅ ngestfull ä r solen mellan å skblå moln
och aldrig lyste kä rleken så svidande:
stjä rnblommornas tudelade kronblad under bjö rkarna,
ormbunkarnas spä da fransar mot skogsdjupet,
få glarnas klagande skratt ö ver lö v som blä ndar,
ljudlö st vaggande minnen runt mina fö tter,
mitt barns ansikte mellan mina hä nder,
ö gonens tappra frå ga
och den sista, brinnande tystnaden.
III

Men fö r mig var ni vä gen, sanningen och livet,
genom er kom vä rmen frå n avlä gsna solar,
ni var speglingen av Gud i grä set
och ö verraskningens stä ndigt nya blomma.

Den morgon vi skildes sjö ng en bofink i bjö rken,
hans pä rlor rann ner lä ngs mina tomma armar,
hans nä bb knackade hå l i de vissna lö ven i mitt brö st,
vindarna drar genom mig, jag har fö rlorat mitt sus.

O havet dä r jag fann er, o moderliga hav.
Stä ndigt och stä ndigt skall jag å tervä nda till detta vatten,
minnena i min hud skall tö rstande dricka sig nya,
vore jag ett trä d, jag skulle strä cka mina drypande rö tter,
vore jag en få gel, jag skulle kasta mig på stranden,
vore jag ett moln, jag skulle tö mma mig i havet,
allt levande utgick ur detta och vandrar bort fö r att dö .
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IV

Lå ngsamt dog jag frå n er, en gå ng, två gå nger, tre gå nger,
på gatan, vid tå get och hemma vid de tomma sä ngarna,
lå ngsamt sjö nk vattnet i de dolda kanalerna
och det blev tyst i mö rkret varifrå n det kommit.
Hur lä nge skall mina slutna ö gon minnas hå rets lukt?
Hur lä nge mina handflator glidet ner mot hakan
ö ver fö lfuktiga ö gon och en sval mun?

Mina hä nder visste allt, i dem bodde vä rmen frå n era huvuden,
min sjä l visste allt, den letade vä gar i skymning
och bö jde undan grä set och visste om få glarna: nä ra.
Detta som rinner undan mig skall jag aldrig mera dricka,
suset i morgonträ na skall jag glö mma och glö mma,
porten till det fö rlorade drar sig tigande bortå t,
inå t mot ö knen, jag ser inte ens ä ngeln,
bara ett brinnande svä rd.

Sedd i sin helhet bö rjar sviten i en paradisisk fö rsommartillvaro dä r allt
ä nnu ä r helt, och slutar i ”ö knen” (IV rad 14). Jagets separation frå n barnen
anknyts explicit till bibelns berä ttelse om utdrivningen av mä nniskan ur
Edens lustgå rd. 469 Hä rigenom få r jagets-moderns fö rlust av barnen lika
stora må tt som mä nniskans fundamentala fö rlust av den omedelbara gemenskapen med Gud. AÄ ven genom anvä ndningen av uttrycket ”vä gen, sanningen och livet”, som inleder den tredje dikten, ges barnen och relationen
till dem en central och livsavgö rande betydelse. Formuleringen citerar Jesus: ”Jag ä r vä gen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom
genom mig.”470 I dikten riktas orden till barnen. Det kan uppfattas som att
jaget ö verfö r funktionen att vara ”vä gen, sanningen och livet”, tolkad som
att vara i livets absoluta centrum och att vara den yttersta och innersta
angelä genheten, till dem. Bibelcitatets fortsä ttning (inte uttalad i dikten), ”ingen kommer till Fadern utom genom mig”, kan anknytas till barnens roll som fö rmedlare å t andra hå llet, frå n Gud till jaget: ”genom er kom
vä rmen frå n avlä gsna solar, / ni var speglingen av Gud i grä set” (III, rad 2–
3). Formuleringen i dikten ligger nä ra uttryckssä ttet i De sju dagarna
(1942), dä r det gudomliga liknas vid ”en vä ldig sol”, vars vä rme mä nniskan
469

470

1 Mos. 3:23-24, ”Och Herren Gud fö rvisade honom ur Edens lustgå rd, fö r att han skulle
bruka jorden, varav han var tagen. Och han drev ut mannen och satte ö ster om Edens
lustgå rd keruberna jä mte det ljungande svä rdets lå gor fö r att bevaka vä gen till livets
trä d.”
Joh. 14:6.
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kan vä lja att ö ppna eller sluta sig fö r.471 I dikten framstä lls jaget, den vuxna
mä nniskan och modern, som mottagare i fö rhå llande till barnen, men formuleras inte som fö rmedlare av ”vä rmen”.
Fö restä llningen om mä nniskan som å terspeglare av Gud innefattas i
kristen skapelsetro i anslutning till den bibliska skapelseberä ttelse dä r
Gud skapar mä nniskan till sin avbild och likhet.472 Flera bibeltexter uppmä rksammar barnet: Barn betraktas som en gå va frå n Gud, Jesus ä gnar
barnen sä rskild uppmä rksamhet infö r de vuxna lä rjungarna, den som tar
emot ett barn tar emot honom, och barnen har en sä rstä llning i ”himmelriket”. 473 Vidare fokuseras flera av de kä nda bibeltexterna fö r julhelgen
kring barnet som ä r Guds son. I julså nger fö r barn skapas en sä rskild anknytning mellan ’barnet i krubban’ och barnen som sjunger.474 Formuleringen av barnens stä llning i ”Avsked i krig” ä r emellertid avsevä rt mera
radikal. Citatet frå n evangeliet fungerar som en fö rstä rkning av den
mä nskliga relationens centrala vä rde fö r jagets existens. Som framgå r av
kapitlet ”Vidrö rd, berö rd” anvä nds ett citat av Augustinus på ett liknande
sä tt i dikten ”Vä ntan” (1949). Jag å terkommer till denna form av intertextualitet lä ngre fram under mellanrubriken ”Gud decentrerad”.
Genom sviten ”Avsked i krig” som helhet gestaltas den fö rä ndring som
avskedet innebä r genom fö rä ndringar i jagets sinnesfö rnimmelser. Tydligast sker det i de visuella och auditiva elementen. De blir gradvis fä rre genom hela diktsviten, och fö rä ndras dessutom till nå got som upplevs negativt och starkt fysiskt. Jä msides med att seendet begrä nsas fö rstä rks nä mligen de taktila elementen. Dessa fö rä ndras frå n svalka till hetta och frå n
varsamt berö rande till smä rta. Ytterligare kan noteras, att dofter anges
och aktualiseras endast i den fö rsta och den fjä rde dikten. I bö rjan av dik471
472

473
474

von Schoultz 1942, s. 170. Citatet ges i sin helhet i avsnittet ”Jag tror på ljus” i kapitlet ”Formande”.
1 Mos. 1:26-27. Se vidare 2 Kor. 3:18, ”vi alla som med avhö ljt ansikte å terspegla Herrens hä rlighet, vi fö rvandlas till hans avbilder, i det vi stiger frå n den ena hä rligheten
till den andra, så som nä r den Herre verkar, som sjä lv ä r ande.” I Hebr. 1:3 beskrivs
Kristus som Guds ”hä rlighets å tersken och hans vä sens avbild”. Visheten skildras i Salomos vishet 7:26 (Bibel 2000): ”Hon ä r ett å tersken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet.”
Ps. 127, 128; Matt. 18:1–5, 19:13–15, 21:12–17; Mark. 9:33-37, 10:13–16; Luk. 9:46–
48, 18:15–17.
Jes. 9:1–7, Matt. 1:18-2:12, Luk. 2:1–20;
ASPs 1925, nr 99 ”Ett barn ä r fö tt på denna dag”, 162 ”Kä re Jesu, dina små ” (text: ”L.
S.”, Lina Sandell), 358 ”Nä r juldagsmorgon glimmar”, 361 ”Hä r komma, Jesus, dina små ”
(text: ”H. A. Brorson”).
Se ä ven von Schoultz 1942, s. 14–16. I denna inledande text med titeln ”Det begav
sig” (s. 11–16) som har utelä mnats ur senare utgå vor upprä ttas en relation mellan två
nyfö rlö sta kvinnor i julnatten, berä ttelsens ”kvinna”, ”hon”, som kan ses som jagets representant, och ’legendens’ visuellt och fysiskt gestaltade ”kvinna”, igenkä nnbar som
jungfru Maria.
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ten sker det genom allt det som blommar i diktjagets omgivning, ”ä ppelblomsdoft”, hä gg och liljekonvaljer. I slutet ä r doften endast ett minne av
barnen, ”hå rets lukt”, en doft på vä g in i glö mskan liksom barnen har anträ tt vä gen bort frå n diktjaget. I fö ljande underavsnitt granskar jag sinnesfö rnimmelsernas fö rä ndringar mera detaljerat.
Se, höra, känna

I det synestetiska ordet ”pä rlemortystnad” i den fö rsta dikten kombineras
det visuella och auditiva. Det som ö gat ser ä r milt och genomskinligt ljust,
det som ö rat hö r ä r tystnad. Det ljusa och vita aktualiseras vidare i ä ppelblom, hä gg, liljekonvaljer, stjä rnblommor och må sar. Solen fö rbinds
med ”stillhet” och må sarnas skri med ”slä tt vatten”, en formulering som
innefattar bå de visuella och taktila fö rnimmelser. Gestaltningen av en levande, rö rlig stillhet i jagets omgivning fö rstä rks av uttryck fö r dä mpade
och mjuka ljud: ”viskande”, ”lö vså ngarens skygga fladder”. Taktila fö rnimmelser gestaltas prä glade av varsamhet i hur jaget bä r dagen som en skå l
i sina hä nder och i kroppens rö relser, lyftande och sä nkande, gå ende ”ö ver
grä set”. Solen ges rollen av ett subjekt som delar de kroppsliga handlingarna nä r den fyller dagens skå l till brä dden. Genom att jaget erfar att skå len som ett besjä lat subjekt ser på henne ”som en vä n / som barmhä rtigt
fö rtiger ett avsked” få r ä ven tigandet ett drag av mildhet. Jaget som ”tar
rå d av stjä rnblommorna” och behö ver tingens (eller dagens, tillvarons)
medkä nsla och barmhä rtighet ingå r i en tillvaro av obruten delaktighet
och kommunikation med naturen, och liknar dä rmed jaget i ”Det svå raste”
II.475 Den avslutande delen (rad 14–17) av den fö rsta dikten i ”Avsked i krig”
inleds med ett illavarslande ”Men” som fullfö ljs i det sista ordet, ”borta”.
I den andra dikten kan man se separationen fö rebå dad av att starka
kontraster skapas mellan ljuset och det mö rker som introduceras på den
fö rsta raden: ”AÅ ngestfull ä r solen mellan å skblå moln”. Ljus och mö rker
skiljs å t och fö rstä rks. Mot skogsdunklet framträ der ormbunkens ljusa
blad; det unga och spä da kan också fö rbindas med barnen, och den mö rka
skogen med de okä nda faror som kan hota dem i den tillvaro som ä r och i
den som nalkas. Ljuset gestaltas inte lä ngre milt utan blä ndande och svidande. Samtidigt ä r det ”kä rleken” som lyser och svider. Genom upprä kningen efter kolontecknet kommer jagets kä rlek att omfatta allt som
nä mns i de fö ljande raderna (r. 3–9). Samtidigt stå r de som subjekt som
sjä lva lyser av kä rlek, men nu så att det gö r ont i diktjaget. Det auditiva ä r
skarpt och motsä gelsefullt som ”klagande skratt”, och kontrasteras mot en
ljudlö shet (rad 5–6, 8–9) som ä r annorlunda ä n stillheten i den fö rsta dikten. Liksom solen mellan å skmolnen kan denna ljudlö shet vara fylld av
475

Se ä ven Antas 2000, s. 69, om Ansas kommunikation med tingen och naturen.
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outtalad men synlig å ngest. Nä r en avgö rande frå ga stä lls (rad 8) sker det
med en tyst blick, och tystnaden fö rstä rks i slutraden genom att vara ”den
sista”, definitiv och slutgiltig, och ”brinnande”, fö rbunden med eld, brand
och hetta. Som ett bå de visuellt och taktilt element – och auditivt genom
hö randets motpol i tystnad – aktualiserar verbet ’brinna’ fysiskt fö rnimbar
smä rta. Taktila fö rnimmelser fö rmedlas också genom att jaget erfar minnen som berö ring, nå got som vaggar och rö r sig (likt grä s eller vatten) nere
kring fö tterna, samt i mö tet mellan jagets och barnets kropp och hud nä r
jaget hå ller barnets ansikte i sina hä nder (rad 6–7). Ansiktet hos barnet
som med en formulering i den fö ljande dikten har varit ”speglingen av Gud”
hå lls ”mellan” diktjagets hä nder och delar dä rmed solens position ”mellan”
de mö rka molnen fyllda av jagets å ngest.
I den tredje dikten ä r endast ”speglingen” (rad 3) direkt anknuten till
seendet. Solen, i den fö rsta dikten gestaltad som en bundsfö rvant till jaget,
ges i den tredje dikten utrymme endast i den fö rsta strofen. Avstå ndet till
solen fö rdubblas genom pluralformen och adjektivet: Den ä r en av må nga,
och alla ä r de ”avlä gsna”. Barnens roll som fö rmedlare eller ersä ttare fö r
det gudomliga i relation till jaget berö rdes kort i bö rjan av analysen. Hä r
kan tillä ggas att de också fö rmedlar mellan hö gt och lå gt: Kombinationen
av ”Gud” och ”solar” bildar ett hö gt belä get och stort motiv, som genom
barnen tas ner i det lå ga, ”i grä set”, jagets hemvist i det som ä r litet, jordfö rbundet och nä ra. Barnens fö rmedlarroll kan ses som inkarnerande genom att de har gett ”vä rmen” och ”speglingen”, alltså en gudsnä rvaro i taktil och visuell form. Dä rmed behö ver den kraftiga fö rstä rkningen av jagets
relation till barnen i tillä mpningen av uttrycket ”vä gen, sanningen och livet” inte nö dvä ndigtvis fö rstå s som en fullstä ndig ersä ttning av en gudsrelation, utan som en fö rstä rkning av inkarnationens nö dvä ndighet. Om
gudomens – eller livets, tillvarons, kosmos – vä rme, i bemä rkelsen kä rlek,
glä dje och ”ö verraskningens alltid nya blomma”, inte lä ngre kan fö rverkligas i diktjagets fysiskt nä ra relation till barnen så ä r den utom rä ckhå ll.
Likaså , om jaget inte lä ngre kan se Gud speglad i grä set genom barnen, ä r
Guds nä rvaro fullstä ndigt utom synhå ll.
Den andra delen – och bara den – av den tredje dikten ä gnas auditiva
element. De tas in genom bofinken som ”sjö ng” (rad 5) samt ett ”sus” (rad
8). De fö rminskas ytterligare genom att bofinksså ngen efter att ha introducerats som auditiv dä refter kä nns lä ngs armarna och i brö stet, och få gelnä bben agerar kroppsligt genom att ’knacka hå l’ tills jaget ä r urholkat
och ’suset’ gå r fö rlorat, som i ett avlö vat trä d – en bild som aktualiseras i
formuleringen av jagets inre som ett utrymme fö r ”de vissna lö ven”.
Medan uttrycken fö r seende och hö rande fö rminskas, anvä nds uttryck
fö r hudens och kroppens fö rnimmelser genomgå ende. Solarna har
gett ”vä rmen” (rad 2), och bå de bofinksså ngen och tomheten ä r framfö r
allt nå got som kä nns fysiskt (rad 6–8). Minnena finns i jagets ”hud”, och
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de ”skall tö rstande dricka” (rad 11). Den aktivitet som anknyts till de olika
rollbilderna fö r jaget, ”trä d”, ”få gel” och ”moln”, ä r fysiskt fö rnimbara och
kraftiga, nedå triktade rö relser (rad 12–14), ”strä cka mina drypande rö tter”, ”kasta mig på stranden”, ”tö mma mig”.
Vattnets element som har funnits i bakgrunden i de två fö rsta dikterna
ä r centralt i den tredje dikten. Det vä xer frå n få gelså ngen liknad vid rinnande pä rlor till ett ”hav”, som genom anknytningarna till en allomfattande moderlighet, kapaciteten att slä cka tö rst samt funktionen som må l
fö r jagets rö relser framstå r som den oundgä ngliga livsfö rutsä ttningen, ett
urhav. Den brutna nä rheten till livskä llorna framhå lls genom den motsatta
rö relsen, ”vandrar bort fö r att dö ”. Nä r diktjaget har skilts frå n barnen
vä xer avstå ndet till livets utflö den i ”Gud”, sol och vatten.
I den fjä rde strofen placeras diktjaget in i stads- och inomhusmiljö (rad
2), vilket på ett konkret plan bekrä ftar att den naturfö rankrade fö rbindelsen med livskä llorna har brutits. Bå de solen och suset ä r borta: ”det blev
tyst i mö rkret”. Jaget minns, men inte klar dag eller så ng, utan ”skymning”
och ”få glarna: nä ra”. Dessa uttryck kan ä ven anknytas till det dä mpade i
den visuella och auditiva fö rnimmelsen i den fö rsta dikten. Dä r dagen/skå len i den fö rsta dikten ä r ett subjekt som ä r en ”vä n” som tiger av medö mkan, framträ der i den fjä rde dikten ”porten” som ett subjekt som ”drar sig
tigande bortå t”, medan jaget finner sig utestä ngt och ö vergivet. 476 Jaget
ser ”inte ens ä ngeln, / bara ett brinnande svä rd”. Det ”brinnande” svä rdet
ä r det enda som å terstå r av elementen av sol, ljus och eld, och det aktiva
tigandet det enda som ä r kvar av ljuden och tystnaden. Seendet fö rä ndras
på motsvarande sä tt genom diktsviten. I den fö rsta dikten ser jaget oavvä nt på skå len i hä nderna (”mina ö gon tö rs inte slä ppa den”), och den ”ser”
på henne ”som en vä n”. Betraktandet har ett drag av ö msesidighet. Det ä r
ä ven tydligt i den andra dikten, dä r jaget hå ller om barnets ansikte
och ”ö gonens tappra frå ga” stä lls. Den tredje dikten inleds med formuleringen av barnen som ”speglingen av Gud i grä set”. Genom dem har jaget
kunnat se en å terspegling av Gud sjä lv. I den fjä rde dikten ä r ö gonen ”slutna” fö r att ”minnas”, men inte nå got visuellt utan ”hå rets lukt”. Det
enda som jaget nu ”ser” ä r det brinnande svä rdet som hindrar ett å terinträ de i paradiset. Blä ndande och brä nnande eld stä lls i skarp kontrast till
svitens genomgå ende element av vatten och mjuk berö ring.
Denna granskning av sinnesfö rnimmelser i diktsviten lyfter fram hur
den tidigare nä mnda fö rä ndringen gestaltas: Seendet begrä nsas, visuella
och auditiva element blir fä rre, och de fö rä ndras till nå got som upplevs
negativt. Samtidigt fö rstä rks de taktila elementen. I den fjä rde dikten an476

I den fö rsta dikten i sviten ”Hå rd vå r” (von Schoultz 1943, s. 11–12) formuleras tigandet som en aktiv handling hos jagets gudomliga motpart.
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knyts de framfö r allt till diktjagets hä nder, som minns ”glidet ner mot hakan”, ”fö lfuktiga ö gon och en sval mun”, ”vä rmen frå n era huvuden” (rad 6–
8). Lä tt berö ring, fukt, svalka och vä rme – liknande element ingå r också
i ”Det svå raste” II. Hä nderna besjä las i och med att de hä rbä rgerar minne
och kunskap, de ”visste allt” (rad 8). De fö rbinds tä tt med jagets sjä l genom
att också den ”visste allt” (rad 9), och sjä len få r kropp genom att ”den letade vä gar”, ”och bö jde undan grä set” (rad 9, 10). Hä nder, hud och sjä l ä r
oupplö sligt fö rbundna med varandra hos diktens jag, och de delar samma
djupa kunskap.
AÄ ven vattnets element, som framträ der i olika variationer genom hela
sviten, anknyts framfö r allt till kä nseln. Tomheten och saknaden som skilsmä ssan frå n barnen innebä r gestaltas med hjä lp av uttryck fö r vatten som
berö vas jaget.477 Tydligast sker detta i den fjä rde dikten (rad 3): ”lå ngsamt
sjö nk vattnet i de dolda kanalerna”. Rollen som subjekt tilldelas ”vattnet”.
Rö relserna bort frå n jaget fortsä tter som vatten som ”rinner undan” (rad
11) och i ”porten till det fö rlorade” som ”drar sig tigande bortå t”. De verb
som kopplas till jagets nusituation anger dö d, nå got fö r alltid fö rlorat,
glö mska och ett begrä nsat seende (rad 1 ”dog”; fö rstä rkning genom upprepningarna i rad 1–2, rad 11 ”aldrig mera dricka”, rad 12 ”glö mma och
glö mma”, rad 14–15 ”ser inte ens”, ”bara”). Som den sista mö jliga sinnesfö rnimmelsen framstå r ö gats och hudens smä rta, ”bara ett brinnande
svä rd”.
Jaget utestängt

Genom den avslutande allusionen på utdrivningen ur Edens lustgå rd
framstå r sommartillvaron med barnen fö re avskedet som en paradistillvaro, och skilsmä ssan få r existentiell rä ckvidd. I dikten agerar emellertid
ingen gudom som fö rvisar mä nniskorna ur lustgå rden. Det ä r ”porten till
det fö rlorade” som uppträ der som ett aktivt och fysiskt rö rligt subjekt genom att den ”drar sig tigande bortå t”.478 Inte ens ”ä ngeln” kan urskiljas,
bara svä rdet. Hä r kan noteras, att ordet ’port’ inte anvä nds i bibeltexten.
477

478

Vattnet ingå r i ett omfattande motivfä lt i von Schoultz lyrik. Det stå r genomgå ende –
om ä n inte undantagslö st – fö r kroppsligt och andligt liv, livskraft, friskhet, kreativitet
och liknande. Se t.ex. dikterna ”Hå rd vå r III” (1943, s. 13), ”Samaritiskan” (1949, s. 45–
47), ”Rummet vid floden” (1952, s. 88–89), ”Inte fordrar jag” (1959, s. 61), ”Brunnen”
(1956, s. 11), ”Katakomb” (1963, s. 56), ”Efter radionyheterna” (1994, s. 24). Se ä ven
avsnittet om svalka i kapitlet ”Slä ppa taget”.
En liknande men lä tt humoristiskt fä rgad gestaltning av ett tigande avsked, upplevt
som en irreversibel fö rvisning, anvä nds i Ansa och samvetet, von Schoultz 1954, s.
19: ”Senare fö rstod hon innebö rden i detta: bort. Det korta ö gonblicket medan hon
bars ö ver tambursgolvet kom att betyda en evighet och en outslitlig syn: i en klunga
lä ngst bort i vrå n stod hela ö vermakten fö rsamlad, stora och stö rre, med pappa i mitten. Alla vinkade. Lå ngsamt, hö gtidligt. Utan ett ord. Detta vara oå terkalleligt: Ansa
skulle bort.”
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Dä r ä r det ”vä gen till livets trä d” som bevakas av ”keruberna jä mte det
ljungande svä rdets lå gor”. Fö restä llningen om en ’paradisets port’ ä r emellertid allmä nt spridd. I bildframstä llningar kan bå de lustgå rden och himmelriket fö rses med portar.479 I bibeln anvä nds uttrycket ’himmelens port’
i berä ttelsen om Jakobs drö m.480 Ordet ’port’ anvä nds i olika funktioner
och skiftande sammanhang i bibliska texter. Passager frå n exempelvis
Psaltaren, Matteusevangeliet och Uppenbarelseboken kan associeras med
fö restä llningen om en port till himmelriket, men så vitt jag har sett anvä nds ordet inte med avseende på Edens lustgå rd.481 På motsvarande sä tt
varieras bruket i kristen psalm- och så ngdiktning. Perspektivet ö ppnas
inte bakå t mot utdrivningen ur lustgå rden utan framå t mot ett kommande
himmelrike.482 I von Schoultz diktsvit ”De fö rdö mda” (1943) anvä nds bilden av porten i samband med tematiken kring religiö st utanfö rskap i den
tredje dikten: ”OÖmheten bor hos de fö rdö mda, / hos dem som hö rt portarna slå igen till de rä ttfä rdigas gå rdar.”483 I den fjä rde dikten i ”Avsked i
krig” kan valet av ordet ’port’ ses som en fö rstä rkning av den utestä ngande
479
480
481

482

483

Ett exempel utgö rs av de medeltida vä ggmå lningarna i Esbo domkyrka, skildrade i von
Schoultz kantat ”Vingarnas valv” 1958. Drake 1958, s. 94–95.
1 Mos. 28:17: ”Och han betogs av fruktan och sade: ’Detta må ste vara en helig plats;
hä r bor fö rvisso Gud, och hä r ä r himmelens port’.”
Se t.ex. Ps. 100:4 ”Gå n in i hans portar med tacksä gelse, i hans gå rdar med lov”; Ps.
118:19–20 ”OÖ ppnen fö r mig rä ttfä rdighetens portar; jag vill gå in genom dem och
tacka Herren. Detta ä r Herrens port, de rä ttfä rdiga skola gå in genom den”; Matt. 7:1314 ”Gå n in genom den trå nga porten. Ty vid och bred ä r den vä g som leder till fö rdä rvet,
och må nga ä ro de som gå fram på den; och den port ä r trå ng, och den vä g ä r smal, som
leder till livet, och få ä ro de som finna den”; det himmelska Jerusalem med tolv portar,
Upp. 21:21 ”Och de tolv portarna utgjordes av tolv pä rlor; var sä rskild port utgjordes
av en enda pä rla. Och stadens gata var av rent guld, likt genomskinligt glas”; Upp.
22:14 ”Saliga ä ro de som två sina klä der fö r att få rä tt att ä ta av livets trä d och att gå in
i staden genom dess portar.”
Se t.ex. en barnså ng i ASPs 1925, nr 172 (”Ira D. Sankey”) ”Jesus har mig liten kä r”, strof
2: ”Han, som allt fö r mig har gjort och mig ö ppnat himlens port, Han vill ock frå n synd
mig två , Att hans barn dä rin må gå . Ja, Jesus har mig kä r, Ja, Jesus har mig kä r, Ja, Jesus
har mig kä r, Av bibeln jag det lä r”;
Psb 1886, nr 314:1 (Psb 1986, nr 410: text Olof Kolmodin 1742), ”Gå varsamt, min
kristen, giv akt på din gå ng! Den vä gen ä r smal och den porten ä r trå ng, Som fö rer till
livet; ty ä ro de få , Som kunna den finna och vilja den gå .”
Se vidare Psb 1886, nr 500 (Psb 1986, nr 569: text J. M. Meyfart 1626, C. A. Toré n
1867) ”Jerusalem, du Herrens nya stad”, strof 2 och ASPs 1925, nr 88:2 ”Var hä lsad du,
Guds underskö na borg; Lå t upp din nå deport! Så frö jdefull jag gå r frå n jordens sorg
Till denna sä lla ort.”
von Schoultz 1943, s. 80. Ordet ’port’ å terfinns också i dikten ”Hotad sjukhuspark”
(1952, s. 26–27), men har dä r en annan funktion. Trots att porten ä r stä ngd ä r den
snarare en hemlighetsfull ö ppning ä n ett utestä ngande hinder. Den sista strofen lyder: ”Sluttningen mot den hemliga porten / bä r eviga almar: / nu, i gå r och alltid / skall
den lyfta en allé av fö rtrö stan: / få nga stjä rnor / i drypande novemberkronor / fö lja
oss bort / mot det jordtunga planket / mot dess gå tfulla lilla svarta port: // en annan
art av liv.”
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funktionen. Genom portens aktiva tigande och rö relse bort framstå r jagpersonen stillastå ende och ofö rmö gen att tala men ä ven utan skuld, inte
utdriven på grund av nå got brott mot Guds vilja utan hjä lplö st berö vad ”det fö rlorade”.
En detalj som också kan uppmä rksammas ä r att bibeltexten anger ’keruber’ i pluralis. I dikten anvä nds singularisform och det mindre specifika
ordet ’ä ngel’. Detta motsvarar vissa bildframstä llningar av utdrivningen ur
lustgå rden, exempelvis Gustave Doré s bibelillustration. Mot bakgrunden
av bibeltexten och bildframstä llningar av den framstå r det individuella
och personliga perspektivet i dikten tydligt. Singularisformen fö r ”ä ngeln”
i dikten fö rstä rker det individuella i skeendet och ensamheten hos diktens
jag.
Mö jligen kan man tolka det att jaget ”inte ens” kan se ä ngeln utan bara
svä rdet som ett uttryck fö r att jaget upplever en total gudsfrå nvaro – barnen ä r borta, jaget ä r trasigt, vattnet sjunker undan (”inå t mot ö knen” kan
också fö rstå s som en rö relse in mot jagets vissna och fö rtorkade inre), och
hä r finns inte ens en ä ngel att se eller en gudom att relatera till i kamp,
protest eller bö n, utan bara detta ”brinnande svä rd”. Svä rdet innebä r, i enlighet med bibeltexten, att vä gen tillbaka ä r stä ngd, men denna funktion
fö rstä rks ytterligare av att det ä r barnen som har varit ”vä gen” (III rad 1)
fö r jaget. Som vapen implicerar svä rdet vå ld och smä rta, och kan dessutom
fungera som en metonymi fö r kriget som skrivs in i svitens titel.484 AÄ ven
en annan bibeltext kan tas in i diskussionen, nä mligen berä ttelsen om Simeons ord till Maria nä r barnet Jesus bä rs fram i templet: ”Ja, också genom
din sjä l skall ett svä rd gå ”.485 Svä rdet genom sjä len har i kristen tradition
tolkats som Marias smä rtsamma erfarenhet att fö rlora det barn hon fö tt.
Tematiken och bibeltexten vä vs in i den sena femdelade diktsviten ”Svä rdet” (1989), som jag å terkommer till lä ngre fram.
I avslutningen av den fjä rde dikten i ”Avsked i krig” ges jaget rollen av
mä nniskan utanfö r paradiset, som i diktens perspektiv ä r fö r alltid fö rlorat. Jä mfö relsen med ä ldre dikter har visat att element som anvä nds hä r
också fö rekommer i ä ldre dikter som gestaltar ett utanfö rskap i fö rhå llande till Gud, så som tigandet och det torra i ”Hå rd vå r” (I, II, 1943) och
porten i ”De fö rdö mda” (III, 1943).
Diktens jag uttrycker en intensiv sorg och saknad, men inte (som
i ”Hå rd vå r” 1943) i vrede eller protest – å tminstone inte direkt. En antydan om en indirekt protest mot Gud kan mö jligen uppfattas i formuleringen av relationen till barnen som en ersä ttare fö r en guds- eller kristusrelation, men som jag tidigare framfö rde kan barnens funktion också fö rstå s som en nö dvä ndig inkarnation av en gudsnä rvaro. Dikten frå gar inte
484
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Se Jes. 51:19, ”Hä r ä r fö rö delse och fö rstö ring, hunger och svä rd.”
Luk. 2:35.
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heller efter orsaker till det som sker. Perspektivet ä r avsmalnat liksom i
reduceringen av visuella element och synfä lt, och fokuserat i den smä rtsamma upplevelsen på samma sä tt som det brinnande svä rdet dominerar
jagets synfä lt nä r dikten avslutas. Men diktens jag tycks veta att ”ä ngeln”
stå r dä r, och den som i den bibliska intertexten har gett honom (eller dem)
uppdraget ä r Gud.

Gud decentrerad

Granskningen av diktsviten ”Avsked i krig” har visat ett diktjag med varsamma, kä nnande och vetande hä nder. Huden bildar kontaktyta till barnen och den omgivande livsmiljö n. De visuella sinnesfö rnimmelserna gå r
frå n det milda, varsamma ljuset till det smä rtsamt blä ndande. Frå n svalt,
fuktigt, mjukt och varmt ö vergå r hudens fö rnimmelser till det brä nnheta,
torra och hå rda.
Gud framstå r som dold men speglad i barnen, och implicit som en dold
skapare av allt det liv som jaget ä r infogat i. Kanske Gud också ä r dold som
fö rdrivaren ur lustgå rden? Genom allusionen på bibeltexten om utdrivningen aktualiseras en aktivare roll fö r Gud, ä ven om den inte utsä gs i
diktsviten. Anknytningen till det bibliska sammanhanget kan ses som en
fö rstä rkning av uttrycket fö r diktjagets situation, men också som det uttalande jagets tolkning av den.486 I det senare fallet anvä nds bibeltexten som
livstolkning. Element ur det kristna traditionsmaterialet anvä nds alltså fö r
att bå de tolka och uttrycka diktjagets situation.
I diktjagets relation till Gud ges relationen till barnen en avgö rande roll.
Barnen kan uppfattas som de frä msta, till och med de enda, men å tminstone som de nö dvä ndiga fö rmedlarna av Guds nä rvaro. Genom att
486

Jfr von Schoultz 1973, s. 64 i kapitlet ”Donauwellen”, dä r samma bibeltext aktualiseras
om ä n med ett annat tonfall och en annan iscensä ttning. Ansa upplever ett svidande
socialt nederlag nä r hon å ker omkull på den lokala skridskobanan, och haltar
bort: ”Och banan var bakom henne och syntes inte mer. Men den hö rdes, musiken frå n
lustgå rden sedan Eva drivits ut i kalla ö knen.”
En snart fö rgå ngen tillvaro i lustgå rden skrivs in i dikter så som ”Lustgå rden” (två
separata dikter, 1945, s. 78–79, och 1963, s. 17) och ”Femtonhundra” (1994, s. 56).
Den fö rstnä mnda ingå r liksom den tidigare nä mnda dikten ”Dö darna” i avdelningen ”Ett enda liv” i Eko av ett rop. Den inleds med ett konstaterande ö ver två rader: ”Olyckorna mognar lå ngsamt / som tunga blå pä ron i livets trä d.” Jaget delar tillvaron med sin ”ä lskade”: ”[…] / Min ä lskade, lå t oss sitta under trä det, / under aningar
som rö r sig i darrande lö v. / AÄ nnu kä nner vi grä sen mot vå ra hä nder / och het sol
strö mmar mot vå ra bara knä n. / Min ä lskade, lå t oss ha fö rtroende fö r det som kommer / medan lustgå rden hå ller andan i en brinnande minut. / Luta ditt huvud mot mig,
nä ra o nä ra: / fullbordan mognar nattblå i livets trä d.” Gestaltningen visar flera likheter med ”Avsked i krig”: den somriga naturmiljö n, de taktila fö rnimmelserna i hä nder, hud och fysisk nä rhet, det ”brinnande”, hä r i en (sista) ”brinnande minut”; jfr ”den
sista, brinnande tystnaden” (II, rad 9) och det ”brinnande” svä rdet (IV, rad 15).
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diktjaget har erfarit barnen som inkarnationer eller manifestationer av
Guds nä rvaro få r skilsmä ssan frå n dem drag av gudsö vergivenhet. Hä r kan
man se en likhet med dikten ”Ensamt fö nster i maj” (1940), dä r en mä nsklig relation jä mfö rs med en gudsrelation.487
Tanken att barnen representerar Jesus Kristus och den som har sä nt
honom, alltså Gud, ä r enligt bibelforskaren Judith M. Gundry-Volf den mest
radikala i det som Jesus sä ger om barnen, och ä ven den som har uppmä rksammats minst i teologisk reflektion.488 Gundry-Volf anser dock att barnet
som representant fö r Kristus i det bibliska textsammanhanget ska fö rstå s
som en svag, ö dmjuk och lidande gestalt i behov av det vä lkomnande, vå rdande mottagandet. Den roll som tillskrivs barnen i von Schoultz dikt,
att ’spegla Gud i grä set’, visar snarare styrka och glä dje. Uttrycket att
vara ’vä gen, sanningen och livet’ ä r också mycket kraftfullt. Ett uttryckssä tt som ligger nä rmare von Schoultz dikt å terfinns i feministteologi, med
pastoralteologen Bonnie J. Miller-McLemores ord: ”Children are named
gifts of God that promise delight, bewilderment, and enlightenment.”489
Vidare framhå ller Miller-McLemore att feministteologisk reflektion kring
barnet bä rs av ö vertygelsen att det gudomliga manifesterar sig i det jordiskt vardagliga.490 Frå n ett annat hå ll, det vill sä ga med utgå ngspunkt i
trinitets- och inkarnationsteologi, framhå ller Vigen Guroian att barndom
och barnaskap innefattas i den gudomliga treenigheten och ä r kä nnetecknande fö r Gud. Barndom, att vara barn, ä r djupt gudomligt och dä rfö r ä ven
djupt mä nskligt i mä nniskan skapad till Guds avbild. Hos barn kan kapaciteten till relation och kommunikation med Gud dessutom vara mera
omedelbar ä n hos vuxna.491 ”Med ä nglar umgå s de fö rtroligt”, skriver von
Schoultz om barnen i De sju dagarna; det fö rtroliga umgä nget gä ller också
hela naturen.492 Skildringen som helhet fö rmedlar en uppfattning att barnen och barndomen ä r unika och vä rdefulla. I bakgrunden kan finnas inflytelser frå n må nga hå ll: kristendom i olika utformningar, samtidens
barnpsykologi, Ellen Key, uppfattningar frå n upplysningstiden och romantiken. I frå ga om diktsviten ”Avsked i krig” kvarstå r iakttagelsen att den
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Se kapitlet ”Vidrö rd, berö rd”.
Mark. 9:36-37 ”Och han tog ett barn och stä llde det mitt ibland dem; sedan tog han det
upp i famnen och sade till dem: ’Den som tager emot ett så dant barn i mitt namn, han
tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager icke emot mig, utan honom
som har sä nt mig.’” Gundry-Volf 2001, s. 36, 43–46, 59–60.
Miller-McLemore 2001, s. 464. Feministteologin presenteras nä rmare lä ngre fram i
detta kapitel.
”Feminist reflection on children embodies the theological conviction that the divine
manifests itself in the mundane and that genuine liberation must occur in the most
commonplace of places – in the embodied life of the child.” Miller-McLemore 2001, s.
472. Hä r anvä nds alltså inte begreppet ’inkarnation’, utan ’manifestation’.
Guroian 2008, s. 113–114, 118–119.
von Schoultz 1942, s. 167–172, citat s. 167.
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hö ga vä rderingen av barnen formuleras så att relationen till kristen tradition samtidigt utsä gs och gö rs ambivalent.
Infö r dikter som på olika sä tt decentrerar Gud stä lls man som lä sare
och uttolkare infö r frå gan om denna manö ver innebä r att Gud detroniseras och ersä tts eller om den kan ses som ett uttryck fö r inkarnationens och
konkretionens absoluta nö dvä ndighet.
Decentreringen kan i von Schoultz lyrik utformas genom att teologiskt
pregnanta citat anvä nds fö r att syfta på mä nniskor i stä llet fö r Gud, som
hä r i ”Avsked i krig” och i den tidigare nä mnda dikten ”Vä ntan” (1949; se
kapitlet ”Vidrö rd, berö rd”). Den kan också ske genom att diktjaget vä ger
Gud och mä nniska mot varandra och avgö r jä mfö relsen till mä nniskans
fö rdel, som i ”Ensamt fö nster i maj” (1943). I dikten ”Januari” (1996; se
avsnittet ”Med kniven i handen”) framträ der ett tillvä gagå ngssä tt dä r ett
ting få r ö verta eller dela mä nniskans roll som subjekt, nå got som kan ses
som en decentrering av mä nniskan. 493 En motsvarande decentrering av
Gud syns i dikter dä r bö nens tilltal riktas direkt till det som diktjaget ber
om, så som till brö det i ”Bö n” (1943) och ”Enkla ting” (1945) eller vattnet
i ”Efter radionyheterna” (1994). 494 Apostroferingen av brö d och vatten
kan visserligen tolkas som indirekta hä nvä ndelser till en implicerad gudom, men ambivalensen i texten kvarstå r. Ett alternativt tilltal formuleras
också i den sista strofen i den tidiga dikten ”De dagarna” (1943), efter fyra
strofer som gestaltar nö dtid och krig: ”Och somliga bland folket bad till
hedniska gudar, / somliga till de kristnas gud, han som bor i kyrkor, / men
493
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Mö ller-Sibelius anvä nder termen ’decentrering’ enbart om mä nniskan. Frå gan om decentrering av Gud ä r inte aktuell i hennes undersö kning. Se vidare i kapitlet ”Med kniven i handen”, dikten ”Januari”.
”Bö n” [1] (1943, s. 14–15): ”Brö d, drö j kvar mellan mina hä nder. / Skä nk livets vä rme,
du gudomligt givmilda, / och lå t mig luta min kind mot din skrovliga bark, / trofasta
brö d. // Hur lyckliga ä r icke dina bruna dofter: / sä d som sö tmat i sol, mö rk ria, kornrassel. / Blod rann dig till ur jordens innandö men, / blossande brö d. // Hedniska kvinnor formade dig under besvä rjelser / och kristna kors slog ring om ditt heliga lä ger: /
mö rka vapen strä cktes infö r ditt ö ga, / mä nskornas brö d. // Vö rdade brö d, du som så g
ä tternas ursprung, / du, fö dd ur mull och begraven i mull och fö dd igen, / ö vergiv oss
icke på den yttersta dagen, / barmhä rtiga brö d.”
Se ä ven den andra strofen i ”Enkla ting” (1945, s. 18–19): ”Vad enkla ting ä r underbara. / Mitt brö d. På nytt och om igen / sluter jag handen om dig, brö d, / din mö rka
innerlighet. Spara / ditt leende, trofasta vä n, / in i min allra sista nö d.” De två andra
stroferna ä gnas jagets ”bä dd” och ”eld”, men dessa omtalas i tredje person singularis.
”Efter radionyheterna” (1994, s. 24): ”Inne i mitt svala rena badrum / tappar jag
vatten men fö rsiktigt / som om det jag inte tappar / kunde komma nå n dä rborta till
godo. / Heliga vatten, dra dig inte ifrå n dem / tillå t inte smutsen / tillå t inte torkan /
regna ö ver ö knarna / stig i brunnarna / fö rbarma dig ö ver de hopsnö rda struparna /
ö ver jordens oerhö rda trö tthet / och ö ver oss som två r vå ra hä nder.”
Ang. den andra dikten med titeln ”Bö n” [2] i Den bortvända glädjen (1943, s. 73), se
kap. 3b. I den dikten riktar sig jaget i direkt tilltal till en gudomlig motpart.
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vid en torr brunn satt en kvinna med ett dibarn / och bad till molnen.”495
Dikten fö ljs omedelbart av den tredelade sviten ”Hå rd vå r” (1943) , dä r
jaget som fö resprå kare fö r ett mä nskligt ”vi” i nö dtid riktar sig till ett gudomligt ”Du” (med stor begynnelsebokstav) i bö n och protest: ”Jag hamrar
på Din dö rr, nä tter och dar. / Jag hamrar, ger mig ej. Jag ska ha svar. Var ä r
vå rt brö d? Var? Var?” Dä refter fö ljer bö nen till brö det med titeln ”Bö n”.
Inom samma diktbok, Den bortvända glädjen (1943), kan man alltså se
bå de hä nvä ndelse till ett tydligt angivet gudomligt ”Du” och olika former
av decentrering, som kan innebä ra anonymisering eller distansering av
Gud. I dikten ”Bö n” (1943) dubbleras manö vern genom att titelordet fö ljs
av ett tilltal riktat till brö det, och den sista strofen tar in formuleringar som
alluderar på en rik vä v av bibliska och kyrkliga texter, exempelvis skapelseberä ttelsen, texterna om vetekornet och frö et som så s i jorden och uppstå r i nytt liv (Joh. 12:24, 1 Kor. 15), det kyrkliga jordfä stningsformulä ret
och gudstjä nstbö ner så som litanian, och lå ter dem alla syfta på brö det. Nä r
det kristna traditionsmaterialet tas in i nya sammanhang få r det nya funktioner samtidigt som den ursprungliga kontexten aktualiseras. Med generaliserade vertikala kategorier kan man sä ga att det jordiska och mä nskliga – brö d, vatten, barn, mä nsklig kä rlek – lyfts upp till en hö gre dignitet;
vad som hä nder med det himmelska och gudomliga ä r inte lika klart, ä ven
om det i flera dikter gestaltas en motsatt rö relse, alltså att det gudomliga
tas ner i det lå ga. Dikterna fylls med ambivalenser och spä nningar, och de
fö rblir ö ppna fö r olika tolkningar.
Titlarna fö r dikterna ”Aftonbö n och ”Nattlig psalm” (bå da 1945) signalerar tydliga anknytningar till kristen tradition av andakt och gudstjä nst.
Dikterna har må nga gemensamma drag. Fö ljande presentation koncentreras kring ”Aftonbö n, medan ”Nattlig psalm” behandlas i mindre omfattning.
Med utgå ngspunkt i granskningen av taktila och kroppsliga fö rnimmelser
fortsä tter jag till frå gor om moderlighet och faderlighet i gudomen.
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En polarisering av bö nen till Gud inne i kyrkor mot kvinnors bö n ute vid brunnar samt
en vä rdejä mfö relse till det mä nskligas fö rdel finns också i bö rjan av Karin Boyes
(1900–1941) dikt ”Legend” i samlingen För trädets skull (1935; 1997, s. 210–212).
Strof 2–4 (av 17): ”Folket trä ngdes i kyrkorna, / bö jde knä i fruktan, / hö rde prä sterna
be till Gud / om kraft att bä ra hans tuktan. // Mö drarna vid brunnen / visste sig ingen
rå d: / ’Fö r barnens skull, fö r barnen / må ste dä r finnas nå d. // Fast i synd fö dda / ä r
de oss mycket kä ra, / ä r de oss mycket dyrare / ä n himmelrikes ä ra.’” Det som i Boyes
dikt fogas in i den inledande iscensä ttningen placeras hos von Schoultz in som en avslutande klimax dä r fokus samlas kring polariteten mellan de anonyma ’somligas’ bö n
till ”de kristnas Gud” inne i kyrkorna och (den ensamma) kvinnans bö n ”till molnen”
ute vid brunnen (i singularis). I von Schoultz ”De dagarna” fö rstä rks gestaltningen av
nö den genom att den ammande kvinnan med dibarnet sammankopplas med den torra
brunnen. Nö den blir på så sä tt mera akut och mera fysisk.
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Varsamma, formande händer
Under titeln ”Aftonbö n (1945, s. 20-21) riktar sig jaget till Gud och sö ker
fö rbindelser mellan sin egen situation som mor med barnen lå ngt borta
och Gud:
AFTONBOÖ N

1
5
10
15

Har du kä nt mö drarnas å ngest, Gud?
Dock: du har rundat molnen och bä ddat rä varnas lyor,
du har tillstatt skilsmä ssan men lå tit nä rheten drö ja
lik en svag klö verdoft ö ver vå ra trö tta ansikten.
Vi har skå dat din grymhet: tusen hemlö sa frö n
seglar utan hopp till hav eller mull.
Men ejderhonan skyddar ä ggen med sin kropp
och rä ds ej vå ra steg, hon ä r ock din.
Jag lä gger min smä rta hos dig att du må bruka den,
att den ej må blå sa bort som ett vilset frö
och omkomma utan vä g i en nattlig rymd.
Tag detta som famlar kring dina fö tter, Gud,
fö rvandla det till ett tä cke av sommarlö v,
bä r det med varsamma hä nder ö ver havet
och bred mö rkret lä tt ö ver mina barn.

”Aftonbö n” bö rjar abrupt med en direkt frå ga. Den tycks vä nta ett negativt
svar eftersom ett så dant motsä gs, eller justeras, av det som ä ndå (”Dock”)
kan omfattas och erfaras.496 Ett fö rvä ntat avstå nd mellan Gud och mö drarna visas fram och problematiseras, ö msom bekrä ftat och ifrå gasatt av
de mä nskliga erfarenheterna. Diktjaget frå gar efter Guds samhö righet
med mö drarna och infö rlivar sig sjä lv med deras kollektiva ’vi’.497 Genom
496

497

Med en kort hä nvisning till ”Hå rd vå r” (1943) och ”Aftonbö n” (1945) lyfter Mö ller-Sibelius fram ensamheten som en ofrå nkomlig sida av moderskapet i von Schoultz lyrik.
Kvinnan bä r ett ”ansvar som hon inte delar med nå gon annan, fö rutom mö jligtvis med
Gud.” Mö ller-Sibelius 2007, s. 56–57 med not 23.
Uttrycket ”mö drars å ngest” anvä nds i det inledande avsnittet (utelä mnat ur senare
upplagor) ”Det begav sig” i De sju dagarna (1942). Textens berä ttarrö st, den nyfö rlö sta
modern, upplever sig privilegierad vid tanken på andra mö drar. Hon har ett privat och
tyst sjukhusrum och lever i ett tryggt land; julhelgen bö rjar snart: ”I tystnaden var det
mö jligt att se lå ngt och klart: det var andra som hon må ste ha med in i julen. Det som
lå g innerst i henne, den varma strö mmen man inte vå gade rö ra vid men vars glans man
kä nde nä ra, det kunde inte hå lla sig inom privat områ de. Det flö t ut och ville till andra
mö drar. // […] // Vid denna tid var det ä nnu fred i hennes eget land. Men lå ngt borta
så g hon barn som grä t, sakta, hopplö st, i det land dä rifrå n flyktingsströ mmen kvä llde,
dag och natt. Hon blev varse mö drarna, de var svarthå riga, deras ansikten var tomma
nä r de lade barnen till brö sten. Ingen mjö lk. Om en stund vå gade hon inte se på dem
lä ngre. Genom hela hennes kropp, lä ngs halsen, lä ngs armarnas innersidor, genom
skö tet sittrade dessa mö drars å ngest. Nä r hon å tervä nde rö rde hon med fö rvå ning,

163

de må ngfaldiga betydelseskikten i verbet ’kä nna’ kan jaget konfrontera
Gud – den allvetande, goda, mä ktiga skaparen – och frå ga efter så vä l kunskap eller kä nnedom (kä nna till) och medkä nsla (kä nna med) som fysisk
och psykisk erfarenhet (kä nna): ”Har du kä nt […]?” Diktjaget som delar
å ngesten stå r som fö resprå kare och fö rmedlare mellan mö drarnas kollektiva erfarenhet och Gud, och liknar på så sä tt diktjaget i sviten ”Hå rd vå r”
(1943). Frå n och med rad 9 anvä nds enbart jagform. Jaget framstå r som
ett talande, reflekterande och bedjande jag.
Mä nsklig kroppslighet och sinnesfö rnimmelse manifesteras i rad 4
(”en svag klö verdoft ö ver vå ra trö tta ansikten”) och rad 8 (”vå ra steg”),
men fö rbinds i den hä r dikten faktiskt starkare med Gud ä n med jaget.
Handmotivet, centralt i von Schoultz lyrik, fö rbinds i ”Aftonbö n” med Guds
agerande i ö mhet och omsorg.
Guds aktivitet gestaltas i bilder med utprä glat taktila drag som framfö r
allt kan anknytas till kropp och hä nder: Gud har ”rundat molnen och bä ddat rä varnas lyor” (rad 2), få gelhonan som ”skyddar ä ggen med sin kropp”
tillhö r också Gud (rad 7), och Gud kan ’bä ra’ ”ett tä cke” ”med varsamma
hä nder” och ’breda ut’ det ö ver barnen, som jaget har skilts ifrå n (rad 12–
15). En varsam ö mhet uttrycks ä ven i att Gud har ”lå tit nä rheten drö ja /
lik en svag klö verdoft ö ver vå ra trö tta ansikten”, en formulering med
må ngdimensionell anknytning till kropp, sinnen och psyke. Fysisk nä rhet,
doft, ansikte och hä nder ä r element som också fö rbinds med varandra i
sviten ”Avsked i krig” i samma avdelning. Jagets aktivitet ä r visuellt kategoriserad genom de bilder som fö rmedlas av moln, rä vlyor, den ruvande
å dan, omkringflygande frö n, och den ’skå dade’ grymheten. Med ”vå ra steg”
(rad 8) upprä ttas en kroppslig fö rbindelse till Guds ”fö tter” (rad 12), men
jagets hä nder – så tydliga och vä sentliga i ”Avsked i krig” – ä r endast implicerade i verben ’lä gga’ (rad 9) och ’famla’ (rad 12). Det som ”famlar” ä r ett
samtidigt obestä mt och fokuserat ”detta”, det som jaget i bö nens performativa akt ö verlä mnar till Gud att ta emot och ta hand om.
Omhä ndertagandet gestaltas i hö g grad som formgivande. Diktjaget
ber Gud att ”fö rvandla” det lö st famlande, att samla och forma det till
ett ”tä cke” som kan bredas ut ö ver barnen. På så sä tt ska han fortsä tta med
det verk som diktjaget hä nvisar till i bö rjan, alltså det som syns i de runda
nä stan med fö rebrå else, vid sin filt, sin bekvä ma kudde, vid det som sov sunt och vä lskapt i korgen vid hennes bä dd. Vem var hon att det skulle bli hennes?” von Schoultz
1942, s. 14–15.
Hä r kan noteras, att upplevelserna gestaltas visuellt och taktilt. AÅ ngesten erfars i
en nedå tgå ende rö relse genom kroppen, i de delar som bildar famnen: hals, ”armarnas
innersidor” och skö te. Verbet ’kä nna’ i diktens frå ga om att ’kä nna’ å ngesten kan mot
denna bakgrund fö rstå s som allomfattande med en ofrå nkomlig fysisk dimension.
Att ’kä nna mö drarnas å ngest’ innebä r att kä nna till, kä nna med och ä ven erfara fysiskt.
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och samlade formerna i molnen, lyorna, klö vern och ejderhonan med ä ggen i boet. Diktens samlade och relativt kompakta form så dan den visualiseras på boksidan kan ses som en bild av det ”tä cke av sommarlö v” som
diktjaget ö nskar barnen. Genom hä nvä ndelsen till Gud lä gger diktjaget
fram ”mö drarnas å ngest” och sin ”smä rta” och formar den till en bö n. Hä rigenom upprä ttas också en fö rbindelse mellan den formskapande aktiviteten hos jaget och Gud.
Vilsen, hemlös, formlös

Strä van efter en hanterlig form kontrasteras mot det famlande, det
kringspridda och det hemlö sa: ”tusen hemlö sa frö n” (rad 5–6), jagets ”smä rta” som kan ”blå sa bort som ett vilset frö ” (rad 9–11), allt det
som ”famlar” (rad 12). Det ’seglande’ och ’blå sande’ uttrycker rö relser som
ä r horisontella och hö ga, utan kontakt med jorden, utan riktning och utan
sammanhang, och utan vila.
I motsats till Guds skapande, varsamt formande omsorg stä lls
hans ”grymhet”. Den tillskrivs Gud utan omsvep i det direkta tilltalet, ”din”
(rad 5). Grymheten kommer till synes i att liv kan bö rja utan mö jligheter
till fortsä ttning, det finns ”tusen hemlö sa frö n” som aldrig få r vä xa och
mogna.498 Vi har tidigare kunnat se, att Gud som skapare fö rbinds med naturen och mä nniskan, men att det samtidigt finns ett avstå nd mellan skaparen och skapelsen.499 Existensen av meningslö s plå ga och dö d ifrå gasä tter tilliten till Gud som en god skapare och bidrar till en attityd av protest,
anklagelse och kamp i jagets gudsrelation. Den gestaltas kraftfullt i sviten ”Hå rd vå r” (1943), dä r diktjaget slungar ut sina anklagande frå gor mot
en tigande Gud: ”Tvingar du hit oss fö r att vi ska dö ? / Du, som ska vara
far!”500 I ”Aftonbö n” anknyts så vä l Guds omsorg som hans ”grymhet” till
det som sker i naturen, nä rmare bestä mt till livets bö rjan och fö rnyelse i
498

499
500

Metaforiken med frö na anvä nds också i De sju dagarna, men utan att anknytas till
grymhet: ”Hyllorna svä mmar ö ver av halvfä rdiga arbeten. Men naturen slö sar också
med tusentals frö n; alla kan inte gro, alla skall inte gro.” von Schoultz 1942, s. 216.
Se vidare von Schoultz 1992, s.140: ”Begravda och oö ppnade ligger miljontals små
brev till framtiden som bjö rkarna skakat ner och som regnade så tä tt att man fick frö na
i hå ret. Slumpvis fö rdelas liv och dö d inom det stora slö seriet.” Erfarenheten att
mycket gå r till spillo i naturen, mä nniskolivet och det konstnä rliga skapandet belyses
frå n olika hå ll.
Se analysen av dikten ”Det svå raste” II i avsnittet ”Vidrö rd, berö rd”.
”Hå rd vå r” I (1943, s. 11–12): ”Jag hamrar på Din dö rr, nä tter och dar. / Jag hamrar, ger
mig ej. Jag ska ha svar. / Var ä r vå rt brö d? Var? Var? / Tysta ä r barnen, stä ndigt nä ra
grå t. / Fö rlå t att vi gav liv å t er, fö rlå t / att vi er hå ller kvar. / Blinda av vinternä tter ä r
vi hä r, / framme vid solen. Nä r ä r tö tid? Nä r / blir jorden god och bar? / Nä r få r vi så
vå rt tunna fattigfrö ? / Tvingar Du hit oss fö r att vi ska dö ? / Du, som ska vara far! //
Du tiger. Tiger. Men ett norrsken gå r / i blek natt: varsel om en dö dfö dd vå r. / AÄ r det
Ditt svar?”
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rä vungar, få gelä gg och frö n, och fö rs ö ver till mä nniskans livssfä r i relationen mellan mor och barn. Bearbetningen av problematiken fortsä tter i
de sena dikterna ”Vinbä rsbusken” och ”Jag ä r hä r”.501 I vardera ä r det få gelungar som utsä tts fö r naturens destruktiva krafter. Det upprä ttas dock
ingen direkt orsaksfö rbindelse mellan Gud och de fö rlopp som diktjaget
erfar som bå de grymma och ofö rklarliga. Diktjaget må ste bara fö rhå lla sig
till att naturen – Guds skapelse – fungerar som den gö r.
I ”Aftonbö n ä r Gud den som ”tillstatt skilsmä ssan”. Formuleringen på minner bå de om tanken att Gud inte fö rorsakar men tillå ter det onda och
teodicé problematikens (fö ljd)frå ga om hur Gud ö verhuvudtaget kan tilllå ta det onda.502 Konstaterandena att ”du har tillstatt” (rad 3) och ”Vi har
skå dat din grymhet” (rad 5) kan implicera så vä l anklagelser som frå gor.
Samtidigt justeras detta genom efterfö ljande ”men”: Gud har ä ndå ”lå tit
nä rheten drö ja” kvar som en doft, och den ruvande ”ejderhonan” (rad 7)
ä r ”ock din”. 503 Formuleringen kan antyda att ”hon”, fö rmä nskligad och
kö nskategoriserad, inte bara tillhö r Gud som en del av hans skapelse, utan
också visar nå got vä sentligt i Guds handlande dä r hon trots de annalkande
stegen ligger kvar i boet på marken och ”skyddar ä ggen med sin kropp”. På
så vis kan ejderhonan ses som en positiv bild fö r Gud som fö rä lder till mä nniskan, hä r mera moder ä n fader. I de två fö rsta dikterna i sviten ”Hå rd vå r”
(1943) ifrå gasä tts en Gud som inte fö rverkligar den omsorg som hans faderlighet skulle fö rutsä tta. I ”Aftonbö n” upprä ttas fö rbindelser mellan jagets omsorg om sina barn och Guds handlande, som vardera gestaltas som
moderliga. Kanske finns hä r en fö rutsä ttning fö r det drag av tillit och nä rhet som – trots medvetenheten om Guds ”grymhet” – kommer till synes i
jagets relation till Gud.
501
502

503

”Vinbä rsbusken”, 1986, s. 24; ”Jag ä r hä r”, 1994, s. 36; se ä ven von Schoultz 1942, s.
172–173.
Den klassiska teologiska uppfattningen, formulerad av bl.a. Augustinus, att Gud endast ’tillå ter’ det onda innefattar tanken att allt i tillvaron ä r beroende av att Gud lå ter
det finnas till. Det onda har ingen sjä lvstä ndig existens utan ä r enbart en frå nvaro av
det goda, ”evil is privative, not willed by God but merely permitted, […] nothing would
remain in existence if God did not keep it in being.” Soskice 2007, s. 153. Sigurdson
2006, s. 521, formulerar ”det som ibland brukar kallas det ondas problem: Hur kan
Gud vara allsmä ktig om Gud dessutom ä r kä rleken och det finns oskyldigt lidande i
vä rlden?” Frå gan hur Gud samtidigt kan vara bå de god och allsmä ktig och ä ndå tillå ta
det onda få r inget slutgiltigt svar.
Formuleringen ”hon ä r ock din” klingar som bibliskt poetiskt språ k. Se t.ex. Ps
74:16, ”Din ä r dagen, din ä r ock natten; du har berett ljuset och solen”; Ps. 89:12, ”Din
ä r himmelen, din ä r ock jorden; du har grundat jordens krets med allt vad dä rpå ä r”.
Uttrycket ”din ä r ock” binder ihop motsatta dimensioner av tillvaron till en helhet som
ä r ”din”, Guds. Vidare kan noteras, att man i bå da dessa psaltartexter (liksom i må nga
andra) hä nvisar till Guds tidigare handlande som skapare och frä lsare nä r man i nusituationen ber om hans hjä lp. På ett liknande sä tt motiveras diktjagets tillit av Guds
tidigare agerande (rad 2, 7–8), ä ven om den samtidigt ä r hotad av det som erfars som
grymt och tolkas som Guds verk.
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Det ”hemlö sa” kontrasterar mot ”rä varnas lyor” och å dan som ruvar i
boet (rad 2, 7). Det kan associeras med barnen, som på andra sidan ”havet”
(rad 14) ä r borta frå n det egna hemmet hos diktjaget.504 Vidare kan rä vlyorna och (det implicita) få gelboet uppfattas som en bibelallusion på Jesus
som hemlö s: ”Rä varna hava kulor, och himmelens få glar hava nä sten; men
Mä nniskosonen har ingen plats, dä r han kan vila sitt huvud.”505 Kontrasteringen av hemlö shet och bon fö r rä var och få glar finns i vardera, och hö r
ihop med vilan. I så fall uppstå r också en fö rbindelse mellan ”Mä nniskosonen” och de mä nskliga mö drarna och deras barn, och mellan ”Mä nniskosonen” och allt som ä r hemlö st.506 Genom samhö righeten i det mä nskliga
fö rstä rks grunden fö r tillit i jagets hä nvä ndelse till Gud.
En horisontell och obestä md rö relse formuleras också med ordet ”famlar”, men positionen ä r obestä md: lå g och kroppsnä ra ”kring dina fö tter”,
men genom fö rbindelsen till ’smä rtan’ (rad 9) också vilsen hö gt uppe ”i en
nattlig rymd” (rad 11). Uttrycket ”dina fö tter” kan fö rstå s så att det enda
som det lilla mä nskliga, jordiska jaget kan uppfatta av en stor och avlä gsen
himmelsk gudom – som enligt diktjaget i ”Det svå raste” II hä rskar ”ö ver
strä nga ö derymder” – ä r hans fö tter på jordens ’fotapall’.507 Det som ”famlar” ä r fö rbundet med mö drarnas och jagets ”å ngest” och ”smä rta” i omsorgen om barnen, en omsorg som de/jaget inte kan fö rverkliga i den aktuella situationen. Dä rigenom framstå r ä ven modern/jaget som ’hemlö s’ i
situationen. Den moderliga omsorgen ä r vilsen och riskerar likt ”ett vilset
frö ” att ”omkomma utan vä g” (rad 11) nä r hä nderna inte lä ngre kan bä dda
ner barnen. I detta lä ge vä nder sig jaget till Gud, vars skapande, formande
omsorg få r vä ga tyngre ä n en gå tfull ”grymhet”.
De obestä mda rö relserna kontrasteras mot Guds formande och må linriktade aktivitet. Gud handlar bå de uppe (”rundat molnen”) och nere
(”bä ddat […] lyor”), han kan bä ra tä cket av lö v hö gt ”ö ver havet” och breda
ut det (lå gt) ö ver barnen. Rö relserna i aktiviteten ä r horisontella. Jaget fö refaller betrakta skeendena frå n en lå g position och anknyts till fö reteelser
lå gt nere: nä rheten erfars som en doft ”ö ver” ansiktet, stegen gå r nere på
504
505
506

507

Att barn ska ha ett hem ä r sjä lvklart i barnens vä rld i von Schoultz 1942, s. 148: ”Finns
det barn så finns det hem. Och tvä rtom. Det ä r ett axiom. Det vilar vä rlden på .”
Matt. 8:20, Luk. 9:58.
I GT kan benä mningen ’mä nniskoson’ ange så vä l en mä nniska (Ps. 8) som en gudomlig
gestalt (Dan.). I evangelierna anvä nder Jesus den om sig sjä lv. Tolkningarna inom så vä l
bibelforskning som kyrklig tradition rö r sig mellan Kristi mä nsklighet och gudomlighet. En fö rbindelse mellan den hemlö sa Mä nniskosonen och de hemlö sa frö na/mä nniskorna i dikten betonar snarare det mä nskliga i Jesus.
Jes. 66:1–2, ”Så sä ger Herren: Himmelen ä r min tron, och jorden ä r min fotapall; vad
fö r ett hus skullen I då kunna bygga å t mig, och vad fö r en plats skulle tjä na mig till
vilostad? Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, sä ger Herren.
Men till den skå dar jag ned, som ä r betryckt och har en fö rkrossad ande, och till den
som fruktar fö r mitt ord.” Jfr Apg. 7:48–50.
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marken dä r få gelboet ligger, diktens jag ”lä gger” sin smä rta hos Gud, den
hö r till det som ”famlar kring [Guds] fö tter”. Dikten gestaltar skeenden
bå de uppe och nere, men utan explicita vertikala element eller rö relser
uppå t eller nerå t vilka skulle fö rena de bå da planen. Lyftande och sä nkande rö relser impliceras emellertid i r. 12–15: Gud ska ’ta’ upp det som
jaget har ’lagt’ ner vid hans fö tter, Gud ska ’bä ra’ och ’breda’ ut ”ö ver” barnen. Gud har tillgå ng till bå de hö ga och lå ga positioner och kan med fysiskt
gestaltade rö relser agera fö renande. Det rumsligt gestaltade avstå ndet
mellan jaget och Gud bibehå lls, men ä r inte ett hinder fö r relationen och
bö nen (inte heller den ”skilsmä ssan” omö jliggö r ”nä rheten”).
Liksom Gud kan uppvä ga nå got av skilsmä ssan genom en kvardrö jande nä rhet (rad 3) kan han ä ven ”bruka” jagets smä rta och ”fö rvandla”
den vilsna omsorgen, och fö rmedla nå got av moderns nä rhet och ö mhet
till barnen.508 Dä rmed aktiveras den positiva livskapacitet som ligger i frö metaforiken. AÅ ngesten och smä rtan ses inte som odelat negativa erfarenheter, utan snarare som sprungna ur en mä nsklig vilja eller instinkt att
skydda och frä mja liv. Dä rfö r kan de också anvä ndas i livets tjä nst – om de
ges en riktning. Om man fö ljer upp frö metaforiken kan man i diktjagets
bö n se smä rtans och å ngestens frö n ö verlä mnas till Gud fö r att han – vars
kä nnedom om ”mö drarnas å ngest” jaget frå gar efter – ska ta hand om dem
och lå ta dem gro och vä xa, och ’fö rvandlas’ till aktiv moderlig omsorg.509
Nä r diktjaget i en mors gestalt frå gar efter Guds delaktighet i ”mö drarnas
å ngest” frå gar hon efter Guds medlidande omsatt i handling

Aftonbönens formande akt

Med titeln ”Aftonbö n” anges den annalkande natten, ä ven aktualiserad av
uttrycket ”nattlig rymd” och ”mö rkret”. Nä rheten till barnens lä ggdags fö rstä rks med orden ”bä ddat” (r. 2) och i slutradernas bild av ”ett tä cke av
sommarlö v”, som Gud ska breda ö ver barnen. Det ’lä tta’ kan fö rstå s bå de
508
509

Jfr dikten ”Tag mot det” (1940, s. 75), dä r Gud framstä lls som en motpart som kan
anvä nda jagets smä rta, men genom att fö rorsaka ä nnu mera smä rta. Se kapitlet ”Med
kniven i handen”.
I sin diskussion av teologisk reflektion kring smä rtan (på ett kontinuum av kroppslig
och sjä lslig erfarenhet) refererar Ola Sigurdson till kulturantropologen Talal Asad i frå gan huruvida smä rta kan delas eller ä r enbart privat. Asad tar fram moderns medlidande med sitt lidande barn som ett tydligt exempel på att erfarenhet av smä rta kan
delas; det fö rutsä tter att relationen och kommunikationen i den bä rs av den empati
som ä r konstitutiv fö r relationen. ”Hennes medlidande ä r en praktisk konsekvens av
den relation hon har till barnet, och konfronterad med barnets smä rta […] kommer
hon också att handla i kraft av den relation som redan tidigare funnits mellan henne
och barnet.” Sigurdson 2006, s. 522-526, citat s. 525; s. 683, noter 123–129, hä nvisningar till Asad: ”Thinking about Agency and Pain”, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press, 2003, s. 81–85.
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som ett adverb som beskriver det varsamma i handlingen och som ett adjektiv fö r mö rkret, ett nattmö rker utan ä ngslan eller grå t (med den konkreta bakgrunden i minnet: en ö nskan om ett lä tt sä nggå ende i en frä mmande miljö ), ett fridfullt insomnande och en god natt. De allvarliga orden
fö r en likaledes allvarlig erfarenhet fö r det vuxna jaget, ”å ngest”, ”smä rta”
(och ä ven ’mö rker’ i ö verfö rd bemä rkelse), ska ’fö rvandlas’ ”till ett tä cke
av sommarlö v”, en bild med lyckliga och barnsliga drag. Hä rigenom fö rmedlas också en ö nskan att barnen ska besparas moderns å ngest. De ska
inte behö va kä nna av omsorgens fö rtvivlade sida, dess ’mö rker’, utan bara
dess varsamma ö mhet. 510 Diktjaget ingå r i ett kollektivt ’vi’ av mö drar
med ”å ngest” och ”trö tta ansikten”. Med sin ö verlå telse erbjuder aftonbö nen en mö jlighet till vila fö r dessa vuxna mä nniskor. Situationen på minner
om den som inleder den fö ljande dikten i boken, ”Nattlig psalm” (1945, s.
22–23):
1

5

Jag kryper hop i Din hand
som ett barn i sin moders skö te.
Din natt ä r ett hav utan strand
dä r var vå g ä r ett farligt mö te.
Men det ä r som om hä nderna lyfte mig upp
och varsamt sig slö te.

Den vuxna erbjuds en mö jlighet att bli ”som ett barn”.511 Bilderna fö r gudsrelationen ä r kroppsliga, kvinnliga och taktila, ”hand” och ”moders skö te”,
och rö relserna ä r omslutande (rad 1-2, 6). Liksom i ”Aftonbö n” ä r det obegrä nsade (”hav utan strand”) och farliga (”farligt mö te”) nå got som hö r till
Gud, ”Din natt”.
Fö r bå de ”Aftonbö n” och ”Nattlig psalm” gä ller, att diktens titel och fortsä ttning inte stå r i kontrast till varandra (dikten fortsä tter med det som
titeln anger), och jaget riktar sig till Gud som ett ”du”.512 Tilltalet framstå r
som allvarligt och genuint vä djande.
510

511
512

AÄ ven i ”Avsked i krig” I formuleras ett dö ljande av det alltfö r svå ra: ”barmhä rtigt fö rtiger”, ”dö ljer sin ö mkan under ett leende”. Se ä ven modersbilden i dikten ”Pelikanen”
(1963, s. 40): ”Bortvä nd, på boets kant, / ordnar hon glesa dun. / Vad kommer det
ungarna vid / att brö stet / bä r blodiga strimmor.” Tonfallet ä r kä rvare, men strä van att
dö lja ä r gemensam.
Selander, Sten-AÅ ke lyfter fram hur samma psalmer kan fungera fö r bå de barn och
vuxna genom att fö rmedla ”barnaskapets trygghet”, dvs. tryggheten i gudsrelationen.
Selander, Sten-AÅ ke. 1998, s. 65–69, citat s. 65.
”Aftonbö n” (1945) ä r den fö rsta dikten formulerad som en bö n till Gud i vilken det
gudomliga duet konsekvent skrivs med liten begynnelsebokstav. I den dä rpå fö ljande ”Nattlig psalm” anvä nds å ter stor begynnelsebokstav fö r det gudomliga duet –
utom i den sista strofens ”ditt hjä rtas slag”. Beträ ffande de urvalsvolymer dä r ”Nattlig
psalm” ingå r har det ä ldre skrivsä ttet bibehå llits i En enda minut (1981, s. 43), medan
bå de ”gud” och ”du” konsekvent skrivs med enbart gemener i Alla träd väntar fåglar
(1988, s. 69–70). ”Aftonbö n” har inte inkluderats i nå gon av urvalsvolymerna.
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I bö rjan av ”Aftonbö n” (rad 1–5) anvä nds perfektformer av verben fö r
att formulera den inledande frå gan och det som jaget hittills har erfarit
och tolkat som Guds handlande. Texten fortsä tter i presens (rad 6–8), i en
beskrivning som dä rmed kommer nä rmare jagets situation i nuet. I rad 9–
11 fö ljs bö nens performativa ”Jag lä gger” av konjunktiv som formulering
av ö nskan och framtidsinriktning, och i de avslutande raderna (rad 12–
15), med en ny ansats i tilltalet ”Gud” (rad 12), uttrycker sig jaget i direkta ’bö nens imperativ’: ”Tag detta”, ”fö rvandla det”, ”bä r det”, ”bred
mö rkret lä tt”. Texten gå r frå n frå ga ö ver reflektion till direkt begä rande
fö rbö n, och blir så en aftonbö n om vila fö r så vä l barnen som jaget. En liknande struktur kan ses i flera traditionella bö ner: Fö rst formuleras en
grund fö r bö nen av det som Gud dittills har gjort, och så framlä ggs en begä ran utifrå n frå n den bedjandes situation.513
Diktens femton rader fogar sig till varandra i en varierande talsprå ksnä ra rytm. Dä remot ä r ordvalet stä llvis inte talsprå ksmä ssigt, utan har en
viss hö gtidlighet och å lderdomlighet. Så inleds den andra raden med
ett ”Dock” fö ljt av kolon, och i fortsä ttningen kommer uttrycken ”tillstatt”, ”skå dat”, ”rä ds ej”, ”ock”, ”att du må ”, ”att den ej må ”. Mö jligen kan
detta drag motiveras av aftonbö nen som genre. AÄ ven om det ä r vanskligt
att avgö ra huruvida de hä r uttrycken uppfattades som å lderdomliga på
1940-talet kan man se att de anvä nds inne i ett språ k som i ö vrigt prä glas
av element frå n kropp, sinnen och natur i rad 2–11. I inledningsraden och
de sista raderna (rad 12–15), dä r tilltalet ä r mera direkt, ä r det å lderdomliga och hö gtidliga borta, och Gud fö rbinds med en vardaglig och traditionellt moderlig omsorgshandling som hä r gå r utö ver det konkret vardagliga,
mä nskliga och fysiska.
I jä mfö relse med aftonbö ner i officiella kyrkliga bö cker frå n 1900-talets fö rsta hä lft framstå r von Schoultz ”Aftonbö n” som okonventionell och
nyskapande i så vä l tematik som tilltal och bildsprå k. På så vis skapas en
kontrast, inte en inomtextuell mellan titel och fortsä ttning, men en kontextuell, mellan denna dikt som aftonbö n och aftonbö nen som etablerad
religiö s textgenre.514 I detta sammanhang bö r emellertid noteras, att den
513

514

Se t.ex. Evangelii- och bönebok 1913/1932, s. 286, en av bö nerna fö r 19 sö ndagen efter
Treenighetssö ndag (min kursivering): ”Kä re himmelske Fader, Du som kä nner vå r vä g
och vederkvicker oss, nä r vå r ande ä r i å ngest. Vi bedja Dig: rena oss ifrå n alla synder,
och befria oss frå n djä vulens band. Lä r oss att prisa Ditt namn och helga Din dag, och
hjä lp oss att i allt bevisa oss så som Dina tjä nare, så att ingen bedrö velse eller å ngest
må skilja oss frå n Din kä rlek. Hö r vå r bö n genom Jesus Kristus, vå r Herre. Amen.”
Jfr bö nen i fö regå ende not samt aftonbö ner fö r veckans dagar i Evangelii- och bönebok
1913/1932, s. 650–668; ”Fö rä ldrars bö n fö r sina barn”, s. 682–683 (nr 15); ”Ett fadereller moderlö st barns bö n”, s. 686 (nr 20): ”Barmhä rtige Gud! Du som ä r de faderlö sas
trö st och den rä tte Fadern ö ver allt vad fader heter i himmelen och på jorden; fö rbarma
Dig ö ver mig, som ä r ett ö vergivet barn och icke har nå gon, som vakar ö ver mitt bä sta.
Du ä r min Fader och hjä lpare; vå rda och led mig med Din mä ktiga hand; lä r mig att
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fromhetspraxis som von Schoultz vä xte upp med innefattade (och mö jligen prioriterade) fritt formulerad bö n.515 Det ä r också skä l att uppmä rksamma grundlä ggande skillnader i språ kideal fö r skö nlitterä r dikt och bö ner fö r andakts- och gudstjä nstbruk.516 I frå ga om skö nlitterä ra texter kan
man rä kna med en stö rre språ klig frihet, också – och kanske framfö r allt –
i dikter dä r bö nens form av hä nvä ndelse anvä nds. 517 Trots skillnader i
frå ga om anvä ndningsområ de och språ kideal kan samtida officiella bö ner
ä ndå tas in som en bakgrund mot vilken det specifika i dikten ”Aftonbö n”
framträ der tydligt. Dit hö r det direkta och abrupta inledande tilltalet, betoningen av det moderliga jä msides med anknytningen av grymhet till Gud,
diktjagets och Guds gemensamma och moderligt gestaltade livsansvar fö r
barn, ungar och frö n, samt bilderna frå n det praktiska och vardagliga livet
tillsammans med barn ö verfö rda till Guds handlande. Dä rfö r kan man ä ven
i detta sammanhang anvä nda de rumsliga kategorierna i ö verfö rd bemä r-
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516
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rä tt kä nna Dig och det eviga livets vä g; bevek gudfruktiga mä nniskor att rä tt leda mig,
så att jag må tillvä xa i kunskap och dygd. [...]”
Ordet ’moder’ anvä nds endast i det sammansatta ordet ”moderlö st” i rubriken. Enligt den vokabulä r som anvä nds ä r Guds faderlighet en ’rä tt’ faderlighet stä lld ”ö ver”
all annan; den innefattar barmhä rtighet, trö st, hjä lp, vå rd, ledning och en fö rmå ga
att ’beveka’ mä nniskor. Handen som bå de vå rdar och leder ä r ’mä ktig’. De funktioner
som Gud ska fylla ä r lika mycket moderliga som faderliga, men endast den faderliga
kategoriseringen tas in i språ ket. Vidare framstå r språ ket som mera anpassat fö r
vuxna ä n fö r barn. Ett mera tillgä ngligt språ k anvä nds dock i andra bö ner utformade
fö r barn, så som i Jeanna Oterdahls Min lilla bönbok 1949 (1943¹), s. 15: ”Men Gud, du
vet hur det ä r.” Den språ kliga anpassningen i bö ner tä nkta att anvä ndas av eller med
barn kan jä mfö ras med den som skedde i psalmer och visor på svenska frå n och med
1800-talet. Enligt Sten-AÅ ke Selander 1998 var enskilda mä nniskors aktivitet avgö rande i fö rä ndringen. Kvinnliga fö rfattare så som Betty Ehrenborg-Posse och Lina Sandell hö r till pionjä rerna.
Se kapitel 2; enligt Inger Selanders beskrivning av vä ckelsekristet och frikyrkligt influerade samfunds gudstjä nstpraxis (i Sverige fr.o.m. slutet av 1800-talet) anså g man
att spontan och kä nslomä ssigt engagerad bö n var mera genuin, och man fö rhö ll sig
misstä nksamt till fä rdigt formulerade bö ner. Selander I. 1980, s. 31–33. Fritt formulerad bö n i enskildhet eller vid familjens gemensamma andakt problematiseras i von
Schoultz 1954, s. 16–17; 1973, s. 78–80, 112.
I sin studie ö ver poesi och bö n hä vdar William Noon att den stö rsta skillnaden mellan
dem bestå r i syftet: Medan bö nen syftar till att fö rena mä nniskan med Gud, syftar poesin till att skapa god konst. De bå da syftena kan, men behö ver inte utesluta varandra.
Dikten kan samtidigt vara ett ordkonstverk och fungera som en bö n, men som publicerad text ä r den alltid en form av uppvisning infö r en publik. Emellertid kan enligt
min mening också bö ner publicerade i bö nbö cker tillskrivas ett liknande drag av uppvisning i och med att texterna ä r avfattade och tillrä ttalagda fö r lä sare och anvä ndare.
Noon 1967, s. viii, 5–11, 15, 20–25.
Antologin Att byta hjärta i ett snöglopp (Nynä s C. 2007) visar flera exempel på dikter
formulerade som bö ner riktade till Gud. Bland fö rfattarna med så dana texter frå n
fö rsta halvan av 1900-talet finns Jarl Hemmer (s. 92–93), Jan-Magnus Jansson (s. 111),
Kaj Lindgren (s. 133), Arvid Mö rne (s. 150), Ralf Parland (s. 168) och Edith Sö dergran
(s. 220).
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kelse och sä ga att diktens jag ’tar ner’ Gud till en traditionellt kvinnlig livssfä r, och en traditionellt kvinnlig, moderlig handling ’lyfts upp’ i en gudomlig sfä r. En så dan Gud kan jaget hysa tillit till, trots medvetenheten om existensen av en oroande och gå tfull grymhet.
Till aftonbö nens karaktä r hö r traditionellt att den som ber ö verlä mnar
sig sjä lv, andra och allt till Gud i fö rtrö stan på hans beskydd. Dessutom ingå r mestadels ä ven uttryck fö r tacksamhet och behov av fö rlå telse.518 Till
skillnad frå n aftonbö ner och -psalmer, dä r jaget ö verlä mnar sig i
Guds ’hand’ eller ’hä nder’, ber diktjaget att Gud ska anvä nda sina ”hä nder”
fö r att forma ett tä cke och bä dda ner barnen, liksom han har ”rundat molnen och bä ddat rä varnas lyor” (rad 2). Det som jaget ö verlä mnar ä r
sin ”smä rta”. Den Gud som i diktens inledningsrad konfronteras
med ”mö drarnas å ngest” blir i textens process den som ska ta emot och
fö rvandla den. I den andra strofen av ”Nattlig psalm” lindras jagets rä dsla
och ensamhet av att det svå ra delas med Gud:
10

Jag klä r mig av i min bä dd
ä ngslan och sorger svå ra.
Jag ä r inte lä ngre rä dd:
de ä r inte mina men vå ra.
Du gå r i mö rkt sorl men Ditt mantelslä p
drar en lysande få ra.

Att i bå de konkret och bildlig bemä rkelse lä gga ifrå n sig sina klä der vid
sä nggå endet ä r ett motiv som anvä nds i en aftonpsalm av Paul Gerhardt: ”Till sö mn jag mig bereder, Bortlä gger mina klä der, Som skylt min
nakenhet. O Jesus, lå t mig vila I dina så r och skyla Min synd med din rä ttfä rdighet. // Dagsbö rdan tynger neder Min kropp och mina leder, Att de
behö va ro; Ack Jesus, lå t mitt hjä rta Frå n syndens tyngd och smä rta Snart
518

Se aftonbö nerna fö r veckans dagar i Evangelii- och bönebok 1913/1932, s. 650–668. I
Runebergs aftonpsalm ”I Herrens hand jag lä mnar mig” formuleras så vä l psalmjagets
ö verlå telse till Gud som fö rvissningen om Guds omsorg, Psb 1886 nr 406 (= ASPs 1925
nr 602), strof 4: ”Jag vet och ä r dä r viss uppå , Att ingen ofä rd skall mig nå , Om han ej
giver lov dä rtill Och mig av kä rlek prö va vill.” Psalmens akt av ö verlå telse befä sts i avslutningen: ”Gud Fader, Son och Helge And’, Jag lä mnar mig uti din hand.”
Ett traditionellt mö nster av tack-fö rlå t-hjä lp fö ljs i ”Mias afton-bö n” resp. ”Aftonbö n” i lä sebö ckerna Vi på Solgård och Hos Lisa och Lasse, Cavonius – von Schoultz 1951,
s. 88–89; 1962, s. 160–161 (senare infö rd i Svensk bönbok 1973/1978, nr 132, s. 112113). Den inleds med orden ”Vet du Gud, nu vill jag sova. / Lå t mig sova riktigt gott.” I
den sista (femte) strofen formuleras också Guds nä rhet till allt levande: ”Gud, jag vet
att du ä r vä n med / varje hund, var liten katt, / varje trä d och varje få gel. / Lå t oss sova
gott. God-natt.” Se ä ven skildringen av moderns aftonbö n med barnen i von Schoultz
1942, s. 178–182, dä r ett rabblande av ”Gudsomhaver” kombineras med en genomgå ng av den gå ngna dagens aktualiseringar av tacksamhet, fö rlå telse och hjä lp.
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lisas och få hos dig bo.”519 I dikten anvä nds avklä dandet som en metafor
fö r ö verlä mnandet av ”ä ngslan och sorger svå ra”. Samtidigt bibehå lls ett
drag av mö rker hos Gud: ”Du gå r i mö rkt sorl men Ditt mantelslä p / drar
en lysande få ra.” Bildsprå ket på minner om den visuella gestaltningen av
den konkreta vattenfå geln i ”En enda minut” (1943; se avsnittet ”Formande”). Få gelbilden som på detta sä tt introduceras i den andra strofen
av ”Nattlig psalm” vidareutvecklas i den fö ljande strofen.
Den traditionella aftonbö nens element av ö verlå telse som en del av
fö rberedelsen till vila kan urskiljas i dikten ”Aftonbö n”, men som
granskningen har visat expanderas bö nen i flera riktningar – vokabulä ren,
det bedjande jagets attityd, gestaltningen av den gudomliga motparten –
samtidigt som vissa traditionella element utelä mnas, så som tacksä gelse
och bö n om fö rlå telse. Dä rmed fö rstä rks diktens specifika karaktä r och
dess fokus på att upprä tta en fö rbindelse mellan ”mö drarnas å ngest”
och ”Gud”. I fö ljande underavsnitt gå r jag nä rmare in på diktens få gelmotiv,
moderligt kategoriserat och tä tt fö rbundet med Gud.

”fågel och mänska och gud”

I ”Aftonbö n” ber diktjaget att Gud ska breda ut ett tä cke ö ver barnen och
så med varsamhet bä dda ner dem till nattens vila. Som intertexter kan
bå de bö nen ”Gud som haver barnen kä r” och flera aftonpsalmer fungera.520 I psalmen ”Bred dina vida vingar” med text av Lina Sandell ingå r
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Strof 4 och 5 i Psb 1886, nr 436, Psb 1943 nr 557 ”Nu vilar hela jorden”. (Psb 1986, nr
517 ”Nu vilar folk och lä nder”: text Paul Gerhardt 1647, svensk ö versä ttning Haqvin
Spegel 1686, Britt G. Hallqvist 1978.) Se vidare Ps. 30:12, ”Då fö rvandlade du min klagan i frö jdesprå ng; du klä dde av mig sorgens drä kt och omgjordade mig med glä dje.”
Varianter av bö nen ”Gud som haver barnen kä r” ingå r i psalm- och så ngbö cker så som
ASPs 1925, nr 31:1, ”Gud, som haver barnen kä r, Se till mig, som liten ä r! Vart jag mig i
vä rlden vä nder, Stå r mitt vä l i dina hä nder.”; Psb 1943, nr 491:1 ”Gud, som haver barnen kä r, Se till mig, som liten ä r. Vart jag mig i vä rlden vä nder, Stå r min lycka i Guds
hä nder. Lyckan kommer, lyckan gå r, Du fö rbliver, Fader vå r.” (Psb 1986, nr 493: ”Svensk
bö n 1780 (strof 1), Siri Dahlquist 1911”.) I de fö ljande verserna, tillagda av Siri
Dahlquist, nä mns också ”Alla barn som lida nö d”, ”Seglare på stormigt vatten, Vandrare
i mö rka natten” (strof 3) samt Guds armar och hä nder som strä cks ut, strof 6: ”Tack,
att ingen ensam gå r, Som din fadersarm ej nå r. Tack att dina milda hä nder Strä ckas
ö ver folk och lä nder. Tack fö r att du hjä lper visst. Tack, vå r Gud, fö r Jesus Krist.” Den
allmä nt anvä nda avslutningsfrasen fö r bö nen (den fö rsta strofen), ’den Gud ä lskar,
lyckan få r’ å terges inte, så vitt jag har upptä ckt, i de tonsatta versionerna. Bö nen nä mns
med den avslutningen (och i rabblad form) i von Schoultz 1942, s. 178, 180; se ä ven
von Schoultz 1954, s. 16, 162.
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en antydd få gelbild, utbredandet, tryggheten och vilan.521 Metaforiken anvä nds på ett liknande sä tt i den andliga så ngen ”Under hans vingar”.522
Verbet ’utbreda’ (eller liknande) anvä nds också i officiella kyrkliga aftonbö ner i frå ga om Guds hä nder eller vingar, och positionen under dem innebä r skydd och trygghet.523
Bildsprå ket med vingarna anvä nds i Gamla Testamentet, och på flera
stä llen i Psaltaren: ”Bevara mig så som en ö gonsten, beskä rma mig under
dina vingars skugga.”524 I en artikel om den gammaltestamentliga vingmetaforiken konstaterar bibelforskaren Silvia Schroer att metaforerna
med ’Guds vingar’ i Psaltaren fö rbinds med skydd, trygghet, tillflykt och
rä ddning undan en annalkande fara. Gudsbilden prä glas av godhet och
omsorg. I 2 Mos. 19:4 och 5 Mos. 32:11 liknas Guds vaksamma omsorg om
sitt folk vid den som hä ckande få glar visar sina ungar. Med utgå ngspunkt
i ett religionshistoriskt och feministiskt perspektiv jä mfö r Schroer den
gammaltestamentliga få gel- och vingmetaforiken med frä mreorientaliska
religioner dä r bevingade gudinnor representerade en moderlighet som
var skyddande, men också livsfö rnyande. Dä r Guds beskyddande vingar
nä mns i gammaltestamentliga texter ä r en liknande moderlighet nä rvarande, ä ven om den inte betonas som så dan. Ett drag av moderlighet har
integrerats, men syns inte på det språ kliga planet dä r livsfö rnyelse och
barmhä rtighet tillskrivs en faderligt och dä rmed maskulint formulerad
Gud. Så sker t.ex. i Ps. 103:3–5, 8, 13: ”Så som en fader fö rbarmar sig ö ver
barnen, så fö rbarmar sig Herren ö ver dem som frukta honom.” Det moderliga draget ä r vidare enligt Schroer betydelsefullt i en kristen gudsbild. Fö r
521
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ASPs 1925, nr 85: ”Bred dina vida vingar, o Jesus, ö ver mig Och lå t mig stilla vila I ve
och vä l hos dig! Bliv du mitt allt i alla, Min visdom och mitt rå d, Och lå t mig alla dagar
Få leva blott av nå d! 2. Fö rlå t mig alla synder Och två mig i ditt blod! Giv mig ett heligt
sinne, En vilja ny och god! Tag i din vå rd och hä gnad Oss alla, stora, små , Och lå t i frid
oss å ter Till nattens vila gå !”; Psb 1886/1928 nr 642, lä tt bearbetad. (Psb 1986, nr 525:
text Lina Sandell 1865.) Enligt Inger Selander utformades texten fö r barn- och sö ndagsskolearbete och publicerades 1866 med rubriken ”Barnets aftonbö n” i tidskriften
Korsblomman. Selander I. 1980, s. 198 med not 10, s. 303.
ASPs 1925, nr 495 [textfö rfattaren inte nä mnd]: ”Under hans vingar i trygghet jag vilar,
Natten må mö rkna och storm rasa hå rd. Jag tror på honom och vet han mig gö mmer,
Han har mig frä lsat, jag ä r i hans vå rd. Ja, jag få r bo Evigt i ro Under hans skyddande
vingar. Frå n oro fri Min sjä l skall fö rbli, Vad ä n hans kä rlek mig bringar. 2. Under hans
vingar, - vad tillflykt i sorgen. Trå nande hjä rtat dä r sö ker sin ro. Hä r uppå jorden blott
oro jag kä nner, Dä r blir jag trö stad, - ty dä r ä r mitt bo. Ja, jag få r bo o.s.v. 3. Under hans
vingar, - o signade vila! Jag mot allt lidande gö mmer mig dä r, Skyddad och sä ker, ej ont
dä r skall nå mig, Gö md uti Jesus, bevarad jag ä r. Ja, jag få r bo o.s.v.”
Evangelii- och bönebok 1913/1932, s. 651: ”Utbred Dina hä nder ö ver oss och alla dem,
som på jorden bo, så bliva vi vä l bevarade”; s. 661: ”Lå t mig [...] bo under Ditt gudomliga hä gn. Din hö gra hand beskyddar mig, och mitt hopp ä r under Dina vingar”; s.
666: ”Skydda mig, o Gud, som Din ö gonsten; beskä rma mig under Dina vingars skugga.
Herre, Du ä r mitt hopp och min arvedel; min vä lgå ng vilar i Dina hä nder.”
Ps. 17:8. Se ä ven t.ex. Jes. 31:5, ”Så som få geln breder ut sina vingar, så skall Herren
Sebaot beskä rma Jerusalem; han skall skona och rä dda.”
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att den inte ska reduceras till en ensidig bild av en hö na som samlar kycklingarna under vingarna (en bild som Jesus anvä nder om sig sjä lv i Matt.
23:37, Luk. 13:34) bö r den emellertid tillfö ras mera av den dynamik som
finns i den gammaltestamentliga metaforiken kring de få glar som i ö versä ttningar kallas ’ö rnar’ och ’falkar’.525 Utan att nä rmare gå in på Schroers
exegetiska och religionshistoriska argumentation vill jag lyfta fram att von
Schoultz i dikter frå n 1940-talet bland annat genom få gelbilder kontrasterar en utebliven gudomlig, faderlig omsorg mot en fungerande omsorg
som ä r moderligt kategoriserad. På 1960-talet utformar hon i dikten ”Hö nans drö m” en bild av hö nan med ungarna ur en ny synvinkel, kroppsligt
konkret, kanske och bland annat som en humoristisk vidrä kning med en
fromhet som kan ha nå got av den ensidighet som Schroer ä r kritisk till.526
Feministiskt inspirerad teologi vä xte fram under 1970-talet och har
sedan dess i hö g grad på verkat den fortsatta teologiska reflektionen.527 I
centrum sä tts kvinnors erfarenheter och en strä van (om ä n oenhetlig) att
befria teologi och kyrklig praxis frå n sexism, patriarkalism och androcentrism samt frå n ett hierarkiskt och dualistiskt tä nkande som hö r
ihop med dem. Till teman som har introducerats eller få tt fö rnyad aktualitet genom feministteologin rä knas exempelvis fö rkroppsligande och berö ring samt fö rbundenhet med naturen och jorden.528 Liksom i frå ga om
ekoteologin framstå r von Schoultz som en tidig representant fö r en ny
strö mning, hä r i form av ett feministteologiskt tä nkande.
Ejderhonan som i von Schoultz dikt ”skyddar ä ggen med sin kropp”
har en motsvarighet i Gud i Ps. 91:4: ”Med sina fjä drar skall han betä cka
dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet ä r skö ld
och skä rm.” En skillnad finns dock dä ri, att utbredda, skyddande vingar
inte nä mns i vare sig ”Aftonbö n” eller ”Nattlig psalm”. Dä remot tas de in i
525
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Schroer 1998, s. 264–267, 269–272, 274–276, 278, 280–281.
”Hö nans drö m” (1963, s. 39): ”Och nä r hon ä ntligt hade det under vingarna / det pipande fladdrande / allt det ofö rnuftiga / som trä tt hela dagen / och klagat och hackat
nä bb / och irrat och hungrat / och stä ndigt ropat på henne / nä r hon makat det under
vingar och stjä rt // kä nde hon ö ver horniga ö gonlock dun / hö rde hon trö stande
kackel / en vä ldig buk / pressade henne mot sö mnen / skrockandet sjö nk / mellan
molnen / - ä ntligen liten lå g hon / under en himmelsk mor.” Se ä ven von Schoultz 1973,
s. 84–85, som skildrar Ansas erfarenheter av så ngen ”Bred dina vida vingar” och hennes reflektioner kring den. Enligt Ragnar Vä rmon anvä nde Lina Sandell bildsprå ket
med kycklingmodern i flera dikter och så nger fö r barn. Vä rmon 1982, s. 154–155.
Introduktioner till feministteologi finns t.ex. i Brå kenhielm et al. 1983, s. 11–70 (introduktion s. 11–27, texter av Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulamith Firestone,
Mary Daly); Stenströ m 1992; Haverinen 2014. Fö r diskussion av feministteologisk
problematisering och nytolkning, se vidare Sigurdson 2006, s. 128–141, 144–146,
436–457 och Soskice 2007.
Meyer-Wilmes 2000, sp. 67-68; Janowski 2000, sp. 69-70; 2000a, sp. 71.
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den ovan nä mnda ”Hö nans drö m” (1963), och behandlas med en lä tt sarkastisk humor som också drabbar metaforikens anvä ndning i kristen tradition. I ”Nattlig psalm” å terkommer få gelbilden i den tredje strofen:
15

Jag sover lugn i mitt bo
fast stormen och natten det gungar.
Det finns bara ett: att tro.
Inte fasan som vå gorna slungar.
Men detta: att få gel och mä nska och gud
fö rblir nä r sina ungar.

Medan en antydd få gel representerar Gud i den andra strofen ä r det i den
tredje strofen jaget som likt en få gel sover i sitt stormgungade bo. Det som
ger trygghet ä r en fundamental och fö rblivande nä rhet. Nä rhetens avgö rande betydelse framträ der enligt Maria Antas också i Ansa och samvetet:
Nä rvaron hos det hjä lplö sa ä r ett ofrå nkomligt krav och ideal i det moderskap som flickan Ansa saknar fö r egen del och utö var i fö rhå llande till
tingen.529 Att stanna kvar, att inte ö verge, att finnas nä ra ä r konstitutivt fö r
alla parter som genom att ha ”ungar” hö r till kategorin fö rä ldrar.
Relationen mellan fö rä lder (eller mor, i enlighet med få gelbildens implikationer) och barn eller ungar som en motsvarighet till relationen mellan Gud och mä nniskor samt bilderna av barnet (ungen) i famnen och få geln i boet som bilder fö r mä nniskan hos Gud har drag som å terfinns i
Gamla Testamentet.530 I Jes. 66 formuleras Guds handlande i bå de moderliga och krigiska termer.531 Fysisk, trö stande nä rhet ger ”livskraft” och fö ljs
av ”eld” på ett sä tt som på minner om ordningsfö ljden i ”Nattlig psalm”, dä r
529
530

531

Antas 2000, s. 68.
T.ex. Ps. 84:2–4, ”Huru ljuvliga ä ro icke dina boningar, Herre Sebaot! Min sjä l lä ngtar
och trä ngtar efter Herrens gå rdar, min sjä l och min kropp jubla mot levande Gud. Ty
sparven har funnit ett hus och svalan ett bo å t sig, dä r hon kan lä gga sina ungar; dina
altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud.”
Jes. 40:11, ”[Herren] fö r sin hjord i bet så som en herde, han samlar lammen i sin famn
och bä r dem i sitt skö te, och sakta fö r han moderfå ren fram.”
Jes. 49:15f., ”Kan då en moder fö rgä ta sitt barn, så att hon icke har fö rbarmande med
sin livsfrukt? Och om hon ä n kunde fö rgä ta sitt barn, så skulle dock jag icke fö rgä ta dig.
Se, på mina hä nder har jag upptecknat dig; dina murar stå alltid infö r mina ö gon.”
Jes. 66:12–15, ”Ty så sä ger Herren: Se, jag vill lå ta frid komma ö ver henne [= Jerusalem]
så som en strö m och folkens rikedomar så som en ö versvä mmande flod, och I skolen så
få dia, I skolen bliva burna på armen och skolen få sitta i knä et och bliva smekta. Så som
en moder trö star sin son, så skall jag trö sta eder; ja, i Jerusalem skolen I få trö st. Och
edra hjä rtan skola glä dja sig, nä r I få n se detta, och benen i edra kroppar skola hava
livskraft så som spirande grä s; och man skall fö rnimma, att Herrens hand ä r med hans
tjä nare och att ogunst kommer ö ver hans fiender. Ty se, Herren skall komma i eld, och
hans vagnar skola vara så som en stormvind; och han skall lå ta sin vrede drabba med
hetta och sin nä pst med eldslå gor.”
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den fjä rde och sista strofen ö ppnar perspektivet mot en morgon ”nä r gryning blir blodrö d”:
20

Du kä nner min morgondag.
Du vet nä r mitt yttersta krä ves.
Jag lyss till ditt hjä rtas slag,
i slummer jag sä nkes och hä ves.
Vä ck mig nä r gryning blir blodrö d. Och jag
drack ej Guds mod fö rgä ves.

Lina Sandells så ng ”Tryggare kan ingen vara” kan fungera som en intertext.532 I den formuleras så vä l tillit till Guds faderliga omsorg och fö rutvetande som en medvetenhet om framtidens osä kerhet. Framtiden kan innebä ra konfrontation med ”fiender”, och det kan krä vas mod eller beredskap att uthä rda fö rlust. Andra gemensamma element ä r få geln i boet, armarna som bä r och handen som omsluter. AÄ ven så ngen ”Blott en dag” kan
fungera som intertext, sä rskilt med avseende på maningen till barnets tillit
hos Gud och lugn fö rtrö stan infö r en okä nd morgondag.533 Hä r kan dessutom noteras, att man i forskningen kring Lina Sandells verk har funnit att
hon i bå de ö versä ttningar och egna så nger infogade moderliga bilder fö r
Gud – vanliga i herrnhutisk predikan och psalmdiktning – men att dessa
av utgivarna ä ndrades till faderliga bilder. Så fanns uttrycket ”modershjerta” i den fö rsta versionen av ”Blott en dag”, publicerad i Evangeliska
Fosterlandsstiftelsens å rskalender Korsblomman 1866 (tryckt 1865),
och ”modersvingen” anvä ndes i en så ng som på minner om den tidigare
nä mnda ”Bred dina vida vingar”.534
532

533

534

”Tryggare kan ingen vara AÄ n Guds lilla barnaskara, Stjä rnan ej på himlafä stet, Få geln
ej i kä nda nä stet. 2. Herren sina trogna vå rdar Uti Sions helga gå rdar; OÖ ver dem han
sig fö rbarmar, Bä r dem uppå fadersarmar. 3. Ingen nö d och ingen lycka Skall utur hans
hand dem rycka. Ty han ä lskar sina vä nner, Och de sinas nö d han kä nner. 4. Glä d dig
då , du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara! Fö r hans vilja må ste alla Fiender till
jorden falla. 5. Vad han tar och vad han giver, Samma Fader han dock bliver; Och hans
må l ä r blott det ena: Barnets sanna vä l allena.” ASPs 1925 nr 173; nå got annorlunda
version i Psb 1943 nr 488 (Psb 1986, nr 390: text Lina Sandell 1855). Så ngen nä mns i
von Schoultz 1954, s. 15; Antas 2000, s. 76.
”Blott en dag, ett ö gonblick i sä nder, Vilken trö st, evad som kommer på ! Allt ju vilar i
min Faders hä nder: Skulle jag, som barn, vä l ä ngslas då ? Han, som bä r fö r mig en faders
hjä rta, Giver ju å t varje nyfö dd dag Dess beskä rda del av frö jd och smä rta, Mö da, vila
och behag. 2. Sjä lv han ä r mig alla dagar nä ra, Fö r var sä rskild tid med sä rskild nå d.
Varje dags bekymmer vill han bä ra, Han, som heter bå de Kraft och Rå d. Morgondagens
omsorg få r jag spara, Om ä n oviss syns min vandrings stig. ’Som din dag, så skall din
kraft ock vara’. Detta lö fte gav han mig. 3. Hjä lp mig då att vila tryggt och stilla Blott vid
dina lö ften, Herre kä r, Och ej trones dyra trö st fö rspilla, Som i ordet mig fö rvarad ä r.
Hjä lp mig, Herre, att vad helst mig hä nder, Taga av din trogna fadershand Blott en dag,
ett ö gonblick i sä nder, Tills jag nå tt det goda land.” Psb 1943, nr 320 (Psb 1986, nr 391:
text Lina Sandell 1865). Så ngen nä mns i von Schoultz 1973, s. 77.
Vä rmon 1982; Grindal 2011, s. 193–198.
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Enligt Inger Selander anvä nder Lina Sandell bilden av få geln på olika
sä tt i olika texter. I ”Bred dina vida vingar” alluderar den på bibeltexter dä r
Gud eller Jesus liknas vid en få gel som skyddar de sina under vingarna.
I ”Tryggare kan ingen vara” utgö r få geln i boet ett exempel på en naturlig
trygghet som ä ndå ä r mindre ä n den som ”Guds lilla barnaskara” har tillgå ng till.535 Uttrycket att ”[...] gud / blir nä r sina ungar” kan ytterligare lä sas som en allusion på aftonpsalmen ”Bliv du hos mig”, dä r den andra strofen avslutas med bö nen ”Herre, bliv mig nä r.”536 Bilden av få geln i boet tas
senare upp av Margareta Melin i en så ngtext frå n 1969: ”Jag ä r hos dig, min
Gud, som barnet hos sin mamma. / Jag ä r hos dig som få geln i sitt bo. / Jag
ä r hos dig min Gud, jag ä r hos dig min Gud, / nä r natten bö rjar komma. /
Bli kvar hos mig så har jag lugn och ro.”537 Så ngen framstå r som ä nnu ett
inslag i den intertextuella vä ven av bibel- och så ngtexter, dä r ä ven von
Schoultz dikt ”Nattlig psalm” ingå r. Det fysiskt och taktilt konnoterade
bildsprå ket med mor och barn, famn och få gelbo, visar sig lä mpat fö r att
fö rmedla trygghet hos Gud infö r den annalkande natten.
Grogrunden fö r diktjagets lugn i ”Nattlig psalm” finns i en nä rhet mellan jaget och duet som jä mfö rs med nä rheten mellan barnet och modern.
Nä rheten uttrycks så vä l i jagets tilltal av duet som i en reflektion formulerad så att den på minner om en trossats som jaget vä ljer att omfatta trots
erfarenheter som ifrå gasä tter den (r. 15–18): ”att få gel och mä nska och
gud / fö rblir nä r sina ungar”. Hä r få r ordet ”ungar” stå fö r bå de få gelungar,
mä nniskors barn och mä nniskorna som barn till Gud/gud – bilden frå n
naturen prä glar hela uttrycket. Korrespondensen med dikten ”Aftonbö n”
ä r tydlig. Rä dslan ö vervinns nä r jagmä nniskan ö verlä mnar ”ä ngslan och
sorger” till duet så att hon inte lä ngre ä r ensam om dem (den andra strofen,
rad 7–10), och nä r hon vä ljer tillit framom misstro eller fö rtvivlan. Att ”tro”
framstå r då mera som en existentiell angelä genhet ä n som ett fö rsanthå llande av en trossats. Jaget kan ö verlå ta sig å t ”fasan” eller tilliten; egentligen har hon inget val, ”Det finns bara ett”.538 I den situation jaget befinner
sig ä r det absolut livsnö dvä ndigt att lita på en gudomlig omsorg, moderlig
eller faderlig – den liknar barnets situation, barnets som inte heller kan
535
536
537

538

Selander I. 1980, s. 140, 144.
ASPs 1925 nr 247; Psb 1943 nr 562 (Psb 1986, nr 522: text Henry Francis Lyte 1847,
ö vers. Anna OÖ lander 1900).
Så ngen ingå r som nr 607 i Den svenska psalmboken 1986. Sten-AÅ ke Selander 1998, s.
78, kommenterar texten med att tematiken med barnet och mamman ”kommer igen i
en ovä ntad kombination, dä r Gud framstä lls som mamman, som tar hand om sitt barn”.
Mot den intertextuella bakgrund som jag kort presenterat framstå r så ngen emellertid
snarare som fö ljdriktig ä n som avvikande. Det att bildsprå ket upplevs som ovä ntat kan
ä ndå fö rstå s i relation till ett kyrkligt språ kbruk dä r uttalat moderliga bilder fö r Gud
ä r sä llsynta.
Se ä ven slutraderna i ”Det svå raste” I (1940, s. 73): ”Fö r att jag vet att ingen vet / kan
jag tro.”
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vä lja mellan att lita på fö rä ldern eller lå ta bli. Det kan noteras, att de tre
representanterna fö r fö rä ldraskap, ”få gel, mä nska och gud”, saknar kö nsbestä mningar. Omsorgen må vara moderlig eller faderlig, huvudsaken ä r
att den ä r tillgä nglig. Emellertid ä r det enda kö nsspecificerade i ”Nattlig
psalm” den kvinnliga modersfamnen, inte nå got explicit faderligt.

Moderligt, faderligt, kvinnligt, gudomligt

I behandlingen av få gelmetaforiken ovan tog jag också upp frå gor om moderlighet och faderlighet hos Gud, gestaltad i ”Aftonbö n” och ”Nattlig
psalm”. Hä r vill jag ä nnu samla och gå vidare med den tematiken.539 Så som
tidigare har konstaterats ingå r det jag som talar i dikten ”Aftonbö n” i ett
kollektivt mä nskligt ”vi” (rad 4, 5, 8), men framfö r allt i kollektivet av mö drar (rad 1). AÄ ven i frå ga om naturen betonas det kvinnliga (rä vlyornas bon
fö r honor och ungar, ejderhonan som ä r ”hon”), som en sjä lvklar utvidgning av mö drarnas och barnens livssfä r. Det som Gud gö r – bä ddar lyan
som en rä vhona, ruvar och skyddar ä ggen som en å da – bildar korrektiv
till erfarenheter av avstå nd och grymhet frå n Guds sida. Det som diktjaget
ber Gud gö ra kan kategoriseras som en traditionellt moderlig aktivitet.
Ett varsamt omhä ndertagande och en moderligt karaktä riserad omsorg fö rbinds med Gud i ett få tal bibliska texter som anfö rdes.540 I psalmoch så ngdiktning liknas Guds handlande vid en mors i nå gra texter i Andliga sånger och psalmer, men karaktä riseras ä ndå i allmä nhet som faderligt.541 Enligt Inger Selanders undersö kning av motiv och symboler i frikyrkliga så nger i Sverige anvä nds moderliga bilder fö r Gud sparsamt i
bå de kyrklig och frikyrklig så ngdiktning, om ä n nå got mera i det senare
sammanhanget. Vidare framhå ller hon, att ett allmä nt drag i vä ckelseså nger ä r en humaniserad och ä ven sentimentaliserad gudsbild. Man betonar snarare mildheten ä n heligheten hos Gud. Gudsrelationen få r tydliga
drag av en relation mellan mor och barn.542 Moderns relation till sina barn
ä r konstitutiv fö r dikten ”Aftonbö n”, och dess Gud framstä lls som skapare

539

540
541
542

Som jag nä mnde i bö rjan av kapitlet behandlas moderstematiken i von Schoultz lyriska
fö rfattarskap utifrå n den personliga mognadens perspektiv i Mö ller-Sibelius 2007,
nä rmare bestä mt i det andra huvudkapitlet, s. 152–245. Tematiken kring moderlighet,
makt och gudomlighet i prosatexterna i Ansa och samvetet (von Schoultz 1954) behandlas i Antas 2000. Fö r en kort och klargö rande diskussion av fadersmetaforiken i
kristen tradition, se kapitlet ”Calling God ’Father’” i Soskice 2007, s. 66–83.
Jes. 40:11; 49:15; 66:12–16.
ASPs 1925, nr 489 ”O Herre, lå t mig vila hä r”, strof 2-3 (text ”M. N.”); nr 490 ”Invid Jesu
hjä rta”, strof 3 (text ”Helmi Selin”, ö vers. ”M. N.”).
Selander I. 1980, s. 135–144.
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och upprä tthå llare med drag som traditionellt fö rknippas med moderlighet. Dä remot ifrå gasä tts en fö renklat vek gudsbild av perspektivet mot det
å ngestladdade, meningslö sa och grymma i den tillvaro som Gud rå r ö ver.
Jä msides med ett gemensamt ansvar fö r barnen har vi kunnat se en
gemensam formande aktivitet hos modersjaget och Gud i det att jaget med
sin bö n ger form å t sin situation och ber Gud forma ett tä cke av hennes
omsorg. Liksom hon breder ut sin situation fö r Gud ska han breda ut tä cket
ö ver hennes barn. Jaget bejakar alltså en gudsrelation dä r bå da parter delar ett moderligt livsansvar och en formande aktivitet.
I ”Nattlig psalm” tecknas fö rhå llandet mellan mä nniska/diktjag och
Gud analogt med fö rhå llandet mellan barn och mor, få gelungar och få gelhonor. Denna relation innebä r att jaget kan vila tryggt, fastä n tillvaron
prä glas av otrygghet, fara och osä kerhet. Trygghet och vila genom tillit till
Guds omsorg ä r ett bä rande tema i må nga traditionella aftonpsalmer, som
också kan foga in så vä l dö dsberedelse som en fö rtrö stansfull vä ntan på en
ny dag att ta emot med tacksamhet. Hä rvidlag avviker diktens slutrader
genom att formulera en beredskap till en situation dä r det behö vs ”mod”.
Så rubriceras dikten inte heller som en ’aftonpsalm’, utan som en ’nattlig
psalm’, en psalm fö r nattlig vaka, i mö rker och oro.
Bå de det mä nskliga jaget och det gudomliga duet fö rbinds med
kroppslighet, och de taktila fö rnimmelserna ö vervä ger i gestaltningen av
jagets upplevelse av duets nä rvaro och nä rhet. Det kommer till synes i de
inledande raderna, ”Jag kryper hop i Din hand / som ett barn i sin moders
skö te”, i r. 5–6 ”det ä r som om hä nderna lyfte mig upp / och varsamt sig
slö te”, och fö ljs upp och fö rstä rks i r. 21–22, dä r jagmä nniskan ä r så nä ra
duet att hon kan hö ra hjä rtat slå . Att ”Guds mod” ä r nå got som jaget ”drack”
innebä r också en fysisk fö rnimmelse, liksom jagets avklä dande (r. 7), duets ”mantelslä p” (r. 11) och de gungande rö relserna. Hä r kan noteras att
rytmen i ”Nattlig psalm” som helhet prä glas av vå grö relse, som andning
eller gungande.
I textens process fö rä ndras jaget frå n det hopkrupna barnet och den
vuxna mä nniskan balanserande mellan tillit och skrä ck till en aktiv och
myndig mä nniska, som vill vara beredd att resa sig och ge sitt ”yttersta”.
Det avgö rande i processen ä r diktjagets upplevelse av fysiskt gestaltad
nä rhet hos det gudomliga duet. I bå de ”Aftonbö n” och ”Nattlig psalm” ä r
det denna nä rhet som konstituerar en fö rverkligad gudomlig omvå rdnad.
Det moderliga som en nö dvä ndig sida av gudomen i von Schoultz lyrik
lyfts fram med hjä lp av erfarenheter och iakttagelser av biologiskt och socialt moderskap. Gud ä r den som skapat få gelhonorna och sjä lv kan agera
som en så dan. Fö rbindelsen mellan Gud, moderligheten och modersrollen
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ä r emellertid inte okomplicerad nä r perspektivet vidgas till hela fö rfattarskapet.543 I denna studie lyfter jag endast fram en del av problematiken.
Den moderliga aspekten av gudomen få r i von Schoultz lyrik en sä rskild belysning och skä rpa i gestaltningen av få gelmodern. Motivet introduceras på 1940-talet och å terkommer ä nnu på 1990-talet.544 Rollen som
få gelmor ges i dikterna å t så vä l jaget och Gud som å t en tredje part, en
mä nsklig mor utanfö r jaget. Med en biografiskt inspirerad lä sning av dikterna ”Stanna, bliv hos mig” (1975) och ”Mö te vid vasskanten” (1994) kan
man urskilja von Schoultz kontinuerliga bearbetning av relationen till den
egna modern, den modersgestalt som fö refaller ha dominerat den fö rsta
och på må nga sä tt riktgivande fö rmedlingen av den religiö sa traditionen.
Denna litterä ra bearbetning avslutas i den sistnä mnda dikten med ett erkä nnande av så vä l nä ra grannskap som fundamentalt frä mlingskap.
Jagets relation till Gud kan i von Schoultz lyrik gestaltas som barnets
relation till modern, men den belyses frå n olika hå ll, problematiseras och
omprö vas. Det som konstituerar det goda moderskapet – det mä nskliga
och det gudomliga – kan ringas in med ord som nä rvaro, nä rhet, medkä nsla, omsorg, lyssnande, orä ddhet. Syftet ä r att skydda ungarna, barnen,
och frä mja liv. Samma beskrivning kunde gä lla det goda faderskapet och
det goda fö rä ldraskapet.
En god mä nsklig faderlighet beskrivs i von Schoultz texter om den
norske fö rfattaren och vä nnen Tarjei Vesaas (1897–1970). Hon finner ”ett
slags fadersinstinkt gentemot det som lever” och en dä rmed beslä ktad
grundton i ”ett slags dolt medansvar fö r hur det gå r med vä rlden, ett slags
bred mull under allt som vä xer och också luft ovanfö r.”545 Så vä l i hans personlighet som i hans texter erfar hon ”liksom en fars ansvar infö r tillvaron,
en fars samling, behä rskning, ö verblick. Kanske ä r det också dä rfö r han
skildrar allt ungt som vä xer med en så dan osentimental och frisk ö mhet:
barn, unga mä nskor, fö l och kalvar, trä n. OÖverallt rö jer han vä g fö r det som
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Se t.ex. dikten ”Slickepinnen” (1980, s. 29): ”Mä nskan ä r ö ver femti. / Men under fem.
/ Vä ntar att nå n ska ta upp henne / nä r hon faller och slå r sej / att nå n ska trö sta /
sticka slickepinnen i mun. / Skriker på mamma / elaka mamma / som heter gud.”
”Torpet” (1943, s. 28–29), ”Aftonbö n” (1945, s. 20–21), ”Nattlig psalm” (1945, s. 22–
23), ”Hö nans drö m” (1963, s. 39), ”Pelikanen” (1963, s. 40); den sista dikten i sviten ”Nu ger jag mig lov” (1975, s. 62–63) lyder: ”Stanna, bliv hos mig / svala mjö lkvita
dyning. / Stanna, få gelmor / i din paddlande få ra. / Hä r ä r din mö rka unge.”
Se vidare ”Mö te vid vasskanten” (1994, s. 34): ”Vi sam mot varandra, vi kom frå n två
hå ll / hon frå n vassen, jag frå n stranden / vi hejdade oss med porl kring fö tterna /
stannade vattenvirveln: vem? / Vi mä tte varandra, prackhonans blick / vaksam och
rund av frä mlingskap. / Vi erkä nde grannskap, vi vä nde oss / hö vligt frå n varandras
revir.”
von Schoultz 1999, s. 177. Brev till Halldis Moren Vesaas och Tarjei Vesaas 19.12 1949.
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ska fram och få leva.”546 Liknande ordalag anvä nds i von Schoultz bidrag i
en festskrift till Vesaas.547 En ”karlastark, beskyddande ö mhet gentemot
allt som ä r fattigt, fult och hjä lplö st” finner hon i Elmer Diktonius diktsamling Jordisk ömhet (1938), som hon recenserar i tidskriften Astra.548 Det
goda faderliga och det goda moderliga visar sig ha det mesta gemensamt,
koncentrerat i ansvaret och omsorgen fö r vä xande liv i alla former.
Det faderliga i gudomen anknyts i bö rjan av diktsviten ”Hå rd vå r” till
ett ofö rverkligat fadersansvar och en distanserad maktutö vning. Det finns
ett få tal dikter som gestaltar en manligt faderlig ö mhet. En så dan nä mndes
i analysen av ”Det svå raste” II, nä mligen ”Nedfallet bo” (1989, s. 25): ”Nedfallet bo, han lyfte det frå n marken: / tå lamods nä tverk / flä tat av fina ris
/ bä ddat med brö stdun / tä tat av fjun / boet, varmt av sommar / blå sande
friskt av sol / – och han, en gammal man / borrade nä san i den glö mda
doften / mindes med hä ftig saknad / å ren hos dunet.” I nä rliggande ordalag beskrivs en upplevelse i De sju dagarna (1942), men subjektet ä r det
opersonliga ”man”, som stå r fö r bokens kvinnliga berä ttare. 549 Gud
som ”Gud Fader” omges av ljus i dikten ”Klimatet i Elsass” i Isenheimsviten
(1986), men perspektivet ä r begrä nsat till en barnslig och drö msk varseblivning.550 Nä r gudsbilden i andra dikter ä r positiv, saknas fö r det mesta
546
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von Schoultz 1955; se ä ven von Schoultz1961, ”en faders stä ndigt vakande oro”; 1964a
om hur Vesaas ”med ö m hand rä tar upp det minsta lilla strå som vä xer på sned”
och ”fö rnimmer det finaste prassel inne i sjä len”. Se ä ven von Schoultz 1999, s. 196.
von Schoultz 1964b, 34: ”han kä nner liksom en fars ansvar infö r det som sker, han
sö ker stä ndigt utvä gar fö r det spirande livsdugliga, också i de svå raste och mest hopplö sa situationer. Han tar vara på det levande var det ä n visar sig [...].”
von Schoultz 1938b. Se vidare von Schoultz 1992, s. 116, om en speciell ceder i
Ascona: ”Det var den manligaste ceder jag sett, den stod fullt fri, brett skuggande med
sina grenar, den utstrå lade trygghet, far och ä lskare i en person, man må ste kä nna på
stammen ett litet tag nä r man gick fö rbi.” Också i denna korta text fö renas visuellt och
taktilt. Det betraktade trä det tolkas i fö rmä nskligande ordalag, och skildringen fullbordas och avslutas i handens berö ring.
von Schoultz 1942, 44: ”Engå ng lå g det ett bofinksbo i blå bä rsriset under en gammal
bjö rk. Boet hade blå st ner, inga ä gg var kvar. Det var inrett med spä tt torrt grä s innanfö r den tå lmodigt flä tade vä ggen, fö rde man boet upp mot nä san och slö t ö gonen
kunde man kä nna en fin vä llukt, kanske av soltorkat grä s, kanske av den lilla få geln
som rö rt sig hä rinne, ordnat, bä ddat, vä ntat. Må nga å r stod boet på en skä rgå rdsveranda, oå tkomligt på vintern. Men varje vå r nä r man på nytt borrade ansiktet in i det
gav det samma lukt frå n sig: sprö d mossa, gungande vind, ett varmt, tyst stä lle i skogen.
Gå ng på gå ng må ste man fö rsö ka få nga doften, trä nga in i den, ä ga den.” Få gelboets
lukt skrivs också in i Ansas upplevelsevä rld, von Schoultz 1954, s. 137.
”Klimatet i Elsass” (1986, s. 56): ”Engå ng, i fullt dagsljus / lä t Gud Fader sig ses / med
strå lande krona och spira / halvt anad, halvt synlig / ö verst på himlens alptopp / som
drö md av ett barn / innan det leende somnar. / Gud Fader har fö tt: / hans behag strö mmar ner / moln av små jubelvä sen / med glimtvis belysta vingar. / […].”
Verbet ’fö da’ kan hä r anknytas dels till ä ldre svenska bibelö versä ttningar dä r det anvä nds med manliga subjekt i t.ex. slä kttavlor (Matt. 1, ”Abraham fö dde Isak” osv.), dels
till teologisk reflektion kring Kristus som Guds Son, ”fö dd av Fadern fö re all tid” (den
nicaenska trosbekä nnelsen; se ä ven Apg. 13:33). Dessutom kan verbet i dikten fylla en
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tydliga faderliga eller maskulina bestä mningar. Ett undantag utgö rs av dikten ”Inå t” (1956, s. 64), dä r adjektivet ’outgrundlig’ fö rses med en grammatiskt maskulin ä ndelse, ”du outgrundlige”. Det kan betraktas som ett
traditionellt språ kbruk; ett feminint slut (-a) hade troligen vä ckt uppmä rksamhet som avvikande och starkt betydelsebä rande, å tminstone nä r
dikten publicerades. Mot bakgrunden av den kamp som fö rs mot en missbrukad (eller obrukad) fadersmakt i tidigare dikter kan man i ”Inå t” se en
positivt gestaltad gudsbild som ä r maskulint karaktä riserad.
Hä r kan inskjutas att det faderliga i gudomen i von Schoultz dikter inte
relateras specifikt till fö rhå llandet mellan Jesus och hans Fader i nytestamentliga texter eller till relationaliteten i treenigheten av Fadern, Sonen
och Anden.551 Det ä r snarare ett slags allmä n gudomlig – och patriarkalisk
– faderlighet som aktualiseras, ifrå gasä tts och justeras.
I Längs vattenbrynet (1992) reflekterar von Schoultz ö ver manligt,
kvinnligt och moderligt i det gudomliga:
Och de maktfullkomliga manliga gudarna i all ä ra, men gudinnorna
ä r nä rmare oss. De har det moderliga ansvaret fö r tillvaron och ett
lyssnande ö ra.
Avgudar, skulle Hanna ha sagt, frå n sitt hå ll.
Likafullt tar de mot mä nskornas lä ngtan, å ngest och hopp och redan
detta att få anfö rtro sig ä r en trö st.552

Texten fortsä tter med skildringar av gudinnorna Kumari (”en liten mä nskogudinna”, ”ett porträ tt av sjä lva ö dsligheten”) och Kali (”inte att leka
med”) samt ”gudinnan i Syrakusas museum”, som å terkommer senare i
dikten ”Modergudinnan” (1994).553 Genom hela avsnittet vä vs moderns,
Hannas, fö rmodade reaktioner in. Hon ”skulle ha ryst ö ver avgudar och
vad hon skulle ha kallat andlig fö rvirring. Men jag tror att hon hade kastat
en blick av samfö rstå nd på gudinnan i Syrakusas museum [...] Hanna
skulle inte ha kunnat motstå henne.” Dä remot skulle ”madonnorna” troligen ha vä ckt tveksamhet. ”De kom fö r nä ra hennes eget områ de. Jag tror
551

552
553

subversiv funktion som fö rstä rker det naiva, underminerar en gudsbild prä glad av stereotyp maskulinitet och infö r ett feminint, moderligt element i ”Gud Fader”.
Se Soskice 2007. Soskice framhå ller att relationen mellan Kristus/Sonen och Fadern
ä r grundlä ggande fö r talet om Gud som Fader. Samtidigt betonar hon det må ngdimensionella och dynamiska i fadersmetaforiken och nö dvä ndigheten av att lö sgö ra den frå n
androcentrism, patriarkalism och sexism.
von Schoultz 1992, s. 133–134.
”Modergudinnan” (1994, s. 55): ”Modergudinnan frå n Mindre Asien / sitter i museum,
Syracusa / det gö r detsamma var hon sitter / hon vaktar livets dubbla fortsä ttning /
bredbent sitter hon, med knä na å tskils / tungt bylte under vartdera brö stet / huvudet
saknas, det gö r inget.”
Se ä ven von Schoultz 1942, s. 42–44, om hur en ammande kvinna blir en anonym,
primitiv och universell modersfunktion.

183

att hon så g dem som ö verflö diga fö rmedlare, Hanna var van att gå direkt.”
AÄ ndå skulle hon ha kunnat kä nna igen nå got vä sentligt:

Men hon skulle ha stannat en stund inne hos klippmadonnan i Conque
om hon orkat gå uppfö r trapporna. Hä r, ovanfö r den lilla sydfranska
vallfartsstaden med alla de kupiga gamla tegelpannorna på taken, hä r
hade klippmadonnan i må nga hundra å r tagit mot mä nskornas sorger
och bedrö velser, också deras tacksamhet. Hä r skulle Hanna ha kä nt igen
sä ttet att be, att anfö rtro sig. Kapellet ä r mycket litet, vä ggarna nerrö kta
och svarta. Också madonnan sjä lv ä r svartnad av tider och sorger men
hon fö rtrö ttas inte, hon ä r dä r hon skall vara.554

Texterna om ”gudinnorna” introduceras med ett konstaterande av ”ett
lå ngt letande och ett iakttagande av mä nskors outrotliga behov av att
dyrka.”555 Denna sakliga reflektion fö ljs sedan av det avsevä rt mera engagerade stä llningstagandet fö r de lyssnande ”gudinnorna”. AÄ ven om de
kvinnliga gudomarna också omfattar gestalter som ä r tragiska eller farliga
(som ”Kumari” och ”Kali”), kä nnetecknas de i denna beskrivning framfö r
allt av nä rhet och nä rvaro, lyssnande och delande, omsorg och livsansvar.556 ”Tag detta”, ber diktjaget i ”Aftonbö n”, och ”klippmadonnan” har ”i
må nga hundra å r tagit mot” det som mä nniskorna likt diktjaget i ”Aftonbö n”
har ’lagt hos’ henne.

Jungfru Maria som kvinna, syster och mor – nära gudinnorna

Som ”klippmadonnan” ges jungfru Maria drag av bå de mä nsklig och gudomlig moderlighet. Av egen kroppsligt fö rankrad erfarenhet kä nner hon
bå de havandeskapets ”jubelå r”557 och ”mö drarnas å ngest”.558 von Schoultz
dikter kring jungfru Maria skulle vara vä rda en egen studie; i detta avsnitt
lyfter jag endast fram vissa element i den femte dikten ur sviten ”Svä rdet”
(1989, s. 71). Genom visuella, auditiva och taktila fö rnimmelser gestaltas
ett ö gonblick mellan bebå delsen och smä rtan – inte fö dandets smä rta utan
den vå nda som det fortsatta moderskapet innebä r:

554
555
556
557
558

von Schoultz 1992, s. 135.
von Schoultz 1992, s. 133.
Jfr dikten ”Vision” (1949, s. 58–59), vars mä ktiga trä dkvinna liknas vid bå de ”urdadda”
och ”urbö del” i Rabbe Enckells recension av boken, Nattlig äng. Enckell 1949.
Ordet ”jubelå r” anvä nds i dikten ”Madonna” (1943, s. 47–48); se vidare analysen i Mö ller-Sibelius 2007, s. 156–166.
”Aftonbö n” (1945, s. 20–21); se vidare dikten ”Fö rbrytaren” i Isenheimsviten (1986, s.
53) och sviten ”Svä rdet” i dess helhet (1989, s. 67–71).
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SVAÄ RDET

1
5
10

V

De mö ttes plö tsligt fö r två tusen å r sen.
Den unga, brå dskande och ä nnu blä ndad
av sus och skimmer kring befallningen
den gamla, redan i sin sjä tte må nad
och sjä lv ett underverk, hon vet om ä nglar.
Den unga sö ker sig i bä van skydd
mot alltfö r stora tankar och de byter
viskande hemligheter. Ingen hö r dem
men inte skuggan ens få r lyssna.
AÄ ndå vet ingen av dem vem hon bä r på
och ingen anar svä rdet genom hjä rtat.

Dikten avslutar den femdelade sviten. De fyra tidigare dikterna fokuserar
individuella kvinnoö den som också ä r kollektiva. De enskilda kvinnorna
framstå r som anonyma representanter fö r må nga andra. Deras historiska,
sociala och religiö sa kontexter ä r olika, men de fö renas av barnet och svä rdet, av funktionen att ge livet vidare och se det fö rö das. Den avslutande
dikten bygger på berä ttelsen om mö tet mellan jungfru Maria och hennes
ä ldre slä kting Elisabet i Lukas evangelium. 559 Inte heller de fö rses med
namn i dikten. Hä nvisningarna till bibeltexten ä r tydliga i de fö rsta fem
raderna: tidsangivelsen ”två tusen å r sen”, den ”unga” och bebå delsemotivet i rad 2-3, ”den gamla” som trots sin å lder ä r gravid ”i sin sjä tte må nad”
och ”vet om ä nglar” i rad 4-5.560 Slutradens ord om ”svä rdet genom hjä rtat”
alluderar på den gamle Simeons ord till Maria nä r barnet bä rs fram i templet i Jerusalem: ”också genom din sjä l skall ett svä rd gå ”.561 Orden har i
kyrklig tradition i allmä nhet uppfattats som en fö rutsä gelse om Marias
kommande smä rta nä r sonen korsfä sts och dö r. Det ä r också den tolkning
som fö rst anmä ler sig i frå ga om dikten. Alla namn ä r emellertid utelä mnade.
Genom den konsekventa anonymitet som anvä nds i dikten och hela
sviten blir orden om svä rdet anonyma och allmä ngiltiga. Erfarenheten av
svä rdet genom hjä rtat drabbar inte bara Maria (och i diktens perspektiv
Elisabet) ”fö r två tusen å r sen” utan delas av må nga, ö verallt, i alla tider.
Samtidigt få r de bibliska Maria och Elisabet drag av alla andra mö drar. Den
559
560
561

Luk 1:39-56.
Luk 1:5–26, 36.
Luk 2:21–40; 34–35: ”Och Simeon vä lsignade dem och sade till Maria, hans moder: 'Se,
denne ä r satt till fall eller upprä ttelse fö r må nga i Israel och till ett tecken, som skall
bliva motsagt. Ja, också genom din sjä l skall ett svä rd gå . Så skola må nga hjä rtans tankar bliva uppenbara.'” Se behandlingen av diktsviten ”Avsked i krig” i bö rjan av detta
kapitel.
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kristna referensramen kring dem vidgas till att omfatta diktsvitens kvinnor frå n andra religioner eller oavsett religion. De delar ”mö drars sorg”
(dikt I) och ”mö drarnas å ngest” (”Aftonbö n” 1945). I den funktionen på minner de om de lyssnande och medkä nnande gudinnorna, folkfromhetens jungfru Maria som solidarisk syster, och alldeles vanliga, jordiska kvinnor.
De auditiva och visuella elementen utmä rks av en otydlighet som fö rbinds med nå got hemlighetsfullt: ”blä ndad / av sus och skimmer” (rad 23),”viskande hemligheter” som ingen få r hö ra (rad 8-9).562 Språ kljuden i
form av upprepade, hyssjande sje-ljud (”skimmer”, ”sjä tte”, ”sjä lv”, ”skydd”)
och viskande s-ljud (”sus”, ”viskande”, ”lyssna”) kan avlyssnas som en accentuering av det hemlighetsfulla. Det skimrande, susande och viskande
på minner också om diktjagets fö rlorade tillvaro i sviten ”Avsked i krig”. Betoningen av det skimrande och hemlighetsfulla kan tolkas som en ö ppenhet fö r det gudomliga, men också som ett framhä vande av det mirakulö sa
i det mä nskliga livet som så dant.
Det hemlighetsfulla och ohö rda fö rs vidare till vetandet. Trots alla ä nglabud med namngivning och lö ften om kommande frä lsning i bibeltexterna ”vet ingen av dem vem hon bä r på ” i dikten. Elisabet ”vet om ä nglar”,
men det vetandet tycks inte avslö ja allt, inte hela vidden av det som de ä r
inne i. Med ”skuggan” (rad 9) introduceras ett element av mö rker. Som så dant ä r det visuellt skymmande. Skuggan stå r i kontrast till ljuset i bö rjan
av dikten, och avvisas som en smyglyssnare. Marias behov av ”skydd” fö rklaras med ”alltfö r stora tankar”, men den oö nskade ”skuggan” kan också
uppfattas som ett fö rebud om fara, mö rkrets ö verfö rda innebö rd av ont,
på minnande om dikten ”Dö darna” (1945, s. 65-66) dä r ”det kommande
kryper som en skugga ö ver ä ngen”.563 I och med att skuggan introduceras
i texten ä r den ohjä lpligt nä rvarande i skeendet.
Det fysiskt taktila, som ä r framträ dande i de andra dikterna i sviten ä r
(så nä r som på den implicerade rö relsen i det plö tsliga och ”brå dskande”,
rad 1-2) helt och hå llet frå nvarande i denna dikt ä nda till slutraden. Desto
starkare och vå ldsammare blir då den implicita smä rtan i att ”svä rdet” ska
gå ”genom hjä rtat”. Uttrycket ä r mera fysiskt ä n bibeltextens ord ”genom

562

563

I den bakomliggande bibeltexten vä cker Marias ankomst och hä lsning bå de fysiskt
kä nnbara och hö gljudda reaktioner hos Elisabet. Hon ”brast ut och ropade hö gt och
sade: 'Vä lsignad vare du bland kvinnor och vä lsignad din livsfrukt!'” Efter hennes ord
upptas resten av textavsnittet av Marias lovså ng. Luk. 1:38–56.
Jfr Elmer Diktonius dikt ”Barn i stjä rnljus” (1934, s. 149–150): ”[…] / Och modren
blickar mot stjä rnan / och fö rstå r - / alla mö drar fö rstå r. / Och trycker lillungen
skrä md / till sitt brö st - / men barnet diar lugnt i stjä rnljus: / alla barn diar i stjä rnljus.
// Det vet ä nnu intet om korset: / det vet inget barn.”
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din sjä l”. Fö rebå dat i diktsvitens titel nå r ”svä rdet”, onä mnt men aktualiserat i de livssituationer som gestaltas i de fyra fö rsta dikterna, sitt må l i
slutradens sista ord, ”hjä rtat”.
Den bibliska jungfru Maria i ”Svä rdet” delar ”mö drars sorg” (dikt I)
med alla. I romersk-katolsk kyrklig tradition och folkfromhet kä nner man
henne som ’smä rtornas moder’, den sö rjande och medsö rjande, medlidande och medkä nnande gudsmodern som sjä lv har erfarit djupaste
sorg.564 Enligt teologen Elina Vuolas forskning i latinamerikansk folkfromhet – med relevans ä ven utanfö r den kontexten – få r Maria en central roll
sä rskilt som kvinnornas fö rstå ende syster och vä ninna. Till Maria kan anfö rtros intimsfä rens erfarenheter av sexualitet, avbruten och fullgå ngen
graviditet, fö rlossning, moderskap och fö rlust. Som mä nsklig kvinna kan
Maria dela de kroppsligt fö rankrade erfarenheterna, och som delaktig i det
gudomliga kan hon ge det vardagliga livet mening och helighet. Hon ges en
roll som fö rmedlare mellan mä nniskorna och Gud, och har sjä lv makt att
hjä lpa dem som vä nder sig till henne.565 I dikten ”Svä rdet” framstä lls Maria involverad i nå got hemlighetsfullt som hon sjä lv inte helt fö rstå r, hon
ä r en ung flicka (”Den unga”, rad 2, 6) och i behov av det ”skydd” i fö rtrolig
nä rhet som ”den gamla” (rad 4) kvinnan ger henne. Dä rigenom fö rverkligar Elisabet en modersfunktion i fö rhå llande till Maria. Samtidigt ä r de
jä mlikar i utbytet av hemligheter, bå da lika nya i rollen som blivande mö drar. Det unika i Marias roll så dan den utformas i evangelietexten och kristen tradition ä r nedtonat i dikten, och Elisabets roll som beskyddare ä r ny.
Sedd mot de andra dikterna i sviten vidgas deras samhö righet ö ver generationsgrä nserna till att omfatta alla kvinnor i systerskap och moderskap.
Formuleringen av de två sista raderna gö r emellertid de två kvinnorna
sinsemellan utbytbara, ”ingen av dem” vet vem ”hon” ska fö da. Fö rutsä gelsen om svä rdet genom sjä len utvidgas så till att ä ven omfatta Elisabet. En
fö ljdfrå ga av detta gä ller barnets identitet, sjä lvklar i de bibliska intertexterna men uttryckligen okä nd i dikten.
Antyder diktsviten att också de andra barnen kan betraktas som om
de vore Marias son, Jesus? Eller Elisabets son, Johannes? I så fall ges de
gestalten av en ung muslimsk martyr (dikt I), en nyfö dd bå tflykting (dikt
II), en brottsling i fä ngelse (dikt III), ett spä dbarn som skils frå n sin sjukdomsdrabbade mor (dikt IV). I så fall sker också en utvidgande tillä mpning
564

565

Se t.ex. Oremus 1991, nr 226, s. 210–212: ”Stabat mater dolorosa / iuxta Crucem
lacrimosa, / dum pendebat Filius. // Cuius animan gementem, / contristatam et dolentem / pertransivit gladius. / […]”; svensk ö versä ttning: ”Modern stod med krossat
hjä rta / vid det kors, dä r grä nslö s smä rta / Sonen led fö r syndig vä rld. // Gruvlig å ngest henne brä nde, / och hon modershjä rtat kä nde / genomborrat av ett svä rd. / […].”
Sekvensen med tjugo strofer anvä nds ”fö re evangeliet i mä ssan den 15 september,
Jungfru Marie Smä rtor” (anvisning s. 210).
Vuola 2010, s. 83–84, 90, 121–124, 130–135, 138–140, 148, 151–152.
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av Jesu ord om ”dessa mina minsta brö der”.566 Det ä r en inklusiv tillä mpning som fogar sig vä l till von Schoultz andra texter som berö r mä nniskors
livsvillkor och religiö s exklusivitet. Anonymitet, allmä ngiltighet och så rbarhet i tillvaron fö r mor och barn framträ der i Min timme (1940) i dikterna ”Barnet”, ”Ett rum och kokvrå ” och ”Frä mling”: ”skall jag vå ga rö ra
dig, / du frä mling?”567 I dikten ”Lö rdagskvä ll” (1994) grubblar den predikofö rberedande prä sten ö ver orden frå n evangeliet, ”’Kommen I alle’” och
blir ”aldrig fä rdig med I alle”.568
Svitens texter samlas kring kvinnor som har barn eller, om de specificeras, sö ner (I ”Fem sö ner”; II ”sondottern” fö der en son). Så ä r också Maria och Elisabet kvinnor som fö der sö ner. En anmä rkningsvä rd detalj i sviten ä r fä dernas och de vuxna mä nnens totala frå nvaro. Den fö rtydligas ytterligare nä r den sista dikten jä mfö rs med de bibliska intertexterna i Lukasevangeliet. I dem agerar nä mligen bå de kvinnor, mä n och ä nglar. Kvinnornas ensamhet och utsatthet i de plå gsamma livsvillkoren i diktsviten
kan ses som en kritik av samhä llen, kulturer och religioner som inte
fö rmå r skydda livet. Svä rdet kunde också ses som en manlig symbol. Kvinnan ä r den som drabbas nä r hennes barn drabbas. I texten utpekas emellertid ingen som skyldig till elä ndet. Kvinnorna ä r mitt uppe i det, mä nnen
bara frå nvarande. Den enda som upplever sig skyldig ä r kvinnan i den
tredje dikten. Hon kommer frå n fä ngelset dä r hon har besö kt sin son. Som
mor erfar hon skuld fö r det hon fö dde, ”bittert, fö rblivande och utan misskund.”
I diktens mariagestalt kombineras Maria i Lukasevangeliet och kristen
tradition med en kvinnlig erfarenhetsvä rld. Infogade som avslutande gestalter i diktsviten belyser Maria och Elisabet de andra kvinnorna och deras livsö den, och blir sjä lva belysta av dem. De få r funktioner som nyckelpersoner och modeller fö r att hantera och gestalta vetskapen om den
djupa smä rtan i kvinnors olika livsvillkor. Infö r en mö jlig (och i den bibliska intertexten explicit uttryckt) gudomlig nä rvaro och avsikt betonas
det ljusa men blä ndande, det ohö rbara, det hemlighetsfulla, det okä nda
och oanade. Om Gud verkar fö rdolt i de ljusa hemligheterna kanske det
också finns en gudomlig nä rvaro i den smä rtsamma fysiska verkligheten,
tecknad med kraftiga uttryck i de andra dikterna i sviten? Blir Maria och
Elisabet reducerade till enbart ä nnu ett par kvinnor som kommer att få
det svå rt, ä r de bara gamla modeller som stä ndigt dyker upp i nya varianter i kvinnors livsö den, eller ä r de gestalter som kan fö rmedla klarhet, mening, trö st och hopp? Utgå ngsbilden ä r ljus, men slutraden utsä ger bara
566
567
568

Matt. 25:40.
von Schoultz 1940, ”Barnet” s. 37, ”Frä mling” s. 38–40, ”Ett rum och kokvrå ” s. 41–42.
von Schoultz 1994, s. 58. Dikten alluderar på Matt. 11:28, ”Kommen till mig, I alla, som
arbeten och ä ren betungade, så skall jag giva eder ro.”
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det som de andra kvinnorna redan har erfarit, ”svä rdet genom hjä rtat”.
Frå gorna fö rblir ö ppna.

4b. Med kniven i handen

Granskningen av dikter i det fö regå ende kapitlet har visat ett taktilt fö rnimmande och agerande diktjag. Med en gudomlig motpart delar diktjaget
formande aktivitet och ett livsansvar som i dikterna mestadels ä r moderligt gestaltat, men som också ä r konstitutivt fö r en god faderlighet. Funktionen som fö rä lder – mor, far, få gel, gud – fö rpliktar till nä rvaro och medkä nsla, fö rmedlad genom varsamma och omslutande hä nder. Mä nsklig utsatthet gestaltas genom visuellt mö rker, taktil smä rta, bruten nä rhet och
vilsen formlö shet. Kroppslig nä rhet och varsamma hä nder kä nnetecknar
bå de jaget och Gud nä r att ”ta hand om” innebä r att vå rda och skydda. Det
finns emellertid också i von Schoultz lyrik starka uttryck fö r ett omhä ndertagande dä r greppet ä r hå rt och handen bevä pnad med kniv. I de dikter
som behandlas i detta kapitel (kapitel 4b) fungerar diktjaget bå de som
subjekt och objekt fö r ett fysiskt gestaltat agerande vars syfte ä r att nå ett
inre eller en inre kä rna av sanning. Subjekt- och objektroller ges också till
ting utanfö r jaget. I den ä ldsta dikten som presenteras hä r, ”Tag mot det”
(1940), ä r det jagets gudomliga motpart som ska agera.569 Frå n den dikten
gå r diskussionen via andra dikter fram till den sena ”Envis potatis” (1996).
I de intertextuella och kontextuella resonemangen gå r jag också in på frå gor om psykologiskt och religiö st grundad sjä lvrannsakan samt attityder
till smä rta i kristen tradition.

När det gör ont

Diktsviten ”Det svå raste”, som behandlades i kapitlet ”Vidrö rd, berö rd”,
fö ljs i boken Min timme av dikten ”Tag mot det” (1940, s. 75). Den ä r placerad sist i den femte avdelningen av boken, som dä refter avslutas med
den separat placerade dikten ”Vä gens slut”. Dikten ”Tag mot det” har tagits
in i urvalsvolymerna En enda minut (1981) och Alla träd väntar fåglar
(1988).
Liksom i ”Det svå raste” riktar sig diktens jag till en gudomlig motpart.
Det ä r i denna avdelning den enda dikten dä r benä mningen ”Gud” anvä nds. 570 Tilltalet blir dä rigenom mera direkt och otvetydigt. Samtidigt
569
570

Jag har tidigare behandlat dikten i Envall 2001, s. 156–161.
Benä mningen ’Gud’ anvä nds dessutom i dikterna ”Minns frö ken Johansson” (s. 43–44)
och ”Tidningsgumma” (s. 45–46) i den tredje avdelningen av Min timme 1940.
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mö jliggö r benä mningen att diktens ”Gud” fö rbinds starkare med hä vdvunna fö restä llningar om Gud i kristen tradition. Diktens titel och de två
fö rsta raderna anknyter till religiö st språ k i traditionellt utformad bö n,
men fortsä ttningen vidgar uttrycket. Det sker framfö r allt genom bildsprå ket och de kroppsliga fö rnimmelser som dä rigenom karaktä riserar diktens jag, diktens Gud och relationen som upprä ttas mellan dem:
Tag mot det

1
5
7
10

Tag mot det, Gud.
Jag skä nker Dig mitt nederlag.
Den kniv som skar
i Dina starka hä nder tag.
Skä r djupare,
skä r djä rvare. Hå rd heter jag.

Bä nd skalet loss,
det mö rka skalet som jag bä r.
Trä ng kniven in
och sä g mig, Gud: ä r kä rnan dä r?
Jag sluter ö gat, vä ntar kniven.
Skä r.

I stä llet fö r den mjukhet som kan urskiljas i dikten ”Det svå raste” II visas
hå rdhet, tilltalet utformas inte vä djande utan i starka imperativ i bö nens
form, och den fö rvä ntade gudomliga berö ringen ä r hå rdhä nt och smä rtsam. Ingen yttre miljö formas kring jaget och Gud. I det ö gonblick som dikten gestaltar och iscensä tter stä ller sig diktjaget bildligt talat rakt framfö r
sin ”Gud”. I gestaltningen av jaget infö r Gud i ”Tag mot det” kan man urskilja en fö restä llning om att Gud kan fostra mä nniskan genom nederlag
och smä rta. Hurudant ä r jaget, hurudan Gud? Fö r att komma vidare i den
diskussionen granskar jag fö rst den formella uppbyggnaden och anvä ndningen av sinnesfö rnimmelser i dikten.
Positioner, rytm, varseblivning i ”Tag mot det”

Rumsliga positioner ’uppe/ö ver’ och ’nere/under’ ä r inte direkt utsagda,
men infö rstå dda genom rollerna fö r jaget och Gud. Dessutom inbegriper
ordet ’nederlag’ en lå g position, nere, och en kroppslig erfarenhet av att
ligga eller lä gga ner. I boken Längs vattenbrynet (1992) reflekterar von
Schoultz ö ver ordet: ”Motgå ng, det ä r dock en upprest gå ng mot nå got som
hindrar och stä nger, man kan rö ra sig, gå . Men nederlag, man ligger. Och
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neder. Hur man då reser sig upp, och om, det ä r frå gan.”571 I dikten ”Tag
mot det”, utgiven drygt femtio å r tidigare, skrivs nederlaget in som nå got
diktjaget kan ö verlä mna – likt ett ting – till Gud. I bö nens verbala och performativa akt ger jaget nederlaget en form som kan hanteras. Handlingen
på minner om diktjagets bö n i dikterna ”Aftonbö n” och ”Nattlig psalm” som
presenterades i fö regå ende kapitel. Jag å terkommer till behandlingen av
nederlaget lä ngre fram i detta avsnitt.
Vidare kan kategorierna ’innanfö r’ och ’utanfö r’ anvä ndas. Det innersta ä r kä rnan, vars existens inte ä r helt sä ker. Kniven nå dde jaget utifrå n, och Gud ä r utanfö r jaget och kä rnan – men han ä r den som fö rst kommer att veta om kä rnan ä r ”dä r”, lä ngst inne. Jaget och Gud ä r nä ra
varandra, på hand- och knivavstå nd, och genom den process som texten
gestaltar nä rmar sig det kritiska ö gonblicket, nä r den ”kniv som skar” ska
lyda den fö rnyade uppmaningen: ”Skä r”. Dä r, blundande och i vä ntan, tystnar jaget och dikten.
Dikten ä r formellt enhetlig, trots att den vid fö rsta anblicken kanske
inte ser ut så . De tolv raderna fö rdelas jä mnt på två strofer. Lä ngden på
raderna vä xlar mellan fyrstaviga och å ttastaviga rader, men nä r detta regelbundna schema har etablerats bryts det i de två sista raderna med nio
stavelser i rad 11 och en enda stavelse i rad 12. Genom den paus som signaleras i radslutet i den stavelsemä ssigt lä ngsta raden, rad 11, betonas det
sista ordet som också utgö r den sista och kortaste raden, ”Skä r”. Det ä r
också detta ord som slutrimmen i rad 8 och 10 leder fram till. Inrimmen i
diktjagets frå ga ”ä r kä rnan dä r” (rad 10) fö rbinder frå gan med det imperativ som ska besvara den.
Rytmen ä r relativt fast, jambiskt prä glad, med en tydlig avvikelse i rad
5-6. En tung accent faller på ordet ”Hå rd”. Det placeras fö rst i den korta
meningen efter punktens radbrytning. Om man med en lä tt skandering
binder ihop raderna parvis till sexfotad vers framträ der ordet ”Hå rd” genom att det rytmiska mö nstret bryts, medan ordet ”Skä r” bildar en fö ljdriktig och accentuerad klimax i den jambiska, men nu (i de kombinerade
slutraderna) femfotade rytmen. Via rytmen framträ der alltså två centralord: adjektivet ’hå rd’ och verbet i imperativ, ’skä r’. Bå da anger nå got som
erfars taktilt.
Genom hela dikten å terkommer lå ngt eller kort ä /e-ljud. Ordet ”Hå rd”
betonas ytterligare genom det lå nga å -ljudet, som ä r det enda i hela dikten
och hä r dyker upp som hå rd (!) eller bakre vokal efter de mjuka (frä mre)
vokalerna i de fö regå ende orden. I frasen ”Hå rd heter jag” få r ä ven ordet ”jag” en stark betoning genom att det fullfö ljer slut- och inrimmen på ’ag’ i den fö rsta strofen.
571

von Schoultz 1992, s. 132.
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Dikten har en hö g frekvens av enstaviga ord. Ser man på verben i dikten, upptä cker man hur dominerande de enstaviga imperativformerna ä r.
De ger texten tyngd och enhetlighet. Jaget riktar dem till
Gud: ”Tag”, ”tag”, ”Skä r, ”skä r”, ”Bä nd”, ”Trä ng”, ”sä g”, ”Skä r”. Imperativformen ä r i och fö r sig vanlig i bö ner, men den konsekventa enstavigheten
samt det markerat fysiska i bildsprå ket kan rä knas till det som ger dikten
dess sä rprä gel. Verbens tidsformer ger dikten en stark fö rankring i det
nä rvarande ö gonblicket som ä r inriktat på det som ska fö lja i tomrummet
efter det sista imperativet.
Bortsett frå n verbet ’sä ga’ formulerar verben i imperativ aktiva handlingar som, fö rbundna med hand- och knivmotivet, ä r taktila, kraftfulla och
implicit smä rtsamma fö r diktjaget. Andra sinnesfö rnimmelser formuleras
endast i den andra strofen, och de ä r begrä nsade. Seendet uppfattar bara
att skalet ä r ’mö rkt’, och blir uttryckligen blockerat nä r jaget ”sluter ö gat”.
Att sluta ö gonen ä r en kroppslig rö relse, och dä rmed flyttas fokus å ter frå n
seendet till kä nseln. Hö randet få r enbart en antydning genom bö nen ”sä g
mig, Gud”. Diktjagets osä kerhet om kä rnans existens kan också uppfattas i
de fö rsvagade sinnesfö rnimmelserna. Finns kä rnan alls, nä r jaget varken
kan se eller kä nna den? Det sinne som fö rst kommer att aktiveras ä r kä nseln, bå de fö r Gud som med kniven i sina ”starka hä nder” kan bä nda upp
skalet och fö r diktjaget som kan kä nna smä rtan. Det taktila framstå r alltså
i ”Tag mot det” som den grundlä ggande fö rnimmelsen fö r bå de jaget och
Gud.
”Hård heter jag”

Verbet ”heter” på den sjä tte raden vä cker uppmä rksamhet bå de rytmiskt
och semantiskt. Kombinerat med den stora begynnelsebokstaven i ”Hå rd”
signalerar det ett efternamn som kunde vara ett gammalt soldatnamn.
Namnet definierar diktjagets karaktä r. Hå rdheten framstä lls som nå got
som må ste brytas upp fö r att kä rnan ska komma i dagen, men den kan
också innebä ra ett slags tapperhet och stolthet. Efter ett nederlag ber jaget
om nå got ä nnu smä rtsammare, blundar, vä ntar och ger tillå telse – eller order – till en erfarenhet som implicerar ä nnu mera smä rta. Diktjaget ö verlä mnar ’kniven’ till Gud fö r att han ska nå den eventuella kä rnan. Genom
verben gestaltas ett jag som dels ä r aktivt, ’skä nkande’ och bedjande till
Gud i starka imperativ, dels passivt i vä ntan med slutna ö gon. Men det ä r
jagets vilja att fö rvissa sig om kä rnans existens som motiverar ingreppet.
Ett diktjag som karaktä riseras av tapperhet, stolthet eller trots gestaltas å terkommande i von Schoultz lyrik, exempelvis i dikterna ”Nö dvä ndighetens nä ve” (1945, s. 69–70), ”Gä ddan” (1952, s. 52–53) och ”Nu darrar
jorden” (1959, s. 18):
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Nu darrar jorden.
Himlen kö r fram sitt allvar
i tunga vagnar.
Sö ker du skydd? Stå upprä tt.
Sjä lv har du ropat på eld.

Formuleringarna med ”tunga vagnar” som kö rs fram, att sö ka ”skydd” och
att ha ”ropat på eld” leder associationerna till militä ra handlingar. I ”Tag
mot det” framträ der ett jag som inte viker undan utan tappert beordrar
och uthä rdar smä rtan – kanske också faran – som fö rorsakas av kniven,
vapnet hos diktens representant fö r ’himlen’ med sitt ”allvar”.
Dikten ”Smä rtan” (1952) visar ett jag som fö resä tter sig att betvinga
smä rtan liksom en sporrfö rsedd ryttare tvingar en upprorisk hä st under
sig.572 I dikten ”Replik till ett ryggskott” (1994) gestaltas diktjagets vä gran
att ge upp infö r en vå ldsam ö vermakt.573 Den tillerkä nns enbart en tillfä llig
seger, och jagets nederlag omfattar endast kroppen. 574 Tilltalet riktas i
bå da dessa dikter till ett ”du”, som identifieras som ’smä rta’ och ’ryggskott’
i titlarna. Språ ket tar in kroppsliga fö rnimmelser och har sexuella ö vertoner, nå got som Mö ller-Sibelius noterar ä ven i frå ga om dikten ”Tag mot det”
stä lld i relation till dikten ”Drö m” (1952, s. 77).575 I en position som innebä r tillå tande undergivenhet kan man emellertid se en viss maktutö vning
hos diktjaget i ”Tag mot det”. Den visar sig i att bö nens form anvä nds fö r
en uppmaning som lika gä rna kunde vara en ordergivning, i att jaget vä grar vä ja och ge upp, och i avsikten att ge den anonyma kniven ett nytt syfte.
Instrumentet fö r det som har varit ett plå gsamt ”nederlag” ö verlä mnas till
en ä nnu starkare makt, ”Gud”, och ska dä rmed fö rmå s – eller tvingas – att
tjä na jaget. Med hjä lp av Ola Sigurdsons resonemang om smä rtan
som ”subjektiveringsteknik” kan man urskilja att diktjaget genom att aktivt vä lja det smä rtsamma lä mnar rollen som passivt offer och objekt och

572

573
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”Smä rtan” (1952, s. 85): ”Du kastade mig av. / Ett regn av sten / slog mot mitt ansikte
och dina hovar / fö rsvann i glö d. // Jag vet att du ska å tervä nda / darrande, i skum. /
Och jag ska bestiga dig: / mina sporrar tö rstar efter din hud / jag ska bestiga dig: /
tvinga ditt uppror mellan mina knä n / och vi ska fä rdas samman / som ett / i tigande,
strama steg / ett fö r ett.”
”Replik till ett ryggskott” (1994, s. 28): ”Ja, jag ligger utspilld, som du vill / och undergiven, som du tror / men jag ä r sparad under ö gonlocken. / Ja, jag ger efter fö r ditt vå ld
/ men kroppen vet om min befallning / så snart jag slipper din andedrä kt / och dina
motbjudande tassar / rusar rö rligheten fram / den raka sikten / och jag ska rä ta ryggen. / Jag ska gå .”
Att uthä rda fysisk smä rta genom att distansera sig frå n de kroppsliga fö rnimmelserna
och dä rigenom bevara sitt vä sentliga jag intakt fö resprå kades inom stoicismen. Sigurdson 2006, s. 529–530.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 80–83.
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blir ett agerande subjekt.576 Nederlagets destruktiva smä rta vä nds till nå got konstruktivt nä r dess kniv ska anvä ndas i jagets strä van efter ett tydligare sjä lvmedvetande.
Det hå rda i ”Tag mot det” fö rbinds med ”det mö rka skalet som jag bä r”,
ett skal som dö ljer jagets centrum i så hö g grad att dess existens ä r ifrå gasatt.577 Det nä st intill ogenomträ ngliga skalet gö r att jaget tvivlar på sin
identitet. Kä rnans art formuleras inte i texten; den kan fö rstå s som en innersta identitet och integritet som ä r personlig och psykologisk, konstnä rlig, etisk och andlig. De olika nyanserna utesluter inte varandra utan glider
in i varandra. 578 I dikten ”Kä rnan” (1986, s. 13) stä lls den etiska kapaciteten i blickpunkten. Tvivlet på den egna identiteten lyfts fram nä r von
Schoultz i Längs vattenbrynet skriver om samvaron bland de modernistiska fö rfattarna under 1940-talet och sin egen plats dä r.579 Med lä tt ironi
och medkä nsla infö r den mä nniska hon var då skildrar hon sin kluvenhet
och osä kerhet. Upplevelsen av att kä nna sig avvikande var stark, liksom
lä ngtan efter tillhö righet:
Jag ä lskade de hä r mä nniskorna och jag led av att vara annorlunda. Jag
kä nde mig må nga gå nger riven i konturerna och tyckte att de var ett
slags katastrofmä nskor, oberä kneliga och bisarra. De hade ingenting
emot konflikter och uppbrott medan jag behö vde stå vä l med folk och
lä tt fick rispor. […] Jag trodde nog att jag var fri och upprorisk mot det
vedertagna som de, men jag tog fortfarande som sjä lvfallna vad nå n lite
spefullt kallade ’borgerliga dygder’ och besvä rades av min opassande
sundhet. Jag var dessutom så skapt att jag illa tå lde vad som var spetsigt
och vasst, jag behö vde ha nå t runt och lugnt som en lerklump mellan
fingrarna.
Misstron mot min sort hade ju redan Tito lagt grunden till och jag
ville vara annorlunda ä n jag var. Det på gick ett stä ndigt letande efter
den egna kä rnan och det var ofta hett och fö rtvivlat dä r inne.580

576
577

578
579
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Sigurdson 2006, s. 526–527, 531, 536–537, citat s. 527.
Tito Colliander anvä nder metaforen med den skalfö rsedda kä rnan i avsnittet ”Plommonträ d”, som inleder boken Småstad (1931). Mä nniskorna i den lilla staden liknas
vid plommon som vä xer på samma trä d, s. 10: ”Och sä tt dig nu hä r och lyss till vad de
har att sä ga. Men minns, att till kä rnan, som de alla har, ä r det svå rt att komma, den
har så hå rt skal.”
I den spanska ö versä ttningen av dikten, ”Recı́belo”, anvä nds ordet ’el alma’, dvs. ’sjä len’,
fö r ’kä rnan’. von Schoultz 1995, s. 22.
Se avsnittet ”Litteraturhistorisk kontext” i kapitel 2.
von Schoultz 1992, kapitlet ”Fyrtitalet”, citat s. 99. Se ä ven Mö ller-Sibelius 2007, s. 84–
85.
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Bilden av kä rnan anvä nds ä ven hä r fö r den egna identiteten. Det oupphö rliga sö kandet efter den egna identiteten och integriteten anknyts i reflektionen till en fö rtvivlan som i taktil form kä nns som hetta. 581 Formuleringen uttrycker snarare rö rlighet, mjukhet och så rbarhet ä n hå rdhet.
AÄ ven vokabulä ren fö r det sociala samspelet tar in taktila uttryck: det ’spetsiga’ och ’vassa’ samt risken att ’rispas’. Man kan notera, att jaget i den hä r
texten helst skulle skydda sig mot det som ä r vasst, bå de i vä xelverkan med
och mellan andra mä nniskor och med avseende på sig sjä lv. Nä r kä rnan
fö rstå s som jagets innersta centrum kan det hå rda skalet i den tidiga dikten ”Tag mot det” ses som ett nö dvä ndigt skydd, trots den uttalade viljan
att skalet ska brä ckas. Diktjaget som sä ger ”Hå rd heter jag” visar en hå rdhet som också kan ta sig uttryck i en beredskap att hä rda sig och bli starkare.
En attityd av tapperhet gestaltas också i Karin Boyes dikt ”Du ska tacka”
(Gömda land, 1924), dä r den sista (av fem) strofer lyder: ”Du ska tacka
dina gudar, / nä r de bryter bort ditt skal. / Verklighet och kä rna / blir ditt
enda val.”582 Metaforiken med skal och kä rna anvä nds ä ven hä r fö r mä nniskans personliga identitet och integritet, det ”enda” mö jliga och vä sentliga
som ä r kvar nä r det yttre tas bort. Genom verbet ’bryta’ signaleras kraftfull
handling frå n ’gudarna’ och smä rta hos diktens du, som kan betraktas som
en representant fö r diktjaget. Det smä rtsamma fö rloppet ska inte mö tas
med vekhet eller klagan, utan med tacksä gelse infö r ’gudarna’. Hå llningen
på minner om den som fö resprå kades av stoikerna och den romerske kejsaren och filosofen Marcus Aurelius (121–180) – som fö r ö vrigt nä mns i
en novell av von Schoultz, ”Tilltagande vind” (1965).583 I fö rordet till sin
sammanstä llning av Fé nelons rå d fö r det andliga livet uttrycker religionsfilosofen Ernest Naville kritiken att denne rå dgivare emellanå t verkar ha
lä st mera av Marcus Aurelius ä n av evangeliet.584 I sina texter uttrycker
Fé nelon avsky mot det fö rvekligade och ö mhudade, och uppmanar till att
581
582
583

584

Ett slags hetta å terkommer i den sista meningen i fö ljande stycke: ”Det var bara nuet
som rä knades och trä ngseln glö dde.” von Schoultz 1992, s. 99.
Boye 1997, s. 87.
von Schoultz 1965, s. 53, 57, 60, 63, 65. Med frasen ”Vad gö r det att det gö r ont!” (s. 62)
ger ”tant Magda” en barsk ”vä gkost” å t novellens protagonist Karin som barn. S.
63: ”Sju små ord som hon burit med sig som sju små hå rda brö d, på litliga att hugga
tä nderna i nä r man var som vä rst hungrig efter nå got mjukare. […] Vad tant Magda
inte visste var att hon visat vä gen till Marcus Aurelius, men de bå da var fullstä ndigt
ö verens: ta avstå nd, betrakta det onda som ett ovidkommande och det skadar dig inte.”
Uttrycket ”sju små ord” å terkommer på s. 65, 67, 70. Se Aurelius Självbetraktelser 1949,
om smä rta och lidande t.ex. s. 107 (sjunde boken, nr 33), 125–126 (å ttonde boken, nr
28), 131–132 (å ttonde boken, nr 47). Se ä ven analysen av dikten ”Trappsteg” (1963, s.
23) i kapitlet ”Formande”.
Naville i Fé nelon 1873, s. 18–19.
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så vä l uthä rda sjä lens lidande som ta emot plå gan ur Guds hand med
glä dje.585
Diktjaget i ”Tag mot det” talar om sig sjä lv som ’hå rd’, men ’nederlaget’
och ’kniven’ implicerar smä rta. Språ ket tar in kroppen i dikten: Gud
har ”starka hä nder”, jaget ”sluter ö gat” som infö r ett fysiskt ingrepp liknande en operation utan bedö vning. Genom kniven, de kraftiga hä nderna
och det hå rdhä nta agerandet karaktä riseras ä ven diktens Gud av hå rdhet.

Kniven, vården, våldet

Diktens Gud ä r en som kan ta emot den kniv jaget rä cker honom. Det ä r en
fostrande, fordrande, granskande och genomskå dande gudom som jaget
rä knar med. Gud ä r fö rdold men allseende, medan jaget varken kan se honom eller sitt eget fö rdolda innersta.586 Genom hä nvä ndelsen till Gud bejakar jaget en process som ska ge kunskap om och tillgå ng till det som utgö r jagets innersta centrum. En passage ur det nytestamentliga Brevet till
hebréerna kan tas in som intertext till dikten ”Tag mot det”:
Guds ord ä r levande och kraftigt och skarpare ä n nå got tveeggat svä rd
och trä nger igenom, så att det å tskiljer sjä l och ande, mä rg och ben; och
det ä r en domare ö ver hjä rtats uppså t och tankar. Intet skapat ä r fö rdolt
fö r honom, utan allt ligger blottat och uppenbart fö r hans ö gon; och infö r honom skola vi gö ra rä kenskap.587

Till de gemensamma motiven fö r dikten och bibeltexten hö r kniven/svä rdet, genomträ ngandet och riktningen inå t. Verbet ’trä nga’ anvä nds i bå da.
585
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Se t.ex. Fé nelon 1787, s. 24 (dag 6), s. 35 (dag 10), s. 48–50 (dag 16), s. 61–62 (dag 21),
s. 63–66 (dag 22); 1873, s. 67–68, 85–86, 111, 127, 130, 166–167, 178, 213, 216, 219;
1881, s. 59, 68, 70–74, 105–106, 111; 1954, s. 118–120, 127, 153, 156–157.
Uppfattningen att mä nniskan varken kä nner Gud eller sig sjä lv helt och hå llet och att
Gud har den fullstä ndiga kunskapen finns i kristen tradition, och kan ä ven anknytas
till bibliska formuleringar. Mä nniskan kan inte ”utrannsaka Herrens Ande” (Jes. 40:13,
Rom. 11:33-34), bara Gud ”kä nner alla mä nniskors hjä rtan” (1 Kon. 8:39), ”rannsakar”
och ”prö var” dem (Ps. 17:3). Tydliga – och rä tt allmä nt kä nda – formuleringar finns i
Ps. 139 med de inledande orden ”Herre, du utrannsakar mig och kä nner mig” och avslutningen (Ps. 139:23–24) ”Utrannsaka mig, Gud, och kä nn mitt hjä rta; prö va mig och
kä nn mina tankar och se till, om jag ä r stadd på en olycksvä g, och led mig på den eviga
vä gen”, samt i 1 Kor. 13:12: ”Nu se vi ju på ett dunkelt sä tt så som i en spegel, men då
skola vi se ansikte mot ansikte. Nu ä r min kunskap ett styckverk, men då skall jag
kä nna till fullo, så som jag sjä lv har blivit till fullo kä nd.” En parafras av Ps. 139 finns i
Psb 1886, nr 171 (H. Vogtherr, ö vers. J. L. Runeberg) ”Du, Herre, utrannsakar mig”, och
av v. 23–24 i ASPs 1925, nr 248 [fö rf. anges inte]: ”Utransaka [sic] mig, min Gud, Och
få se mitt hjä rta, Prö va mig och visst fö rnim, Huru jag det menar! Och se nå digt till, om
jag På en ond vä g vandrar! Led mig då , o Herre du, På den goda vä gen;”.
Hebr. 4:12-13. Se vidare Luk. 2:34-35 med fortsä ttningen av Simeons ord till Maria: ”’Ja,
också genom din sjä l skall ett svä rd gå . Så skola må nga hjä rtans tankar bliva uppenbara.’”
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Vidare skrivs också i bibeltexten sjä l och kropp ihop genom parallellismen
i uttrycket ”sjä l och ande, mä rg och ben”. Det innersta formuleras i bibeltexten som ’hjä rtat’ med sina ”uppså t och tankar”, vilket ligger nä ra ’kä rnan’ i dikten. I bå de dikten och bibeltexten ä r Gud den som ser allt. Motivet
med ö gonen finns i vardera, men som ”hans ö gon” i brevet och jagets
slutna ’ö ga’ i dikten. Vidare kan man finna det ’kraftiga’ i bibeltexten å terspeglat i det ’starka’ i dikten. Dom och rä kenskap skrivs inte explicit in i
dikten, men aktualiseras i jagets bö n om hjä lp fö r att avgö ra sanningen om
kä rnans existens och dä rmed också om dess karaktä r. I bibeltexten innehar ”Guds ord” en subjektroll. Det att Gud i dikten ska ’sä ga’ om kä rnan
finns få r mot den bakgrunden en stö rre tyngd och en starkare nyans av
dom i form av avgö rande.
Gud framstå r som nå gon som diktens jag vä nder sig till i de yttersta,
innersta angelä genheterna, nä r det gä ller livet. Gud ä r en som kan fö rorsaka smä rta, men man kan lita på honom, han kan sä ga om kä rnan finns,
och han kan anvä nda nederlaget så att det blir till nytta fö r jaget.588 Attityden och uppfattningarna hos diktjaget kan kä nnas igen i kristen tradition.
I en tä t vä v av bibeltexter, psalmer och andliga så nger fö rmanas mä nniskan att tå lmodigt och ö dmjukt uthä rda lidande och att ö verlä mna alla bekymmer och sorger till Gud.589 Detta ö verlä mnande sker i bö nen, vars performativa uttryck också å terfinns i dikten ”Tag mot det”.
588
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Mö jligheten att Gud kan anvä nda nå got ont så att det blir till nytta formuleras t.ex. i
slutet av Första Moseboken, dä r Josef talar till sina brö der (1 Mos. 50:20): ”I tä nkten ut
ont mot mig, men Gud har tä nkt det till godo fö r att lå ta det ske, som nu har skett, och
så behå lla mycket folk vid liv.”
I Paulus brev till Romarna skriver aposteln i samma textavsnitt att Gud ”utrannsakar
hjä rtan” och ”fö r dem som ä lska Gud samverkar allt till det bä sta” (Rom. 8:27-28).
Se t.ex. Psb 1886 nr 387 (J. O. Wallin) ”Gud som mig i kä rlek kä nde”;
inledning och avslutning i Psb 1886/1928 nr 586 (Psb 1986, nr 413: text J. O. Wallin
1816): ”Befall i Herrens hä nder Din mö da och din vä g. […] Allt till det bä sta tjä nar Fö r
dem, som ä lska Gud.”;
ASPs 1925, bö rjan av nr 71 (”L. S.”, Lina Sandell): ”Bida blott, bida blott! Allt blir
genom Herrens godhet gott!”;
nr 103 ”Jesu namn, det helga” (nyå rspsalm, text ”Benj. Schmolck”), strof 5 (sista
strofen) ”All vå r å ngest och vå r strid, All vå r smä rta och vå r fruktan, Lå ter du i sinom
tid Lä nda oss till nyttig tuktan. Dä rfö r ä ra vare dig, Jesu Krist evinnerlig!”;
nr 233:1 (textfö rfattaren nä mns inte), ”Stilla blott! Stilla blott och hoppas glatt: Gud
skall allt till godo vä nda, Han fö rdriver sorgens natt, Skall dig frö jd och lycka sä nda. :,:
I hans rå d ä r allting gott. :,: Stilla blott!”;
nr 265 (textfö rfattaren nä mns inte) ”Gud skall fö ra”, strof 3 ”Tro, fö rtrö sta, Att det
bä sta Av din Faders hand dig rä cks. :,: Giv dig stilla I Guds vilja; Han dig hjä lpa, frä lsa
kan. :,:”;
bö rjan av nr 237 (”L. S.”, Lina Sandell): ”Jag kastar det allt på Jesus, Vad ä ngslar och
trycker mig”.
Se vidare bibeltexter, t.ex. Ps. 55:23: ”Kasta din bö rda på Herren, han skall uppehå lla dig”; Fil. 4:6–7; 1 Petr. 5:6–7: ”OÖdmjuken eder alltså under Guds mä ktiga hand,
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Som jä mfö relse tar jag in en dikt frå n ungefä r samma tidsperiod av Viola Renvall (1905–1998), ”I en ensam stund” (1933). En akt av ö verlä mnande formuleras genom bö nens hä nvä ndelse till Gud: ”O Herre, i Dina
hä nder / min kä rlek, min ensamhet, / det vackraste som jag ä ger, / det
bittraste som jag vet, / jag lä mnar det allt ifrå n mig/ och bö jer mitt huvud
ner. / Du ser att jag inte orkar / fö rtvivla och hoppas mer. // Var rastlö s,
flä mtande kä nsla / som klappar gö md i mitt brö st, / slut hå rt den i Dina
hä nder / och giv den, Du, av Din trö st, / som ö vergå r alla tankar, / som
kommer då ingen vet / och fyller ett fattigt intet / till randen med evighet.”590 Akten att ö verlä mna nå got till Gud genom att bildligt talat lä gga
det i hans hä nder ä r gemensam. Syftet i Renvalls dikt ä r dock annorlunda.
Dä r ber jaget om trö st, medan jaget i ”Tag mot det” ber om hjä lp med att
hitta sin egen kä rna. Guds hä nder ä r i Renvalls dikt varsamt omslutande,
medan de i ”Tag mot det” ska arbeta vå ldsamt och resolut med kniven som
verktyg. Jaget har lidit ”nederlag” men framstä lls snarare som tappert ä n
som kuvat, helt renons på den vekhet som anknyts till jaget i Renvalls dikt
(huvudet som bö js ner, det flä mtande, sorgsna, fattiga). Bredvid ”I en ensam stund” framträ der tydligt det utprä glat kroppsliga språ ket samt det
oeftergivliga hos diktens jag och Gud i dikten ”Tag mot det”.
Psalmernas och så ngernas maningar att hä rda ut prä glas av ett lä ngre
tidsperspektiv som ofta ä r eskatologiskt. I ”Tag mot det” riktas fokus bakå t
mot ett fö rflutet i bö rjan (rad 2–3) fö r att genast dä rpå samlas i ett alltmer
avsmalnande nu. Situationen gestaltas som akut. Vidare fö rbinds uthä rdandet i dikten med jagets vilja att nå sanning om sig sjä lv, nå got som så vitt jag har sett tematiseras mycket sä llan i psalmdiktningen.591
AÄ ven om det i dikten ”Tag mot det” inte handlar om att anvä nda kniven
fö r att beskä ra vä xter utan fö r att bä nda upp ett skal, liknar handlingarna
varandra genom att de har samma syfte: att nå det vä sentliga. Vardera implicerar så vä l smä rta som ett visst må tt av vå ld, och i vardera ä r det handen som arbetar. AÅ tgä rderna kan vara nö dvä ndiga fö r den mä nskliga mognaden så som det ä r nö dvä ndigt att skä ra bort onö diga fö rgreningar fö r att
en vä xt ska blomma och ge frukt. I Evangelium enligt Johannes liknar Jesus
Fadern vid en vinodlare som rensar rankorna. 592 Den rensande handlingen ä r beslä ktad med den formande. I von Schoultz lyrik å terkommer
590
591
592

fö r att han må upphö ja eder i sinom tid. Och ’kasten alla edra bekymmer på honom’, ty
han har omsorg om eder.”
Renvall 1933, s. 27–28. En lä tt bearbetad version av dikten togs in med nr 341 i Psb
1986, ”O Herre, i dina hä nder”.
Som ett sä llsynt exempel må nä mnas ”O du, som ser” av Jeanna Oterdahl. Psb 1943 nr
504 (Psb 1986, nr 327: text Jeanna Oterdahl 1910). Se vidare behandlingen av dikten ”Pingstlå ga” i kapitlet ”Huden, elden, handens grepp”.
Joh. 15:1–2: ”Jag ä r det sanna vinträ det, och min Fader ä r vingå rdsmannen. Var gren i
mig, som icke bä r frukt, den tager han bort; och var och en som bä r frukt, den rensar
han, fö r att den skall bä ra mer frukt.”
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tematik kring rensning i bå de estetisk och etisk bemä rkelse. Fokus kan
ligga på avsikten att rensa bort det oö nskade, falska eller på annat sä tt fö rkastliga, eller att rensa fram det eftersträ vansvä rda och vä sentliga. Dikten ”Stubben” (1975) kan tas som ett exempel på en gestaltning av ett diktjag som tar till kniven fö r att – synbarligen ä nnu en gå ng – skä ra bort det
oö nskade.593 En medvetenhet om och ett erkä nnande av det smä rtsamma
i den rensande och formande men också stympande handlingen kan ses i
dikten ”Park i november” (1989).594 I novellen ”Alexanders segrar” (1970)
anvä nds metaforen med kniv och skä rande i en dialog som berö r smä rtsam realism, sjä lvkä nnedom och utmaningen att unna andra en framgå ng
som man sjä lv inte få r. 595 Trä dgå rdsodling med ogrä srensning anvä nds
som bilder fö r samvetsträ ningen i barndomen i Porträtt av Hanna.596 Som
vi har sett anvä nds flicknamnet ”Ansa” i flera av von Schoultz prosatexter.597 Som ett verb med betydelsen ’rensa’ kan namnet associeras med ett
må ngdimensionellt sammanhang dä r personlighetsdaning och etisk fostran ä r framträ dande.
593

594
595

596

597

”Stubben” (1975, s. 42): ”Finns inget så envist som hoppet, / inget slugare, mer egensinnigt. / Jag betraktar stubben: / stympad, / lydig och stum i kö lden. / Men: / bara en
lyftning i luften / ja, redan innan / och kring ä rren kryllar små skott / dumdristigt
grö na / de skä ms inte ens, / bereder mig mycket besvä r / mycken onö dig glä dje / mig
och kniven.”
”Park i november” (1989, s. 49): ”I den disiga parken / bland redan sovande trä d / steg
de stympade pilarna / nakna och svarta / strä ckte stumparna mot himlen / och skrek
Nej! Nej!”
von Schoultz 1970, s. 145–147; s. 145: [Han:] ” - Jag menar att just nu har du ett storartat tillfä lle medan kvä llen ä r fä rsk. Du har ett tillfä lle att visa vem du ä r. Att du kan
stå ut med att vara objektiv, menar jag. // Hon stjä lpte i sig vinet, skakade hå ret bakå t
och så g stint på honom. // - Jaha. - Det ä r du, det. Sitter dä r och tycker att du ä r ovanpå
och kan ta till kniven. // - Knivar ä r bra, sa han, om nå got ska skä ras.” S. 146–147:
[Hon] ” … Men jag fick dej att tro på dej. - Eller tror du? // - Gå du på bara med kniven,
sa han. Men dä r ä r inte så mycket att skä ra, jag har skurit bort en hel del sjä lv. // - Ja
vad menar du? // - Jag har blivit av med otyget, nej det ä r fö r mycket sagt, dä r finns
ä nnu nå nting kvar som luktar. Men jag har medgett nu efterå t att Hansson ä r bra,
kanske bä ttre, att han kanske har mera kvalifikationer fö r just den posten. Och att jag
har andra. - Det ä r det som ä r knuten.” Metaforen kan också i novellen anknytas till
vå ld, hä r i form av verbala angrepp, och vå rd i form av rensning.
von Schoultz 1978, s. 158: ”Trä dgå rdsträ larna sitter nerhukade, solsvettiga, och lä r sig
må ngahanda ting om ogrä sens karaktä r.” S. 160: ”I den trä dgå rd dä r barnens samveten
gö dslas och rensas, ä r hon [Hanna] kanske en ä nnu mera nitisk arbetare ä n Albert.”
I dikten ”Nattens poppel” (1995, s. 177) ges bilden med stä ndigt nya rotskott en negativ innebö rd, fö rbunden med det mö rka och bittra: ”Bladen ä r svarta / ö verskuggar
allt vid roten / små ljusa grä sen / har aldrig en chans / rö tterna ä r bittra / suger
ut trö tta marken / stä ndigt djupare ner / hä r hjä lper ingen yxa / tusen sticklingar
blossar / segerrika runt stubben / svarta, med bittra blad.”
I romanen December ä r ”Ansa” ett smeknamn fö r ”Anna Cecilia” (1937, s. 82). I de senare verken anvä nds det som ett sjä lvstä ndigt namn: Ansa och samvetet (1954), Där
står du (1973) och novellen ”Sankt Gö ran och draken” i Somliga mornar (1976).
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I flera sammanhang har von Schoultz anvä nt metaforik med trä d, lö v
och beskä rning fö r att beskriva sitt arbete med att fö renkla och fö rtä ta sitt
litterä ra språ k.598 Bildsprå ket anvä nds genomgå ende och konsekvent i artiklar och intervjuer genom hela fö rfattarskapet. AÄ ven bilden av kä rnan
tas in fö r att formulera ett personligt ”behov av att tä tna – att gå direkt på
kä rnan och rä kna med lä sarens egen fantasi”.599
Kä rnmetaforen utnyttjas dessutom i reflektioner ö ver religion. I en
bokanmä lan frå n å r 1938 ger von Schoultz fö rfattaren Waldemar Liungman erkä nsla fö r att han i behandlingen av sex olika religioner visar dem ”i
deras ä kta gestalt, han ger oss kä rnan med konsekvent bortlä mnande av
teologiska utvä xter”.600 I en intervju fö r Kyrkpressen å r 1971 anvä nder hon
ordet ”innerst” i en liknande tankegå ng: ”I alla religioner ä r det ju innerst
frå ga om samma sak: mä nniskans outrotliga lä ngtan att uppgå i nå got som
ä r stö rre. Detta okä nda stö rre ses frå n olika hå ll och uppfattas dä rfö r på
olika sä tt, men med samma vö rdnad och hä ngivenhet.” Ett annat uttryck
fö r ett sö kande efter det vä sentliga kan uppfattas i hennes uttalande dä r
kyrkan ses som en yttre organisation kring ett centralt innehå ll: ”Av sjä lva
kyrkan som organisation fö rstå r jag inte mycket […]. Och så mä nniskokä rleken, det ä r det enda jag begriper.” I slutet av intervjun reflekterar hon
ö ver mö jligheten att kyrkan skulle vara helt och hå llet ”skild frå n staten”,
och bilden av kä rnan å terkommer: ”Sä kert skulle omfå nget krympa, men
kä rnan tä tna.” Också andra uttryck fö r ett tä tt sammanhå llet inre anvä nds,
så som ’stamtrupp’ och ”en cell, laddad med blixtar”.601 Som framgå r av avsnittet om fö rfattarskapets religiö sa bakgrundssammanhang var en uppdelning i kä rna och periferi, aktiva och passiva, medlemmar och vä nkrets,
avgjorda och tvekande ett typiskt drag i de frikyrkliga och frikyrkligt in598

599
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Se t.ex. von Schoultz 1949a: ”Det bortskurna vissnar fö r att det utvalda skall leva, mortalitetsprocenten ä r ibland så stor att kniven tvekar. Men det sä kra, obarmhä rtiga snittet frigö r inte endast det vä sentliga i dikten, det frigö r också lä sarens fantasi och mottaglighet.”
Frå n ett annat hå ll belyses den språ kliga beskä rningen i Ansa och samvetet, von
Schoultz 1954, s. 122: ”Och visst stod det i bibeln att edert tal skall vara ja ja och nej
nej. Men inte Ansas. Det kunde inte vara skrivet fö r henne, hon kä nde sig som en naken
liten pinne nä r hon tä nkte på det, en pinne avskalad alla lö v.”
Angå ende von Schoultz litterä ra språ k, se ä ven intervjuerna Werkelid 1991, Gassilewski 1994; Lundquist 1995, s. 24: ”Då liga formuleringar gö r mig illamå ende. Uppslag till dikter lå ter jag ofta ligga lä nge innan jag tar fram dem och ser om dä r finns liv.
Nå nting onö digt? Nå nting fö r mycket? Kniven fram! Nå ngå ng kanske kommer dä r en
ny liten gren, redo att berika.”
Werkelid 1991.
von Schoultz 1938a.
Hö glund 1971. Ordet ’outrotlig’ ä r med sin anknytning till vä xtvä rlden intressant i
sammanhanget eftersom det envisa fortlevandet kan fö rstå s bå de negativt och positivt.
Det å terkommer i den liknande tankegå ngen, ”mä nskors outrotliga behov av att dyrka”,
i von Schoultz 1992, s. 133.
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spirerade vä ckelseströ mningar som starkt influerade den kristna fromheten i von Schoultz barndomshem. Till de hö ga idealen fö r avgjorda
kristna hö rde frimodighet, glö d och engagemang i arbetet fö r Guds rike.
Den enskilda kristna borde enligt Paul Nicolay vara som ett laddat batteri: ”Borde vi icke likna elektriska ’Leydnerbatterier’, så att var och en
som kommer i berö ring med oss få r en ’livsgnista’ ifrå n oss.” 602 Uttrycket ”en cell, laddad med blixtar” i intervjun med von Schoultz har
starka likheter med Nicolays formulering.
Mot bakgrunden av hur von Schoultz i så vä l intervjuer som egna litterä ra texter anvä nder bilder fö r en inre kä rna framträ der tydligt ett tä nkesä tt i kategorier av centrum och periferi, vä sentligt och redundant, inre
sanning och tvetydigt utanverk. Det innersta och sanna framstä lls dessutom ofta som dolt och osynligt under eller innanfö r det synliga yttre. Detta
sä tt att uppfatta och tä nka framstå r som grundlä ggande och sjä lvklart hos
von Schoultz.
Nä r diktjaget i ”Tag mot det” liknar en frivillig, tapper patient som underkastar sig behandling få r Gud snarare rollen som lä kare och kirurg ä n
som trä dgå rdsmä stare. Bå de lä karen och odlaren hö r enligt patristikforskaren William Harmless till de må nga rollbilder som Augustinus fö rser
Kristus med. Kristus ä r odlaren som så r trons frö n, och hans hand rensar
bort syndens tistel och tö rne. Det ä r emellertid bilden av Kristus som lä kare, Christus Medicus, som stiger fram i bå de frekvens och rik variation –
den stora lä karen, den bä sta, den kunniga, den som verkligen kan hela, den
ö dmjuka, den som kan ordinera besk men verksam medicin, och sjä lv bå de
lä kare och medicin.603 AÄ ven kirurgimetaforen fö rekommer hos Augustinus:
Kristus anvä nder en kniv (en skalpell) fö r att avlä gsna gangrä n och rensa
svå rt infekterade så r. Bildsprå ket tas in i Augustinus predikningar fö r att
behandla problemet med obesvarade bö ner – Kristus hö r mä nniskans rop,
men vet som kirurg att smä rtan hö r till lä keprocessen. Vidare framhå ller
Augustinus, att det arbete Kristus utfö r alltid, till skillnad frå n mä nskliga
lä kares verk, leder till liv och hä lsa, och dessutom utan att lä mna ä rr.604 I
sin artikel anknyter Harmless Augustinus anvä ndning av medicinsk vokabulä r till hans pastorala arbete samt synen på kyrkan som sjukhus och
vå rdcentral.605 Bilden av Kristus som lä kare har vunnit stor spridning i
kristen tradition.606 Till dem som starkt influerats av Augustinus hö r ä ven
den tidigare nä mnde Fé nelon.
602
603
604
605
606

Bibelstudium av Nicolay, citerat enligt Winquist 1944, s. 103. Paul Nicolay hö rde till de
religiö sa ledare som besö kte von Schoultz barndomshem och hö ll bibelstudier dä r. Se
vidare i kapitel 2.
Harmless 2008, s. 132–135.
Harmless 2008, s. 135.
Harmless 2008, s. 129, 142, 152–153.
Se bibliografin i Harmless 2008, s. 133 not 24.
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Smä rtsamma ingrepp fö r sjä lens bä sta fö resprå kades av Fé nelon. Hans
rå d fö r det andliga livet omfattar genomgå ende maningar till mildhet och
tå lamod, och till att med ett odelat hjä rta ä lska Gud som ä r barmhä rtig och
kä rleksfull. Iö gonenfallande i detta sammanhang ä r emellertid de å terkommande formuleringarna av Gud som hå rdhä nt, vå ldsam och svartsjuk.
Det hå rdhä nta fogas in i ett kraftigt bildsprå k dä r operationen ä r en central metafor: ”Det kostar mycket lidande att lå ta Gud gö ra en så smä rtsam
operation och att fö rblifwa under hans hand, nä r den trä nger intill mä rg
och ben.”607 Problematiken gä ller mä nniskans vilja, som jag å terkommer
till i samband med dikten ”Pingstlå ga” (1956). Bildsprå ket å terkommer i
Fé nelons rå d i frå ga om attityden till sjukdom: Gud anvä nder lidandet som
ett lä kemedel fö r mä nniskans sjä l, och genom att slå kroppen med sjukdom kan han bå de ’skä ra’ och ’brä nna’ fö r att rä dda sjä len.608 I ett rå d om
valet av umgä nge och livsstil hä nvisar han till de radikala orden i Matteusevangeliet om att hellre hugga av sin hand och riva ut sitt ö ga ä n lå ta sig
lockas i fö rdä rvet av dem.609 I ”Tag mot det” ä r problemet inte jagets egenvilja eller sjukdom, och ’nederlaget’ framstä lls inte som initierat av Gud,
men i formuleringen av det som Gud ska gö ra – och hur han ska gö ra det –
anvä nds ett bildsprå k som ligger på fallande nä ra vissa partier av Fé nelons
607

608

609

Fenelon [sic] 1881, s. 86 i avsnitt 10, ”Om ö fwerensstä mmelsen med Guds wilja”; se
vidare Fé nelon 1983, s. 651 i avsnitt XXI, ”Discours sur les croix”. Enligt kommentaren,
s. 1443, ä r uttrycket ’att skä ra in till mä rgen’ (”couper jusqu’au vif”) hö gfrekvent hos
Fé nelon och kan lä nkas till Platons Gorgias och Augustinus. Man kan emellertid också
notera likheter med bibelpassager så som Hebr. 4:12 (”Guds ord ä r levande och kraftigt
och skarpare ä n nå got tveeggat svä rd och trä nger igenom, så att det å tskiljer sjä l och
ande, mä rg och ben”) och Job 33, dä r Elihu fö rsö ker fö rklara fö r Job hur Gud kommunicerar med mä nniskan på olika sä tt, v. 19: ”Hon bliver ock agad genom plå gor på sitt
lä ger och genom stä ndig oro, allt intill benen.”
Fé nelon 1954, s. 135; rå d till en mä nniska drabbad av sjukdom, s. 152–157; s. 157: ”Lå t
mig få vila i din famn och dö i dina armar. Rä dda mig, antingen genom att minska mina
lidanden eller genom att ö ka mitt tå lamod. Skä r ä nda intill benet, brä nn – men var
misskundlig, fö rbarma dig ö ver min svaghet!” Tä nkesä ttet ä r inte unikt fö r Fé nelon,
ä ven om bildsprå ket mö jligen ä r sä rprä glat. Exempelvis i Psb 1886, nr 387 (J. O. Wallin) ”Gud som mig i kä rlek kä nde” tilltalas Gud med de bibliskt alluderande orden ”Herre, du som slå r och helar”, Gud utö var ”faderstuktan”, och kroppens lidande
kan tjä na sjä lens frä lsning: ”Gö r mig nö jd, fast kroppen spä kes, Om allenast sjä len lä kes! […] Jesu, lå t min sjukdom bliva Till fö rbä ttring fö r min sjä l! Vill du hä lsan å tergiva,
Lä r mig den att nyttja vä l, Så att bå de sjä l och kropp Till din ä ra hå llas opp Och ditt
namn må varda prisat Fö r den nå d du mig bevisat!”
Se vidare 5 Mos. 32:39: ”Sen nu, att jag allena ä r det och att ingen Gud finnes jä mte
mig. Jag dö dar, och jag gö r levande, jag har slagit, men jag helar ock. Ingen finnes, som
kan rä dda ur min hand.” Se ä ven t.ex. Hos. 6:1, Ords. 3:11-12; Hebr. 12:5–7: ”Det ä r till
eder fostran, som I få n utstå lidande; Gud handlar med eder så som med sö ner. Ty var
finnes den son, som icke bliver agad av sin fader?” I sin kommentar till Brevet till hebréerna ifrå gasä tter Mary Rose D’Angelo bibeltexten och dess tolkningar som ger gudomlig legitimitet till misshandel som god fostran. D’Angelo 1992, s. 366–367.
Fé nelon 1873, s. 148–149, rå d XXXVIII; Matt. 5:29-30; se ä ven Matt. 18:8–9, Mark.
9:43-47.
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texter. Till skillnad frå n traditionen kring Christus Medicus ä r det ”Gud”,
inte Kristus, som agerar som kirurg i så vä l ”Tag mot det” som Fé nelons
andliga rå d.
Medicinsk vokabulä r å terkommer lå ngt efter Augustinus och Fé nelon
i en bok som anvä ndes flitigt inom oxfordgrupprö relsen och MRA, nä mligen H. A. Walters Soul Surgery. Den utkom på svenska å r 1936 med titeln
Själskirurgi. Några tankar om angripande personlig evangelisering.610 Enligt den må ste mä nniskan genomgå ’sjä lskirurgi’ fö r att å terfå den andliga
och moraliska hä lsan.611 Termen anvä nds fö r att beskriva en stegvis fö rverkligad process av samtal som ska leda till ett religiö st genombrott.
Under 1930-talet skrev von Schoultz artiklar i olika ä mnen fö r tidskriften Astra och behandlade då ä ven oxfordgrupprö relsen. Som framgå r av
kapitel 2 fö rhå ller hon sig i dessa artiklar till rö relsen med ett positivt, undersö kande intresse samtidigt som hon formulerar reservationer och distans. Hon visar också kä nnedom om rö relsens praxis och vokabulä r. En
kritisk distans till grupprö relsens strä vanden ä r ovedersä glig nä r hon
kommer in på konsekvenserna fö r en fö rfattare. Det kommer fram i hennes recension av Bertil Malmbergs dikter i januari 1939.612 Dä remot har
jag inte funnit uttryck fö r vare sig kritik eller uppskattning av operationsmetaforiken (och dess konsekvenser) i hennes artiklar.
Kirurgimetaforen anvä nds ä ven i dikten ”Operation” av Eric Hä rninge,
publicerad i KFUK:s tidning Mot Hemmet 1946.613 Hans diktbok utgavs å r
1943. Mö jligen kan von Schoultz dikt ”Tag mot det” ha funnits i bakgrunden, eller så lå g motivet nä ra till hands av andra orsaker. Gud framstä lls
som den store lä karen med en kniv i handen, men hans grepp ä r inte brutalt utan ”fast och varligt”. Ett bejakande av smä rtsamma erfarenheter som
610
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Boken utkom på engelska å r 1919 med undertiteln Some Thoughts on Incisive Personal
Work. Jarlert 1995, s. 60, 94–97, 503–504. Se ä ven Ekstrand 1993, s. 246–249. Walter
1933, dansk ö versä ttning Sjælepleje; 1935, finsk ö versä ttning Sielun lääkintä. Fö rkortningen MRA stå r fö r Moral Re-Armament, på svenska ’moralisk upprustning’, frå n å r
1938 anvä nd som benä mning på oxfordgrupprö relsen. Den presenteras nä rmare i kapitel 2.
Jfr Eyvind Johnsons kritik av språ kbruket inom oxfordgrupprö relsen: ”man hotar i
dunkla ord att ’rikta spetsen’ mot mä nskornas hjä rta: en nå got krigisk bild, dä r fö r oss
ä nnu så kä ra krigslekar spö kar, och ord som har helt annan klang ä n lä seri och liikutuksia.” Johnson E. 1939, s. 81.
von Schoultz 1939a. Recensionen presenteras i behandlingen av dikten ”Det svå raste”
II i kapitlet ”Vidrö rd, berö rd”.
Hä rninge, dikten ”Operation”: ”Darra inte, hjä rta! Det ä r inte farligt. / Det du genomlider skall frä lsa ditt liv. / Handen, som gö r snittet, fö rs fast och varligt. / Bida stilla under den store Doktorns kniv. // Sä tt din lit till honom. Han skall inte svika. / Han skall
stilla smä rtan, som brä nner ditt blod. / Dö den skall fly undan och feberdimman vika.
/ Frid skall fö lja oro som ebb fö ljer flod.” Mot Hemmet, februari 1946, s. 8, Borgå KFUK.
Eric Hä rninge (1912–1943) var officer i Frä lsningsarmé n i Sverige. Boken Trötta skepp:
dikter blev hans fö rsta och enda diktsamling efter två romaner. Ang. KFUK, se kapitel
2.
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leder till ett sannare liv och en djupare gudsgemenskap uttrycks i flera texter frå n skiftande sammanhang i en stiftsbö nbok sammanstä lld av KarlErik Forssell 1967. Dä r anvä nds knivmetaforik exempelvis i ”Den himmelske fä ltskä ren” av R. L. Stevenson: ”[…] Gud, tag av nå d Din skarpa kniv
/ och vä ck min trö ga sjä l till liv. / Men Gud, om alltfö r hå rd jag var, / vä lj,
medan livet ä n finns kvar, / den stö rsta smä rta, som ä r Din, / och borra
den i sjä len in.”614 Som synes formuleras ä ven en hå rdhet hos jaget. Metaforiken med det hå rda jaget och kniven i Guds hä nder samt bejakandet av
smä rta visar sig alltså i olika former av kristen tradition.
I sin diskussion under mellanrubriken ”Smä rtans kropp” i boken Himmelska kroppar på pekar Ola Sigurdson att det finns en ambivalent instä llning till smä rta i kristen tradition, och frå gar efter en teologisk reflektion
som talar om smä rta utan att legitimera den som ett sjä lvä ndamå l.615 Ett
sä tt att ge smä rtan ett konstruktivt vä rde ä r att fö rstå den som identifikation med den korsfä ste Kristus och som en form av efterfö ljelse, imitatio
Christi, som i sig innefattar ett eskatologiskt perspektiv ö ppet mot uppstå ndelse, ”ett hopp om att smä rta och lidande till sist skall ö vervinnas och
de facto fö rpassas till det fö rflutna.”616 Nä r diktjaget i ”Tag mot det” uttrycker en beredskap att uthä rda smä rta och implicit vä nda ett bittert ”nederlag” till seger kan det fö rstå s som bå de kristet och stoiskt inspirerat
(liksom stoicismen också har influerat kristendomen). Dä remot ä r fö restä llningen om Gud som hå rdhä nt beredd att tillfoga mä nniskan smä rta
lå ngt ifrå n oproblematisk. Den kan betraktas som ett exempel på den ambivalens i fö rhå llande till smä rta och lidande som Sigurdson på talar i kristen tradition.
I von Schoultz lyrik å terkommer kniven och den skoningslö sa brutaliteten i borrandet inå t i dikten ”Sjä lvporträ tt” med undertiteln ”(Schjerfbeck)” i Nattlig äng (1949).617 Genom en anknytning till visuella element i
må lningen ges kniven formen av en ”dolk”. Den hanteras emellertid inte av
614
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Forssell 1967, s. 132. Se vidare s. 127–128 ”Fö rbö n fö r vå ra kä ra” (Jeanna), s. 135 ”Korset” (Greta Langenskjö ld), s. 155–156 ”Bö n om Guds Andes verk” (”Krooks bö nbok”),
161–162 ”Sjuk prä st” (John Nilsson).
Sigurdson 2006, s. 501–502, 520–521, 532, 537.
Sigurdson 2006, s. 536–538, citat s. 538. Sigurdson anmä rker att reflektionen kring
lidande och smä rta berö r central teologisk tematik – treenighetens inbö rdes relationer,
fö rsoningslä ran – men avstå r frå n att gå nä rmare in på den problematiken. Ibid, s. 521,
537 med not 167, s. 685. Inte heller frå gor om sjukdom eller synen på gudomlig och
mä nsklig aga som ’fostrande lidande’ tas upp.
”Sjä lvporträ tt (Schjerfbeck)” (1949, s. 48–49): ”Detta huvud var inte bara en turnips /
ryckt ur evighetså kern / inte bara en yttersta ö dslighet / urgrö pt till skallen / inte bara
ett oblygt blottande av dö d. / Den svarta flä ck dä r ö gat runnit ut / bar formen av en
dolk: / den nerå triktade dolk / som hugger rakt i ett sjukt hjä rta / som fruktansvä rt
avskalar klä ngande ö mhet / som fö rsmå r allt utom detta blod / som letar outtrö ttligt
/ som grä ver under blod: / vitt benblad.”
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nå gon gudom utan snarast av konstnä ren, så dan hon (i undertiteln identifierad som Helene Schjerfbeck) gestaltas av porträ ttets betraktare, diktens uttalande jag. AÄ ven om det ä r mö jligt att se diktjaget som en betraktare av den vå ldsamma hanteringen och det ’oblyga blottandet’, kunde dolken och obarmhä rtigheten också tillhö ra detta diktjag i arbetet med sig
sjä lvt. I sin recension av Nattlig äng tar Rabbe Enckell dikten ”Sjä lvporträ tt”
som ett exempel på det han ser som en genomgå ende strä van i von
Schoultz lyrik, nä mligen att nå under ytan: ”Solveig von Schoultz’ lyrik sö ker medvetet blotta nerven i upplevelsen, den dramatiska spä nningen
bakom det yttre odramatiska fö rloppet, kraniet under kö ttet och huden.”618 I den oeftergivliga processen att må la sitt sjä lvporträ tt kan man se
en motsvarighet till diktjagets vilja att nå sin kä rna i ”Tag mot det”.

Att nå under ytan: djuppsykologi och självrannsakan

I detta sammanhang ä r det skä l att notera von Schoultz stora intresse fö r
psykologi, dä ribland djuppsykologi, nå got hon har gemensamt med Rabbe
Enckell. Hon reflekterar ö ver det i fö rorden till De sju dagarna (1942, 1987)
samt i Längs vattenbrynet (1992). 619 Det litterä ra genomslaget noteras
ä ven i litteraturforskningen. Enligt Thomas Warburton hö r von Schoultz
liksom flera samtida fö rfattare till dem som influerades av europeiska ”psykologiserande strö mningar”.620 De anknö t emellertid också till en
finlandssvensk litterä r tradition av noggrann sjä lviakttagelse. I fö rfattarnas strä van efter objektiv analys av det mä nskliga psyket ingå r ä ven ö ppenhet fö r irrationella drag.621 En djuppsykologiskt fä rgad mä nniskosyn
var enligt Kai Laitinen typisk fö r de fö rfattare som debuterade på 1940talet. Han karaktä riserar von Schoultz som en psykologisk lyriker, som gestaltar rö relserna under ytan bå de inom och mellan mä nniskor.622 I sin
studie ö ver Stig Dagermans fö rfattarskap nä mner Claes Ahlund att intresset fö r djuppsykologi i form av freudianskt psykoanalytiskt tä nkande ä ven
var utbrett bland fö rfattare i Sverige. Sä rskild genklang vann uppfattningarna att psyket ä r uppdelat i en medveten och en omedveten – ofta hemligt
styrande – nivå , att sexualitet och driftsliv ä r ofrå nkomliga krafter i mä nniskan, samt psykoanalysens metod fö r att avslö ja och tolka dolda motiv
618
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Enckell 1949.
von Schoultz 1942, s. 6–7; 1987, s. 5–6; 1992, s. 68–69.
Warburton 1984, s. 6, 309–310, 319–321. I samma avsnitt, ”Psykologer och nervmä nniskor”, behandlas också Tito Colliander, Eva Wichman, Mirjam Tuominen, Ralf Parland, Walentin Chorell och Oscar Parland.
Warburton 1984, s. 309. Som tidiga fö reträ dare fö r strä van efter sjä lviakttagelse
nä mns K. A. Tavaststjerna och Mikael Lybeck, efter dem fö ljer Runar Schildt, Jarl Hemmer och Rabbe Enckell.
Laitinen 1988, s. 300–302. Se ä ven Grønstøl 1996, s. 514–515.
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och strukturer i psyket.623 Uppdelningen i medvetet och omedvetet kan
(av Freud, Dagerman och må nga andra) gestaltas med hjä lp av en vertikalt
ordnad metaforik som ett hus med kä llare och vind.624 I von Schoultz lyrik
ingå r rä tt må nga dikter som gestaltar jaget i rö relse inå t eller nerå t. Till de
ä ldsta hö r de lå nga ”Vä gens slut” (1940, s. 76–81) med jaget på vä g nerfö r
kä llartrappan i ett samtidigt bekant och frä mmande hus, och ”De sjunkande” (1945, s. 80-82), dä r jaget ingå r i ett ”vi” som i ”mil av fallande
mö rker” sjunker allt lä ngre ner i vattnet bland ”Slemmiga drifter som
okä nda stiger och sjunker”. Gestaltningen fogar sig vä l till ett djuppsykologiskt tä nkande.625 Nedstigandet i mö rker slutar i flera dikter i en visuell
upplevelse.626 Denna fö rmedlar en djup insikt som har ett drag av ö verraskning och plö tslighet, liksom en vision eller en uppenbarelse. Det ä r i
mö rkret lä ngst nere som dikternas jag få r syn på nå got nytt. Varianter av
en process som leder nerå t och inå t formuleras i flera dikter i avdelningen ”Brev till en konstnä r” i diktsamlingen Den bortvända glädjen
(1943).627 Processen gestaltas som nö dvä ndig fö r att kreativitetens livsfö rutsä ttningar ska nå s.
Som framgå r av kapitel 2 fanns det i von Schoultz religiö sa bakgrundssammanhang flera varianter av kristen fromhet dä r man lade stor vikt vid
noggrann och samvetsö m sjä lvrannsakan. Inom vissa riktningar, så som
KFUK i bö rjan av 1900-talet och oxfordgrupprö relsen frå n och med 1930talet, praktiserade man dessutom olika former av bekä nnelse infö r andra
mä nniskor. En djuppsykologisk strä van efter sjä lvkä nnedom kan ses som
en fortsä ttning på religiö st motiverad sjä lvrannsakan i och med att syftet
ä r å tminstone delvis gemensamt, att nå en allt klarare sanning om det som
kallas ’det inre’ i mä nniskan. Viljan att nå det innersta fö ljs hos von
Schoultz emellertid också av ett vaktslå ende omkring det, sä rskilt nä r det
gä ller processer av sjä lvkä nnedom och skapande. Uttryck fö r detta kan
man exempelvis finna i dikten ”AÄ ng” i samlingen Allt sker nu (1952).628
Med sitt ifrå gasä ttande av ett krav på urskillningslö s uppriktighet kan dikten anknytas till von Schoultz integration av vä sentliga element i den
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Ahlund 1998, s. 161–165. Fö rfattaren Stig Dagerman levde 1923–1954.
Ahlund 1998, s. 73–74, 80, 83–88, 166.
Se vidare dikterna ”AÄ nnu ett simtag” (1989, s. 36) och den fö rsta dikten i sviten ”Forsfä rd, Karelen” (1996, s. 33) som lå ter snä rjande alger resp. halvsjunkna stockar stå
som bå de konkreta och metaforiska faror dolda i eller under vattnet; dikterna ”Så
blä ndat av liv!” (1959, s. 38) och ”Plagen” II (1989, s. 34) med vattnet eller sandstranden som ytor av lö gn. AÄ ven mä nniskan som etisk varelse kan gestaltas rumsligt, så som
i dikten ”Rä nderna” (1996, s. 56).
”Vä gens slut” (1940, s. 76–81), ”Katakomb” (1963, s. 56), ”Hä nderna” 1994, s. 62).
”Nerå tvä gen”, ”Mark” ”Multna lö v”, ”Bö n” [2] (1943, s. 65, 69–70, 71–72, 73).
”AÄ ng” (1952, s. 51): ”Man fö rebrå dde jorden: / ouppriktig. // Kan jorden krä nga sig
avig? / Kan den blotta sina spindelbon / sina masknystan sina snå lrö tter / sina myrmord sina tusengå ngar / sin mö gelnatt / - utan att torrdö ? // Vad angå r er jorden? //
Bara jordens behä rskning, / vä nd mot er: / ä ngssval.”
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danske fö rfattaren Paul la Cours poetik i Fragmenter af en Dagbog, fö rst
publicerad å r 1948.629 von Schoultz skrev artiklar med inkä nnande presentationer av la Cours tä nkande, och det ä r mö jligt att urskilja inflytelser
frå n hans poetik i hennes skö nlitterä ra verk. Vaksamheten kring mä nniskans innersta kan också ses mot bakgrunden av religiö sa sammanhang
med krav på ö ppen bekä nnelse.
En liknande brutalitet som i ”Sjä lvporträ tt”, utan redskap men med
vå ldsamma fysiska rö relser och en total okä nslighet fö r smä rta, gestaltas
hos jaget i ”Fiskrenserskan” (1949).630 Man kan notera en visuellt gestaltad likhet i slutresultatet av processerna: ”vitt benblad” i ”Sjä lvporträ tt”
och ”ett snyggt vitt kö tt och nå gra ilskna taggar” i ”Fiskrenserskan”. I sin
granskning av ’kä rnan’ i dikterna ”Drö m” (1952) och ”Tag mot det” konstaterar Mö ller-Sibelius att den innersta kä rnan i mä nniskan hanteras ”som nå got kroppsligt”.631 Detta kan också sä gas om dikterna ”Sjä lvporträ tt” och ”Fiskrenserskan”. Med Mö ller-Sibelius ord: ”I fiskrenserskans dissekerande finns en vilja att genomträ nga ytan och konfrontera det
underliggande, ett extremt sö kande efter kä rnan.”632 Det innersta i mä nniskan ä r i dessa två dikter visuellt karaktä riserat som ’vitt’, och dessutom
taktilt fast eller hå rt, som skallen, fiskkö ttet och benen. Det grä vs fram i
fysiskt gestaltade processer som fö rutsä tter beredskap till vå ld hos den
agerande parten och smä rttå lighet – eller indifferens – hos den som genomgå r hanteringen.

Att rensa själen som en fisk

I den sista diktsamlingen, Molnskuggan (1996), kan vissa dikter ses som
repliker till ä ldre dikter. Till dem hö r dikterna ”Januari” och ”Envis potatis”.
629

630

631
632

Bland bokens trettio avsnitt ingå r ett om ”Oprigtighed”. La Cour 1951, s. 63–70; s.
68: ”Hvis Kunst var spontan Oprigtighed, var Skriget det reneste Kunstværk, Notatet
større end Digtet, Ildsvaaden mere sand end Dramaet, Tilfældigheden og Refleksen
Lov. Vi levede som Barbarer. // Men Oprigtighed er Kamp og Frugt af din Kamp med
det umiddelbare for at tvinge det til Tjeneste. Da det bøjede Knæ og forenede sig med
din Sandhedsdrift, opstod du som Menneske.”
”Fiskrenserskan” (1949, s. 60–61): ”Med mina lå nga bruna armar / slä nger jag inä lvor
i havet / blå st och abborfjä ll slå ss om min hals / sjö grä s spolar tå rna / liken gä spar / dä r! mitt darriga hjä rta med vit fettklump / stö rtdö k, ett skri / - du allä tarmagsä ck
som maler likt och olikt / gunga i tå nglurv / jag vill inte se dig / - du gula galla, du
fö rolä mpning mot solen / du stinkande bitterhet / spå nakä ringen må ta dig / ta / tarmarnas slingrande undanflykter / mö gliga minnens fega fö rstoppning / - med mina
lå nga bruna armar / slungar jag må sarnas frä cka skratt. / Riv slemmiga hinnor / frusta
mitt blod, jag vill knastra och skö ljas / krä kas ut i hå nfullt kallt och saltgrö nt: / ett
snyggt vitt kö tt och nå gra ilskna taggar.” Dikten behandlas utfö rligt i Mö ller-Sibelius
2007, s. 304–312, 330–331.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 83.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 306.
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Den sistnä mnda presenterar jag som en avslutande motpol till ”Tag mot
det”. I frå ga om ”Januari” lyfter jag enbart fram nå gra av dess kontraster i
fö rhå llande till ”Fiskrenserskan”.
I dikten ”Fiskrenserskan” skrivs fiskrensning och sjä lvuppgö relse ihop.
Jaget rensar fisk och rensar sin sjä l med aggressiv frenesi och drastisk humor.633 I motsats till Jansson, Jan-Magnus och i likhet med Mö ller-Sibelius
ser jag inte dikten som en uppgö relse med den kvinnliga kroppen och
kroppsligheten. 634 Rensningen gestaltas fysiskt och konkret, men varken ”inä lvor” eller ”bitterhet” framstä lls som nå got specifikt kvinnligt. Det
som rensas bort ä r allmä nmä nskligt och sjä lsligt. Fiskens inä lvor blir bilder fö r det som jaget vill bli av med hos sig sjä lv, och den rensade fisken
ser ut som det jaget ö nskar nå fram till och bevara hos sig sjä lv. Ingen gudom fö rs in i skeendet. Diktjaget skö ter sin sjä lvuppgö relse på egen hand.
Rensningen kunde emellertid också anknytas till frekventa uppmaningar
i de nytestamentliga breven att lä gga bort ”kö ttets gä rningar”. Dit hö r ”all
ondska och allt svek, så ock skrymteri och avund och allt fö rtal.”635 Mot
den bakgrunden få r diktens formulering ”ett snyggt vitt kö tt” en ä nnu starkare valö r av sjä lslig renhet. Likaså framhä vs det drastiska språ ket och jagets vrede. Behandlingen av dikten kunde fö ras vidare, men jag vä ljer att
begrä nsa den fö r att behå lla fokus kring handen och kniven samt sä tten
att hantera det innersta.636
I von Schoultz sena dikter med fokus på jagets inre ä r attityden inte
lä ngre lika aggressiv som i ”Fiskrenserskan”. En restlö s och definitiv utrensning av allt oö nskat framstå r som omö jlig. Mä nniskans inre gestaltas
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Skildringen av Ansas sä tt att rensa fisk har liknande drag. Se von Schoultz 1954, s. 142.
Miljö och humö r ä r liknande i dikten ”Stranden” (1945, s. 93–94). Stark sjä lvfö rdö melse men utan ansatser till rensning formuleras i dikten ”Bukett” (1940, s. 71–72)
dä r olika vä xter få r symbolisera negativa sidor hos diktjaget.
Jansson 1989, s. 107; Mö ller-Sibelius 2007, s. 307–309.
1 Petr. 2:1. Uttrycket ’kö ttets gä rningar’ anvä nds t.ex. i Gal. 5:19-21.
I anslutning till von Schoultz dikt ”Fä rd med en filbunke” (1994, s. 8) tillä mpar Marie
Lundquist diktens element av att bena tillagad strö mming på arbetet med språ ket: ”Hon frilade språ ket på samma noggranna sä tt som hon radade upp fiskbenen på
tallrikens kant. Av erfarenhet visste hon vilken grannlaga uppgift det ä r att rensa
strö mming. OÖverallt, också dä r man minst anar det, sticker de små och elakartade benen upp, fö rrä diskt mjuka. I Solveigs senare dikter finns en skarpare ton, benen sitter
kvar och river i halsen, mö rkret breder ut sig ö ver varsamheten. Ordet vemod har fö r
lä nge sedan kastats i slasken med det ö vriga fiskrenset.” Lundquist 1997, s. 28.
Artikelns vokabulä r omfattar en iö gonenfallande frekvens av uttryck fö r det vassa och
skä rande, s. 25: ”Men så plö tsligt, ett skarpt snitt, en vass mening, spetsad [...]”; s.
26: ”Varsamheten ä r kantad av blanka hugg, skrivandet en uppfordrande akt dä r det
hela tiden gä ller att ta djupare spadtag.” ”[Dikterna] som ä r motvalls, de som trö ttnat
på mildhetens reservationer och verkar karvade direkt på trä dets nakna stam”; s.
28: ”Solveig stå r kvar dä r i parken på sina smala ben, liksom genomborrad av en solstrå le.” Det ä r som om vokabulä ren med det vassa snittet skulle ö verfö ras frå n von
Schoultz lyrik till Lundquists artikel. En liknande iakttagelse gö rs i Mö ller-Sibelius
2007, s. 311.
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i en del dikter som ett rum eller ett utrymme som hon inte kan behä rska.637 Det kan också ges fysiska former som på minner om jordlager
med flera olika ”skikt”, mö rka så vä l som ljusa och ”trö sterika”.638 Med dikten ”Januari” (1996, s. 46) visas ett annat sä tt att rensa fisk, och dä rmed
hantera, granska och se ett inre:
JANUARI

1
5
10
15

Laken ur isdjupet
flå dd ur sitt flä ckiga skinn
upplå ter sig fö r saxen:
gallans smaragd
svept i sin glä nsande hinna
lä ckraste lever
i den malvafä rgade hå lan
tarmarna tö mda
avfallet insnö rt i sin på se.
AÄ ntligen framme
vid bukens dyrbara sä ckar
stinna av framtid, sö mmade ihop
med lakens finaste små stygn
hejdar sig saxen
och gö r avbö n.

Dikten ”Januari” bildar en tydlig motpol till ”Fiskrenserskan”. I den dikten
formuleras fiskens inä lvor som bilder fö r egenskaper eller beteenden som
jaget ser hos sig sjä lv och rensar bort. I ”Januari” fö rblir fisken en fisk och
artbestä ms ytterligare som en lake. Sommartillvaron utomhus ä r ersatt av
en specifik vintermå nad, och rensningen implicerar en vistelse inomhus,
kanske vid diskbä nken i ett kö k. Rensningen sker inte vå ldsamt med slä ngande armar och rivande hä nder och fingrar eller ens en kniv, utan varsamt
och precist med en sax. Fiskens anatomiska detaljer gestaltas visuellt och
estetiskt, med mö nster, fä rger och glans. Fä rgerna preciseras med hjä lp av
ä delstenen ”smaragd” och blomman malva. Inga uttryck fö r ljud eller lukt
skrivs in. Den enda smaken som anges ä r god, fö rstä rkt av superlativformen, ”lä ckraste”. Tarmarna har fyllt sin fysiologiska uppgift, det som ä r avfall ä r avskilt och ”insnö rt i sin på se”. Inget ä r motbjudande. Den attityd
som gestaltas liknar den fö rundran ö ver det vackra och sinnrika som formuleras i ”Mikroskop” (1994).639 En motsvarande attityd kan hittas i Psaltaren:
637
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Se dikterna ”Hemkomsten”, ”Skuggan” och ”Om jag ock” (1994, s. 17, 18, 19).
Se dikterna ”Rä nderna” (1996, s. 56) och ”En morron vid tretiden” (1986, s. 15; citat).
”Mikroskop” (1994, s. 42): ”Fö rundrade ö ver hur sinnrikt / det lilla insektbenet ä r
skapt / fö rundrade ö ver vackerheten // fö rundrade ö ver att ö gat / ä r skapt så att
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du har skapat mina njurar, du sammanvä vde mig i min moders liv. Jag
tackar dig, fö r att jag ä r danad så ö vermå ttan underbart; ja, underbara
ä ro dina verk, min sjä l vet det vä l. Benen i min kropp voro icke fö rborgade fö r dig, nä r jag bereddes i det fö rdolda, nä r jag bildades i jordens
djup.640

I jagets hå llning i psaltarpsalmen kan man urskilja fascination ö ver kroppen och sjä len, fö rundran infö r Guds skaparkraft och tacksamhet ö ver att
Gud ser allt, vet allt och har planerat allt. Den citerade passagen ingå r i
psalmens helhet dä r allt infogas i en hä nvä ndelse till Gud som ett lyssnande ”du”, obegripligt nä rvarande ”ytterst i havet” (v. 9), ”i det fö rdolda”
(v. 15), omslutande som en hand (v. 5), men också med makt att ”drä pa de
ogudaktiga” (v. 19). Det ä r denna Gud som ska ”utrannsaka” (v. 23) hjä rtat
hos jaget i psaltarpsalmen. I ”Januari” uttalas inget ”du”, och inte heller nå got ”jag”. Relationen byggs upp mellan laken och saxen. Det uttalande jaget
betraktar ingå ende, vä ljer och tolkar det sedda. Avbö nens riktning utsä gs
inte: till laken, in mot det egna samvetet, till livet, till Gud? Alla dessa instanser – och flera – kan innefattas.
Rollen som agerande och kä nnande subjekt ges till saxen, ett ’decentrerande’ sä tt att gestalta som enligt Mö ller-Sibelius ä r typiskt fö r von
Schoultz.641 I ”Januari” skrivs saxen in som representant fö r mä nniskan
som anvä nder den. Genom besjä lningen av saxen glider ä ven saxens
skä rpa ö ver till den dolda mä nniskan som klipper i lakens innanmä te.
AÄ ven om laken inte lever aktualiseras erfarenheten av smä rta som en mö jlighet fö r bå de fisken och mä nniskan med saxen. Medkä nsla och skuld blir
mö jliga, vilket fö rmedlas av saxens hejdade rö relse och ”avbö n” (rad 10,
14, 15). Att gö ra avbö n ä r att offentligt be om fö rlå telse fö r fel man har
begå tt, erkä nna sin skuld, och uttala sin å nger. Saxen som stå r i berå d att
klippa av ”lakens finaste små stygn” kring romsä ckarna och dä rmed hejda
dess ”framtid” bä r skuld. Avbö nen gö rs på fö rhand infö r den som (ytterligare) kommer att drabbas. I ”Fiskrenserskan” syns ingen skuld eller sorg,
bara vrede ö ver det som jaget avskyr. Inte heller den brutala hanteringen
640
641

vackerhet / svalkar som dryck mot tö rsten // fö rundrade ö ver att drycken / svarar
mot ö gats tö rst / fö rundrade ö ver sinnrikheten.”
Ps. 139:13–15.
Se Mö ller-Sibelius 2007, s. 322–323, om dikten ”Bodan” (1980, s. 5): ”von Schoultz decentrerar mä nniskan och å terstä ller en ordning som liknar barndomens vä rld med
dess levande ting”; s. 331, om dikten ”Sydvä stklippan” (1952, s. 68–69): ”Nä r tingen
och naturen besjä las ä r det inte fö r att gö ra dem mera mä nniskolika utan fö r att visa
på att det levandes kraft genomströ mmar all materia.”
Saxen i ”Januari” liknar andra ”levande ting”, men i diktens decentrering av mä nniskan
framstå r saxen snarare som samtidigt dö ljande och representerande i fö rhå llande till
diktjaget, och saxens egenskaper och rö relser – det spetsiga, vassa, klippande – fö rstä rker det taktila i skeendet. Decentreringen av mä nniskan få r alltså olika funktioner
i olika dikter. Frå gor kring decentrering av Gud tas upp i kapitlet ”mö drarnas å ngest”.
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vä cker nå gra betä nkligheter. Ilskan ä r tvä rtom nå got som jaget vill behå lla.642 I ”Januari” syns ingen ilska, bara en stor, må ngfacetterad ö mhet.
I fö rhå llande till mä nniskan med saxen fö rblir fisken en fisk, nä rmare
bestä mt en lakhona, men de har det biologiska livet gemensamt. Bandet
stä rks om den som hå ller i saxen tolkas som en kvinna i parallellitet med
det uttalat kvinnliga titelordet ”Fiskrenserskan” fö r den ä ldre dikten.
Kö nsangivande romsä ckar eller mjö lke ä r fö r ö vrigt anatomiska detaljer
som inte nä mns i den. I ”Januari” behandlas de med yttersta varsamhet
och vä cker saxens bö n om tillgift. Kanske detaljen också utgö r en replik av
von Schoultz till Jansson i diskussionen om vad fiskrenserskans uppgö relse gä ller? Saxen och stygnen i ”Januari” kan dessutom anknytas till traditionellt kvinnligt arbete, att klippa och sy. Laken och saxen, och den som
hå ller i den, ä r kvinnligt kategoriserade subjekt och objekt i en existens
som bå de sys ihop och sprä ttas upp av kvinnliga aktö rer. (Handlingarna
på minner nå got om nornornas hantering av mä nniskans livstrå d i
fornnordisk mytologi.) Uppmä rksamheten riktas mot romsä ckarna ä ven
i ”langusthonan” som få r skapelsemytiska proportioner i ”Vintergatorna”
(1994).643 Nä ra slä ktskap i kombination med artskillnadens frä mlingskap
kä nnetecknar mä nniskans fö rhå llande till naturen med dess trä d och djur
i flera av von Schoultz senare dikter.644 Så vä l decentreringen av mä nniskan
som den skuldbemä ngda medkä nslan med laken i ”Januari” kunde fogas
in i en ekoteologiskt fö rverkligad livshå llning.
AÄ nnu en riktning fö r tolkningen av detaljen med romsä ckarna erbjuds
nä r von Schoultz novell ”På skbrev” (1970) tas in som intertext. Dä r nä mns
lakrensning och lakens fä rgrika inä lvor i en replik i ett samtal mellan en
mor (novellens jagperson), hennes unga vuxna son Henrik och hans sjuttonå riga flickvä n Anja. Modern upptä cker att flickan ä r i bö rjan av en graviditet, men konfronteras i sina spirande fö rhoppningar av de ungas besked om att det inte blir nå got, de har bestä mt sig fö r abort.645 Perspektivet mot en mö jlig men hejdad biologisk framtid i dikten ”Januari” kan
642

643

644
645

I dikten ”Bort” (1996, s. 23) riktas jagets vrede och resoluta handling mot ett ord i
språ ket: ”Jag kan inte tå la ordet vemod. / Jag vill sticka gaffeln i det / slä nga det i slasken. / Det luktar vissna syrener / solnedgå ng och tå rar / nå t har gå tt tillspillo / nå n
har givit upp. / Vemodet stå r stilla. / Det finns ord som rö r sig. / Det finns Nej.”
Beskrivningen av vemodet tar fram liknande drag av undfallande slapphet som hos
fiskens inä lvor i ”Fiskrenserskan”. Redskapet, den stickande gaffeln, liknar kniven
i ”Tag mot det” och saxen i ”Januari”.
”Vintergatorna” (1994, s. 45): ”Just fö re gryningen / medan det ä nnu var fred i djupen
/ krö p langusthonan ut ur hå lan / lyfte upp sin vä ldiga stjä rt / de stinna på sarna
sprä ngdes / ut virvlade myriader liv / molniga vintergator / liv fö r att slukas av andra
liv / eller slungas // genom fö rvandlingens hav.”
Se t.ex. dikterna ”Granen” (1986, s. 30), ”Havsdag” (1989, s. 33), ”Mö te vid vasskanten”
(1994, s. 34).
”På skbrev” (Rymdbruden 1970), s. 47: ” – Kom Anja. Vi gå r och rensar laken. Du som
tycker om fä rger, har du sett en lakes inä lvor?” Jagets-moderns inre process gå r genom
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speglas mot novellens abortproblematik. Saxens ”avbö n” få r dä rmed en
ä nnu starkare mä nsklig och etisk dimension, som ger diktjagets hå llning
en prä gel av medvetenhet och ä ven en ö nskan om fö rsoning infö r det oå terkalleliga.
Fastä n den ä r dö d och passivt ”flå dd” som ett objekt agerar ä ven laken
som ett aktivt subjekt i det att den ”upplå ter sig fö r saxen”. Laken tillå ter,
som ett frivilligt offer. Nä r den ö ppnar sig fö r saxen på minner den om jaget
infö r kniven i ”Tag mot det”. AÄ ven den punkt dä r de mö ts bildas på ett liknande sä tt, med laken liggande nedanfö r (och lyft upp ”ur isdjupet”, flå dd
ut ”ur” skinnet) och redskapet ovanfö r/utanfö r, riktat inå t mot mjuka
kroppsdelar eller en okä nd kä rna. Dä r jaget i den ä ldre dikten ger ordern
(eller tillå telsen) att skä ra, ber saxen som ska utfö ra handlingen om fö rlå telse. Jaget i lå g stä llning i ”Tag mot det” visar alltså tapperhet och ger order, medan saxen som jagets representant i hö g stä llning i ”Januari” visar
ö dmjukhet och gö r avbö n. Kunde detta ä ven tillä mpas på jagets relation
till Gud? Om saxen kan vara fö rsiktig med fisken och jaget kan behandla
sitt eget inre med aktsamhet, kan jaget kanske också uppfatta Gud som
varsam? Med saxpositionen ö ver laken, agerandet och det allomfattande,
granskande seendet motsvarar jagets position och roll den som innehas
av Gud i ”Tag mot det”.
Nå gon explicit gudsnä rvaro skrivs inte in vare sig i ”Fiskrenserskan”
eller ”Januari”. Vissa element, så som hjä rtat och gallan, anvä nds så vä l metaforiskt som konkret i kristet traditionsmaterial; i ”Januari” framhä vs det
konkret anatomiska i dem. På ett allmä nt plan kunde man se anknytningar
till kristen tradition i jagets attityd. Dä r ”Fiskrenserskan” prä glas av en
vrede som kunde liknas vid Guds vrede ö ver synden, gestaltas ö dmjukhet
och medkä nsla infö r den utlä mnade laken i ”Januari”.
Rollen som frivilligt offer hos laken i ”Januari” kunde i en utvidgad lä sprocess speglas mot text- och bildframstä llningar av Kristus som korsfä st,
med kroppen utsatt fö r vassa redskap i form av tö rnen, spikar och lans.646
Saxens ”avbö n” fö re det sista ingreppet kunde då aktualisera den korsfä stes bö n: ”Fader, fö rlå t dem; ty de veta icke vad de gö ra”.647 Kristus gö r en
stä llfö reträ dande avbö n som samtidigt ä r en fö rbö n fö r de mä nniskor som

646
647

minnen, spirande glä dje och vä rkande sorg tills hon nå r ett tillstå nd dä r hon ser sig
avskild som individ och har kapacitet att omfatta och unna de unga deras eget liv med
egna val. Samtidigt må las miljö n upp, vå rvinter med stuga, strand och skog, och på skhelg frå n skä rtorsdag genom lå ngfredag (med dö d och mö rker) till på skmorgon (med
ljus och nytt liv). Flera element i naturskildringen å terkommer i den sammanskrivning
av vå rvinter och på sk som fö rverkligas i den senare utgivna diktsviten ”På sksvit”
(1980, s. 40–43).
Se ä ven den ekfrastiska dikten ”Fö rbrytaren” i Isenheimsviten (1986, s. 53): ”[…] tö rnen i nacken / stick ö verallt på den kallgrö na kroppen / [...]”.
Luk. 23:34.
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inte sjä lva begriper vad de gö r så att de skulle be om fö rlå telse fö r sin gä rning. Jä mfö relsen ä r asymmetrisk – i dikten ä r det inte den offrade laken
som ber fö r saxen/mä nniskan, utan den fö rö vande saxen som erkä nner
sin skuld. Med diktjagets medvetande vet saxen vad den gö r, och ber om
tillgift.648 Det centrala i jä mfö relsen ä r skuldmedvetandet och vetskapen,
obefintliga hos korsfä starna i evangeliet men aktiva hos diktens sax/mä nniska som drivs till en avbö n, ’fö rlå t mig, ty jag vet vad jag gö r’.
En utvidgande lä sning kunde också beakta fiskens funktion som kristussymbol.649 Denna kan vidare fö rbindas med fisken som ingå r i evangeliernas bespisningsunder och lä rjungarnas må ltider med den uppstå ndne
Kristus, samt med nattvardens må ltid dä r Kristus ä r ’utgiven’.650 Hur lå ngt,
hur kort ä r avstå ndet mellan eukaristin och den må ltid som implicit fö rbereds med lakrensningen? 651 Utvidgade och speglande lä sningar kan
skä rpa lä sarens uppmä rksamhet på det kroppsliga och taktila i kristen
tradition, på det materiella som oumbä rligt i det sakramentala och på mö jliga djupdimensioner i det vardagliga. Samtidigt framhä vs diktens sä rprä gel och ö ppenhet.
I den ä ldre dikten ”Fingerö vning” (1980) uttrycker diktjaget sin vilja
att fortsä tta sitt arbete med att vidkä nnas sig ”hel och hå llen”. Varsamheten i ”Januari” kan ses som ett fö rhå llningssä tt hos ett jag utan vare sig
avsky eller rä dsla infö r det som avslö jas i dess inre.
Tematiken kring rening och rensning ä r omfattande i von Schoultz lyrik, och i de varierade motivfä lten ingå r också en må ngfacetterad vattenmetaforik. I samband med behandlingen av dikten ”Tag mot det” och sö kandet efter kä rnan har jag i detta avsnitt endast berö rt en liten del av
områ det via dikter dä r ett mä nskligt, sjä lsligt inre gestaltas genom ett
648

649
650

651

En medvetenhet om ”vad hon gjort” tillskrivs kvinnan som stå r i berå d att lä mna sina
barn i dikten ”Avskedet” (1945, s. 58–59). I dikten ”Fingerö vning” (1980, s. 44-46) formuleras en stark vilja till sannfä rdighet: ”[…] / infö r en lugn och obarmhä rtig lupp /
har jag ju medgett: ja, det har jag gjort / och vä rre ä n jag visste om, men inget / kunde
ha skett på nå got annat sä tt, / det lå g fö rutbestä mt och må ste ske / så dan jag var och
andra var den gå ngen / (och ä ndå : svå rt fö rlå ta sig / – och andra) / [...]”.
Symboliken aktualiseras i dikten ”Katakomb” (1963, s. 56).
Se Matt. 14:13–21; 15:29–39; Mark. 6:35–44; 8:1–9; Luk. 9:12–17 (bespisningsunder
med brö d och fisk); Luk. 24:36–43; Joh. 21:1–14 (den uppstå ndne Kristus); Matt
26:26–28; Mark. 14:22–24; Luk. 22:17–20; Joh. 6:48–58; 1 Kor. 11:23–25 (Kristi kropp
och nattvarden).
Ordet ’utgiven’ anvä nds i Luk. 22 och 1 Kor. 11 samt i den evangelisk-lutherska kyrkohandbokens formulä r fö r nattvardsfirande. Se t.ex. Kyrkohandbok 1973/1982, s. 439,
441.
I en artikel om von Schoultz novell ”AÄ ven dina kameler” fö r jag ett tentativt resonemang om må ltidens funktioner i texten. Envall 2010, s. 78–82. Fiskens nä ra fö rbindelse med urkyrkans eukaristi och må ltidspraxis på pekas av Bo Reicke i Svenskt bibliskt uppslagsverk 1962, sp. 641–642 (”Fisk, fiske”), 1963, sp. 270, 275 (”Nattvard”).
Den lyfts ä ven fram i Cristina Mazzonis benä mning av fisk som eukaristisk fö da, ”a eucharistic food”, i studien The Women in God’s kitchen. Mazzoni 2005, s. 129.
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kroppsligt agerande som gå r genom huden. Det sista underavsnittet i
detta kapitel ä gnas dikten ”Envis potatis”, dä r handlingen å ter – som i ”Tag
mot det” – ä r mera utforskande ä n rensande.

Innanför skalet

Motivet med kniven som trä nger genom skalet å terkommer i den sena dikten ”Envis potatis” (1996, s. 30):
ENVIS POTATIS

Sent i juli
den skulle ha rå d att vara rutten
den gamla potatisen
grå och skrovlig.
Jag skä r genom skalet.
Si!

Blä ndvit i hullet.

Jaget uppträ der som ett starkt subjekt, ett uttalat jag som ser, agerar och
talar. Det ä r ingen utomstå ende som ”skä r genom skalet” och ser mera ä n
jaget. Tvä rtom ä r det jaget som riktar sig ut mot lä saren med den profetiskt och komiskt klingande uppmaningen ”Si!” Eftersom det ä r en gammal
vinterpotatis som hanteras ä r skalet skrovligt och mö jligen segt, men inte
hå rt som i ”Tag mot det”.
Liksom verbet ”Skä r” som avslutar ”Tag mot det” stå r verbet ’se’ i den
å lderdomliga (och ä ven dialektala) imperativformen ensamt och med stor
begynnelsebokstav på sin rad. Den enkla meningen på fö regå ende rad ä r
uppbyggd med rak ordfö ljd, ett aktivt verb i presens och ett inledande ’jag’
med stor begynnelsebokstav: ”Jag skä r genom skalet”. Så rä tlinjigt och ovedersä gligt manifesteras diktens jag. De tydligt markerade inledningsorden
kan lä sas som en sekvens av vä sentligheter: ”Sent” – ”Jag” – ”Si!” – ”Blä ndvit”.
Kä rnan fyller hela potatisen till brä dden. ”Blä ndvit i hullet” fö renar
den andligt och kroppsligt. Så som jag nä mnde i avsnittet ”Vidrö rd, berö rd”
kan man se ordet ’blä ndvit’ som en allusion på den vita drä kten hos triumferande gestalter i bibliska texter och kristen så ngtradition, framfö r allt i
Uppenbarelseboken. 652 Samtidigt ö ppnar formuleringen med ”hullet”
i ”Envis potatis” fö r associationer till bildkonstens framstä llningar av sinnligt fylliga, ljusa kvinnokroppar, avklä dda som skalad potatis. Slutradens
652

Se behandlingen av dikterna ”Nä r dagarna bli mö rka” och ”Vä gens slut” i avsnittet ”Vidrö rd, berö rd”.
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anknytningar till så dana kolliderande sammanhang lyfter fram ö verraskning, livslust och komik. Uttrycket fö r det ö nskade slutresultatet i ”Fiskrenserskan”, ”ett snyggt vitt kö tt”, få r ä nnu en belysning.
Det kroppsliga ”hullet” bildar en lä nk mellan potatisen och det mä nskliga jaget. Formuleringen å terverkar bakå t på den tidigare beskrivningen, ”grå och skrovlig”, och ger ä ven den mä nsklig karaktä r. En gammal
potatis få r i gestaltningen av diktjagets upptä ckt fungera som en bild fö r
en gammal mä nniska och, med tanke på det betonade ”hullet” och dess
konnotationer, en gammal kvinna. Potatisen få r ytterligare mä nskliga drag
genom uttrycket att den ”skulle ha rå d”, den kunde kosta på sig att ge efter
fö r å ldrandets och dö endets processer nu, ’sent i juli’, nä r dess andra sommar redan har passerat sin hö jdpunkt. Potatisen ä r inte bara ett ting, utan
tillskrivs ett medvetande. På så vis blir den en bild fö r jaget. Med sin ’envishet’, betonad genom adjektivets placering i diktens titel, på minner den
besjä lade potatisen dessutom om det tappra jaget i ”Tag mot det” och
andra dikter. Dä rmed framträ der tapperheten och vä gran att ge upp som
konstitutiva drag i diktjaget.
Liksom i dikten ”Gryning” (1994, s. 23) kan man urskilja en fö rvå nad
insikt:653
GRYNING

Utspydd ur misströ stans drö m
i en skymning med rö dkantade ö gon
ä nnu tung i tofflorna
hejdad på sovrumströ skeln
av en liten invä rtes lampa
ett yrvaket sken
två tre sekunder:
du ä r bä ttre ä n du tror.

Den nya sjä lsliga insikten fö rmedlas till diktjaget i ”Gryning” genom konkreta visuella ljusmotiv: ”lampa” och ”sken”. Dessutom kontrasteras ’skymningen’ av det ’yrvakna’ som hö r ihop med titelordet, gryningen
med dess tilltagande ljus. Lampan och skenet karaktä riseras genom fö r653

von Schoultz anvä nder titeln ”Gryning” fö r en tredelad svit 1968 (s. 107–109), fö r enskilda dikter 1980 (s. 17) resp. 1994 (s. 23) samt fö r en dikt frå n å r 1966, publicerad i
den utvidgade urvalsvolymen Den heliga oron 2007 (s. 302). I sviten frå n å r 1968 gestaltas ett jag som sö ker sanningen om sig sjä lv och i sig sjä lv genom reflekterande
introspektion fö rbunden med fysisk fö rnimmelse. Det vä xande gryningsljuset skrivs
in i dikten i så vä l konkret som ö verfö rd bemä rkelse och utgö r en bild fö r vaknande
insikt, avslö jande klarhet, vä xande men fragmentarisk och stundom fö rvirrande kunskap.
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minskande bestä mningar, ”liten” och ”två tre sekunder”. AÄ ven i dikten ”Envis potatis” kontrasteras mö rker och ljus i form av det vita innanmä tet och
det grå a skalet, nå gon nyans ljusare ä n ”det mö rka skalet” i ”Tag mot det”.
Bilden av en inre lampa liknar den som anvä nds i von Schoultz dikt ”Lyktan”, publicerad 1967 i bö nboken Låt oss bedja! som sammanstä lldes av
biskop Karl-Erik Forssell.654 Gemensamt med ”Gryning” (1994) ä r att diktjagets inre gestaltas som ett utrymme fö r en lysande lykta/lampa, och att
jaget inte vet om sitt inre ljus. Tanken att mä nniskan inte kä nner sig sjä lv
helt igenom få r dä rigenom en positiv vinkling. Så kan också ”Envis potatis”
tolkas.
Potatisens blä ndvita inre proklameras som en ö verraskning, inte utan
en ton av triumf och trots (men vad hade hä nt om potatisen faktiskt varit ”rutten”?). Samtidigt avvä pnas stoltheten av det lå ga fö remå let fö r jagets uppmä rksamhet, en gammal skrynklig potatis, inte mycket vä rd.655 I
kollisionen mellan trivialt och hö gstä mt uppstå r bå de komik och insikt.
Det som finns innanfö r skalet ä r friskt. Jaget behö ver inte lä ngre misstro
sitt eget inre. Processen fö r att nå den inre sanningen och den innersta
identiteten ä r inte fö renad med vå ld och smä rta som i ”Tag mot det”. Diktens jag, i den ä ldre dikten objekt fö r ”Gud” utanfö r, innehar subjektpositionen och kniven. Jaget ges också distans och kapacitet att hantera detta
inre.
Nå gon gudom tilltalas inte. Uppmaningen ”Si!” och det blä ndvita kan
uppfattas som markö rer fö r bibliska och religiö sa sammanhang, men ä r
allt annat ä n entydiga. I centrum stå r ö verraskningen, uppenbarelsen och
miraklet i att ett så ansprå kslö st yttre visar sig vara uppfyllt av ljus, friskhet och liv. AÄ ven detta blä ndvita, friska och levande ä r sinnligt och kroppsligt gestaltat som hull, stadigt och lysande. Jagets fö rankring i det fysiska
bekrä ftas ä n en gå ng. Gud syns inte till. Kanske det gudomliga har gö mts i
det friska och blä ndande, det mirakulö sa, den ovä ntade glä djen? Eller ä r
654

655

von Schoultz ”Lyktan” i Forssell 1967, s. 168 (ä ven i Krokfors 1980, s. 108): ”Ack Gud
detta hjä rta som ä r så mö rkt / så hö gt som en ointaglig mur / så gammalt som en
ö vergiven fä stning / och ä ven trä den som ä r så dunkla / att vandrarn gå r vilse utanfö r
/ ack Herre detta hjä rta som byggdes / fö r att upplå ta sin port / fö r att samla i sin sal
/ Herre stä ll Din lykta i en glugg / i en djup liten glugg dä r den inte kan slockna / lå t
skenet trä nga ut mellan trä den / lå t vandrarn se att hä r bor ljus / som huset inte vet
om.”
Situationen med jaget infö r potatisen liknar det som Holger Lillqvist beskriver i frå ga
om ”det oansenligas poetik” hos Rabbe Enckell och den kontemplativa estetiken hos
Gunnar Bjö rling: Poetens betraktande ö ga få r tingen att framträ da, och detta vittnar
om poetens sä rskilda fö rmå ga och ”livgivande visionä ra kraft”. Vardagserfarenheterna
lyfts upp i ett slags omvä nd sublimitet och fylls med ett autentiskt vä rde. Den begynnande modernismen sö kte sig mot en estetik som lyfte fram det fö rment oansenliga
och det sinnliga. Lillqvist 2001, s. 259–262, 265–269, 277 (citat s. 260, 265). En så dan
estetik ger sig tydligt till kä nna i von Schoultz litterä ra produktion.
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jagets upplevelse enbart fö rankrad i det mä nskliga? Kan de alls skiljas å t?
Frå gorna fö rblir ö ppna.
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5. Att bevara sitt liv
Mot bakgrunden av de fö regå ende kapitlen med diktanalyser framstå r det
som en vä sentlig angelä genhet fö r diktjaget i von Schoultz lyrik att i taktilt
gestaltade processer sö ka, bekrä fta och vä rna sitt innersta centrum av
identitet, sanning och integritet samt att leva och agera i samklang med
detta centrum. Det gä ller bå de nä r diktjaget gestaltas i relation till en
gudsrepresentant och nä r en tydlig gudsrepresentation inte kan urskiljas
i diktens text men kan aktualiseras intertextuellt och kontextuellt. Behovet
att sö ka och skydda det innersta aktualiserar risken att det kan fö rloras
eller skadas. Rubriken fö r delen ”Att bevara sitt liv” bä r på underliggande
frå gor: Hur gö r diktjaget fö r att bevara, skydda och bekrä fta sin identitet
och integritet, sitt centrum och sin kä rna, och vilka roller tillskrivs en gudomlig motpart i en så dan strä van? I kapitlet ”Huden, elden, handens
grepp” (kapitel 5a) behandlas dikterna ”Pingstlå ga” (1956) och ”Polstjä rnan” (1975). I kapitlet ”Slä ppa taget” (kapitel 5b) undersö ker jag dikterna ”Psalm” (1963) och ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997) samt den fö rsta
dikten i den två delade sviten ”Plagen” (1989). Liksom i de fö regå ende kapitlen vidgas reflektionen genom utblickar till andra dikter av von
Schoultz. I den intertextuella och kontextuella diskussionen kommer jag
in på frå gor om eldmetaforik i kristen tradition kring rening och hä ngivelse samt problematik kring sjä lvuppgivelse kontra sjä lvbevarelse och integritet.

5a. Huden, elden, handens grepp
Lågan och hjärtat

Dikten ”Pingstlå ga” (Nätet 1956, s. 62–63) bildar en dramatisk iscensä ttning av en dialog mellan ”lå gan” och ”hjä rtat” i motsatta roller:
1
5

Pingstlå ga

Lå gan slickade hjä rtat:
avstå
reste sig pingstvit och svidande:
avstå
och steg som en pelare:
ingenting annat ä n avstå .
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7
10
13

15
20
22
25

Och lå gan frestade och talte:
jag har sett ditt betryck
jag har sett hur kraften krymper
kring din vä gran
hur nä ven domnar
kring det du hå ller kvar.

Slä pp greppet kring: jag vill
och vill som jag
och jag skall sluka din orenhet i eld
och du skall svalkas av morgonnattens dagg
och dina fingrar skall kä nna livets hud
om du avstå r
om du avstå r
du trö tta hjä rta
uppgå i mig och avstå –

och hjä rtat slö t sig om sitt mö rker
sitt varma mö rker
och svarade:
Av jord ä r jag kommen.

Det motsatta i lå gans och hjä rtats roller gö rs tydligt på flera sä tt: i diktens
disposition, i de två parternas repliker och språ k, och i deras egenskaper,
visuellt och taktilt gestaltade. I det fö ljande granskar jag dessa områ den
nä rmare.
Disposition, rollkaraktärer och sinnesförnimmelser i ”Pingstlåga”

På boksidan ger dikten ett hö gt och smalt intryck, nå got som motsvaras av
lå gans vertikala rö relser i den fö rsta strofen: Den ”reste sig”, ”steg som en
pelare” (rad 3, 5). Fö rutom av vertikalitet och rö rlighet karaktä riseras lå gan av visuellt seende (rad 8, 9), auditivt konnoterat talande (rad 7; andra
och tredje strofen) och taktilt, fysiskt gestaltat agerande (”slickade”, rad
1; ”sluka”, rad 15). Som brinnande eld ä r den visuellt ”pingstvit” och taktilt ”svidande” (rad 3) samt kapabel att bå de ”sluka” hjä rtats ”orenhet” och
ta in det i sig sjä lv (”uppgå i mig”, rad 21). Det som den utlovar ä r taktilt
fö rnimbar svalka i eldens motsats av vatten (rad 16) och den lä tta, varma
eller svala berö ringen nä r ”fingrar” mö ter ”hud” (rad 17). Det svala och
fuktiga, liksom det hudnä ra och varma, har infogats i diktjagets omgivning
i tidigare dikter så som ”Det svå raste” II (1940) och ”Avsked i krig” (1945);
i den senare framträ der dessutom det brinnande i svä rdet som stä nger
vä gen till det fö rlorade.
Hjä rtat i ”Pingstlå ga” ges motsatta egenskaper i fö rhå llande till lå gan:
ett visuellt konnoterat ”mö rker” (rad 22, 23) som i taktil fö rnimmelse ä r
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varmt, ett auditivt konnoterat tigande fram till slutrepliken, samt en antydd orö rlighet kombinerad med små , inå tgå ende och omslutande rö relser: Det ”hå ller kvar” (rad 12), det har ett grepp ”kring” nå got (rad 13), och
till sist sluter det sig ”om sitt mö rker” (rad 22). Formen som sluter sig kan
också ses i den stegvisa fö rkortningen av de tre raderna i slutet dä r hjä rtat
ä r i blickpunkten (rad 22–24). Hjä rtat liknas vid (eller tillskrivs) en hand,
en allt trö ttare nä ve som ”domnar” (rad 11), men med ”fingrar” som – om
handen ö ppnas – kan ”kä nna livets hud” (rad 17), och det ges kapacitet att
kä nna bå de den slickande, svidande eldslå gan och den svalkande morgondaggen.
Lå gans visuella ’pingstvita’ fö rbinds med det taktila ”svidande” genom
ordens ljudlikheter (-i-, -sv-) och få r dä rigenom karaktä ren av nå got
smä rtsamt svedande och blä ndande. Vitheten ä r dä rmed annorlunda ä n
det lysande blä ndvita som tas in i dikter så som ”Nä r dagarna bli mö rka”
och ”Vä gens slut” (bå da 1940; se kapitlet ”Vidrö rd, berö rd”) samt ”Envis
potatis” (1996; se kapitlet ”Med kniven i handen”), men på minner om sinnesfö rnimmelserna i slutet av sviten ”Avsked i krig” (1945; se kapitlet ”mö drarnas å ngest”). I ”Pingstlå ga” trä der det visuella i eldslå gan i
bakgrunden fö r det taktila, som dä refter dominerar uttrycken fö r eld. Lå gans brä nnande vithet kontrasteras av hjä rtats ”varma mö rker” (rad 23).
Det vita kan i detta sammanhang stå som en symbol fö r absolut renhet i
kontrast till hjä rtats ”orenhet” (rad 15), i korrespondens med att lå gan vill
brä nna upp det orena.
Mot det pingstvita stä lls det mö rka, mot den svidande hettan stä lls
(den utlovade) svalkan och hudens (implicita) kroppsvä rme, mot det vertikalt stigande och stora sä tts det lilla, orö rliga och omslutande. Motsatsstä llningen mellan lå gan och hjä rtat fö rstä rks ytterligare av utformningen
av deras verbala utrymme: dominerande, retoriskt ö vertalande och laddat
med bibelallusioner fö r lå gans del; understä llt, med en enda travesterande
replik fö r hjä rtats del. I det fö ljande gå r jag nä rmare in på dessa aspekter.
Agerande och talande

De tre fö rsta stroferna ä gnas lå gans agerande (rad 1, 3, 5, 7) och tal. I den
andra och tredje strofen trä der diktens berä ttare i bakgrunden fö r ”lå gan”,
som uppträ der som ett ”jag” i ett tilltal riktat till hjä rtats ”du”. Hjä rtat beskrivs ur lå gans synvinkel. Fö rst i den fjä rde, sista, strofen uppträ der hjä rtat, i inledningsraden introducerat som objekt, nu som ett agerande och
talande subjekt. Med en så dan komposition ges också en konkret bild av
styrkefö rhå llandena i relationen. Utformningen och formuleringen av lå gan upptar stö rsta delen av dikten och placeras ovanfö r hjä rtat, vars lilla
utrymme fö rlä ggs underst i textmassan.
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I lå gans agerande i den fö rsta strofen – att den ”slickade hjä rtat” (rad
1), ”reste sig pingstvit och svidande” (rad 3), ”steg som en pelare” (rad 6)
– anges bå de att den kommer tä tt inpå hjä rtat och dä refter snabbt vä xer i
en kraftig vertikal rö relse uppå t. På ett motsvarande sä tt stegras uppmaningen att ”avstå ” trefalt genom parvis radindelning (rad 1–2, 3–4, 5–6)
dä r kolontecken markerar det upprepade imperativet och fraserna fö rlä ngs (rad 3, 6).
Med anknytningen till pingstens hö gtid (titeln, rad 3) ges lå gan i dikten
en grundlä ggande tillhö righet till biblisk och kristen tradition. Apostlagärningarna berä ttar om hur Guds heliga Ande kommer ö ver lä rjungarna
som ”tungor av eld” i det som i den kristna kyrkans perspektiv blir den
fö rsta pingsten.656 Nä r lå gan i ”Pingstlå ga” dessutom liknas vid ”en pelare”
ö ppnas associationer till den eldpelare som representerar Guds nä rvaro
och ledning i exodus, gudsfolkets ö kenvandring på vä g frå n slaveri till frihet och hemkomst. 657 Bibliska texter utnyttjar en bred och varierad
eldmetaforik i beskrivningar av Gud och Guds handlande: Gud ä r ”en fö rtä rande eld”, hans vrede brinner som en eld, straffdomar fö rverkligas genom eld – och kä rleken ä r ”en Herrens lå ga”.658 Vidare skrivs elden ofta in
i skildringar av hur Gud uppenbarar sig. Med bibelforskaren Bo Reickes
sammanfattande formulering associeras den frä mst med ”Guds helighet,
renhet, nitä lskan, vrede, upphö jdhet och kä rlek”. Eldens element ges dessutom centrala funktioner i må nga andra religioner.659 En renande funktion
fö r elden formuleras mera sä llan i bibliska texter.660 Jag å terkommer till
eldens olika funktioner i dikten lä ngre fram. Allusionsfä ltet fö rser diktens
eldslå ga med auktoritet och legitimitet, så att den kan agera i rollen som
gudsrepresentant. Genast i bö rjan av den andra strofen infö rs emellertid
verbet ’fresta’, och dä rmed framträ der en ofrå nkomlig ambivalens som blir
allt starkare ju lä ngre diktens textprocess framskrider.
Eldslå gan, pingstlå gan, ges ambivalenta drag redan i ö ppningsscenen i
och med att den implicit tillfogar hjä rtat fysisk smä rta (rad 1, 3). Lå gan
vä xer sig stor och dominerande bå de till det yttre och i den ö vertalning
656
657
658

659
660

Apg. 2:1–4; Matt. 3:11, Jesus ska dö pa ”i helig ande och eld”.
2 Mos. 13:20-22.
Se t.ex. 2 Mos 24:17, ”Och Herrens hä rlighet tedde sig infö r Israels barns ö gon så som
en fö rtä rande eld på toppen av berget [Sinai]” (jfr 5 Mos. 4:24, Hebr. 12:29);
Guds vrede och straff, 1 Mos. 19:23-25 (”svavel och eld” ö ver Sodom och Gomorra; jfr
Ps. 11:6; 21:9–10; Jes. 66:15–16; Matt. 25:41); Ps. 89:47, ”Huru lä nge, o Herre, skall du
så alldeles fö rdö lja dig? Huru lä nge skall din vrede brinna så som en eld?”;
Hö ga Visan 8:6 ”kä rleken ä r stark så som dö den, dess trä ngtan obetvinglig som dö dsriket; dess glö d ä r så som eldens glö d, en Herrens lå ga ä r den.”
Bo Reicke i Svenskt bibliskt uppslagsverk 1962, sp. 542–543, uppslagsord ”Eld”.
Svenskt bibliskt uppslagsverk 1962, sp. 1541–1542, uppslagsord ”Luttringseld” (Krister Stendahl); 1963, sp. 726–727, uppslagsord ”Reningar” (Helmer Ringgren, Bo
Reicke).
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den på bö rjar. Nä r dess monolog introduceras med verbet ”frestade” (rad
7) framhä vs ambivalensen. Verbet ’fresta’ har, tillika med ord som ’frestare’
och ’frestelse’, negativ innebö rd i kristen tradition.661 Det fö rknippas med
gestalter och fö reteelser som ä r bedrä gliga och lockar mä nniskan att avvika frå n eller utmana Gud. ”Frestaren” ä r liktydig med djä vulen.662 Lå gan
kommer dä rmed att karaktä riseras av tvetydighet och bedrä glighet. I och
med att verben ’fresta’ och ’tala’ sammanfö rs, riktas uppmä rksamhet och
misstä nksamhet mot det som lå gan sä ger.663 Tä nk om den ljuger fö r hjä rtat?
Den taktilt slickande eldtungan blir ett talorgan i den andra och tredje
strofen. Kroppsligheten trä der i bakgrunden fö r en iakttagande (”jag har
sett”, rad 8, 9) och (ö ver)talande aktivitet. I rad 15 sker en å teranknytning
till den fysiska munnen: ”jag skall sluka din orenhet i eld”. Dubbelheten i
vanliga språ kliga uttryck fö r eld och brand (att elden ’ä ter’, ’slukar’ eller ’fö rtä r’ nä r nå got brinner upp) utnyttjas så att lå gans – och ä ven hjä rtats – mä nskliga kroppslighet å ter framhä vs.
De styrkefö rhå llanden som etableras i den fö rsta strofen utvecklas vidare i den andra strofen. Lå gan talar i perfektform, den ”har sett” hur hjä rtat blir svagare nä r ”kraften krymper” och ”nä ven domnar”. Formuleringarnas innebö rd och effekt fö rstä rks av allitterationen på kr- och ljudlikheterna i n-n-d-n. Lå gans ö verlä ge bekrä ftas och fö rstä rks, hjä rtat ä r inte bara
i ett tillstå nd av ”betryck” utan dessutom iakttaget av en part som tycks
vilja på skynda och utnyttja utmattningsprocessen.
Vid sidan av textmä ssiga bibelallusioner bidrar ä ven bruket av anaforer till att ge lå gans tal tyngd och allvar med biblisk klang.664 Ytterligare
661

662
663
664

En nyansering kan behö vas: Frestelse kan i bibliska texter ses som en av Gud sä nd eller
tillå ten ’prö vning’ i avsikt att testa hå llfastheten i mä nniskans tro; att ’fresta Gud’ ä r
dock att sä tta Gud på prov och uttrycker dä rmed bristande tillit. I Jakobs brev (Jak.
1:13) formuleras frestelsen som en lockelse till det onda framsprungen ur mä nniskans
egen begä relse. Svenskt bibliskt uppslagsverk 1962, sp. 653–655, uppslagsord ”Frestelse” (Nils Astrup Dahl).
Om pingstlå gans tal ses som en av Gud tillå ten prö vning av hjä rtats stå ndaktighet
skulle det innebä ra att resignationen infö r elden var det oö nskade nederlaget och det
envetna fasthå llandet vid jorden var den ö nskade segern ö ver frestelsen. Gud skulle
alltså hoppas på just det som sker i texten, att hjä rtat avvisar ’frestelsen’ och hå ller fast
vid sin ’tro’ i form av sin jordfö rbundenhet och sin egen vilja. Resonemanget stö der
den tolkning som jag fö reslå r lä ngre fram.
Se t.ex. 5 Mos. 6:16; Matt. 4:1–11; 1 Tess. 3:5; ASPs 1925, nr 227:1 ”Vaka, sjä l, och bed”
(text ”J. O. Vallin”); nr 515, ”Faror hota, om vaka jag glö mmer” (text ”Simo Korpela”,
ö vers. ”M. N.”).
Ett opå litligt ”tvetal” skrivs in i dikten ”AÅ kallan” (1994, s. 27): ”Jag halkar på lö ften /
som glider undan / snubblar på tvetal / sikten rubbad / jag sö ker ting / som inget kan
rubba / jag å kallar triangeln / cirkeln och kvadraten.”
Anaforen utgö r ett vanligt retoriskt verktyg i religiö sa sammanhang: Lindqvist 2016,
s. 300, 309.
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fö rstä rks det personligt appellerande av den upprepade hä nvä ndelsen till
hjä rtat som ett ’du’. I den andra strofen inleds rad 8 och 9 med frasen ”jag
har sett”. Den fö rsta alluderar på Guds ord till Mose nä r denne kallas att
bli ledare fö r uttå get, exodus.665 Med upprepningen (rad 9) fö rs frasen ö ver
till den talande lå gans vokabulä r i beskrivningen av hjä rtats situation och
agerande. Lå gan idkar alltså bibeltolkning och tillä mpar bibelordet på en
ny situation, som dä rmed anknyts tillbaka till bibeltextens ursprungliga
sammanhang av ”betryck” i form av slaveri. Lå gan gö r befriarens ord till
sina egna, men tar sig också rä tten att definiera duets, hjä rtats, tillstå nd i
termer av ett ”betryck” som ä r sjä lvfö rvå llat genom ”vä gran”.
I den tredje strofen ö vergå r lå gan fö rst till uppmanande imperativformer och riktar sedan fokus mot den mö jliga – men villkorliga – framtiden.
Efter den brä nnande elden ska hjä rtat ”svalkas av morgonnattens dagg”.666
Om den hå rt slutna handen ö ppnas kan fingrarna ”kä nna livets hud”. Lö ftena proklameras med en bibliskt klingande retorik, dä r anaforerna och
den personliga appellen fortsä ttningsvis ä r framträ dande (satserna och
raderna 14–17 inleds med ”och”, ”och [...] skall” på rad 15–17, det upprepade ”om du avstå r” på rad 18–19; hä nvä ndelsen till hjä rtat som ett ’du’
upprepas i rad 15–20). Fö rutsä ttningen fö r att lö ftena ska uppfyllas ä r att
hjä rtat ”avstå r”. Inte heller hä r kan tvetydigheten fö rbises. Att lå gan som

665

666

En frå ga som infinner sig infö r utformningen av lå gans tal i ”Pingstlå ga” gä ller mö jligheten av ironi: En upplä sare kan mycket vä l gö ra lå gans sä tt att tala så ö verdrivet storslaget att effekten blir den motsatta, lå gan vä rderas negativt och framstå r som maktlö s
och uppenbart lö gnaktig. OÖ verdrift, upprepning och hä rmning av t.ex. bibelmaterial
rä knas till ironimarkö rer i Hutcheon 1995, s. 156.
2 Mos. 3:7–8 ”Och Herren sade: ’Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och
jag har hö rt, huru de ropa ö ver sina plå gare; jag vet, vad de må ste lida. Dä rfö r har jag
stigit ner fö r att rä dda dem ur egyptiernas vå ld och fö ra dem frå n det landet upp till
ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjö lk och honung […].’”
Jfr dikten ”AÅ terkomsten” (1945, s. 99–100): ”[rad 1–15] / Nå got brast i oss bå da fö r
lä nge sen, hus. Du har upphö rt / att hä rska och dö ma. Och jag? Jag har upphö rt att
vä gra, / nog rik, nog fattig att lå na min rö st och mitt ö ra / å t allting som lever. Mycket
brann ner i mitt hjä rta / innan det ö dmjuka grä set skö t friskt och bjö d fö tterna svalka.
/ [rad 21–27].”
Bildsprå ket med hjä rta, brand och svalka å terupptas i ”Pingstlå ga” men effekten ä r
annorlunda genom att elden och hjä rtat stä lls mot varandra. I ”AÅ terkomsten” framstä lls elden snarast som diktjagets medhjä lpare, och branden nå dde inte hjä rtat utifrå n utan skedde ”i” hjä rtat, omfattande ”mycket” men inte hjä rtat som helhet. Dessutom har parterna i dikten, huset och jaget, vardera gjort eftergifter frå n sina tidigare
attityder av dö mande resp. vä gran.
Jfr den nå got senare dikten ”Bouppteckning” I (1949, s. 50–51): ”[rad 1-8] / ingenstans fanns tryggheten, hade den nå nsin funnits? / Vä ggarna reste sin hö gdragna rä ttfä rdighet, / ur ugnen stirrade tio fö rkolnade bud // men avstå nd och vä ntan var allt, /
en fö rebrå ende vä ntan / och hon, den sö kande, drog in sina rö tter / trogen endast mot
sin trolö shet.”
De senare dikterna ”Bouppteckning” I och ”Pingstlå ga” gestaltar motsä ttningarna
skarpare.
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fö rst bara slickade (rad 1) nu vill ”sluka” (orden fö rbinds med varandra
ä ven genom ljudlikheten i 'sl-ka') innebä r ett hot mot hjä rtat, ä ven om objektet fö rst sä gs vara enbart ”din orenhet” (rad 15). Lite senare (rad 21) ä r
uttrycket allomfattande: ”uppgå i mig”. Det som utlovas ä r taktilt fö rnimbara upplevelser av sval dagg och levande hud, men varken hjä rta eller
hud tå l eld.
Som tidigare nä mndes ges lå gan i inledningen till sin monolog rollen
av nå gon som likt Gud ”har sett ditt betryck” (rad 8). Bibelallusionen ä r
tydlig. Talet om Guds seende fö regå s emellertid i bibeltexten av att Mose
ser den mä rkligt brinnande busken. Vä rt att notera i sammanhanget ä r att
busken inte brinner upp, och att det ä r just detta som få ngar Moses uppmä rksamhet: ”Dä r uppenbarade sig Herrens ä ngel fö r honom i en eldslå ga,
som slog upp ur en buske. Han så g, att busken brann av elden och att busken dock icke blev fö rtä rd.”667 Mot denna bakgrund framstå r den slukande
lå gan i dikten som bå de hotfull och falsk. Kanske den utger sig fö r att erbjuda befrielse, medan den i sjä lva verket siktar mot utplå ning? Om lå gan
representerar Gud, ä r då Gud hjä rtats/mä nniskans fiende? Eller ä r det
hjä rtat som inte fö rstå r sitt eget bä sta och inte vå gar gå genom den renande elden?668 Eller ä r lå gan en vrå ngbild av Gud, som hjä rtat gö r klokt i
att vä gra underkasta sig? Den grundlä ggande motsä ttningen mellan parterna i dikten noteras av Mö ller-Sibelius som en ”tillspetsad valsituation
mellan det rent transcendenta och mö rkt jordiska”, bå da med stark dragningskraft.669 Jag vill gå ett par steg vidare och å terkommer till de hä r frå gorna.
Tankstrecket i slutet av rad 21 och tomrummet efterå t kan lä sas som
en dramatisk paus i lå gans tal, eller som ett avbrott fö rorsakat av att ö vertalningen hejdas infö r hjä rtats tysta agerande. Mö jligen kan man också urskilja en viss trö tthet i lå gans ö vertalningsprojekt mot slutet av den tredje
strofen. Trö ttheten tillskrivs hjä rtat (rad 20), men efter de vä xande, stegrande fraserna i rad 15–17 å terkommer och upprepas verbet ’avstå ’ fö rsvagat genom att det ä r villkorligt, ”om du avstå r” (rad 18, 19). Kanske en
nyans av vä djan eller till och med uppgivet tjat också kan avlyssnas i lå gans
tonfall? AÅ tminstone tystnar den infö r hjä rtat.
667

668
669

2 Mos. 3:2; fortsä ttning i v. 3–7, ”Då tä nkte Mose: ’Jag vill gå ditbort [sic] och betrakta
den underbara synen och se, varfö r busken icke brinner upp.’ Nä r då Herren så g, att
han gick å stad fö r att se, ropade Gud till honom ur busken och sade: ’Mose! Mose!’ Han
svarade: ’Hä r ä r jag.’ Då sade han: ’Trä d icke hit; drag dina skor av dina fö tter, ty platsen
dä r du stå r ä r helig mark.’ Och han sade ytterligare: ’Jag ä r din faders Gud, Abrahams
Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.’ Då skylde Mose sitt ansikte, ty han fruktade fö r att se
på Gud. Och Herren sade: ’Jag har nogsamt sett […]’.”
En så dan tolkning framfö rs i Nynä s P. 1995, s. 46–47.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 102–103. Jansson 1989, s. 108, ser i dikten att ”tillhö righeten
till livet ä r starkare ä n alla transcendenta frestelser”. Ang. begreppet ’frestelse’, se not
661.
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Hjä rtat svarar fö rst tyst och taktilt. I en omslutande rö relse samlar det
sig ”om sitt mö rker / sitt varma mö rker”. Det som lå gan har sett och uppfattat ä r att hjä rtat hå ller sin egen vilja i ett hå rt slutet grepp. I slutraderna
dä r hjä rtat ä r subjekt innehå ller det ett varmt mö rker. Det omslutande och
stä ngande samt mö rkret kan antyda att lå gan ä ndå inte har sett eller kan
se allt.670 Trots all ö vertalning och hetta kommer den inte å t det som hjä rtat dö ljer lä ngst inne. Det upprepade possessiva pronomenet ”sitt” kan ses
som en betoning av mö rkret som det allra egnaste.
Nä r hjä rtat slutligen svarar (rad 25) på lå gans enträ gna och lå nga tal
anvä nds ord som å terfinns i den evangelisk-lutherska kyrkans jordfä stningsformulä r: ”Av jord ä r du kommen. Till jord skall du å ter varda. Jesus
Kristus, vå r Frä lsare, skall uppvä cka dig på den yttersta dagen.”671 Anknytningen kan tolkas så att hjä rtat gå r mot sin dö d.672 En annan lä sning som
jag vill fö reslå ä r att hjä rtat vä grar ge upp sin samhö righet med jorden eftersom den utgö r den starkaste livsfö rutsä ttningen. Så som jag nä mnde i
kapitlet ”Vidrö rd, berö rd” samlar Mö ller-Sibelius en må ngfald av associationer som aktualiseras i varierande grad i von Schoultz anvä ndning av ordet ’jord’. Dit hö r så vä l dö d och två ng som passivitet, men de positivt laddade orden ö vervä ger i hennes upprä kning. Till dem hö r liv och vä xande,
kroppslighet och hemmahö righet, realiteter och besinning.673 Mö rker kan
stå fö r det okä nda och bortvä nda – men likafullt ofrå nkomliga och nö dvä ndiga – i jaget. 674 I flera dikter, sä rskilt i fö rfattarskapets bö rjan, ä r
670

671
672
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674

Jfr Ansas strategier fö r att avskä rma sig mot moderns nä rgå ngna fö rbö ner, frå gor och
fö rmaningar, von Schoultz 1954, s. 39; Antas 2000, s. 65, 72; von Schoultz 1973, s.
78: ”Plö tsligt kunde det hä nda att [rö sten] sä nkte sig ner mot den enskilda och tackade
fö r nå gon rä ddning eller bad om beskydd mot frestelser eller, allra vä rst, om fö rlå telse
fö r nå gon som hade stå tt emot den hö gstes vilja. […] Det gä llde att i tid, om man hö rde
vart det bar, svepa sig i kappan av oå tkomlighet, dra paraplyt ö ver sig, sitta dö v och
stum ehuru nä rvarande.”; s. 83 ”Vad sä ger ditt samvete? Och att samvetets ö gon då
genast bö rjade lysa som fosforlyktor in mot dunklet dä r man fö rvarade saker och ting.”
Likheter med gestaltningen i ”Pingstlå ga” visar sig i att de avskä rmande strategierna
gestaltas genom rö relser som innesluter eller tä cker ö ver, och ett hemlighå llet inre
kä nnetecknas av mö rker.
Kyrkohandbok 1913/1938, s. 246. Orden utgö r fö ljeord till den rituella handlingen: ”Prä sten kastar med skoveln tre gå nger jord på kistan, sä gande: ’Av jord ä r du
kommen [...].’”
Nynä s P. 1995, s. 46–47.
Mö ller-Sibelius 2007, s. 103.
Se dikten ”Underjord” (1945, s. 71–72): ”Med hand, med hä l, med rygg / vidrö r jag dig,
min underjord. / Jag vilar bortom nö d och ord / gö md, trygg. // Hä r under natt och
dag / ä r mullen ond men god och sann. / Hit ledde lö gn och nederlag/ varann. // Hä r
ä r jag den jag ä r. / Mitt mö rker kä nner jag fö rut. / Min korta bö rjan och mitt slut / ä r
hä r. // Med hand, med rygg, med hä l / vidrö r jag dig, min mö rka mor / och varder ny
hos dig som tror / din trä l.”
Se vidare dikten ”Gä rningen” I (1963, s. 60): ”[rad 1–6] / ”det mö rka vill stå upp och
vill se sol / landskapet vill fullkomnas / det mö rka vill se gud / och vill kä nnas vid sitt
mö rker // [rad 11-14]”.
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mö rkret nere i jorden ett tillblivelsens mö rker.675 I ”Pingstlå ga” sammanfö rs mö rkret med vä rme, och jorden med hjä rtats ursprung.
De två fö rsta leden i jordfä stningsformeln å tergå r på berä ttelserna om
skapelsen och syndafallet, dä r Gud sä ger till mannen: ”’I ditt anletes svett
skall du ä ta ditt brö d, till dess du vä nder å ter till jorden; ty av den ä r du
tagen. Ty du ä r stoft, och till stoft skall du å ter varda.’” I ä ldre svenska bibelö versä ttningar anvä nds ordet ’jord’ i stä llet fö r ’stoft’.676 Travestin på
formeln i dikten aktualiserar ä ven fortsä ttningen, som handlar om att å ter
bli jord och att uppvä ckas till nytt liv av Kristus. Det som utsä gs i hjä rtats
svar, ”Av jord ä r jag kommen”, kan visserligen fö rstå s som ett erkä nnande
av jordisk begrä nsning och fö rgä nglighet, men det som formuleras ä r ä ndå
inte utsikten att å ter bli jord genom begravningens rö relse ner i jorden,
utan att vara ”kommen” av jord i skapelsens rö relse uppå t ur jorden. Dä r,
hos jorden, stannar hjä rtat kvar, och liknar på så sä tt jaget bland grä s och
rö tter i ”Det svå raste” II.
I ”Pingstlå ga” utgö r, som vi har sett, eld och jord varandras motpoler.
Lå gan, hö g och stor, placeras utanfö r och ö ver det lå ga och lilla hjä rtat vars
enda rö relser gå r mot dess eget inre. Man kan se paralleller till ”Det svå raste” II, dä r ett lå gt belä get och jordfö rankrat jag vä djar till Gud som jordens skapare. I ”Pingstlå ga” tecknas en skarpare motsä ttning. Så vä l lå gans
identitet som dess agerande och tal laddas med stark ambivalens. Infö r
dess ö vermakt få r hjä rtat rollen som den svagare parten som kan vinna
publikens (lä sarens) sympatier, helt i enlighet med regissö rens (fö rfattarens) gestaltning. Enligt en så dan lä sning stå r diktens uttalande jag (berä ttaren) på hjä rtats sida, och nä r hjä rtat inte ger efter fö r lå gan bejakas
det så rbara liv som ä r fö rbundet med jorden.
Samtidigt ä r andra tolkningar mö jliga, exempelvis att den svidande lå gan skulle stå fö r diktjagets plå gade och plå gande samvete, i fä rd med att
fö rsö ka fö rmå hjä rtat/jagmä nniskan att avstå frå n nå got hon har tagit
utan lov.677 Konfrontationen mellan pingstlå gan och hjä rtat kan då fö rstå s
som en konflikt mellan stridiga viljor (eller mellan ’lå gt’ driftsliv och ’hö ga’
675
676

677

”Mark”, ”Multna lö v” (1943, s. 69–70, 71–72).
1 Mos. 3:19. (Jfr 1 Mos. 2:7 ”Och Herren Gud danade mä nniskan av stoft frå n jorden
och inblå ste livsande i hennes nä sa, och så blev mä nniskan en levande varelse.”) AÄ ldre
versioner av 1 Mos. 3:19, Biblia 1870: ”Du skall ä ta ditt brö d i dins anletes svett, till
dess du varder å ter till jord igen, der du af tagen ä st; ty du ä st jord, och till jord skall
du varda.” Den heliga skrift 1877 (Melin): ”till dess du warder å ter till jord igen; deraf
du tagen ä r; ty stoft ä r du, och till stoft skall du å ter warda.” Kyrkohandboken fö ljer
alltså den ä ldre formuleringen med ’jord’.
Se von Schoultz 1954, ”Het kvä ll” s. 149–167, ”Så lä nge jag teg” s. 169–195 (barnet
Ansa har snattat sockerbitar hemma och lider samvetskval); von Schoultz 1937, s. 20–
22 (pojken Mikael har tagit ett ä pple och tvingas genom fysisk aga till bekä nnelse);
Antas 2000, s. 51–52; von Schoultz 1951, s. 65–119, novellen ”Få glar stö rre ä n vinden”
(kvinnan Mona har ett fö rhå llande med en gift man och argumenterar bå de med sin
vä ckelsefromma moster och sitt eget inre).
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moraliska ideal) inom diktjaget, och oviljan att ge efter som en ofö rmå ga,
en ohjä lplig svaghet som mä nniskan borde men inte (å tminstone i det
ö gonblicket) kan ö vervinna. En olö st etisk konflikt i jagets inre, fysiskt gestaltat som en kä rna som kan hå rdna av kö ld eller smä lta av vä rme, formuleras i dikten ”Kä rnan” (1986).678 Dikten slutar med ett dubblerat ”det
vill jag inte”, vilket kan fö rstå s som att jaget stannar i orö rlighet mellan de
två motsatta makterna. I behandlingen av eldmetaforiken lä ngre fram i
detta kapitel å terkommer jag ä nnu till samvetets roll.
Formuleringen av det som hjä rtat i ”Pingstlå ga” borde avstå frå n ä r avskalad till endast ett ”jag vill” (rad 13). Dä rfö r gå r jag i framstä llningen vidare med problematik kring att avstå frå n eller hå lla fast vid den egna viljan. AÄ ven motsatsstä llningen fö r brä nnande eld och svalkande fukt samt
eldmetaforiken i lå gan som gudsrepresentant ger anledning till fortsatt
granskning av hur material frå n kristen tradition aktualiseras och anvä nds.

Eldens funktioner

Eldens element i dikten ”Pingstlå ga” kan fö rbindas med må nga olika
funktioner: rening och svidande samvetskval, brinnande engagemang och
hä ngivelse, utplå ning. I de fö ljande underavsnitten behandlar jag dem nä rmare.
Renande eld

Eldslå gan i dikten ”Pingstlå ga” ä r vit, och den vill fö rinta hjä rtats ”orenhet”
(rad 15). I evangelierna anvä nds uttryck frå n brä nning av ogrä s och torra
kvistar metaforiskt i sammanhang av å tskiljande dom.679 Det onyttiga och
ofruktbara brä nns upp. Mot bakgrund av det konkreta guldsmidets smä ltdegel anvä nds metaforik med en prö vande och renande eld i bibliska texter: ”Degeln prö var silver och smä ltugnen guld, så prö var Herren hjä rtan.”680 Processen innebä r att metallen – och hjä rtat – renas frå n skadliga
och frä mmande ä mnen. En av så ngerna i Andliga sånger och psalmer beskriver hur tron och sjä len renas av nö d, bedrö velser och kors.681 Processen gestaltas som utsträ ckt ö ver tid, och perspektivet ä r eskatologiskt, ö ppet mot en slutlig salighet efter tå ligt uthä rdade prö vningar.
678
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680

681

”Kä rnan” (1986, s. 13): ”Det finns ö gonblick nä r det ä r mö jligt / att vä lja mellan gud
och djä vuln / bå da å trå dda, bå da nä ra / men djä vuln nä rmare / han isar kä rnan / och
vad gö r gud? / han smä lter ner mig / han vill att jag ska rinna ut / kring dem som gö r
mig ont / det vill jag inte / det vill jag inte”
Se t.ex. Matt. 3:10; 13:30; Joh. 15:5–6; se ä ven Jes 5:24.
Ords. 17:3. Se ä ven Jes. 48:10, Mal. 3:2–3, 1 Kor. 3, 1 Petr. 1:6–7, 1 Petr. 4:12–13.
ASPs 1925, nr 224:1 (text ”Ph. Fr. Hiller”): ”Som guldet i en jordisk eld Vå r tro i nö d
fö rsö kes; I elden blir metallen skild Frå n slagg, och glansen ö kes. Bedrö velsen den
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Renhet (i bemä rkelsen renad frå n synd, kultiskt ren) kan i bibliska texter formuleras via fysisk tvagning och vit fä rg: ”Skä ra mig med isop, så att
jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare ä n snö .”682 Hjä rtat, mä nniskans ande och Guds Ande, lydnad samt frä lsning ”frå n all eder orenhet”
sammanfö rs i Guds lö fte i profeten Hesekiels bok.683 I de anfö rda bibeltexterna fö rbinds dock varken reningen eller det vita med eld. Tvagningen
sker (implicit) i vatten, och den som blir vit (i betydelsen ren) ä r mä nniskan, det mä nskliga jaget. En rening genom eld i form av glö dande kol
skildras i Jesaja.684 Motivet har genom citat och allusioner fö rts vidare i
exempelvis skrivna bö ner.685 Elden gestaltas dock inte som uppslukande i
bibeltexten – endast (och paradoxalt, taktilt) vidrö rande. Det glö dande kolet hanteras dessutom som ett objekt av en seraf.
I psalmdiktningen fö rbinds Anden med rening i Runebergs pingstpsalm ”Kom till mitt arma hjä rta”.686 Reningen sker emellertid inte genom
brä nnande eld, utan genom lysande och upplysande ljus, i kongruens med
682
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elden ä r, Som ej den sanna tron fö rtä r, Men endast henne luttrar.” Noteras kan, att
ordet ’hjä rta’ inte anvä nds i texten, och reningen fö rbinds varken med pingst eller
Guds heliga Ande.
Ps. 51:9. Se ä ven Jes. 1:18 ”Om edra synder ä n ä ro blodrö da, så kunna de bliva snö vita,
och om de ä ro rö da så som scharlakan, så kunna de bliva så som vit ull.” Upp. 7:9–17
om ”en stor skara” infö r Guds tron, ”de som komma ur den stora bedrö velsen och som
hava tvagit sina klä der och gjort dem vita i Lammets blod.”
Hes. 36:26-29a: ”Och jag skall giva eder ett nytt hjä rta och lå ta en ny ande komma i
edert brö st; jag skall taga bort stenhjä rtat ur eder kropp och giva eder ett hjä rta av
kö tt. Jag skall lå ta min Ande komma i edert brö st och så gö ra, att I vandren efter mina
stadgar och hå llen mina rä tter och gö ren efter dem. [...] och jag skall vara eder Gud.
Och jag skall frä lsa eder frå n all eder orenhet.”
Eldslå gans tal i ”Pingstlå ga” innehå ller som synes liknande anaforer som profettextens ’och jag skall’. AÄ ven ordet ’orenhet’ ä r gemensamt – men metoderna fö r att bli av
med den ä r olika. Dä r pingstlå gan vill ’sluka’ den lovar Gud i Hesekiel att ’frä lsa’ folket
frå n den.
Jes. 6:5–7 ”Då sade jag: ’Ve mig, jag fö rgå s! Ty jag har orena lä ppar, och jag bor ibland
ett folk som har orena lä ppar, och mina ö gon hava sett Konungen, Herren Sebaot.’ Men
en av seraferna flö g fram till mig, och han hade i sin hand ett glö dande kol, som han
med en tå ng hade tagit på altaret. Och han rö rde dä rmed vid min mun. Dä refter sade
han: ’Se, då nu detta har rö rt vid dina lä ppar, har din missgä rning blivit tagen ifrå n dig,
och din synd ä r fö rsonad.’”
Forssell 1967, s. 92 (Johann Arndt: ”Tä nd Ditt ljus i mitt hjä rta!”), s. 94 (Greta Langenskjö ld: ”Nedanefter”).
Psb 1886, nr 59 (Psb 1943, nr 84; jfr ASPs 1925, nr 15): ”Kom till mitt arma hjä rta,
Guds Ande ren och skä r! Jag ser med bitter smä rta, Hur fullt av synd det ä r. Jag kan ej
sjä lv det rena, Du kan det, du allena; Så kom och bliv mig nä r! 2. Tag rum uti mitt sinne,
AÅ t dig helt anbefallt! Ty mö rker ä r dä r inne, Och det ä r tomt och kallt. Det kan sig sjä lv
ej lysa, Men nä r det dig få r hysa, Fö rvandlat bliver allt. 3. Ej kan jag sjä lv fö rtaga All
syndens styggelse, Ej mö rkret frå n mig jaga Och ljus och liv mig ge; Att tö mma havets
vatten Och gö ra dag av natten Ej vore svå rare. 4. Till dig allen jag tager Min tillflykt,
kom hä r in! Tä nd upp din helga dager Uti mitt skumma sinn’! Så må ste mö rkret vika
Med all dess hä r tillika, Och jag få r bliva din.” (Psb 1986, nr 114: text J. L. Runeberg
1855.)
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att synden formuleras – intressant nog i detta sammanhang – som ett mö rker i hjä rtat. I motsats till gestaltningen i ”Pingstlå ga” sö rjer emellertid
psalmjaget ö ver detta mö rker och ber att Anden med sitt ljus ska komma
in och fö rjaga det. Starkare ä n kontrasten mellan Andens renhet och syndens ”styggelse” gestaltas motpolerna av ljus och mö rker.
Flera gemensamma element kan dä remot upptä ckas i den andra strofen av psalmen ”Hjä lp mig, o Jesus” i ö versä ttning av Jacob Tegengren: ”Hjä lp mig, o Jesus, nä r lustar mig plå ga, Segrande kraft mig i frestelsen giv. Tä nd i mitt hjä rta en helighetslå ga: Ljus av din Ande och liv av ditt
liv. Lå t i den lå gan mig hö jas och renas, Att med ditt vä sen min sjä l kan
fö renas. :,:”687 Denna lå ga brinner emellertid inte sjä lvstä ndigt, utan psalmens jag ber att Jesus ska tä nda den, och detta inne i jagets hjä rta, inte
utanfö r det. Lå gans nä rvaro innebä r bå de ljus och liv, men livet ä r inte å tskilt frå n branden i en ordningsfö ljd som i ”Pingstlå ga”. Frestelsen ä r entydigt negativ, fö rbunden med de plå gande lustar som jaget kä mpar mot.
Kampen stå r alltså inte mellan hjä rtat och lå gan, utan mellan frestelserna
och jaget, i vars hjä rta den solidariskt hjä lpande lå gan ska tä ndas. Lå gan
kä nnetecknas av vertikalitet i och med att den kan hö ja jaget. Den kan
bå de rena och fö rena – men det ä r inte frå ga om att hjä rtat skulle fö renas
med elden genom att uppgå i den, utan det ä r jagets ”sjä l” som ska fö renas
med ”ditt vä sen”, alltså det innersta i psalmens du, Jesus. Nä r dikten jä mfö rs med psalmstrofen framträ der å ter bå de de gemensamma elementen
och sä rdragen. Ett sä rdrag i dikten ä r isoleringen av lå gan. Den agerar separat, så att sä ga i egen sak, och visar inte på nå gon annan ä n sig sjä lv.
Intressant nog fö rekommer eldmetaforiken endast i Tegengrens textversion i psalmboken. Jaget ber om att hö jas och renas i eld fö r att kunna fö renas med Kristus. I den motsvarande strofen i Andliga sånger och psalmer
prä glas metaforiken av en (vattenlikt) flö dande klarhet och kraft. Fö reningen med Kristus formuleras som en fö rutsä ttning, inte ett må l, fö r sjä lens rening – fö reningen med Kristus fö regå r alltså reningen. På så sä tt kan
man i ”Pingstlå ga” se en liknande ordningsfö ljd som i Tegengrens ö versä ttning av psalmen: fö rst rening, sedan fö rening – men med fö rbehå llet
att ”uppgå ” gå r utö ver ”fö renas”.
Hä r kan ä nnu noteras, att Anden i de flesta pingstpsalmer fö rbinds
med trö st, mod, liv, glä dje och framfö r allt kä rlek.688 Reningen frå n synd ä r
687
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Psb 1886/1928, nr 603 (fem strofer); Psb 1943, nr 377 (Psb 1986, nr 367: text Johann
Heinrich Schrö der 1695, ö vers. Jacob Tegengren 1927.) Jfr versionen i ASPs 1925, nr
229:4 (av nio strofer), ”Hjä lp mig, o Jesus, att lustarna dö da Och att på kö ttets begä r
lä gga band; Lå t i mitt hjä rta vä lsignande flö da Klarhet och kraft av din Helige And’; Lå t
mig bestä ndigt med dig gå fö renad, Så skall min sjä l bliva luttrad och renad.”
Se avdelningarna med pingstpsalmer i Psb 1886, nr 58–66; Psb 1943, nr 83–94; jfr
ASPs 1925, s. 448, nr 15–17, 126-129, 315, 375, 376. I ASPs lä ggs starkare betoning på
rening (nr 16, ”Kom Ande god”, text ”N. E. Vainio”), eld (nr 127, ”O dyraste Jesu”, text ”J.
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en av Andens funktioner, men lå ngt ifrå n den enda. Elden och lå gan bildar
metaforer fö r kä rleken, medan reningen oftare fö rbinds med vattenmotiv.
Ordet ’renhet’ (liksom ’ren’, och motsatsen i ’smuts’) anvä nds på flera
stä llen i von Schoultz texter om Ansa samt i skildringen av modern i Porträtt av Hanna (1978) specifikt med avseende på sexualitet och sexuell avhå llsamhet. Vokabulä ren, fö rmedlad via fö rä ldrarnas och sä rskilt moderns
språ k, upplevs av den vä xande dottern som fö rvirrande och gå tfull.689 Fö r
tonå rsflickan Ansa kä nns moderns fö rmaningar till avhå llsamhet nä rgå ngna och krä nkande. 690 Metaforik med brinnande hetta anvä nds fö r
bå de erotisk och religiö s hä ngivelse hos modern i Porträtt av Hanna.691 I
berä ttelserna om Ansa anvä nds den dessutom fö r moderns rö st i ensam
bö n, som flickan ofrivilligt uppfattar genom den stä ngda dö rren.692 Mest
omfattande ä r metaforiken i gestaltningen av Ansas kä nslor av olycklig
skam, fö rtvivlad å ngest och skrä ck fö r Guds dom. Snarare ä n renande ä r
elden straffande och enbart destruktiv, och den ä r plå gsam och skrä mmande.693 Dess motpol bestå r i lä ttnad och svalka. De motsatta fö rnimmelserna tas in i kapitlet ”Sommarkors” i Där står du (1973).694 Texten skildrar Ansas vå nda ö ver det hon tolkar som en dubbel ö verträ delse, att hon
brutit mot normen fö r sexuell renhet och dessutom brutit ett hemligt lö fte
till Gud. Befrielsens lä ttnad gestaltas genom den nakna kroppen simmande och flytande i ljumt vatten i ett visuellt nedtonat ljus, sommarkvä llens skymning.
Ett slags renande elddop i form av ett ”ö gonblick, att glö dgas i” skrivs
in i slutet av dikten ”Ett enda liv” (1945), men elden fö rbinds med ”satan”.695 Dikten prä glas också i ö vrigt av glidande ambivalenser. Vidare liknas ”skö nhet” vid en renande eld i en kort passage efter skildringen av en
689
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B.”, och nr 375, ”Jesus kä ra, vi begä ra”, text ”Tekla Renfors”) och helgelse (nr 376, ”Guds
helige Ande, kom till mig i nå d”, text ”H. R.”). Se vidare Forssell 1955, s. 195.
von Schoultz 1978, s. 60: ”Och begreppet renhet, som betydde forskande ö gon. / - Du
vill vä l vara ren? kunde hon inträ ngande frå ga. / [...] / Vad var ren? / Det fö rstod jag
aldrig.” Se vidare ibid., s. 100, 147 samt von Schoultz 1992, s. 39–43, 46, 49–50, 54. Se
kapitel 2.
von Schoultz 1973, s. 59, 71–74, 102–104, 120–123; se ä ven novellen ”Vem vill dansa
med Marianne?” i von Schoultz 1947, s. 76, Marianne minns sin mors fö rmaning vid
den vita konfirmationsklä nningen: ”Du hå ller dig vä l ren, Marianne, du hå ller dig vä l
alltid ren.”
von Schoultz 1978, s. 59–61. Se ä ven von Schoultz 1973, s. 23–24.
von Schoultz 1973, s. 79. Rö sten ”glö dde och var mö rkrö d”, ”den var i yttersta
nö d”, ”rö sten av en som anklagade sig sjä lv”.
Se ä ven dikten ”Lots hustru” (1956, s. 59–60) som jag behandlar kort i samband med
analysen av dikten ”Trappsteg” (1963, s. 23) i kapitlet ”Formande”.
von Schoultz 1973, s. 135–142.
”Ett enda liv” (1945, s. 73-74): ”[rad 1–24] / Och innan ö gonblicket var fö rbi / liksom
en tunga eld, med eldens fart, / och innan en barmhä rtig glö mska krupit / som sniglar
ö ver ö gonlocken ner, / som grå a sniglar, och medan han kä nde / sig sjunka i ett enda
livs elä nde / var detta ö gonblick, att glö dgas i, / ett dop av satan dä r han renad vart.”
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ensam och sorgsen vandring hem genom en sommarskog i gryningen i novellen ”Vem vill dansa med Marianne?” (1947): ”Aldrig hade Marianne vetat om skö nhets barmhä rtighet, att den ä r som eld, brä nner bort, hå ller
rent.”696 En renande funktion fö r elden fö rekommer alltså i von Schoultz
metaforik, men den framstå r inte som sä rskilt frekvent i hennes produktion, och den ä r dessutom ofta uppblandad med andra funktioner.
Fö r en kort jä mfö relse tar jag in element ur texter av Jeanna Oterdahl
(1879–1965) och Dan Andersson (1888–1920). I Jeanna Oterdahls
psalm ”O du, som ser” formuleras rening genom eld i enlighet med bilden
av smä ltdegeln: ”brä nn slagget med din renhets brand”.697 Utan att gå in
på en detaljerad jä mfö relse mellan psalmen och von Schoultz texter kan
man ä ndå se gemensamma drag. Till dem hö r jagets, mä nniskans, fö rvissning att Gud kä nner henne bä ttre ä n hon gö r sjä lv (se kapitlet ”Med kniven
i handen”, analysen av ”Tag mot det” 1940) och beredskapen att ta sig an
det som ä r svå rt om det ä r nö dvä ndigt (se kapitlet ”Vidrö rd, berö rd” med
dikten ”Det svå raste” I 1940; vidare dikten ”Nerå tvä gen” 1943, s. 65). En
avgö rande skillnad syns i relationen mellan huvudparterna. I Oterdahls
text kan man se ett slags personlighetsmystik i det att jaget vill ”leva i ditt
[Guds] land” och fullfö lja Guds mening med sin existens, alltså leva i en
stä ndig, personlig gemenskap med Gud.698 Dä r psalmens jag i stor fö ljsamhet och fö rtrö stan ö verlä mnar sig till Gud och den renande branden avvisar hjä rtat i ”Pingstlå ga” eldslå gans maning att ”uppgå ” i den.
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Dikten spinns kring svek och trohet i en motsä gelsefull upplevelse av ö verflö det i
brä ddfulla, må ngtydiga ö gonblick och fattigdomen i att ha bara ett enda begrä nsat liv.
Den fylls av ambivalenser bl.a genom att ”trohet” jä mstä lls med ”dö d” samt via bibelallusioner till frestelsen av Jesus och Judas fö rrä deri.
von Schoultz 1947, s. 83.
Psb 1943 nr 504: ”O du, som ser, o du, som vet Vart stackars vä sens hemlighet, Som
också vet, lå ngt mer ä n jag, Mitt vä sens natt och dag, Tag allt jag ä ger i din hand, Brä nn
slagget med din renhets brand, Och lå t mig leva i ditt land, Min Fader och min Gud. 2.
Om ä n den vä g, som fö r till dig, AÄ r smä rtornas och dö dens stig, Så lä r mig vilja, Gud,
ä ndå Den tunga vä gen gå . Den gå ng du viskade ditt: Bliv, Du ville mening i mitt liv. Din
mening i mitt vä sen skriv, Min Fader och min Gud.” (Psb 1986, nr 327: text Jeanna Oterdahl 1910.)
AÅ tskillnaden mellan ’personlighetsmystik’ och ’oä ndlighetsmystik’ formulerades av
den svenska religionshistorikern och ä rkebiskopen Nathan Sö derblom (1866–1931;
ä rkebiskop 1914–1931) i boken Uppenbarelsereligion, vars fö rsta upplaga utkom
1903. Sö derblom framhå ller att de två formerna av mystik gå r in i varandra och kan
fö rekomma hos en och samma mä nniska. Skillnaden kvarstå r dock: oä ndlighetsmystikens må l ä r mä nniskans uppgå ende i en oä ndlig gudom eller ett anonymt, neutralt
oä ndligt, medan personlighetsmystiken syftar till en enhet som ä r gemenskap och relation. En fö rutsä ttning fö r en så dan fö rening med Gud ä r att mä nniskan genomgå r en
process dä r det personliga ”omskapas och renas, så att det naturliga jaget offras och
det eviga kä rlekssammanhanget med Gud […] fö rverkligas och framvä xer till en ny
mä nniska, en Gudsmä nniska, till den sedliga personlighetens koncentrerade och verksamma kä rleksliv”. Sö derblom 1930, sä rskilt avsnitt V, s. 66–90, citat s. 70–71.
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En renande men också allomfattande och utplå nande eld ingå r i den
eldmetaforik som fö rfattaren Dan Andersson anvä nder i dikten ”Purgatorium” (Svarta ballader 1917).699 Liksom i von Schoultz ”Pingstlå ga” ä r elden uttryckligen vit: ”Jag drö mmer om reningens vita eld, / att den sjä l må
brä nnas stor”. Diktens jag gå r fö r att bekä nna sin synd: ”jag gå r att bikta
min innersta synd / i natt vid korsets fot.” Den renande funktionen i elden
formuleras å terkommande: ”hans sjä l skall brä nnas ren”, ”korsets herre
regerade dä r / med sin vithets lå gande hand”, ”en eldslå ga ren genom rymden ven, / och jag brann i en sky av guld.” Dikten slutar med orden ”och
min kropp brann ut och jag vart fri, / och fö rsvann i ett hav av ljus.” Elden
ä r hä r mera allomfattande ä n i Oterdahls text. Det som bö rjar med rening
ö vergå r i en total utplå ning som samtidigt innebä r jagets totala frihet och
uppgå ende, inte bara i eld lä ngre, utan i den ”vita eld” som har transformerats till ”ett hav av ljus”. Formuleringen kan ses som ett uttryck fö r ett
slags oä ndlighetsmystik. En avgö rande skillnad i fö rhå llande till von
Schoultz dikt ligger igen i jagets instä llning till elden. I ”Purgatorium” lä ngtar jaget efter elden, som renar och befriar. I ”Pingstlå ga” tycks elden
komma objuden, den bara ”reste sig”. Den rening och befrielse som lå gan
utlovar ger inte hjä rtat orsak nog att ö verge sin position. Dan Anderssons ”Purgatorium” kan liksom Jeanna Oterdahls ”O du som ser” tjä na som
en bakgrund mot vilken gestaltningen i ”Pingstlå ga” avtecknar sig tydligare.
Titeln ”Purgatorium” å terger den latinska benä mningen fö r ’skä rselden’. Begreppet anvä nds i romersk-katolsk teologi fö r en slutlig rening
som mä nniskans sjä l genomgå r efter dö den fö r att nå den helighet som ä r
nö dvä ndig fö r att komma in i den himmelska glä djen och nå det saliga skå dandet av Gud.700 Som ett bibliskt stö d fö r fö restä llningen om den renande
elden anges en passage i Paulus första brev till korintierna: ”om hans verk
brä nnes upp, då skall han gå miste om lö nen. Sjä lv skall han dock bliva
frä lst, men så som genom eld.”701 Urspungssammanhanget fö r brevet utgö rs av situationen i den unga kristna fö rsamlingen i Korint. I brevtexten
ä r elden nå got som prö var hå llfastheten i det ”byggnadsverk” som andra
– ”en annan”, ”var och en”, ”nå gon” – fortsä tter efter att aposteln Paulus har
lagt grunden. Perspektivet vidgas eskatologiskt mot ”den dagen”. Då ska
elden brä nna bort det som inte ä r ”guld, silver och dyrbara stenar” utan
bara ”trä , hö och strå ”. Det som elden i dikten ”Pingstlå ga” vill gö ra tycks
emellertid innebä ra bå de en rening som å stadkommer befrielse och en
allomfattande sammansmä ltning.
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Andersson 1988, s. 76–79, 355, 360.
Katolisen kirkon katekismus 2005, kap. 3, art. 12, nr 1030–1032, s. 272–273.
1 Kor. 3:15; se ä ven 1 Petr. 1:6–7.
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Som tidigare nä mndes anvä nds i bibliska texter en varierad eldmetaforik kring Gud och Guds handlande. Rening gestaltas emellertid oftare – naturligt nog – med hjä lp av vatten- och tvagningsmetaforik. Dä remot tycks
bildsprå ket med den renande elden vara mera frekvent i andra, mera
skö nlitterä ra texter, som exemplen med Dan Andersson och ä ven Jeanna
Oterdahl visar. En omfattande eldmetaforik anvä nds också inom kristen
mystik, exempelvis av den spanska karmelitmunken och poeten Johannes
av Korset (1542–1591) i dikten ”Levande kä rlekslå ga” med fö rklarande
kommentarer.702 Dikten – eller så ngen – ä r utformad med fyra strofer dä r
jaget riktar sig till den levande kä rlekslå gan som ett du. Språ ket ä r taktilt
och visuellt prä glat, fyllt av eld, ljus och lä ngtande kä rlek. Texter av Johannes av Korset blev kä nda fö r en bred svensk lä sekrets genom Hjalmar Gullbergs ö versä ttningar. Hans version av ”Levande kä rlekslå ga” publicerades
(utan Johannes kommentarer) i Själens dunkla natt och andra tolkningar
av främmande lyrik 1956, alltså samma å r som von Schoultz diktbok Nätet
dä r ”Pingstlå ga” ingå r. En fundamental skillnad som framträ der tydligt gä ller utformningen av relationen. I ”Levande kä rlekslå ga” ä r det jaget (sjä len)
som tilltalar och besjunger lå gan i bejakande lä ngtan och tillit. Som vi har
sett ä r det i ”Pingstlå ga” en ambivalent gestaltad eldslå ga som talar till
hjä rtat, som behå ller sitt motstå nd.
Till skillnad frå n den vita eld som framträ der genom diktjagets beskrivning i ”Purgatorium” ä r eldslå gan i ”Pingstlå ga” besjä lad: Lå gan talar
som ett jag med hjä rtats ’du’ i en direkt konfrontation, som dä rmed fö rtä tas. Intensiteten i konflikten kan tas som ett tecken på att det inte ä r frå ga
om nå gon banal motsä ttning utan om nå got som rö r sjä lva existensen. Dikten ä r placerad i bokens sista avdelning, dä r element frå n biblisk och kristen tradition ä r framträ dande och infogas i sammanhang som ger dem
skiftande belysningar i ett mycket brett spektrum.703 Infö r ambivalensen i
pingstlå gan infinner sig frå gan om iscensä ttningen av konfrontationen innebä r en uppgö relse med en falsk gudsbild, en vrå ngbild av Gud. Det fö refaller å tminstone mö jligt. Representerar lå gans ansprå k en religiö s fordran som upplevs oberä ttigad? Finns det liknande problematik i andra texter av von Schoultz? De frå gorna gå r jag vidare med i granskningen av eldens funktioner i ”Pingstlå ga”.
Het samvetskamp, dyr fred

Mö jligheten att tolka konfrontationen mellan lå gan och hjä rtat som en
samvetsuppgö relse i diktjaget berö rdes ovan. Den kan ä ven anknytas till
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Johannes av Korset 1984, s. 29–134.
Dikterna ä r i ordningsfö ljd ”Babels torn”, ”Lots hustru”, ”Lå set”, ”Pingstlå ga”, ”Inå t”, ”Så
har jag vaknat”, ”Flygfä rd”. von Schoultz 1956, s. 57–58, 59–60, 61, 62–63, 64, 65, 66–
67.
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den fortsatta skildringen av pingsten i Apostlagärningarna genom
det ”styng i hjä rtat” som å hö rarna kä nner vid Petrus tal.704 Upplevelsen
driver dem till att ’gö ra bä ttring’ och ta emot det kristna dopet. I vokabulä ren fö r Olof Kolmodins psalm ”Vart flyr jag fö r Gud och hans heliga lag”
ingå r uttrycket ”mitt svidande samvete”.705 Det taktilt svidande fö rbinds
dock inte med nå gon eld, och inte heller med Anden. I stä llet uttrycker
psalmjaget genom allusioner på den kä nda botpsalmen i Psaltaren, Ps. 51,
en vä djan att inte frå ntas Guds Ande.
I von Schoultz texter om Ansa skildras flickans rä dsla infö r risken fö r
det som i det religiö sa språ kbruket omkring henne kallas ’fö rhä rdelse’.
Den yttersta fö rhä rdelsen utan å tervä ndo likstä lls med den ofö rlå tliga
synden mot Guds heliga Ande.706 Denna ges innebö rden att ”visa frå n sig
den helige ande”, vilket i sin tur innefattar att fö rneka Gud och att vä gra
lyssna till Guds och samvetets maningar tills man inte lä ngre kan uppfatta
dem. Ansa resonerar sig fram till ett sä tt att hantera risken utan att behö va
ge upp sig sjä lv: ”Det var sä krast att hå lla sig i nä rheten, svara varken ja
eller nej, syssla med sitt men tillstä des i hä ndelse av anrop.”707 Gud, anden
och samvetet framstä lls som ansprå ksfulla och på trä ngande makter, vars
syften Ansa inte kan vara sä ker på . I citatet ovan placeras Ansa ”i nä rheten”
och ”tillstä des”, vilket upprä ttar en viss distans, men inom hö rhå ll, i ett
slags samtidig nä rvaro och frå nvaro. En liknande attityd gestaltas med varierade iscensä ttningar i dikterna ”Barnen” (1986) och ”Nä rvaron”
704
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Apg. 2:37-41, citat v. 37. Se vidare Psb 1943, nr 94:1–2, ”Helige Ande, lå t nu ske Undret,
som vä cker oss alla. Lå t Guds fö rsamling ä n få se Eld ifrå n himmelen falla. Oss ock ett
styng i hjä rtat giv, Stynget, som blir vå r sjä l till liv. Helige Ande, hö r oss. 2. Sanningens
Ande, rö j den nö d, Som vi i hemlighet bä ra. Mä nskan ej lever blott av brö d, Henne Guds
ord må ste nä ra. Sä nd oss en hunger runt kring jord Efter att hö ra Herrens ord. Sanningens Ande, vä ck oss.” (Psb 1986, nr 115: text Paul Nilsson 1934.) Stynget i hjä rtat
och den hemlighå llna nö den fö rbinds i psalmen snarare med ett behov av tro ä n med
samvetsoro ö ver synd.
Psb 1943, nr 256 ”Vart flyr jag fö r Gud och hans heliga lag”, strof 3–5 (av 6), ”3. Vart
skall jag mig vä nda, var finner jag trö st I denna min jä mmer och smä rta? Fö rskrä ckt
jag av å nger mig slå r fö r det brö st, Som hyser mitt syndiga hjä rta. Gud vare mig syndare nå dig! 4. Tag frå n mig, o Herre, mitt hjä rta av sten Och skapa i stä llet ett annat,
Ett hjä rta vars diktan ä r helig och ren, Med krafter mot synden bemannat. Gud vare
mig syndare nå dig! 5. Min Gud, mig ej bort frå n ditt ansikte driv Och tag ej ifrå n mig
din Ande. Din frid å t mitt svidande samvete giv, Med trö st mina tå rar du blande. Gud
vare mig syndare nå dig.” Psb 1886, nr 178. (Psb 1986, nr 352: text Olof Kolmodin 1734.)
Psalmtexten innehå ller må nga och ä ven dubbla inslag frå n bibliska texter. Se t.ex.
Hes. 36:26–29a (not 683); Ps. 51:12–13 ”Skapa i mig, Gud, ett rent hjä rta och giv mig
på nytt en frimodig ande. Fö rkasta mig icke frå n ditt ansikte och tag icke din helige
Ande ifrå n mig.”
Om ’fö rhä rdelse’, jfr Ps. 95:8–11; Hebr. 3:7–13; om hä delse av Anden som ofö rlå tlig
synd, Matt. 12:31-32; Mark. 3: 28–29; Luk. 12:10. Se kapitel 2.
von Schoultz 1973, s. 77 (citat), 81–82, 117; se ä ven von Schoultz 1954, s. 192.
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(1994).708 En mor – som i dikten ”Barnen” kan identifieras på flera sä tt,
som diktjagets mor eller som en spegelbild av diktjaget i modersrollen –
kan ha sin inre uppmä rksamhet riktad mot nå got annat ä ven nä r hon ä r
tillsammans med sina barn. Det uttalande jaget i ”Nä rvaron” kan igenkä nnas som en diktare och konstnä r upptagen av ett inre arbete som stä ndigt
på gå r under sysslornas ytplan. Situationerna ä r olika, men det dubbla fö rhå llningssä ttet ä r beslä ktat. I enlighet med mitt resonemang i kapitel 2
kan man i gestaltningen av attityden se hur fö rhä rdelsens och lydnadens
problematik fö rs ö ver till flera livsområ den. Den religiö st kategoriserade
stä ndiga uppmä rksamheten på ett gudomligt ä rende ges en motsvarighet
i lyhö rt fö ljsam beredskap på flera plan.
Vissa likheter i gestaltningen av motsä ttningen mellan hjä rtat och lå gan i ”Pingstlå ga” finns i skildringarna av barnet Ansa och hennes kamp
med samvetskval och skrä ck innan hon få r fram den syndabekä nnelse som
krä vs fö r att hon ska nå fö rlå telsens befrielse. De taktila fö rnimmelserna
av hetta och svalka anvä nds på ett liknande sä tt fö r plå ga och lä ttnad. Erfarenheterna av den efterlä ngtade lä ttnaden anknyts till en orä ttmä tigt
hö g insats. I kapitlet ”Het kvä ll” i Ansa och samvetet (1954) iscensä tts Ansas upplevelse av skuld och fö rdö melse i en å sknatt med svettiga mardrö mmar om den yttersta domen. Hettan fortsä tter in i fö ljande kapitel, ”Så lä nge jag teg”, dä r Ansa svettas under sin glö dheta mö ssa i blå bä rskä rret tills hon grå tande krä ks ut bå de illamå ende och bekä nnelse.709 Lä ttnaden ä r ”oerhö rd”, men processen infö r de andras blickar gö r henne avklä dd och plå gsamt utsatt. 710 En antydan om svalka kan ses i formuleringen av hur ”OÖvermakten” (modern) till sist klappar Ansa på axeln, ”tä tt
och lä tt som ett duggregn”.711 Samvetsfredens pris ä r hö gt: ”Ansa visste
mycket vä l att det aldrig skulle bli bra fast hon hade frid med Gud och
OÖvermakten, med Majken och Alma. Det hade varit en fö rfä rligt dyr frid
och en taggig liten bitterhet satt lä ngst inne i henne”.712 Ansa antecknar
datum fö r sin syndabekä nnelse i sin bibel. I nygestaltningen av skeendet i
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”Barnen” (1986, s. 9): ”Hela tiden var hon fö rströ dd. / Hö rde hon ens vad vi sa? / Hela
tiden så g hon sig om / nå got vä ntade på henne? / sa aldrig sitt namn / kom aldrig
nä rmare / men hon må ste vara beredd / inte fö r oss / fast vi var nä rmare / de allra
nä rmaste.”
”Nä rvaron” (1994, s. 14): ”Redan frå n morronen, efter drö mmandet / under radionyheterna, morronkaffet / under samtalet, under bä ddandet / på gå r sö kandet oupphö rligt: / finna ett sannare sä tt / att gö ra ett osynligt synligt? / Det gä ller att hå lla sig
beredd, / att inte lyssna, svara tankspritt / en nä rvaro på ett dubbelt sä tt / eller en
frå nvaro.” Dikterna tas ä ven upp i samband med dikten ”Polstjä rnan” lä ngre fram i
detta avsnitt.
von Schoultz 1954, s. 149–167, 169–195. Bå da kapitlen behandlas i Antas 1995, s. 33,
och 2000, s. 70–73.
von Schoultz 1954, s. 193.
von Schoultz 1954, s. 194.
von Schoultz 1954, s. 195.
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kapitlet ”Lyckliga hedningar” i Där står du (1973) anknyts ä ven denna anteckning till hetta: ”den brä nde till om man fick ö gonen på den”.713 Ansa
reflekterar ö ver att det verkligen finns en samvetsfred (om ä n temporä r),
fö rnimbar som en ”mä rklig inre frid” och en lä ttnad så stor att den gjorde
mä nniskan oså rbar och ”nä stan gav få gelvingar”. 714 I kapitlet ”Jungfruslä nda” beskrivs ”ett slags svalka som kom nä r man ’ö vervann sig sjä lv’ som
OÖ vermakten sa.”715 AÄ ven i Där står du ifrå gasä tts resultatet av en utö vad
praxis med syndabekä nnelse som krä ver mera ä n den ger: ”Samvetet hade
segrat men ingen hade blivit lyckligare, tvä rtom, det satt en bitterhet kvar,
kanske hos bå da.”716 Samvetets seger framstå r som en seger fö r en frä mmande makt.
Utö ver så dana enskilda tillfä llen av samvetsfred introduceras i skildringen också ”nå got annat, ä nnu viktigare” som ä r mera omfattande, som
en heltä ckande ”fö rsä kring”, ett ”lö fte om stä ndigt beskydd”.717 Priset ä r
emellertid mycket hö gt:
Men vad hade de inte betalt fö r sin fö rsä kring!
De hade gett sitt lö fte. Hur kunde man lova nå nting så nt! Att fö r var
dag fö rsö ka bli alltmera ä rlig och osjä lvisk, allt mera redo att sö ka
felen hos sig sjä lv, allt villigare att stä lla sig i bibelns och samvetets
tjä nst.
Hur kunde man veta vad man ville i morron? Det fanns kanske en
rö st i en som inte hade hö rt på och som ville annorlunda.
Men lö ftet, det var inträ desbiljetten.
Och den var mycket fö r dyr.
Kanske nå ngå ng.718

I den korta skildringen av nå got slags lö ftespraxis anvä nds ekonomiska
termer frapperande ofta. Samvetsfriden var – liksom i Ansa och samvetet
– ”dyr”. Det som fö refaller gä lla hela livet verkar ä nnu dyrare. Det ä r en
tillvaro som krä ver ”inträ desbiljetten”, den som ä r ”mycket fö r dyr”. Nå den
ä r lå ngt ifrå n gratis i detta sammanhang. Med tanke på problematiken
i ”Pingstlå ga” ä r det vä rt att notera att textens uttalande jag i Där står du
dessutom ifrå gasä tter lö ftet utifrå n viljans synvinkel: ”Hur kunde man
veta vad man ville i morron?”719 Viljan framstå r som obestä ndig och delvis
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von Schoultz 1973, s. 82.
von Schoultz 1973, s. 83.
von Schoultz 1973, s. 119.
von Schoultz 1973, s. 82.
von Schoultz 1973, s. 83–84.
von Schoultz 1973, s. 84.
Se ä ven von Schoultz 1973, s. 8, om barnets fö rvirring infö r moderns frå ga ”Men du
vill vä l vara snä ll?”
Se vidare von Schoultz 1954, s. 34–36: Frå gan anvä nds av barnet Ansa nä r hon leker
med sina små stentrollsflickor och riktar sig till den minsta, Pumpa: ” - Var nu snä ll,
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dold fö r jaget. En kluven vilja kan som tidigare nä mnts också ses uppspjä lkt på de två rollerna, lå gan och hjä rtat, i dikten.
Lö ftet som refereras i Där står du på minner nå got om det som kallas
de fyra absoluten inom oxfordgrupprö relsen, det vill sä ga absolut ä rlighet,
renhet, osjä lviskhet och kä rlek. Dessa fyra principer skulle styra anhä ngarnas liv och ä ven anvä ndas fö r sjä lvprö vning.720 OÖverensstä mmelsen ä r
inte fullstä ndig, men ä ndå avsevä rd. Till ”lö ftet” i texten hö r bå de ”ä rlighet”
och ”osjä lviskhet”. Beredskapen att sö ka felen hos sig sjä lv formuleras inte
explicit i de fyra absoluten. 721 Dä remot hade oxfordgrupprö relsen en
mycket framträ dande praxis fö r bekä nnelse av synder (ö msesidig bekä nnelse i enskilt samtal, bekä nnelse infö r flera andra i små grupper eller vid
offentliga mö ten). I den ingick ingen traditionell avlö sning, uttalandet av
syndernas fö rlå telse. I stä llet skulle en kä nsla av lä ttnad infinna sig om bekä nnelsen hade varit tillrä cklig.722 Ett lö fte att ”stä lla sig i bibelns och samvetets tjä nst” kunde – liksom den starka betoningen av en personlig avgö relse – passa in på flera av de religiö sa rö relser och organisationer som
ingå r i fö rfattarskapets kontext, men på minner mycket om praxis inom oxfordgrupprö relsen och MRA.723 Rö relsen kritiserades bland annat fö r ett
strategiskt marknadsfö ringstä nkande i sin strä van att vinna anhä ngare
bland inflytelserika ledare i samhä lle och nä ringsliv samt bland kä nda
konstnä rer, och fö r en reaktionä r samhä llssyn. 724 Utformningen av det
ekonomiska resonemanget i den citerade passagen frå n Där står du kan
mö jligen lä sas som ett instä mmande i den kritiken. Rö relsen kritiserades
också fö r att ha en ytlig uppfattning av så vä l mä nniskan som moralen.725
Problematiken kring oxfordgrupprö relsen framstå r som en mö jlig bakgrund till ifrå gasä ttandet av viljans bestä ndighet i den ovan relaterade texten om Ansa.
720
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Pumpa. / Envis tystnad. Alla de andra glö mde att ä ta och stirrade. / - Pumpa, sa Ansa
lå gt och inträ ngande, Pumpa, du vill vä l vara snä ll? / Hon iakttog spä nt, med en viss
hemlig sympati, Pumpas halsstarriga uppsyn.”
Ekstrand 1993, s. 18, 31, 116, 250–251. Se kapitel 2.
Se von Schoultz 1978, s. 178–179, om Hannas ’sjä lsliga trä ning’ dä r bl.a. fö ljande
nä mns: ”Sö ka felet hos sig sjä lv i fö rsta hand. / Inte bortfö rklara. / Dä r det trasslar till
sig med andra mä nskor: erkä nna och gö ra upp. Inte grä va ner sig i ofö rrä tter.”
Se vidare Fé nelon 1873, s. 30 ”De l’humilité ”, s. 142 ”Ne se point rebuter des imperfections des hommes”; 1881, s. 88–90, 111.
Ekstrand 1993, s. 31–34, 85; Rö nnberg 2007, s. 34–35.
Gulin E. 1967, s. 299; Ekstrand 1993, s. 157, 159–166, 251–252.
Se artiklarna i antologin Oxford och Vi, t.ex. Ragnar Holmströ m 1939, s. 14; BruunRasmussen 1939, s. 47–48, 51; Diktonius 1939, s. 58–59; Fischer 1939, s. 62–63, 66–
68; Krog 1939, s. 87, 100–103, 108–109; Johnson E. 1939, s. 78–81; Moberg 1939, s.
118–119; se vidare Ekstrand 1993, s. 86–88, 126, 131, 151–152, 155, 242–243, 261–
267.
Oxford och Vi: Bruun-Rasmussen 1939, s. 49–51, Diktonius 1939, s. 57–58, Fischer
1939, s. 64–65, Johnson E. 1939, s. 78–81, Krog 1939, s. 83, 89–90, 92, Moberg 1939,
s. 119.
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I sina artiklar om oxfordgrupprö relsen på 1930-talet anvä nder von
Schoultz ett par gå nger begreppet ’den goda viljan’.726 Huruvida det hade
en specifik plats i rö relsens egen vokabulä r ä r osä kert. Det anvä nds dock i
ett brett spektrum av teologiska och moralfilosofiska texter, samt i ä ldre
svenska ö versä ttningar av Lukasevangeliets berä ttelse om den himmelska
lovså ngen vid Jesu fö delse.727 Dessutom fö rekommer det i Fé nelons texter.728 Samma å r som diktboken Nätet med ”Pingstlå ga” utkom, 1956, publicerades också von Schoultz radiofö redrag ”Vad jag tror på ”. Dä r reflekterar hon bland annat kring mä nniskan som etisk varelse och finner sig hå lla
med ”de kristna” i frå ga om mä nniskans ”oö verstigliga svå righeter att
komma tillrä tta med sin egen natur, sina vilddjursinstinkter, sina primitivaste och starkaste impulser.” 729 Nå gra å r senare publiceras dikten ”Den
goda viljan” (1963).730 I tä mligen beska – och kroppsliga – ordalag tecknas
ett fö rfallsporträ tt. Uppmä rksamheten på mä nniskans viljeinriktning ä r
framträ dande i den må ngskiftande religiö sa kontext som omger fö rfattarskapet, och mä nniskans dubbelhet gestaltas å terkommande i von Schoultz
produktion. De i detta underavsnitt anfö rda texterna om Ansa visar en
samvetsfred som krä ver uppoffringar, så stora att freden snarare fö rknippas med fö rö dmjukelse och fö rlorad integritet ä n med upprä ttelse och fö r726
727

728
729

730

von Schoultz 1939, s. 3 (Astra nr 1 ”På Karlberg”); 1939b, s. 343–345 (nr 12 ”God
vilja”). Jfr Mö rne 1939, s. 133, om behovet av ett fritt och fungerande samvete i en
samtid prä glad av ”den goda viljans vanmaktshypnos”.
Luk. 2:14, ”’AÄra vare Gud i hö jden och frid på jorden bland mä nniskor, till vilka han har
behag!’” Bibel 1703 (KXII) ”AÄ ra vare Gud i hö jdene, och frid på jordene, och mä nniskomen en god vilje” http://www.bibel.se/objfiles/1/KXIINT03Lukas_1375975393.pdf ;
bibelkommissionen 1861 ”[…] mä nniskorna en god wilje” http://www.bibel.se/objfiles/1/BK186103LukXI_669807742.pdf 2.5.2019.
Se ä ven Ords. 19:22, ”Efter en mä nniskas goda vilja rä knas hennes barmhä rtighet”;
2 Kor. 8:12, ”Ty om den goda viljan ä r fö r handen, så bliver den vä lbehaglig med de
tillgå ngar den har och bedö mes ej efter vad den icke har.”
Se vidare von Schoultz 1940a, s. 167 (Astra nr 8 ”Jul ä r tack”): ”Och nu, då allt det
vanliga och yttre fallit bort frå n julen, syns det innersta i dess vä sen så sä llsamt tydligt:
mä nniskorna en god vilja.”
Se t.ex. Fé nelon 1873, ”la bonne volonté ” s. 83, 144; 1881, s. 81, 115.
von Schoultz 1956a. Enligt von Schoultz individualetiska utgå ngspunkt hjä lper det
fö ga med yttre samhä llsfö rä ndringar så lä nge ”den enskilda mä nskan” bä r på ”avund
och små aktighet, dumhet och fö rdomar, grymhet och kä nslokö ld”. Den som vå gar
granska mä nniskans inre upptä cker ”envis och mö rk sjä lvhä vdelse ö verallt”, i så hö g
grad att undantagen fö rvå nar: ”egenskaper som glimtar till hos en och annan liksom
å dror av renare metall. Det ä r kanske just de hä r enstaka glimtarna som gö r att man
få r en så dan vö rdnad fö r vad mä nskan ä ndå nångång kan. Det finns ett slags moralisk
skö nhet som jag tycker ö vergå r varje annan form av skö nhet.”
”Den goda viljan” (1963, s. 8): ”Den goda viljan / har magrat och fallit av / och skrumpnar framfö r spegeln. / Den vet sig ingen rå d med sin kostym / som syddes fö r en annan,
/ fet av tro. / Rocken hasar, byxorna å ker ner, / den goda viljan huttrar i sin lö sa hud.
// Ingen hö r nä r den klagar.”
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nyat livsmod. Mot den bakgrunden fö rstä rks det integritetshotande i diktens svidande, uppslukande eldslå ga om den tolkas som ett anklagande
samvete i diktjagets inre.
Brinnande nit, självuppgivelse, hängivenhet

I det fö regå ende underavsnittet anfö rde jag beskrivningen av ett speciellt
lö fte i Där står du. Genom textens upprepningar framhä vs en strä van
framå t ”fö r var dag”, ”allt mera”, ”allt villigare” som på minner om idealen i
Keswickrö relsen och andra helgelserö relser dä r man framhö ll vikten av
fullstä ndig, personlig ö verlå telse till Jesus Kristus. Keswickrö relsen gav inspiration till det som bö rjade omtalas som ”det andliga livets fö rdjupande”,
en rö relse dä r von Schoultz identifierar sina fö rä ldrars engagemang jä msides med aktiviteten inom KFUK.731 En stark strä van framå t kan också utlä sas ur den så ng som kallas KFUK:s lystringsså ng. I den formuleras ä ven
tanken att mä nniskans vilja ska brytas ner så att hon helt och hå llet kan
tillhö ra sin ”Frä lsare” och tjä na honom:732
Renhjä rtad, helhjä rtad, redo att tjä na,
Frä lsare, genom din nå d vill jag fri
Under det hö ga baneret allena
Stark i din starkhet en gudskä mpe bli,
Hä r ä r vå r lö sen, ljude den vida,
Så ng fö r en ande, lycklig i dig:
Renhjä rtad, helhjä rtad nu och fö r evigt,
Frä lsare, genom din nå d gö r du mig!

2. Renhjä rtad, helhjä rtad! Frä lsare, hö r oss!
Din vare makten, regera allen!
Nedbryt vå r vilja, besegrare, gö r oss
Helt till din egendom, dyrkö pt och ren!
Hä r ä r vå r lö sen ...
3. Renhjä rtad, helhjä rtad! Obruten lydnad
Hä refter egnas å t Herren, vå r Kung.
Brinnande nit, må det bliva vå r prydnad,
Frigjord och villig, så gammal som ung.
Hä r ä r vå r lö sen ...

731
732

Se kapitel 2.
ASPs 1925 nr 567 (text ”J. L-ck”). En ä ldre, lä ngre textvariant av F. V. Havergal ingå r i
Uppåt! 1906, s. 164, som ”Fö rbundsså ng fö r K. F. U. K.” Stark hä ngivenhet prä glar ä ven
exempelvis ASPs 1925 nr 572, ”Allt, ja, allt fö r Jesus” (text ”Hilja Haahti), strof 3 : ”Allt,
ja, allt fö r Jesus, Om det ett offer ä n ä r, Vilja och hopp och lä ngtan, Vandringen, vart den
ä n bä r.”
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”Brinnande nit” stå r hä r fö r eldmotivet. Formuleringen ligger nä ra Romarbrevet: ”Varen icke trö ga, dä r det gä ller nit; varen brinnande i anden,
tjä nen Herren.”733 På ett liknande sä tt anvä nds metaforiken i slutraden i
von Schoultz dikt ”Fö rseglad rulle” (1994, s. 61): ”fä ltropet frå n en tä ltmakare / med brinnande ö gon.” En fö rbindelse mellan Guds tjä nare och eldslå gor upprä ttas å t bå da hå llen genom en passage i Psaltaren som anfö rs i
Brevet till hebréerna: ”Du gö r vindar till dina sä ndebud, eldslå gor till dina
tjä nare”, citerat som ”’Han gö r sina ä nglar till vindar och sina tjä nare till
eldslå gor’”.734 I Porträtt av Hanna anvä nder von Schoultz brandmetaforik
om Constantin Boije, ”fripredikant i full lå ga”.735
Hä ngivelse utgjorde ett starkt ideal i de angloamerikanskt inspirerade
vä ckelseströ mningar som prä glade fromheten hos mä nniskor i von
Schoultz omedelbara omgivning. Till vä ckelsefromheten hö r ä ven tonvikten på den religiö sa avgö relsen som ett personligt, medvetet och livsbestä mmande val. Mö jligen kan vi hä r finna en delbakgrund till att pingstens
eldslå ga fö rbinds med sjä lvuppgivelse. Pingstberä ttelsen i Apostlagärningarna har nä mligen inte den inriktningen. Den handlar snarare om hur
de skrä mda lä rjungarna som hå llit sig gö mda utrustas med mod och oanade resurser fö r utå triktad, grä nsö verskridande kommunikation.
Nä r ”tungor så som av eld” fö rdelar sig på dem bö rjar de ”tala andra tungomå l” enligt Andens ingivelse.736 Skeendet i Apostlagä rningarnas pingstberä ttelse ä r utprä glat kollektivt.737 I ”Pingstlå ga” ä r det dä remot extremt
individuellt, en tvekamp och en berä ttarrö st.
Inte heller andra bibeltexter om Guds heliga Ande formulerar ett uppgå ende i Gud som ett resultat av att mä nniskan avstå r frå n sig egen vilja,
eller vice versa, mä nniskans underkastelse som ett villkor fö r Andens ankomst.738 Sjä lvfö rnekelse fö rbinds dä remot med Kristi efterfö ljelse, som
733
734

735
736
737
738

Rom. 12:11. Se ä ven Apg. 18:25 om Apollos, som ”talade, brinnande i anden”; 1 Tess.
5:19 ”Utslä cken icke Anden”.
Ps. 104:4, ”Du gö r vindar till dina sä ndebud, eldslå gor till dina tjä nare”; Hebr.1:7–
8 ”Och medan han om ä nglarna sä ger: ’Han gö r sina ä nglar till vindar och sina tjä nare
till eldslå gor’, sä ger han om Sonen: ’Gud, din tron fö rbliver alltid och evinnerligen’ […].”
Det ä r inte omö jligt att orden om Guds tjä nare som gö rs till eldslå gor i vissa former av
bibellä sning kan lyftas ur sitt textsammanhang och tillä mpas inte bara på ä nglarna
utan också på den enskilda mä nniskan som Guds ”tjä nare”.
von Schoultz 1978, s. 108.
Apg. 2:4.
Apg. 1:4-8, 2:1–47. Se vidare Johannes dö parens ord om att Jesus ”skall dö pa eder i
helig ande och eld”, Matt 3:11par, samt Luk. 12:49, dä r Jesus (utan nä rmare fö rklaringar) sä ger att han ”har kommit fö r att tä nda en eld på jorden”.
Se t.ex. slutet av Lukasevangeliet, Luk. 24:48–49 ”’I kunnen vittna hä rom. Och se, jag
vill sä nda till eder, vad min Fader har utlovat. Men I skolen stanna kvar hä r i staden,
till dess I frå n hö jden bliven beklä dda med kraft.’”
Gal. 5:22-23 ”Andens frukt å ter ä r kä rlek, glä dje, frid, tå lamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, å terhå llsamhet.”
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liknas vid att ta sitt kors på sig, att mista eller ge upp sitt liv fö r Kristi skull
och dä rmed vinna det, i motsats till att vilja spara sitt liv och dä rmed fö rlora det.739 I så ngen ”Jesu, hjä lp mig vandra” ber jaget om att befrias frå n
den sjä lviska ”egenviljan”.740 Syftet ä r att tjä na medmä nniskorna och helt
tillhö ra Jesus. Fullstä ndig ö verlå telse till Gud formuleras i form av bö ner
och uppmaningar: ”Bryt allt hos mig, o Jesu, neder, Som icke kan behaga
dig”, ”Lå t mig giva allt till spillo, Jesus, fö r att vinna dig”, ”Giv dig helt och
obetingat AÅ t din Jesus, dyra sjä l”.741
Så som tidigare har nä mnts ä r beslutet, plikten och ö nskan att helt och
hå llet leva fö r Jesus, fö r Gud, och sprida det frä lsningsbudskap man sjä lv
har gripits av, ett framträ dande drag i vä ckelsekristen fromhet. Det utmä rkte ä ven oxfordgrupprö relsen och MRA, dä r man dessutom fä ste stor
vikt vid att uppleva och fö lja det man kallade ’ledning’ i form av direkta,
personliga ingivelser frå n Gud. Man anvä nde till och med uttrycket ”Guds
diktatur”. 742 Hä ngivenhet, sjä lvfö rsakelse och ö nskan att lyda Guds vilja
739

740

741

742

Se ä ven 1 Kor. 12, Jes. 11. I bl.a. Jes. 44:3 fö rbinds Guds Ande inte med eld utan med
strö mmande vatten.
Se Matt 16:24-25par. ”Dä refter sade Jesus till lä rjungarna: 'Om nå gon vill efterfö lja mig,
så fö rsake han sig sjä lv och tage sitt kors på sig; så fö lje han mig. Ty den som vill bevara
sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv fö r min skull, han skall finna
det.”
ASPs 1925, nr 27 ”Jesu, hjä lp mig vandra” (sju strofer; text ”L. S.”, Lina Sandell), strof 24, 7: ”2. Må jag icke leva Sjä lviskhetens liv! Andens lag, o Jesu, Djupt i hjä rtat skriv! 3.
Blott till dina vä gar Vä nd min sjä ls begä r. Dö da egenviljan, Det min vinning ä r. 4. Ty ju
mer den dö das, Blir ock anden fri, Fri att leva, lova. O, vad nå d dä ri! 7. Sä nd mig, vart
dig tä ckes, Blott jag helt ä r din Och, nä rhelst du kallar, Gå r i glä djen in!”
Se ä ven ASPs 1925, nr 229 ”Hjä lp mig, o Jesus! I å ngest jag ropar”, strof 5 ”Hjä lp mig,
o Jesus, att jag må tte giva AÄ ven min vilja fullstä ndigt å t dig, Så att din heliga vilja må
bliva Verksam med helgande kraft uti mig. Hjä lp mig att dö frå n mig sjä lv och att sedan
Leva fö r dig detta jordeliv redan.” Jfr Psb 1886/1928, nr 603; Psb 1943, nr 377. (Psb
1986, nr 367: text Johann Heinrich Schrö der 1695, ö vers. J. Tegengren.) Se underavsnittet ”Renande eld” med not 687. Den citerade strofen har ingen motsvarighet i
psalmbokens textversion.
Citaten utgö r inledningsord fö r tre så nger: ASPs 1925, nr 42 (textfö rfattare inte angiven), nr 161 (”L. S.”, Lina Sandell), nr 474 (”Simo Korpela”).
Se ä ven ASPs 1925, nr 477 (”Johanna Meyer”), ”Ej vill, som fö rr, jag lä ngre leva livet
Blott fö r mig sjä lv, ty jag en annans ä r. Jesus, å t dig det nu må varda givet, Och alla mina
gå vor blott dig må tjä na hä r. Sjä len den lä ngtar, Trö star hä r och trä ngtar Till dig, o Gud,
som hjorten till friska vatten trå r.” (Allusion på Ps. 42:2 ”Så som hjorten trä ngtar till
vattenbä ckar, så trä ngtar min sjä l efter dig, o Gud.”) I den sista (femte) strofen liknas
kä rleken vid eld: ”Herre, du vill ju så din kraft mig skä nka, Att i din vilja stä ds jag hå lles
kvar. Lå t i min sjä l din kä rleks eld sig sä nka Och fyll mig, Jesus, fyll med din klarhet
underbar. Sjä len lä ngtar ...”
Se kapitel 2; Ekstrand 1993, s. 20–22, 27–29, 32–33, 112, 115–116 (citat s. 115), 166;
Rö nnberg 2007, s. 35–36; jfr Krog 1939, s. 108: ”Oxfordrö relsen ä r till hela sitt vä sen
totalitär. Den krä ver – nej, den erbjuder! – en obetingad underkastelse under en absolut auktoritet. Den inbjuder gott folk till – nej, den frestar dem med! – en obetingad
sjä lvuppgivelse infö r en hö gre och ofelbar ledning.” Se vidare Bruun-Rasmussen 1939,
s. 49, om ”Oxford, som fö resatt sig att tillsä tta Den Helige Ande som diktator i detta

241

bildar ett sammansatt ideal. Risken att det – och dess bejakare – utnyttjas
fö r auktoritä ra syften, religiö sa, ideologiska och politiska, kan inte fö rbises.
Total sjä lvuppgivelse fö r att fö renas med Gud och hans vilja ä r ett tema
som å terfinns i vissa former av kristen mystik och dä rav inspirerad fromhet. En representant fö r den ä r François Fé nelon, vars texter ä ven har tagits in som intertexter i tidigare avsnitt. Den genom mä nniskans sjä lvuppgivelse eftersträ vade konformiteten mellan mä nniskans vilja och Guds
vilja ä r ett huvudtema i hans andliga vä gledning.
Som tidigare nä mnts innehå ller vissa av von Schoultz texter formuleringar som uppvisar slå ende likheter med element i Fé nelons rå d angå ende det inre livet. AÅ tminstone i en del upplagor av hans skrifter fö ljs titeln
av ett citat frå n Uppenbarelseboken. 743 Bibelstä llets metaforik med renande eld och vita klä der kan ses å terspeglat i diktens vita pingstlå ga som
ska sluka allt orent. Enligt Fé nelons framstä llning ä r Gud mycket må n om
att forma sjä len så som han vill ha den. Mä nniskan ska finna sig i att hon
ä r som leran i krukmakarens hä nder.744 I Fé nelons tolkning innebä r det att
mä nniskans sjä l ska vara fö ljsam och formbar, fri frå n allt motstå nd och all
egenvilja. Gud vill ha mä nniskans odelade kä rlek och begä r svartsjukt hennes vilja, eftersom det ä r han som har gett den till henne och den ä r det
enda hon kan behå lla fö r sig sjä lv. 745 Den svidande, slukande lå gan
i ”Pingstlå ga” få r mot en så dan bakgrund en ä nnu starkare dominans i fö rhå llande till hjä rtat som borde ”uppgå ” i den.
Som det ä ven har framgå tt av tidigare avsnitt anvä nder Gud enligt
Fé nelon starka maktmedel. Fö r att tvinga mä nniskan att slä ppa greppet
om sig sjä lv, sjä lvkä rleken, berö var Gud henne allt. Med svä rdet i handen

743

744
745

fö rsummade land”; Moberg 1939, s. 116 om ”Guds diktatur” som term i oxfordlitteraturen; Mö rne 1939, s. 126, om att hå lla ut i de fyra absoluten ”under Den Helige Andes
diktatur”.
Upp. 3:18 ”Så rå der jag dig då , att du kö per av mig guld, som ä r luttrat i eld, fö r att du
skall bliva rik, och att du kö per vita klä der till att klä da dig i, fö r att din nakenhets skam
icke skall bliva uppenbar, och att du kö per ö gonsalva till att smö rja dina ö gon med, fö r
att du skall kunna se.”
Bilden anvä nds bl.a. i Jer. 18:1–6, ”så som leret ä r i krukmakarens hand, så ä ren ock I i
min hand”; Jes. 45:9; Rom. 9:20f. Se ä ven Fé nelon 1954, s. 107. Se vidare kapitlet ”Formande”.
Fé nelon 1787, s. 26–27; 1873, s. 32–39 ”Sur le renoncement à soi-mê me”; s. 83–
90 ”Sur la conformité à la volonté de Dieu”; 1881, s. 42, 59–60, 74, 76–77, 81–87 ”Om
ö fwerensstä mmelsen med Guds wilja”, s. 83: ”Gud har gifwit henne en fri wilja och satt
henne i stå nd att besitta sig sjelf, enbart fö r att genom denna gå fwa fö rmå henne att
med desto stö rre hö gsinthet fö rsaka sig sjelf. Wi hafwa intet, som tillhö r oss mer ä n
wå r fria wilja; allt det ö friga ä r icke wå rt”; s. 84: ”Den enda sak, som werkligen tillhö r
oss, ä r wå r wilja. Men också ä r det just den, om hwilken Gud ä r nogrä knad (jaloux); ty
Han har gifwit oss den, icke fö r att wi skola behå lla den fö r oss sjelfwa, utan fö r att wi
skola gifwa den hel och hå llen å t honom, så dan som wi hafwa mottagit den. En hwar,
som i egensinne behå ller det minsta begä r eller motsträ fwighet, gö r sig skyldig till ett
rof frå n Gud emot skapelsens ordning.” Se vidare Fé nelon 1954, s. 132–135.
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angriper han den ö mmaste punkten i sjä len.746 Enligt Fé nelon krä ver kristen fullkomning endast att mä nniskan ö verlå ter allt till Gud ur djupet av
sin sjä l. Dä refter ä r allt som gö rs fö r Gud lä tt, och mä nniskan bejakar alla
ytterligare slag av handen som fullkomnar offret. Gud vill att mä nniskan
vill det han vill, reservationslö st. Som Kristi efterfö ljare ska mä nniskan
fö rneka sig sjä lv (hä nvisningar till Matt. 16:24 ä r frekventa). Då nå r hon
ett liv som ä r fyllt av glä dje mitt i alla bedrö velser.747 Som det tidigare har
framgå tt fö rsö ker också diktens pingstlå ga enträ get ö vertala hjä rtat att
slä ppa taget kring sin egen vilja och lovar renhet, svalka och liv.
AÄ ven om Fé nelon hä vdar att jagfö rintelsen leder till ljuv lä ttnad domineras hans texter av å terkommande formuleringar av Gud som svartsjuk,
hå rdhä nt och obeveklig. Om det ä r en så dan gudsbild som representeras
av diktens pingstlå ga ä r det inte att fö rvå na sig ö ver att hjä rtat samlar sig
kring sitt eget varma mö rker. Den genomgå ende och starka tonvikten på
sjä lvuppgivelsen hö r till det som den protestantiska religionsfilosofen Ernest Naville tar avstå nd frå n i sin urvalsutgå va av Fé nelons andliga rå d
(Fé nelon 1873). Enligt Naville driver Fé nelon kravet att mä nniskan ska avstå frå n sin skeva viljeinriktning dä rhä n att mä nniskan ska avstå frå n sig
sjä lv helt och hå llet i en total fö rintelse, vilket resulterar i en extatisk och
passiv, och dä rmed destruktiv, religiositet.748 Efter omvä ndelsen har dock
mä nniskan enligt Naville inte en fö rintad vilja, utan en restaurerad vilja,
som gö r att hon kan fö lja Kristus.749 En kraftig betoning av den omvä nda
mä nniskans viljekapacitet ä r också utmä rkande fö r må nga protestantiska
vä ckelse- och helgelserö relser. En kombination av fé nelonskt inspirerad
viljeuppgivelse med helgelsefrom, voluntaristiskt prä glad strä van efter
kristen fullkomning skulle alltså kunna bli en sammansä ttning med starka
ambivalenser. Den inträ ngande frå gan efter den goda viljan och den goda
avsikten i berä ttelserna om Ansa, ”du vill vä l vara snä ll?”, få r mot en så dan
746

747

748
749

Se analysen av dikten ”Tag mot det” i kapitlet ”Med kniven i handen”. Fé nelon 1881, s.
85–86: ”Lå tom oss bedja barmhertighetens Fader och all hugswalelses Gud, att han
frå ntager oss wå rt eget hjerta och icke qwarlemnar å t oss den minsta del deraf. Det
kostar mycket lidande att lå ta Gud gö ra en så smä rtsam operation och att fö rblifwa
under hans hand, nä r den trä nger intill mä rg och ben. Men det ä r de heligas tå lamod
och den rena trons offer. Må wi lå ta Gud gö ra med oss allt hwad han will! Aldrig ett
ö gonblicks egenwilligt motstå nd! Lå tom oss i hans nä rwaro wara waksamma mot de
minsta fel, fö r att aldrig bedrö fwa den helige Ande, som gifwer noggrant akt på allt
som fö rsiggå r i wå rt inre.”
Se t.ex. Fé nelon 1873, s. 66–75 ”De la perfection chré tienne”; 1881, s. 59–60, 67–68,
71, 105–107; 1954, s. 132, 152–153. Tanken att mä nniskan ska ö verlå ta sig sjä lv inklusive sin vilja helt och hå llet till Gud ä r inte unik fö r Fé nelon. Den ingå r i en bred
kristen tradition i olika utformningar. Det som dä remot vä cker uppmä rksamhet i
Fé nelons texter ä r en fysiskt gestaltad brutalitet som tillskrivs Gud.
Naville i Fé nelon 1873, s. 15–18; s. 17: ”Si renoncer à soi-mê me, c’est se dé pouiller,
non de la direction vicieuse de la volonté , mais de la volonté mê me, le renoncement
est le commencement de la mort et non le principe de la vie.”
Naville i Fé nelon 1873, s. 17.
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bakgrund en avsevä rt stö rre skä rpa och angelä genhet. Likaså få r elden i
dikten ”Pingstlå ga” må ngskiftande och ä ven motsä gelsefulla nyanser i sin
strä van att på verka – och ö verta – hjä rtats vilja.
Protester mot bö nen ’ske din vilja’ formuleras i Där står du (1973) och
Längs vattenbrynet (1992): ”Att vilja det som sker. Hur har jag inte gjort
uppror mot en så dan elä ndig pragmatism! Det ä r som de kristnas Icke min
vilja utan din. Tacket på fö rhand fö r vad man inte få r.”750 Maningar att fö ljsamt och tacksamt ta emot allt som sker ingå r i Fé nelons texter. Allt uttrycker nä mligen Guds fö rsyn, och allt kan anvä ndas fö r att ö va sig i sjä lvuppgivelse, att ö verlä mna sin vilja och sig sjä lv till Gud fö r att allt mer bli
ett med hans vilja.751 I de ovannä mnda exemplen ur von Schoultz texter
representerar bö nen ’ske din vilja’ snarast passivitet och sjä lvfö rö dmjukelse, liknande den uppgivenhet och undfallenhet som vä cker diktjagets
avsky, gestaltad i dikter så som ”Bort” (1996; se avsnittet ”Med kniven i
handen”).
Motsatsstä llningen mellan lå gan och hjä rtat i ”Pingstlå ga” få r en parallell i samma avdelning i Nätet med dikten ”Så har jag vaknat” (s. 65; rad 913): ”Bö nen som stod kring min mor / brinnande innan hon somnat / drö jer i vä ggen kvar / sä nker sig lå ngsamt ner / mot mitt fö rsvarslö sa hjä rta”.
Liksom eldslå gan i ”Pingstlå ga” karaktä riseras bö nen av vertikalitet och
eld (”stod”, ”brinnande”; bö nen sitter ä nnu i ”vä ggen”). Den rö r sig nedå t,
mot jagets ”fö rsvarslö sa hjä rta”. Denna dikt fö r emellertid också in en frå ga
om identitet och identifikation i slutraderna (rad 14-15): ”med munnen
lutad mot handen / vaknar jag – hon eller jag?” Formuleringen att hjä rtat
ä r ’fö rsvarslö st’ implicerar att hjä rtat skulle behö va ett fö rsvar men inte
har nå gon mö jlighet att skydda sig, och att den vertikalt gestaltade, brinnande bö nen kan innebä ra ett hot mot hjä rtats integritet och existens.
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von Schoultz 1992, s. 132; se ä ven 1973, s. 133–134, Ansa tä nker: ”Och varfö r bad man
Ske din vilja! Den skedde i alla fall. Och skedde den tvä rtom mot vad man ville så skulle
man tacka fö r att det gick galet. Fö r då var det Luttring och Prö vning. Det var fö rö dmjukande att tigga och veta att Gud kanske små log. Men det var meningen. Man skulle
fö rö dmjukas. Han var inte nö jd med mindre. // Man skulle fö rö dmjukas, man skulle
fortsä tta att tigga, det var det han vä ntade på .”
Bö nen ”Ske din vilja” ingå r i ’Fader vå r’. Orden ”Icke min vilja utan din” hä nvisar till
Jesus i Getsemane infö r det kommande lidandet. Se Matt. 6:9–13; 26:36–46; Luk.
22:39–46; v. 42b: ”’Dock, ske icke min vilja utan din.’” Som ett exempel ur psalmdiktningen kan tas Psb 1943, nr 501 ”Med Jesus fram”, med sju verser som omfattar mä nniskans hela livsfö rlopp, strof 6: ”Med Jesus fram i den sista nö den, Då viljans offer
hans Fader få r! Med Jesus fram, nä r du nalkas dö den, Den vä g, som slutar dä r korset
stå r! Fram till en sluten, fö rseglad grav, Dä r det stå r skrivet: Sitt liv han gav!” (Psb 1986,
nr 422: text Johan Alfred Eklund 1909.)
Fé nelon 1787, s. 25–27, 48–50, 61–62; 1873, s. 90, 185–190.
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Förtärande eld
Som jag tidigare har nä mnt fö rbinds eldens element i vissa bibliska texter
med Guds helighet och med bå de vrede och kä rlek. Motivkretsen fö rs vidare i vä stkyrklig mystik, och ä ven i psalmdiktning. I en beskrivning (i
frå geform) av personlighetsmystikens Gud anvä nder Nathan Sö derblom
eldmetaforik: ”den ö vervä ldigande, tä ndande, brä nnande, heliga kä rleken,
som alstrar och vill personligt liv”.752 Liknande formuleringar kan urskiljas
i Emil Liedgrens psalm ”Fader, du vars hjä rta gö mmer”.753 Eldens element
anknyts till Guds kä rlek: ”Lå t oss kä nna, att den eld dä r vi oss brä nna, just
din kä rleks lå ga ä r.” Av helighet/vrede och kä rlek, av dom och nå d, av dö dande och livgivande bildas motsatspar och paradoxer fö r att beskriva
Gud: ”du vill dö da fö r att fö da oss på nytt till ny gestalt.” Liksom i dikten ”Pingstlå ga” infogas ä ven i psalmen ett framtidsperspektiv fö rmedlat i
bilder frå n naturens vä xtlighet. Elden karaktä riseras taktilt i vardera
(brä nnande, svidande), men metaforen med den brä nnande elden fö rs
inte vidare i psalmen så att Guds allomfattande handling i att dö da fö r att
på nyttfö da skulle fö rverkligas genom eld. Det antyds, men psalmens kollektiva ”vi” erfar enbart att elden brä nner, och ber om bekrä ftelse (i det
må ngdimensionella verbet ’kä nna’) att den ä r Guds ”kä rleks lå ga” också
nä r den ä r nä ra fö rbunden med Guds vrede. Eldens funktioner i psalmen
kan vara flera – renande, fö rintande men livsalstrande, tä ndande hä ngivelse – men framfö r allt vill psalmens ”vi” erfara och kä nna igen den som
personlig, gudomlig kä rlek. Instä llningen till detta gudomliga ”du” ä r bejakande. Som behandlingen av dikten ”Pingstlå ga” hittills har visat gestaltas elden i den med starka ambivalenser och det mä nskliga hjä rtat som
avvisande. Fö religgande underavsnitt ä gnas den fö rtä rande elden, elden
som ä r – eller hotar bli – allt uppslukande.
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Sö derblom 1930, s. 72.
”1. Fader, du vars hjä rta gö mmer helighet, som allting dö mer, kä rlek, som fö rlå ter allt,
du vill dö da fö r att fö da oss på nytt till ny gestalt. 2. Dig vi bedja: Lå t oss kä nna, att den
eld dä r vi oss brä nna, just din kä rleks lå ga ä r, att ock vreda vindar leda hem till dig den
du har kä r. 3. Rikt med vå ra tå rars flö de vill du vattna marker ö de och ge liv och vä xt
på nytt. Rosor fromma skola blomma, ö knen bli till ä ng fö rbytt. [4.] 5. Dig vi prisa och
berö mma som i vrede allt kan dö ma och i nå d fö rlå ta allt, som vill dö da fö ra att fö da
allt på nytt till ny gestalt.” Psb 1986, nr 356 (text Emil Liedgren 1902). Psalmen publicerades i Vår Lösen 1910 och togs in i den rikssvenska psalmboken 1937 (nr 305).
https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/den_gamla_psalmboken.pdf s.
392. Den infogades i den finlandssvenska psalmboken fö rst 1986. Jag inkluderar den i
den intertextuella diskussionen som ett enskilt undantag frå n avgrä nsningen till enbart finlandssvenskt psalmboksmaterial utgivet fö re de analyserade dikterna på
grund av de textmä ssiga berö ringspunkterna och fö r att den, publicerad redan 1910,
kan ha varit kä nd ä ven utanfö r Sverige.
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En visuell och skrä mmande upplevelse av en uppslukande eld som inte
kan hejdas skildras i Ansa och samvetet (1954).754 Efter den hä ndelsen plå gas Ansa av mardrö mmar om eldsvå da, ”bortom vad som kunde uthä rdas”.755 Mardrö msskrä cken fö rtä tas och kulminerar i avsnittet ”Het kvä ll”,
som kort berö rdes i underavsnittet ”Het samvetskamp, dyr fred”. Hä r kan
nä mnas att eldens kapacitet att brä nna upp nå got också infogas i flera dikter, exempelvis ”AÅ terkomsten” (1945) och ”Bouppteckning” I (1949) som
nä mndes tidigare samt ”Huset” (1952).756 Askan efter en eld som till diktjagets fö rtvivlan och skam har slä ckts eller slocknat gestaltas konkret,
kroppsligt och med symbolisk rä ckvidd i dikten ”Aska” (1949, s. 81–82).
Motivet med den brinnande, fö rtä rande elden å terkommer i nå gra senare dikter, som jag hä r lyfter fram med endast nå gra få kommentarer. I
drö mdikten ”Drö m” (1963) ä r gestaltningen fö rtä tad, dramatisk och paradoxal. 757 Liksom i ”Pingstlå ga” kä nnetecknas elden av vertikalitet, den
ä r ”brant och hö g”. Skeendet framstä lls i fö rsta hand visuellt, ”då så g hon”.
Ett auditivt inslag finns i att nå gon ”sa”, men det som hö rs ä r inte ljudet
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von Schoultz 1954, s. 11–12: ”Men Ansa kunde inte veta vad hon skulle mö ta på hemvä gen: bakom å kern, dä r landsvä gen och stan mö ttes, stod en jä ttelik lå ga som levde
och bö jde sig och som sprutade ut rö da och gula armar. Hon var tvungen att gå nä stan
rakt mot den, hon hö rde frä sandet, hon så g nå got svart inne i lå gan, folk sprang fö rbi,
hon fö rsö kte sluta ö gonen och gå med bara fö tterna. Då var plö tsligt en hand dä r, en
hand hemifrå n som drog henne med sig lä ngs andra och tystare gator. Men fö r sent:
Ansa visste redan att lå gan innehö ll trä dgå rdsmä starens hus. / Och sen den dagen innehö ll den också Ansa.”
von Schoultz 1954, s. 12; se vidare von Schoultz 1973, s. 15: ”Och i barnkammaren
hö rnfö nstret som den stora rö da få geln slog mot: nä r Ansa var tre å r så g hon Granbergs hus nedanom backen slå upp i vä ldig lå ga, och hä danefter ska det brinna och
spraka i hennes drö mmar, farligheten pyr och lurar dä r inne. Ansa ä r fö dd i Lejonet
och eld ä r hennes tecken, det ä r synd att det visar sig så hä r, och fö r tidigt.”
”Huset” (1952, s. 5–6): ”Hä r stod huset / [r. 2–4] / huset som byggt sig så stort / att
det letade sig sjä lv / under vildvins prakt. // Allt brä nt. / [r. 10–14] // Hä r / vill jag
bygga mitt hus / [r. 17–19] / en liten stuga av sanning.” Branden skapar mö jligheter
till fö rnyelse. Ang. ”AÅ terkomsten” (1945) och ”Bouppteckning” I (1949), se not 666.
”Drö m” (1963, s. 43) ”Men då så g hon lammet. / Nå n sa: hoppets lamm. / Klö varna i
elden, / elden brant och hö g. / Lammet stod och levde, / glö dde, redan kol, / tä rdes
mindre och mindre, / glö dde mera och levde. / Stod ett eldlamm kvar.”
I samma bok finns ä ven dikten ”En okä nd nä bb” (1963, s. 20): ”En okä nd nä bb hö gg
in sig i mitt brö st / och den stod stilla medan få geln drack / och jag stod stilla / nä stan
utan smä rta / så lä nge få geln sö g sin nä bb i blodet / och sö g den djupare / jag visste
ej / om jag fö rblö dde eller blev till få gel.” Gestaltning med paradoxer, taktila element
av fysiskt stillastå ende och smä rta samt fö rvandling till det som karaktä riserar motparten ä r gemensamma.
En nå got liknande gestaltning i paradoxer och med implicit smä rta kan ses i en senare dikt med titeln ”Drö m” (1996, s. 12): ”Jag simmar med en få gel nerklö st i ryggen
/ hur kan man simma med en flaxande få gel / nerklö st i ryggen / den kan inte lyfta /
jag kan inte dyka / jag simmar med en få gel nerklö st i ryggen.” Skillnaden mellan jaget
och motparten tecknas tydligt. Det ä r inte jaget som fö rsö ker lyfta och flyga, inte heller
fö rsö ker få geln dyka. Situationen gestaltas omö jlig fö r vardera och på gå ende i presens
utan utsikter till fö rä ndring.
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som så dant, utan den utsagda benä mningen. Taktil fö rnimmelse av eldens
brä nnande hetta formuleras inte direkt, men aktualiseras av att lammet
stod med de fysiskt konkreta klö varna i elden, glö dde och fö rkolnade (i
motsats till jaget med fö tter som kä nner svalt grä s i ”AÅ terkomsten”, 1945,
s. 99–100). Liksom hjä rtat i ”Pingstlå ga” ä r lammet orö rligt, men också paradoxalt stå ende. Det brä nns levande, som en mä nniska på bå l; det uppgå r
i lå gan, men stå r kvar som ”ett eldlamm”, samtidigt fö rintat och transformerat. Genom paradoxerna gestaltas det omö jliga och outhä rdliga.
I dikter frå n 1980-talet behandlas en fö rtä rande eld med stö rre distans.
I ”AÄ ngeln” (Isenheimsviten, Vattenhjulet 1986, s. 54) betraktas och tolkas
Matthias Grü newalds må lning av Marie bebå delse:
6
10
13

--Maria sitter ensam och lä ser
plö tsligt
brister en nä rvaro ut i rummet
mantelns flik
sveper mot henne en tunga av eld
Maria tappar boken
ung dotter ryckt hä n
fö rtä rd av befallningens lå ga.

Ekfrasens bildtolkning fö r in pingstens ”tunga av eld” (i må lningen en flik
av ä ngelns rö da mantel, visuellt dominerande genom sin fä rg, rö rlighet
och placering snett ovanfö r Maria) i bebå delsens situation. Må ngtydigheten i uttrycket ”tunga av eld” utnyttjas så att så vä l det visuella som det
taktila och auditiva aktualiseras. AÄ ngeln gestaltas immateriellt som en
plö tslig ’nä rvaro’, men fortsä ttningen prä glas av mantelflikens och eldens
materiella element.758 Det som frä mst karaktä riserar en gudomlig nä rvaro
ä r alltså taktilt fö rnimbart som ”eld”. Också den auditivt konnoterade ’befallningen’ ä r en ”lå ga”, omö jlig att stå emot. Hä r kan fö r ö vrigt noteras att
ordvalet ’befallning’ utgö r en tolkning snarare ä n en neutral beskrivning
av ä ngelns agerande i så vä l evangelietexten (Luk. 1: 26–38) som må lningen.
Liksom i ”Pingstlå ga” nä rmar sig eldslå gan sin motpart utifrå n, men
i ”AÄ ngeln” ä r rö relseverbet må ngtydigt, inte entydigt horisontalt eller vertikalt (”sveper mot”). Skeendet lokaliseras inomhus, ”i rummet”, liksom
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Mö jligen kan man hä r se en allusion till bibeltexter dä r en mantelflik fungerar som
igenkä nningstecken (David och Saul, 1 Sam. 24) eller fö rmedlare av gudomlig kraft
(Jesus och en sjuk kvinna, Matt. 9:20–22par.). I dikten ”Budbä rarna” (1989, s. 47) anvä nds ordet ”eldflik”: ”Jag så g dem ofta som barn / på lå ngt hå ll kä nde man dem /
varnades av ett sus / nu fä rdas de kring fö rklä dda / vem vet med vilka bud / om de
å tminstone gav ett tecken / fä llde ett litet dun på gatan / eller lä t en eldflik glimta fram
/ så man visste gå ur vä gen.”
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i ”Så har jag vaknat” (1956). Marias position fö rä ndras. Hon har suttit stilla
och lä st, men ”tappar boken” i en nedå tgå ende rö relse; i diktens grafiska
form fö rs hon ut i den avskilda hö gra delen, till samma områ de som det
plö tsliga och mantelfliken. Hennes status fö rä ndras frå n subjekt till objekt
ä nda till utplå ning nä r hon till sist blir passivt ”ryckt hä n” och ”fö rtä rd”.759
Bebå delsen gestaltas alltså i ”AÄ ngeln” som hä nryckning, bortfö rande, en
plö tslig och omvä lvande hä ndelse som i slutraden likstä lls med fö rintelse:
Maria blir inget annat ä n ”fö rtä rd” av lå gan.760 Likheten med den slukande
elden i ”Pingstlå ga” ä r tydlig. Dessutom sammanfattas eldslå gans agerande i ”AÄ ngeln” i ordet ”befallning”, vilket ö kar likheterna med den imperativt talande eldslå gan i ”Pingstlå ga”.
I ekfrasens perspektiv stå r diktens berä ttare, det uttalande jaget, utanfö r bilden, betraktande, beskrivande och tolkande. Skeendet gä ller inte
jaget direkt, men tolkningen av situationen ä r engagerad och personlig.
Dä r ”Pingstlå ga” kan ses som en uppgö relse med en på trä ngande gudsrepresentation kan ”AÄ ngeln” ses som en konstruktion av ett slags distanserad fascination.
I den senare ”Pingstresa” (1989) ä r avstå ndet mellan det uttalande jaget och lå gan ä nnu stö rre.761 Jaget befinner sig inne i en buss som bara ”rusade fö rbi” nå got som hä nde utomhus och i fö rfluten tid. Skeendet ä r (eller
var) gå tfullt, bå de ”ljudlö st” och osett av alla andra, men det fö rbinds med
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Ordet ’hä nryckning’ och dess avledningar anvä nds också i positiv bemä rkelse i von
Schoultz produktion. Se t.ex. von Schoultz 1973, s. 16, ett fotografi av en mycket liten
Ansa: ”Man ser bara stora systers arm och handen som hå ller om Ansas att hon inte
ska ramla rakt in i rosenbusken, Ansa lutar sig fram så att kolten faller ner ö ver tå rna,
hon luktar på en blomma. Hon ä r så hä nryckt, just det, ryckt hä n, att hon inte hinner
sopa undan hå ret som slä nger ner och skymmer sikten. Munnen ä r halvö ppen, det hä r
ä r Ansa nä r hon glö mmer att hon finns.”
Se vidare von Schoultz 1992, s. 120, om julkrubban i Madonna del Sasso: ”Och ö ver
Betlehems torn och tinnar vad jag bä st skulle minnas: ä nglarna som kretsade i zenit,
runt, runt, i ett slags mild och evig hä nryckning.”
I Isenheimsviten fö ljs dikten ”AÄ ngeln” av ”Julkonserten” (1986, s. 55), dä r ”De två
stora ä nglarna i trion / spelar i sin rosafä rgade extas / gamba och violin.” (Rad 3–5a.)
Att vara sjä lvfö rglö mmande hä nryckt eller i extas fö rbinds i dessa texter varken
med eld, smä rta eller yttre ö vermakt. Tvä rtom fö rbinds upplevelserna med fysiskt systerligt beskydd och rosendoft (1973), mildhet (1992) och rosa fä rg (1986; i må lningen
ä r den ena spelande ä ngeln klä dd i en rosa drä kt).
Jfr ä ldre kyrklig tradition, dä r busken som brinner utan att fö rtä ras (2 Mos. 3:2) ses
som ett fö rebud om och en symbol fö r Marias paradoxalt bestå ende jungfrulighet. Paavali 1982, s. 80–81; Seppä lä S. 2010, s. 132–133.
”Pingstresa” (1989, s. 39): ”Pingst, syrenerna slog ut / hä ggarna ö verbjö d varandra /
bussen rusade, moln av doft / vå rså dd och mä tta gå rdar / pingst, grö n brå dska ö verallt
/ bussen rusade fö rbi / plö tsligt ett ensamt hus / svept i en enda lå ga / ett
ensamt hus som stod och brann / ljudlö st, svept i en lå ga. / Stanna! Vä nta! Ingen
så g. /
Pingst, hä nryckning ö verallt.”
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en allomfattande ”hä nryckning”.762 Bilden ä r helt annorlunda, lä tt och ljus,
i jä mfö relse med andra skildringar av brinnande hus i von Schoultz produktion.763 Kanske kan man i jagets reaktion i ”Pingstresa” se en likhet
med Moses fascination infö r den brinnande busken som liksom huset ”stod och brann” utan att fö rtä ras? I dikten glider ö gonblicket snabbt
fö rbi, jaget fö rs vidare, kvar blir minnet, hä pnaden och gå tan.
Granskningen av eldens funktioner med utgå ngspunkt i dikten ”Pingstlå ga” i intertextuell och kontextuell belysning har visat hur
må ngdimensionell eldmetaforiken ä r i dikten. Vidare har den fö rtydligat
den negativt laddade ambivalensen som eldslå gan utrustas med i sin relation till hjä rtat – centrum fö r mä nniskans identitet och vilja.
En annorlunda funktion fö r den fö rtä rande elden fö rmedlas genom legenderna om Få gel Fenix, bekant frå n mytologi och skö nlitteratur.764 Få gel
Fenix fö rbrinner frivilligt i eld fö r att å teruppstå ur askan. Dä rfö r har den
också anvä nts som en symbol fö r odö dlighet och fö r Kristus som uppstå r
frå n de dö da. Eldslå gan i dikten ”Pingstlå ga” utfä rdar lö ften om att nytt liv
ska fö lja om hjä rtat gå r med på att genomgå eldprocessen, vilket kunde
fö rbindas med legendmaterialet. Men i så fall mö ts också den processen
av hjä rtats motstå nd.
Ett mö te mellan en brinnande lå ga och ett taktilt kä nnande hjä rta ges
en ny gestaltning i den sena dikten ”Jag må ste stanna upp” (1996). I fö ljande avsnitt presenterar jag den i dialog med ”Pingstlå ga”.

Svetslågan

I dikten ”Jag må ste stanna upp” (Molnskuggan 1996) drabbas hjä rtat ä nnu
en gå ng av en lå ga: ”en himmelsk svetslå ga / suger in sin glö d / i ett hjä rta
/ jag inte visste att jag hade.”765 Fö rnimmelsen fö ds av radions ”musik frå n
den gå ngen / gå ngen med mig och dig”. AÄ ven om upplevelsen ä r så hä ftig
att jaget ”må ste stanna upp” och inte kan andas, hö r den snarare ihop med
å teruppvä ckt liv (det å terupptä ckta hjä rtat) ä n med fö rintelse. Svetslå gan
ä r ”himmelsk”, men agerar inne i hjä rtat. Den glö der hett, men hotar inte
att brä nna upp nå gonting. Eldmetaforiken anvä nds inte fö r att gestalta hot
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Ordet ’hä nryckning’ kan ses som en hä nvisning till dikten ”Nattvardsbarnen” av Esaias
Tegné r (1782–1846), svensk skald, professor, biskop. Dikten inleds med orden ”Pingst,
hä nryckningens dag, var inne.” Tegné r 1975, s. 90–100; redaktö rernas kommentarer
s. 379, 400.
von Schoultz 1942, s. 119–121, Borgå brinner under vinterkriget; 1954, s. 11–12, Ansa
ser ett brinnande hus och har mardrö mmar efterå t.
Bachelard 1990, s. 29–64.
”Jag må ste stanna upp” (1996, s. 11): ”Jag stannar upp med brickan / musik ur den
gamla radion / musik frå n den gå ngen / gå ngen med mig och dig / jag må ste stanna
upp / jag kan inte andas / en himmelsk svetslå ga / suger in sin glö d / i ett hjä rta / jag
inte visste att jag hade.”
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och kamp, utan snarare fö r att ge en tillrä ckligt stark bild av ett fysiskt fö rnimbart minne av en mä nsklig relation. von Schoultz anvä nder sina bildsprå kliga element i olika sammanhang, inte alltid i samma roller och
funktioner. I denna dikt uppenbarar eldslå gan nå got nytt (eller glö mt) om
jaget, ”ett hjä rta jag inte visste att jag hade”. Jagpersonen blir alltså starkare medveten om sig sjä lv. Lå gan gö r hjä rtat tydligare i stä llet fö r att underkuva och uppsluka det. Hjä rtat betraktas av hä vd som sä te fö r kä nslan
och kä rleken, och som centrum fö r personligheten. Sä ger den hä r texten
nå got om jagets relation till Gud? Jaget ä r bå de uttalande och uttalat, och
intar hela det verbala utrymmet – lå gan ä r stum; med verbet ”suger” antyds en mun, fysiskt och taktilt aktiv liksom den slickande pingstlå gan. En
antydan om en gudomlig dimension ges i ordet ”himmelsk”. Kanske kan
man i uttrycket ”en himmelsk svetslå ga” se en blinkning till dikten och titeln ”Pingstlå ga”?766 Som det har framgå tt i andra avsnitt innehå ller diktsamlingen Molnskuggan dikter som kan ses som repliker till ä ldre dikter. I
dikten ”Jag må ste stanna upp” erfar jaget en ”svetslå ga” i stä llet fö r pingstlå gan, fö rnimmelsen anknyts inte till en namngiven kristen hö gtid utan till
ett anonymt vardagsö gonblick, och lå gan ä r ”himmelsk” men hemmahö rande i jordiskt kroppsarbete. Hettan och det vita har lå gorna gemensamt,
men svetsning anvä nds fö r att genom nedsmä ltning foga ihop metalldelar,
inte fö r att brä nna bort slagg eller brä nna upp nå got helt och hå llet. I stä llet fö r ett bibliskt alluderande språ k anvä nds vardagsmarkö rer
som ”brickan” och ”den gamla radion” fö r att formulera en ö gonblicksbild.
På grund av dessa gestaltningselement kunde man sä ga att lå gan degraderas genom att tas ner i det vardagliga – men som det tidigare har framgå tt
ifrå gasä tts en så dan rangordning i von Schoultz litterä ra produktion och
estetik. Det vardagliga ä r inte liktydigt med det mindre vä rda.
I bå de ”Pingstlå ga” och ”Jag må ste stanna upp” gestaltas det som hä nder i sjä len med hjä lp av det materiella, fysiska och taktila. Liksom i jä mfö relsen av dikterna ”Tag mot det” (1940) och ”Envis potatis” (1996; se
avsnittet ”Med kniven i handen”) visar den senare dikten en starkare konkretion, vardaglighet och ä ven avspä nd humor. Hjä rtats slutreplik, ”av jord
ä r jag kommen”, i den ä ldre dikten tycks verkligen besannas i helhetsgestaltningen av den sena ”Jag må ste stanna upp”.
Frå n ”Pingstlå ga” (1956) och ”Drö m” (1963) via dikterna ”AÄ ngeln”
(1986) och ”Pingstresa” (1989) till ”Jag må ste stanna upp” (1996) kan man
766

Ordet ’pingstlå ga’ kan få en annan belysning av att det innehå llsmä ssigt beslä ktade
ordet ’flamma’ kan anvä ndas fö r ’kä resta’ (liksom det finska ’helluntaiheila’, ’pingstflamma’). SAOL: ”2 ngns flamma, ngns kä resta”; SO: ”2 kvinna eller flicka som ä r fö remå l fö r (ngns) kä rlek vard.; ngt å ld.”; SAOB: ”Har frö ken ock en flamma haft, och tö rs
jag frå ga hvem? Topelius Ljungbl. 159 (1850, 1860)”; ”3] (i sht vard. o. skä mts.) person,
i sht kvinna, som ä r (l. varit) fö remå l fö r ngns kä rlek, kä resta; i sht i frå ga om ungdomligt svä rmeri.” https://svenska.se/tre/?sok=flamma&pz=1 26.4.2019.
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se en process dä r jaget upprä ttar distans i rum och tid till elden, och elden
hotar inte lä ngre jagets innersta existens – inte ens nä r den vä cker ett hettande minne till liv. I den postumt utgivna dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon”
(1997), som tas upp i nä sta kapitel, ä r ett element av eld centralt och positivt gestaltat, lokaliserat inne i jaget.
Genom granskningen av dikterna i detta avsnitt framstå r den fysiskt
taktila fö rnimmelsen ä n en gå ng som konstitutiv, bestå ende och till och
med tilltagande i gestaltningen av jaget. Ingen av de ovannä mnda dikterna
tar in ”Gud” eller ”gud” som explicit motpart. Dä remot kan en gudomlig
nä rvaro aktualiseras intertextuellt och kontextuellt. Gestaltningen av eldslå gan gå r frå n den starka, ambivalenta och hotfulla gudsrepresentationen
i ”Pingstlå ga” till det markerat mä nskliga men ä ndå tolkningsö ppna i ”Jag
må ste stanna upp”. Fö rblivande ä r det fysiskt taktila i eldens agerande och
i jagets fö rnimmelse av den. Vidare kan noteras, att elden karaktä riseras
av rö rlighet medan dess motpart framstä lls orö rlig: hjä rtat, lammet, Maria,
huset, och jaget som stannar upp.
Granskningen av dikten ”Pingstlå ga” visade att elden kan ha flera
funktioner: renande, samvetsanklagande, tä ndande, jagfö rintande och
fö rtä rande. Eftersom lå gan talar som en gudsrepresentant gä ller funktionerna också jagets relation till Gud. Hjä rtats vilja kan ses som en representation av jagets vilja, och det ä r den som utgö r det frä msta må let fö r lå gans
agerande. Nä r hjä rtat i dikten avvisar eldslå gans ansprå k fullfö ljs gestaltningen av hjä rtat som en kroppsligt taktil hand, vars små rö relser ä r enbart inneslutande. Hjä rtat skyddar sig genom att sluta sig, och genom att
vä gra fö rneka sin grundlä ggande samhö righet med jorden. Ett fysiskt kraftigare grepp och en annorlunda situation gestaltas i dikten ”Polstjä rnan”,
som utgö r startpunkt fö r fö ljande avsnitt.

Hålla fast, hålla sig kvar

Den fysiskt minimalt rö rliga positionen och handens omslutande grepp ä r
element som å terkommer i dikten ”Polstjä rnan” (De fyra flöjtspelarna
1975, s. 47).767 Diktjaget strä var efter att inte rubbas medan allt annat rö r
sig:
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Dikten stå r utan titel på boksidan, ett fö rfarande som anvä nds fö r en del dikter frå n
och med denna samling (samt fö r tankadikterna som fyller Terrassen 1959). Av praktiska skä l och i enlighet med innehå llsfö rteckningen i De fyra flöjtspelarna vä ljer jag
hä r att benä mna dikten ”Polstjä rnan” efter dess inledningsord. I innehå llsfö rteckningen till urvalet Den heliga oron 1997, s. 307, anges hela inledningsraden som titel.
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1
5
10

Polstjä rnan klä nger sig i universum
vid sig sjä lv
hur jorden ä n vä nder sig
hur stjä rnorna fö rvirras
polstjä rnan stå r vid sin orubblighet
så gö r ä ven jag:
om jag stä ndigt hå ller min kurs
naglad vid det enda jag vet
det yttersta och enda jag vet
då kan jag vä xla ö gonkast med gud.

Liksom i flera andra texter i De fyra flöjtspelarna och senare diktsamlingar
anvä nds skiljetecken mycket sparsamt. Grä nserna mellan satserna i denna
dikt markeras i stä llet genom de pauser som faller in i den naturligt varierade talsprå kliga rytmen. En sats fyller en rad, utom i de två fö rsta raderna,
dä r textens enda ö verklivning framhä ver att ”Polstjä rnan klä nger sig” fast
endast ”vid sig sjä lv”, med de tre sista orden ensamma – fö r sig sjä lva – på
en avskild rad. Den indragna vä nstermarginalen ger betoning å t den andra,
sjä tte och sista raden och fö rstä rker anknytningen mellan ”Polstjä rnan”
och jaget. Ett rytmiskt mö nster med tre accenter per rad dominerar. Avvikelser utgö rs av rad 2 med det betonade ”sjä lv” (en accent) och rad 3-4,
dä r jordens och stjä rnornas rö relser få r bara två accenter per rad (som om
de hade fä rre fä stpunkter ä n den konstanta polstjä rnan). Slutradens accenter kan placeras på olika sä tt i de inledande orden ”då kan jag”, vilket
kan ses som en ytterligare betoning av hur den eftersträ vade balansen
och ’kursen’ krä ver en stä ndig finjustering av tyngdpunkten. Det inledande ordet och diktens fö rsta subjekt, ”Polstjä rnan”, har en tydlig accent
på fö rsta stavelsen och ytterligare tyngd genom de två lå nga vokalerna (o,
ä ). Rytmen i ordet ”polstjä rnan” genljuder i de verb som anvä nds om
den, ”klä nger sig” (rad 1) och ”stå r vid sin” (rad 5), och ä ven i andra ordkombinationer.768 Hä rigenom befä sts polstjä rnans status som tongivande
subjekt fö r bå de dikten och diktjaget. Starka accenter faller på slutorden i
de indragna raderna, ”sjä lv”, ”jag” och ”gud”. En stark fö rbindelse upprä ttas på detta sä tt mellan diktens jag, polstjä rnan och gud.
Polstjä rnan fungerar som en fö rebild fö r jaget, som fö rser den med eftertraktade egenskaper och fö rmå gor. Den ä r sig sjä lv, orubblig, trots omgivande fö rä nderlighet och fö rvirring. 769 Polstjä rnan ä r ett hö gt belä get
element. Den blir ä nnu starkare av att den inte ä r vilken stjä rna som helst
– nå gon av dem som kan ”fö rvirras” – utan den som man tar ut riktningen
768
769

Ett mö nster med en lä ngre, betonad stavelse fö ljd av två obetonade å terkommer
i ”vä nder sig”, ”hå ller min”, ”naglad vid”, ”yttersta”, ”då kan jag”, ”ö gonkast”.
Att stjä rnorna faller ä r i Mark. 13, Matt. 24, Upp. 6 ett tecken på totalt kaos; i Judas brev,
v. 13, liknas vilseledande mä nniskor vid ”irrande stjä rnor”.
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efter.770 Formuleringen att den ”klä nger sig” anger en aktiv ansträ ngning,
nå got som senare i texten tillskrivs jaget (rad 7-9). Jagets aktivitet fä rgar
karaktä riseringen av polstjä rnan, som i sin tur betraktas som en fö rebild
fö r jaget. Så som polstjä rnan gö r, ”så gö r ä ven jag”. Fortsä ttningen ä r emellertid villkorlig, ”om” – ”då ” (inte ”nä r – då ” eller ”eftersom – så ”). På så sä tt
bibehå lls risken att jaget kan vika av frå n sin kurs, och ansträ ngningen i
projektet fortgå r. Uttrycken ”klä nger sig” och ”naglad” signalerar att strä van att hå lla kursen fordrar krafter, uthå llighet och smä rttå lighet. Ordet ”naglad” (verbet ’nagla’, spika fast) anvä nds i kristen tradition frä mst i
ä ldre texter som berö r Jesu korsfä stelse. Mot den bakgrunden framstå r
tydligt det svå ra och smä rtsamma men också det ofrå nkomliga i diktjagets
strä van att hå lla sig till ”det enda jag vet”. Strä van ä r så obeveklig att jaget
infö r detta verb skiftar roll frå n aktivt subjekt (som ”gö r” som polstjä rnan
och ”hå ller” kursen) till passivt objekt. Det ä r inte jagmä nniskan som hå ller fast vid det hon ”vet”, utan hon hå lls fast vid det, ”naglad”.771 En ytterligare fö rstä rkning kommer genom upprepningen, ”det enda jag vet / det
yttersta och enda jag vet”. Uttrycken korresponderar med polstjä rnans
agerande nä r den ”klä nger sig [...] vid sig sjä lv”. Den yttersta hå llpunkten
finns innerst i jagets centrum.
Det som jaget ”vet” kan hö ra ihop med strä van att vara sann, att vara
trogen sig sjä lv, vilket utgö r ett centralt tema i von Schoultz fö rfattarskap.
I den tidigare nä mnda dikten ”Huset”, som ä r placerad separat som inledning till boken Allt sker nu, fö rmedlas en strä van efter sanning som fö rutsä tter personlig och strä ng avgrä nsning till ”det jag kan” och ”det jag
vet”.772 Att endast ge uttryck fö r det som man sjä lv kä nner till och kan stå
fö r ä r ett framträ dande ideal i den litterä ra modernismen. I denna hå llning
ingå r ä ven en strä van efter intellektuell ä rlighet, kanske rationalistiskt fä rgad, och en dä rmed fö rbunden strä van att inte svä va ut i spekulationer och
floskler, ord som saknar tä ckning i den egna erfarenheten. Hä r kan nä mnas att von Schoultz medverkade i en festskrift till den svenska filosofen
770
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Jfr dikten ”Den dö ende” (von Schoultz 1952, s. 18–19), dä r en gammal dö ende kvinna
ser må nens position som ett tecken på Guds allomfattande, uppehå llande omsorg: ”Så
lä nge hon orkade trevade hon på må nen / må nen som skakade av sig otå liga moln /
må nen som å ter och å ter mö tte hennes blick: / den som hå ller dig svä vande dä r uppe
/ han hå ller också mig, han fö r mig upprä tt; / och hennes gamla fingrar / darrade
varandra lugn. / […].” Med verben ’svä va’ och ’darra’ fö rmedlas dock en osä ker rö rlighet fö r så vä l må nen som kvinnan.
Jfr Matt. 2:1–12, berä ttelsen om de ”vise mä n” som ledda av stjä rnan nå r barnet i Betlehem. Liksom jaget i ”Polstjä rnan” hå ller de kursen efter stjä rnan, men den gestaltas
visuellt i evangeliet. Det kraftigt taktila i jagets situation i dikten framträ der mycket
tydligt i jä mfö relsen.
”Huset” (1952, s. 5–6), sista delen (rad 15–20): ”Hä r / vill jag bygga mitt hus / dä r var
stock ä r mä tt efter det jag kan / varken lä ngre eller tyngre ä n det jag vet / ett enkelt
hus efter enkla må tt: / en liten stuga av sanning.”
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Ingemar Hedenius, kä nd fö r sin kritik av kristendomen och kyrkan. 773
Hennes bidrag utgö rs av en version av den andra delen i diktsviten ”Gryning” (1968, s. 108). Sö kandet efter sanning ä r ett genomgå ende tema i
sviten.
Orubbligheter

Den dubbla betoningen av det ”enda jag vet” kunde uppfattas som ett citat
frå n den kä nda andliga så ng som benä mns ”Det enda jag vet” (efter refrä ngen) eller ”Det enda som bä r” (inledningsorden).774 Det som lyfts fram
i så ngen ä r ”Guds nå d” och ”Kristi blod”, det enda nö dvä ndiga och det enda
tillrä ckliga fö r att så ngens ”jag” ska bli frä lst. Mot en så dan textbakgrund
framträ der diktjaget i ”Polstjä rnan” mycket ensamt. Vad vetandet omfattar
utsä gs inte, bara att det ä r ett ”enda”. Nä rmare ä n ”Guds nå d och hans
barmhä rtighet”, och mycket nä rmare ä n ”Kristi kors och blodets sä kra
grund”, framstå r det egna jaget med den egna sanningen, stä ndigt sö kt i
obeveklig ä rlighet. Eller bildar allusionsmö jligheten en ö ppning mot en
vetskap om nå d?775 Strä van efter personlig sanning kunde liknas vid strä van efter hjä rtats renhet som ä r nö dvä ndig fö r att ”se Gud”: ”Saliga ä ro de
renhjä rtade, ty de skola se Gud”.776 Men i ”Polstjä rnan” ä r seendet begrä nsat till enbart snabba ”ö gonkast med gud”. Nä rmare ä n så ngens vä ckelsekristna frä lsningsvisshet ter sig de strä nga maningarna till vaksamhet i
psalmen ”Gå varsamt min kristen”.777 AÄ ven om nå den skulle finnas, ä r den
i diktens perspektiv ytterligt svå rtillgä nglig och stä ndigt mö jlig att fö rlora.
I ”Polstjä rnan” gestaltas en balans som – om ä n i behov av stä ndig uppmä rksamhet – ä r avsevä rt sä krare ä n i den tidigare ”Bouppteckning” II
773
774

775
776
777

Henschen-Dahlquist (red.) 1968, s. 271.
”Det enda som bä r nä r allting annat vacklar, Det ä r Guds nå d och hans barmhä rtighet.
All jordisk berö mmelse och glans den slocknar, Nä r sist jag stå r hos Gud i hä rlighet. /
Kö r: Det enda jag vet, Det ä r att nå den rä cker, Att Kristi blod Min synd, min skuld betä cker. Det enda jag har att lita till en gå ng, Det ä r Guds nå d, Guds grä nslö sa nå d. //
2. Det enda som stå r igenom alla tider, AÄ r Kristi kors och blodets sä kra grund. Ty allt
vad jag byggt av hö och strå det faller, Det varar blott en kort och flyktig stund. // 3.
Det enda jag har infö r den vita tronen, Det ä r en frä lsad sjä l, halleluja! Och detta ä r nog,
ty all min synd blev sonad, Nä r Jesus dog fö r mig på Golgata.”
Så ngen finns bl.a. i Frälsningsarméns sångbok 1990, nr 533. Text och musik av Lydia
Lithell 1956 (1909–1957, svensk baptistisk fö rsamlingsmusiker).
Jfr slutraderna i dikten ”Det svå raste” I (1940): ”[…] / Fö r att jag vet att ingen vet / kan
jag tro.”
Matt. 5:8.
Psb 1886, nr 314, ”Gå varsamt min kristen”; Psb 1943, nr 407; ASPs 1925 nr 223, i strof
5: ”Ett steg blott på sidan dig bringar i nö d”; bö rjan av strof 7: ”Bekymmer hav stä ds
om din dyrbara sjä l Och skaffa med fruktan ditt eviga vä l”. (Psb 1986, nr 410: text Olof
Kolmodin 1742.)
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(1949).778 I den dikten riktas jagets blick inte vertikalt uppå t mot stjä rnorna utan horisontalt ”tillbaka”, och implicit nerå t i liknelsen med katten
på isen. Jagets situation prä glas av osä kerhet om den egna identiteten och
integriteten, ”mitt jag”, och detta gestaltas fysiskt i ofrivillig rö relse och
fruktlö sa fö rsö k att ”haka fast” vid nå got. Med verbuttrycket ’haka fast’ antyds en avgrä nsad och fysisk fä stpunkt, vilket å terkommer i slutradens
bild av katten med ”utspä rrade klor”. Osä kerheten liknar fö rvirringen i
rymden med de svä ngande himlakropparna i ”Polstjä rnan”, men ä r stö rre
och också skrä mmande eftersom jaget inte få r fä ste nå gonstans. Bilden fö r
jaget blir i detta sammanhang den hjä lplö sa och skrä mda katten med klor
som ä r fö r klena på den hala isen. Det vassa men hjä lplö sa i kattens klor
få r en motsvarighet i det vassa men fasthå llande i de implicita spikarna
som naglar fast jaget i ”Polstjä rnan”. I stä llet fö r ett diktjag som ”aldrig har
[jag] vetat var mitt jag stå r att finna” talar i den ett jag som kä mpar fö r att
bevara ”det yttersta och enda” som detta jag ”vet”.
Det uttalande jaget i ”Polstjä rnan” talar med uppriktigt allvar, och det
uttalade jaget sammankopplas med ett extremt hö gt belä get element.
I ”Nordpricken” (1986) ä r tonen humoristisk, och ett stadigt fä ste fö rlä ggs
till bottnen under vattenytan.779 Enligt det uttalande och tolkande diktjaget ä r det som syns ovanfö r vattenytan inte hela sanningen. Det vä sentliga
ä r det som inte syns.780 En liknande yttre fö ljsamhet i medvetenhet om en
egen, motsatt sanning framträ der också i ”Fredrika” II (1994, s. 54).781
I ”AÅ kallan” (1994, s. 27) å terkommer bå de halka och orubblighet: ”Jag
halkar på lö ften / som glider undan / snubblar på tvetal / sikten rubbad /
jag sö ker ting / som inget kan rubba / jag å kallar triangeln / cirkeln och
kvadraten.” Det som kan rä dda jaget frå n det tvetydiga och undanglidande
ä r de fundamentala geometriska formerna. Visserligen kunde de kanske
tolkas symboliskt, men fö rst och frä mst kan de ses som representanter fö r
778

779

780
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”Bouppteckning” II (1949, s. 52–53): ”Oavlå tligt sö ker jag nå got att haka mig fast vid,
/ nå got att likna, nå got som nå nstans funnits, / aldrig har jag haft fö rtroende till mitt
jag / och aldrig har jag vetat var mitt jag stå r att finna. / Oavlå tligt, medan jag drivs
mot det ensamma / tigger jag, tigger och lå ter mig motsträ vigt fö ras, / stirrar tillbaka
mot dem som hå ller ihop / och vill inte hö ra sö k sjä lv och gö r dig ett eget. / Jag ä r bara
rä dd rä dd / och vet inte var jag skall sä tta ner foten / och min vä g ä r ingenting annat
ä n ett motstå nd: / en katt som skrinner på hal is med utspä rrade klor.”
”Nordpricken” (1986, s. 17): ”Nordpricken ligger på sned i sundet, lutar / […] / nordpricken latas och leker / […] / slä par med, på sned å t det andra hå llet. / OÖverlö pare,
sä ger vi, hå ller med alla! / […] / Nej, ingen fara fö r pricken, den bara forskar / i strö mmar och vindar, den bara lå tsas lyda / stå ngen ä r stadigt fä st vid tyngden på bottnen.”
Fö rankring i bottnen och vä xling ovanfö r ytan gestaltas också med en blandning av
allvar och besk humor i ”Vassrugg” (1956, s. 24-25): ”[…] vassruggen stod trygg / på
eviga rö tter. // Blå ste frå n ö st / strä ckte den tusen armar mot vä st / hö vligt sissande,
/ blå ste frå n vä st / vä nde den genast sina tusen armar. […] okuvat rike, / borrat i bittra
dyn / ruvade ruggen / på eviga rö tter. ”
”Fredrika” I, II (1994, s. 53–54). Fö r en utfö rlig analys av sviten, se Mö ller-Sibelius
2007, s. 288–296, 330.
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sig sjä lva (”ting”) i sin funktion som grundformer i tillvaron, i formskapande och varseblivning. De stå r fö r motsatserna till det som jaget ”halkar
på ”, verbala fö reteelser i undanglidande ”lö ften”, tvetydighet, otydlighet
och fö rskjutna perspektiv. Det verbalt uttalade (det hö rda eller lä sta
språ kliga uttrycket) stå r i ”AÅ kallan” fö r det som fysiskt inte hå lls på plats
och dä rfö r ä r opå litligt. Det som inte kan rubbas fö reträ ds av tysta, konkreta former i visuell och potentiellt taktil varseblivning.
Liksom i flera andra dikter av von Schoultz stä lls titeln ”AÅ kallan” och
resten av dikten i ett spä nningsfö rhå llande till varandra. Titeln anknyter
till religiö st språ k och kristen tradition dä r man å kallar Gud fö r att få hjä lp
i nö den.782 Fortsä ttningen med halkandet och sö kandet efter nå got orubbligt ö ppnar fö r associationer till relativt bekanta bibeltexter som framhå ller att man kan lita på Gud fastä n allt annat skulle stö rta omkull, ”om ä n
bergen vika bort och hö jderna vackla, så skall min nå d icke vika ifrå n dig
och mitt fridsfö rbund icke vackla, sä ger Herren, din fö rbarmare.”783 Mot
en så dan bakgrund blir spä nningen mellan titeln och textens å kallan starkare. Diktens jag sö ker inte fast mark, klar sikt och orubblighet i en uttalad
gudsrelation, utan i ”ting” som ä r rationella och mä tbara. Guds lö fte om en
fö rblivande nå d och ett orubbligt fridsfö rbund kan dä rmed hö ra till
de ”lö ften / som glider undan”.
Processen att bli allt mera sig sjä lv gestaltas kontinuerligt i fö rfattarskapet. I en kort dikt i den sista diktsamlingen Molnskuggan (1996) anvä nds taktilt konnoterade uttryck fö r rö relse och befintlighet samt det
må ngfaldigt visuella verbet ’se’ fö r jagets sö kande efter ett nytt perspektiv
på sig sjä lv och sitt vetande: ”Frå n det jag vet och visste / drar jag mig
bakå t / frå n det jag minns / jag sö ker en plats / dä r jag ser bä ttre.”784 I
jä mfö relse med jaget i ”Polstjä rnan” framträ der hä r ett jag som lä mnar tidigare vetskap och minne fö r att se klarare. Jaget ”drar [sig] bakå t”, men
stiger samtidigt fram i texten som ett tydligt subjekt, uttalat nä rvarande
på varje rad i den minimala texten.
Utbyta blickar

Om diktens jagmä nniska i ”Polstjä rnan” hå ller sin kurs, kan hon byta
blickar ”med gud”. I De fyra flöjtspelarna anvä nds ordet ”gud” endast hä r.
782

783
784

Se t.ex. Ps. 50:15, ”Och å kalla mig i nö den, så vill jag hjä lpa dig, och du skall prisa mig.”
Se vidare Fil. 4:6, ”Gö ren eder intet bekymmer, utan lå ten i allting edra ö nskningar
bliva kunniga infö r Gud genom å kallan och bö n med tacksä gelse.”
Jfr dikten ”Hå lan” (1963, s. 50–51): ”[…] / de å kallar djä vuln / och vå gar vä ldig
stä mma / […].” Verbet ’å kalla’ anknyts till nå got storvulet och fö rment kraftfullt.
Jes. 54:10. Texten hö r till de mera kä nda eftersom den ingå r i ett av alternativen fö r
avlö sning efter syndabekä nnelsen i den evangelisk-lutherska gudstjä nsten. Evangeliioch bönebok 1913/1932, s. 513–514; Kyrkohandbok 1973/1982, s. 415, 504, 513.
I artikeln ”Fö r att se bä ttre”, Envall 2021, behandlar jag dikten mera utfö rligt.
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Det kan stå fö r det hö gsta, det absoluta, ett inre konstnä rligt och etiskt
samvete och liknande instanser, utan att ”Gud” i kristen eller annan religiö s tradition behö ver uteslutas.
De fysiska uttrycken fö r strä van att vara sig sjä lv (klä nga sig, stå , hå lla
sin kurs, vara fastnaglad) skapar en bild av en mä nsklig gestalt som snabbt
vä nder blicken frå n det som upptar uppmä rksamheten. Koncentrationen
ä r visuell (att hå lla kursen) och taktil (det klä ngande, det naglade). Att
kunna ”vä xla ö gonkast med gud” signalerar att avstå ndet inte ä r oö verkomligt, diktens jag och diktens gud befinner sig inom synhå ll fö r varandra.
Kontakt och kommunikation ä r mö jliga. Fö rutsä ttningen fö r en så dan kontakt ä r att mä nniskan har kontakt med sitt eget centrum och likt polstjä rnan ”klä nger sig [...] vid sig sjä lv” utan att slä ppa ”det yttersta och enda
[hon] vet”. Om den egna identiteten ä r så vä l svå r att finna och upprä tthå lla
som nö dvä ndig fö r en kommunikation med ”gud”, få r den skarpa motsä ttningen mellan ”hjä rtat” och ”lå gan” i ”Pingstlå ga” ytterligare relevans. Om
jaget ger efter fö r ett religiö st betingat krav på att ge upp den egna viljan
om så bara i en enskild handling, finns det en risk att kraven sprider sig
och hotar jagets hela existens. Och utan ett jag, ingen relation till ”gud”.
I ”Polstjä rnan” etableras ett starkt jag som ä r samtidigt uttalande och
uttalat, fokuserande, tolkande och agerande. De grammatiska subjekten
utgö rs i de fem fö rsta raderna av ting i tredje person – polstjä rnan, jorden,
stjä rnorna. Frå n och med analogin mellan polstjä rnan och jaget i rad 6
framträ der enbart ”jag” som subjekt, och på varje rad.
Den mö jliga gudskontakten i dikten fö rverkligas utan ord, enbart med
blickarnas mö te. Formuleringen ö ppnar fö r associationer till olika former
av bö n praktiserade i ett aktivt vardagsliv. I ett på gå ende flö de av sysselsä ttning och arbete bibehå ller mä nniskan en medvetenhet om Guds nä rvaro, och kan då och då aktivera denna medvetenhet i en suck, en tanke
eller ett ord som riktas till Gud. AÄ ven på detta områ de framträ der Fé nelons
rå d fö r det andliga livet.785 I hans vokabulä r å terkommer uttryck fö r mä nniskans inre (hjä rtat, sjä len) och blicken: Under yttre sysslor ska mä nniskan kontinuerligt umgå s med Gud i sitt inre och rikta sin (inre) blick mot
Gud. Formuleringarna kan å terfö ras på bibliska texter och en bred kristen
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Se t.ex. Fé nelon 1873, s. 76–82 (”IX De la pré sence de Dieu”), s. 94–95 (”XII Sur l’abandon à Dieu”), s. 96–101 (”XIII De l’emploi du temps”), s. 103–105 (”XIV De mé nagement du temps”), s. 153, 164; 1881, s. 51–52 om att under dagens sysslor hå lla sjä len
samlad och hjä rtat inriktat mot Gud och ”hafwa en allmä n inre hä nsyn till Gud (vue de
Dieu)”, s. 77–80, s. 79: ”Lå tom oss wä nja oss wid att å terkalla oss till oss sjä lva under
dagens lopp och under sysslorna genom ett enfaldigt uppblickande till Gud.”. Se vidare
s. 97–99 om att ta vara på varje ö gonblick fö r att upplyfta sitt hjä rta till Gud, t.ex. medan man må ste lyssna på tomt prat eller vä nta, s. 115 om att behå lla ”en allmä n anblick
af Gud” ä ven under samtal med andra.
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tradition.786 Uppmaningar till oupphö rlig bö n å terkommer i de nytestamentliga breven.787 I kristen tradition har man sö kt olika sä tt att fö rverkliga dem. Blickens bö n hö r naturligt nog ä ven samman med bildframstä llningar, starkast representerade av ikontraditionen. Ett utvä xlat ”ö gonkast”
kan vara ordlö st, liksom nä r mä nniskors blickar mö ts. I kontakten blir
mä nniskan medveten om så vä l Guds som sin egen nä rvaro.
I ”Polstjä rnan” ä r ’ö gonkasten’ mö jliga – snabba, korta, tillfä lliga – enbart om jaget hå lls i sig sjä lvt. Blicken kan inte hela tiden vara vä nd mot
Gud, eftersom den behö vs fö r att ’hå lla kursen’. Det som krä ver stä ndig beredskap ä r det oavlå tliga fasthå llandet. Det ä r inte frå ga om att så att sä ga
se mot Gud fö r att hå llas i rä tt kurs, utan om att envetet hå lla sin kurs fö r
att i nå gra ö gonblick, nä r allt ä r i balans, kunna titta å t Guds hå ll och mö tas
av motpartens blick. Dä rfö r kunde man sä ga att dikten vä nder på den prioritering som fö resprå kas av Fé nelon och må nga andra (att bevara gudskontakten medan man sysslar med annat), och gestaltar gudskontakten
som sekundä r, en biprodukt av jagets strä van efter identitet, integritet och
personlig sanning. Men jag vill också fö reslå en ytterligare nyansering,
nä mligen att denna strä van ä r oundgä nglig fö r att gudskontakten ö verhuvudtaget ska fö rverkligas. OÖ gonblicken av gudskontakt legitimerar jagets
strä van och bekrä ftar att riktningen just då /nu ä r den riktiga, balansen
optimal och den personliga sanningen giltig.
En hå llning av stä ndig beredskap fö r nå got annat och viktigare ä n det
ordinä rt på gå ende gestaltas i dikterna ”Barnen” och ”Nä rvaron”, som
nä mndes tidigare.788 Attityden i den sistnä mnda dikten fö rbinds i en artikel av Inga-Britt Wik med ett i von Schoultz fö rfattarskap genomgå ende
stä ndigt lyssnande ”inå t, mot den inre rö sten eller de inre rö sterna, mot
den osynliga vä rld dä r vå ra etiska ö vervä ganden sker”.789 Ett sö kande inå t
gestaltas i den dikt som i Nätet ä r placerad mellan ”Pingstlå ga” och ”Så har

786
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Se t.ex. Matt. 6:6 ”nä r du vill bedja, gå då in i din kammare och stä ng igen din dö rr och
bed till din Fader i det fö rdolda”; Ps. 25:15a ”Mina ö gon se alltid till Herren”; Ps 123:1–
2 ”Jag lyfter mina ö gon upp till dig, du som bor i himmelen. Ja, så som tjä nares ö gon
skå da på deras herres hand, så som en tjä narinnas ö gon på hennes frus hand, så skå da
vå ra ö gon upp till Herren, vå r Gud, till dess han varder oss nå dig.”
Se t.ex. Ef. 6:18 ”Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden
och fördenskull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga”; 1 Tess.
5:17 ”Bedjen oavlåtligen.”
Se not 708.
Wik utgå r frå n dikten ”Nä rvaron” och lyfter fram tonvikten på mä nniskors inre ö vervä ganden som ett framträ dande drag i von Schoultz noveller. Wik 1996. Den avgö rande betydelse som tillmä ts lyssnandet inå t kan fö rbindas med den samvetsrannsakan som i von Schoultz reflektioner och litterä ra bearbetning få r en vittfö rgrenad betydelse.
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jag vaknat”, och som bä r titeln ”Inå t”.790 Intressant i detta sammanhang ä r
att diktjaget i riktningen mot sitt eget inre anropar ett ”du”. Tilltalsformen
kan kä nnas igen som bö n, och duet fö rses med epitet och kapacitet som
tillskrivs Gud i kristen tradition: upprä tthå llande, outgrundlig, nå dig, fö rvandlande. I de tre raderna som inleds med ”du” i bö rjan av dikten (rad 24) tas ett allomfattande perspektiv in, frå n jagets kropp, dä r duet agerar
taktilt och med vatten (”fuktar min tunga”), till stjä rnhimlen. I mö dan med
sin uppgift att ge en ”gå va” vä nder sig jaget till ett gudomligt karaktä riserat du som samtidigt ä r outgrundligt och fysiskt fö rnimbart i sitt handlande. Det ä r ett seende och agerande du med tillgå ng till alla dimensioner,
hö gt och lå gt, innanfö r och utanfö r jaget. Duet har makt att upprä tthå lla
och fö rnya livsfunktioner, och makt att fö rvandla det torftiga till rikedom.
Infö r detta mä ktiga, outgrundliga men positivt gestaltade du formuleras
jagets position som beroende och mottagande. Mot bakgrund av en må ngfacetterad biblisk intertextualitet som jag hä r endast hä nvisar till utan
nä rmare diskussion kan man sä ga att diktens jag och du fö renas i den utgivande handlingen, att ge sin gå va av ”brö d” och ”vin” till dem som inget
har. 791 Tillit och samstä mmighet utmä rker jagets relation till denna gudomligt karaktä riserade men aldrig namngivna motpart, mö jlig att anropa
innerst i jaget.

5b. Släppa taget

I granskningen av dikterna ”Pingstlå ga” och ”Polstjä rnan”, centrala i det
fö regå ende kapitlet, framträ dde fysiskt och taktilt gestaltade bilder av diktjag som bevarar sitt liv genom att hå lla fast. Hjä rtat i ”Pingstlå ga” (1956)
vä grar fö lja eldslå gans uppmaning att slä ppa sitt grepp och sluter sig som
en hand omkring sitt eget, och diktjaget hå ller fast och hå lls kvar vid sig
sjä lvt i ”Polstjä rnan” (1975). I detta kapitel aviserar rubriken ”Slä ppa taget”
att det nu ska handla om nå got som verkar vara raka motsatsen i jagets
strä van att bevara sitt liv, sin identitet och sin integritet. Vad hä nder nä r
790
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”Inå t” (1956, s. 64): ”Inå t besvä r jag, inå t: / du som fuktar min tunga med fö rnyelse /
du som fyller min natt med stjä rnbilder / du upprä tthå llare du outgrundlige / – fö rtrö ttas icke: // du ser vad som ges mig att dricka: / fö rvandla vattnet till vin! / Du ser
vad som ges mig till fö da: / fö rvandla det till brö d! // Inå t besvä r jag, inå t: / var mig
nå dig: / det torftiga vatten jag bjuder, / fö rvandla det till vin! / Den fattiga gå va jag
mä ktar, / fö rvandla den till brö d!”
Joh. 2:1–11 (Jesus fö rvandlar vatten till vin vid brö llopet i Kana); 6:51 (”Jag ä r det levande brö det”); Matt. 14:13-21par. (bespisningsundret med fem brö d och två fiskar);
Matt. 26:26–29 (Jesus instiftar nattvarden); jfr Matt. 4:1–11 (Jesus frestas av djä vulen,
bl.a. att fö rvandla stenar till brö d), Matt. 7:7–11 om bö n, v. 9 ”vilken ä r den man bland
eder, som rä cker sin son en sten, nä r han beder om brö d […]?”
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diktjaget ger efter, och vilka roller tillskrivs en gudomlig motpart i ett så dant skeende? Dikten ”Psalm” ur diktsamlingen Sänk ditt ljus, utgiven å r
1963, ä r central i detta kapitel. Ett citat ur den, ”hand av sol”, bildar avhandlingens titel. I uttrycket mö ts de två element som jag har undersö kt i
de fö regå ende avsnitten, den kroppsligt taktila handen och den lysande
solen, slä kt med den brinnande elden. I anslutning till denna dikt berö rs
också dikterna ”En len jä ttehand” (1959) och ”Handen” (1975) samt två
dikter frå n 1960-talet vilka publicerades i den andra utgå van av samlingsvolymen Den heliga oron 2007, det vill sä ga ”Få gelhona” och ”Stjä rnfall”. Utblickar gö rs också till andra dikter. I diskussionen uppmä rksammar
jag sä rskilt få gel- och solmetaforiken, den taktila handen och den fallande
rö relsen. Via solmetaforiken å terkommer jag också till frå gan om en mö jlig
erotisk kvalitet i jagets relation till Gud.
Ytterligare behandlar jag dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997) med
dess sjunkande rö relse samt taktila och visuella gestaltningar av ljus. I det
sista avsnittet, ”Nå den ä r sval”, behandlar jag dikten ”Plagen” I (1989) med
utblickar till andra dikter så som ”Enkla ting”, ”Ensamt fö nster i maj” (bå da
1943), ”Samaritiskan” (1949) och ”Nattetid” (1975). Den taktila fö rnimmelsen omfattar i dessa dikter den mä nskliga kroppen som helhet.

Fågeln som störtade

Som det tidigare har framgå tt anvä nds motiv med få glar och vingar frekvent och varierat i von Schoultz texter. I dikten ”Psalm” (1963, s. 62)
skapas en bild av en få gel med ”rivna vingar” som varsamt hanteras av
en ”hand av sol”:
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PSALM
1
5

10

15

O hand av sol
som stryker rivna vingar
blodig nä bb
och dessa genomblå sta
mö rka brö stdun

hand av sol
stå still
mot vilsna ö gat
lys upp den flykt som var
och den som vä ntar

o lå t oss tro:
du vet, du vet
vinds ö vervå ld
du som tar mot oss
utbredd
dä r vi stö rtar.

Dikten få r tyngd av att den placeras sist i boken. Den har tagits med i alla
urvalsvolymer utom Klippbok. Titel och text motsvarar varandra ä ven om
det inte ä r frå ga om en psalm i konventionell mening.792 Tilltalet ä r inte
ironiskt utan uppriktigt och angelä get. AÄ ven om varken ”Gud” eller ”gud”
skrivs in i texten, framstå r den som en tydlig bö n riktad till diktens ”du”.
Titeln placerar in dikten i en kristen tradition. Med det inledande ”o” i tilltalet (”O hand” på rad 1 och ”o lå t oss”, rad 11) anknyts till språ kbruket i
ä ldre psalmer och bö ner. Karaktä ristiskt fö r traditionell psalmdiktning ä r
ä ven konstellationen av ett ”vi” som riktar sig till ett gudomligt ”du”.
Vad rytmen beträ ffar flyter dikten fram med fraser å tskilda av radslutspauser i en lugn och jä mn andning. Inne i lugnet varieras dock rytmiken i fraslä ngder och accenter. Ett jambiskt prä glat blankversmö nster med
fem accenter framträ der om raderna lä ses ihop, raderna 1–2, 4–5, 6–8, 9–
10, 14–16. Det interfolieras av fraser med en annan rytmik, rad 3, 11–13.
Genom att rytmen ä r gemensam fö rbinds uttrycket ”blodig nä bb” (rad 3)
med ”hand av sol” (rad 6; rad 1 utan upptaktens ’o’), vilket kan tolkas som
en fö rbindelse mellan diktens jagrepresenterande få gel och solhanden
som gudsrepresentant. Det svå rt skadade fö renas med det varsamt hanterande. AÄ ven de pauser som har byggts in i radsluten hejdar blankversens
jä mna framå tskridande. Så fö rverkligas vä djandet ”stå still” (rad 7) som
792

Hä r kan noteras, att ”Psalm” tonsattes fö r blandad kö r 1959 av Erik Bergman.
Parsons 1981, s. 275.
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hejdad rö relse och stillastå ende på det formella planet. De korta raderna
11–13 bildar var fö r sig separata fraser å tskilda av radslutspauser (fö rstä rkt av ett kolon på rad 11) som tar ner tempot, liksom kommatecknet
mellan det upprepade ”du vet” (rad 12). Uttrycket ”vinds ö vervå ld” betonas av sin stä llning som helrad, assonansen med -v- och en rytm som dels
(med två accenter) kunde lä sas parallell med de två fö regå ende raderna,
dels motverkar en så dan lä sning genom en bromsande konsonantrikedom.
En tydlig gemensam rytm kan urskiljas i raderna 1 och 11: ”O hand av sol
/ […] / o lå t oss tro / […]”. De fö rbinds ä ven med varandra genom tilltalet
inlett med ’o’ samt assonansen med detta lå nga ’o’ som å terkommer i ”sol”
och ”tro”. Med små variationer å terkommer en liknande rytm i rad 12 (hejdad av kommatecknets radbrytning) samt raderna 3 och 6 (utelä mnad
upptakt). Det hejdade rytmiska flö det i raderna 11–13 fö rstä rker det angelä gna i jagets vä djande tilltal av motparten. De rytmiska likheterna upprä ttar fö rbindelser mellan handen av sol och jagets ö nskan om tillit, och
mellan få geln och solhanden.
Vidare kan en gemensam rytm urskiljas fö r raderna 2 och 4, ä ven
skö njbar om raderna 7–8 respektive 14–15 lä ses ihop, samt varierad (fö rkortad) i rad 9. Strofernas slutrader tar likaså form i en gemensam rytm
(rad 5 och 16; rad 10 med upptakt). De lä ngsta raderna i den visuella utformningen på boksidan ä r de som innehå ller nå gon form av horisontal
rö relse, ”som stryker rivna vingar” (rad 2), ”och dessa genomblå sta” (rad
4), ”lys upp den flykt som var” (rad 9). I rytmiskt avseende fortsä tter rö relsen med fö ljande rad – blankversens femfotade rytm kan alltså ä ven
framträ da om rad 2–3 lä ses ihop. Med de två sista raderna (rad 14–16)
kombineras horisontalt och vertikalt: handen som ä r ”utbredd” anger i visuellt hä nseende en horisontal form, och stö rtandet sker vertikalt. Genom
verbformen anges att handens rö relse har avslutats så att den ä r redo att
ta emot. Den stö rtande rö relsens verbform ä r presens, ”vi stö rtar”. Så kombineras också stillhet och hä ftig rö relse med det horisontala respektive
vertikala.
Ytterligare kan noteras, att assonansen med -v- och -vi-, framträ dande
i uttrycket ”vinds ö vervå ld” (rad 13), kan utvidgas till den fö regå ende radens upprepade ”vet”, raderna 8–10 med ”vilsna”, ”var” och ”vä ntar”, den
fö rsta strofens ”rivna vingar” (rad 2) och slutradens ”vi”. Ett lå ngt ’o’ å terkommer i rad 1, 3, 6, 11 och 14. Ljudlikheterna bidrar till diktens enhetlighet.
Granskningen av rytm och andra formella element visar att dikten ”Psalm” har en samtidigt enhetlig och varierad form. Sä rskilt rytmen
framstå r som en vä sentlig och betydelsebä rande del av diktens formsprå k.
Dikten genomkorsas av horisontala och nedå tgå ende vertikala rö relser,
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och tä ta fö rbindelser upprä ttas mellan solhanden och den nedstö rtade få geln, och dä rigenom mellan diktens ”du” och det diktjag som ingå r i diktens ”vi”.

Fågeln, handen, solen

I avsnitten ”Formande” och ”mö drarnas å ngest” presenterades dikter dä r
få gelmetaforik anvä nds fö r så vä l gud som det mä nskliga diktjaget, och kan
anknytas till biblisk och kristen tradition. I ”Psalm” tecknas få geln fysiskt
men enbart fragmentariskt, det enda som ä r kvar av den ä r ”rivna vingar
/ blodig nä bb”, ”genomblå sta / mö rka brö stdun”, ”vilsna ö gat”. Den nedstö rtade få geln kan mycket vä l vara en konkret få gel, men den blir i dikten
också en bild fö r mä nniskan och jagets ”vi”.
Tilltalet riktas till en ”hand av sol”. Den ”stryker” den skadade (eller
dö da) få geln, den kan ”stå still” mot det ”vilsna ö gat” och så erbjuda bå de
vila och fä stpunkt fö r den irrande eller dö da blicken. Den kaotiska rö relsen hejdas, inte bara av att fallet fullbordas utan av att en stabil motpart
ä r nä rvarande. Handen ä r ”av sol” och fö rbinds med ljus, som kan lysa upp
(rad 9) bå de det som har hä nt och det som kommer. Den fö rvä ntas kä nna
jaget och de villkor jagets ”vi” lever under, ”vinds ö vervå ld”. Med en så dan
kunskap på minner handen om den gudomliga motparten i ”Det svå raste”
II (1940), ”Tag mot det” (1940) och ”Inå t” (1956), dikter som jag har behandlat i andra kapitel.793
Karaktä riseringen av handen bö rjar i den fö rsta strofens konkret
kroppsliga aktivitet. Dä refter transformeras handens kapacitet frå n ”stå
still” till ”lys upp” och ”lå t oss tro: / du vet”. Till sist å terkommer det fysiska
i att handen ”tar mot oss / utbredd”. Handen karaktä riseras av ö mhet, omsorg, djup kunskap och ljus. Dess aktivitet och kapacitet motsvarar lå ngt
det som tillskrivs Gud i kristen tradition, och som också kan ses i andra
texter av von Schoultz.
Diktens uttalande jag fokuserar fö rst få geln utifrå n. Med den tredje
strofen inkluderas jaget i ”oss”, ett kollektiv som inte bara betraktar utan
också delar få gelns villkor av flykt – som bå de flygande och flyende – och
nedstö rtande infö r ”vinds ö vervå ld”. Få gelns trasighet och vilsenhet ö verfö rs till det mä nskliga jaget och kollektivet. Den har redan flugit eller flytt
och stö rtat, men å tminstone fö r ”oss” finns det ä nnu en flykt ”som vä ntar”.
Efter den tomma radens paus riktas fokus mot det kollektiva ”oss”. Verben
fö r detta ”vi” fortsä tter i presens som kan innefatta bå de nuet och det kommande (”du som tar mot oss / utbredd / dä r vi stö rtar.”). Det ”vi” som diktjaget ingå r i tvingas ge upp infö r krafter som ä r fö r starka och vå ldsamma.
793

De nä mnda dikterna behandlas i kapitlen ”Vidrö rd, berö rd”, ”Med kniven i handen”
resp. ”Huden, elden, handens grepp”.
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Kanske ä r det mö jligt att vila i handen av ljus och hä mta nya krafter, men
en gå ng kommer jaget/vi att stö rta fö r sista gå ngen. 794 Infö r allt
detta ”ö vervå ld” behö vs den mottagande, varsamma handen, som ”tar mot
oss” bå de nu och sedan.
Så vitt jag har sett ä r ”Psalm” den fö rsta texten dä r ett fö rbehå llslö st
behov av barmhä rtighet, nå d, formuleras fö r diktjaget i von Schoultz lyrik.
Det kan också vara den fö rsta dikten med ett jag som bejakar svaghet utan
att upprä tta en motvikt av trots eller tapperhet. Den hä r få geln ä r
inte ”stö rre ä n vinden”, utan bå de nedstö rtad och genomblå st.795 En dikt
frå n samma tidsperiod, ”Svanbild” (publicerad i Klippbok 1968) gestaltar
stigningen: ”Kom svan kom / mö rk rymd under blå sande dun / ö vernog /
fö r en nattdjä rv flykt / medan jorden sjunker / […] / stig svan stig / brantare ä n du drö mt”.796 Mot den djä rva, branta stigningen kontrasterar det
vå ldsamma nedstö rtandet, mot triumfen nederlaget.
Man kan i ”Psalm” (och i ”Svanbild”) urskilja element gemensamma
med ”Få glarna” (1945), och ä ven kontraster.797 I den ä ldre dikten ä r det
starka kollektivet framträ dande, medan psalmens få gel tecknas ensam
fram till den tredje strofen, dä r den blir en bild fö r ett mä nskligt ”vi”. Ljuset
utgö r ett vä sentligt element i bå da dikterna. I den ä ldre dikten vill den triumferande fö relö parfå geln ropa ut sin tro på ljuset, och genom visuella
fä rgnyanser fä sts ljuset också vid få geln/diktjaget. I ”Psalm” fö rbinds ljuset uteslutande med handen ”av sol”, och det som jaget vill ”tro” handlar
om att motparten ska ’veta’. Detta vetande innefattar medkä nsla och ä ven
ett slags fö rutvetande, eftersom handen redan ä r ”utbredd” fö r att ta
emot ”dä r” (just dä r; var helst) jagets vi stö rtar. Det medkä nnande vetandet liknar det som jaget frå gar efter hos Gud i ”Aftonbö n” och ”Det svå raste”
II.798 Ljuset lyser upp, liksom i ”Få glarna”, men det har genom fö rbindelsen
med ”sol” ä ven en dimension av vä rme, taktilt fö rnimbar i den varsamt
strykande och den utbredda, uppfå ngande (och dä rmed ä ven omslutande)
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En annan ton anslå s i dikten ”Gryning” (15.8.1966; 2007, s. 302): ”Mö rkt slag mot rutan. / Få geln var dö d. / Varm och dö d. / Dö dad just nu. / Vi vä cktes, vi så g på varandra.
/ Vilken lycklig få gel.”
Novelltiteln ”Få glar stö rre ä n vinden” alluderar på en dikt av Paul EÉ luard, vilken citeras
i novellen: ”få glar stö rre ä n vinden / vet inte var de skall vila vingen – ”, von Schoultz
1951, s. 83.
von Schoultz 1968, s. 58: ”Svanbild”: ”Kom svan kom / mö rk rymd under blå sande dun
/ ö vernog / fö r en nattdjä rv flykt / medan jorden sjunker // skugga skogar och hav /
o kom // sjustjä rnans lysande klase / vill plockas / vä ntar din nä bb / stig fö rbi / polstjä rnan vä ntar dig / onå bar / i det hemliga rum / dä r vä rlden svä nger // stig svan stig
/ brantare ä n du drö mt”.
Dikten tonsattes av Erik Bergman 1958 som deras fö rsta gemensamma verk och publicerades i Nya Argus 1.11 1958. SLSA 1099 [Intervju 8.5 1991]; von Schoultz 1981a,
s. 52; Parsons 1981, s. 274.
Dikten ”Få glarna” (1945) behandlas också i kapitlet ”Formande”.
Dikterna behandlas i kapitlet ”mö drarnas å ngest” resp. ”Vidrö rd, berö rd”.
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handen, och i ö verfö rd bemä rkelse mö jlig att erfara som medkä nsla, barmhä rtighet, nå d.
Få gelns rö relse ä r kraftig i bå da dikterna. I kontrast till fö relö parfå geln
som vill ”stö rta frä mst”, framå t i spetsen fö r flockar i hö g flykt mot ett hav
av ljus, ä r rö relsen i ”Psalm” brant nedstö rtande. I må nga ä ldre dikter av
von Schoultz befinner sig diktjaget lå gt nere och Gud hö gt uppe eller å tminstone ovanfö r jaget.799 Ett diktjag i en horisontalt rö rlig hö g position
gestaltas i den ovannä mnda ”Få glarna”. Diktsamlingen Nätet (1956) inleds
med ”Må sen”, dä r diktjaget ö nskar sig vila i en hö g position, och avslutas
med ”Flygfä rd”, dä r jaget erfar ’flygkroppens’ kraftfulla stigning i en fysiskt
konstituerad totalupplevelse som ä ven ö verfö rs till fö rlossning, dö d och
fö delse, grä nsö verskridande och jagutvidgande omvä lvningar.800 Med dikten ”Psalm” infö rs nya positioner och rö relser i och med att få geln/diktjaget/vi faller ner frå n en fö rmodat hö g position mot Gud (representerad av
handen) som tar emot underifrå n.801 Rö relserna som få geln/diktjaget/vi
utfö r eller utsä tts fö r ä r hä ftiga, okontrollerbara och oklara till sin riktning
(i annat ä n att de har riktats mot få geln), vilket framgå r av de passiva verben ”rivna” och ”genomblå sta” (rad 2, 4), det ”vilsna” (rad 8), flykten (rad
9-10), den ö vermä ktiga vinden (rad 13) och det avslutande ”vi stö rtar”
(rad 16). De kontrasteras av handens agerande som ä r horisontalt och
lugnt (”stryker”) samt fokuserat (”stå still”, ”tar mot”, ”utbredd”). Den mottagande handen gö r att den stö rtande landar i vila.
Liksom må nga traditionella psalmer innehå ller ä ven dikten ”Psalm”
uttryck fö r bö nens handling, att vä dja och ö verlä mna sig till Gud, i bö nens
imperativ ”stå still”, ”lys upp” och ”lå t oss tro”. Det sistnä mnda innefattar
en viss osä kerhet: Vi kanske få r tro så hä r, men det kan vara enbart ö nsketä nkande. Kanske nå gon (med en formulering frå n ”Avsked i krig” 1945; se
avsnittet ”mö drarnas å ngest”) ”barmhä rtigt fö rtiger” en hå rdare verklighet, kanske det ä ndå inte finns nå gon som ”vet” vad vi må ste gå igenom?
Med hä nvä ndelsen ”du som tar mot oss” stabiliseras å ter relationen. Jaget
ber inte att handen som Guds representant ska ta emot i fallet, utan formulerar detta mottagande som karaktä ristiskt och konstitutivt fö r motparten, ”du som tar mot oss”. Dä rmed sker en å terkoppling till bö rjan av
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Se avsnittet ”Vidrö rd, berö rd” med dikten ”Det svå raste” II.
von Schoultz 1956, ”Må sen” s. 7, ”Flygfä rd” s. 66–67; se vidare von Schoultz 1992, s.
21–22; Mö ller-Sibelius 2007, s. 164–171.
I analysen av Ansa och samvetet (1954) finner Maria Antas att det religiö sa fö rtrycket
gestaltas genom rö relser uppifrå n nerå t och inå t mot Ansa, medan den befriande kraften i den religiö sa traditionen gestaltas stigande nerifrå n, liksom naturens vä xtkraft
och vattnet som bryter fram i islossningen. Antas 2000, s. 78–79. Motparten i ”Psalm”
ges en liknande positiv roll och lå g – men orö rlig – position under.

265

dikten, dä r handen med mä nsklig, fysisk varsamhet och ö mhet rö r vid få geln. På nytt kan vi se, att det som avgö r diktjagets fö rtroende fö r en gudsrepresentation ä r det kroppsliga och taktila.
En mö jlig biblisk intertext finns i Matteusevangeliets ord om att inte
en sparv faller till marken ”utan eder Faders vilja”.802 Andra texter som formulerar att mä nniskan ö verlä mnar sig till Gud kan också tas in, så som
psaltarpsalmens ”I din hand befaller jag min ande; du fö rlossar mig, Herre,
du trofaste Gud”. 803 Emellertid kan det enligt Hebré erbrevet också
vara ”fö rskrä ckligt att falla i den levande Gudens hä nder”.804 Att ’falla i nå gons hand’ innebä r i bibliska texter (och ä ven annat språ kbruk) att man
utlä mnas å t nå gons makt. Med ’Guds hand’ uttrycks å ena sidan Guds hjä lp
och beskydd, å andra sidan Guds ingripande fö r att dö ma och straffa.805
Gestaltningen av handen i dikten ”Psalm” tar fasta på det beskyddande och
hjä lpande. Dä rmed på minner handen om den gudomliga motparten i dikter som har presenterats i andra kapitel, ”Det svå raste” II (1940), ”Aftonbö n” och ”Nattlig psalm” (1945) samt ”Inå t” (1956).806
Den varsamt strykande handen utgö r en metafor fö r en blå sande men
inte vå ldsam vind i en av tankadikterna i Terrassen (1959): ”En len jä ttehand / stryker ö ver kullarna. / Rä nderna av ginst / och klara flockar av
alpros / glider mellan fingrarna.”807 Handen ä r uttryckligen ”len”, och rö relsen lå ngsam och varsam. Kanske också ö msint uppmä rksam, nå got som
kan urskiljas i de precisa benä mningarna av vä xterna. Den på minner om
den Gud som har ”rundat molnen och bä ddat rä varnas lyor” (”Aftonbö n
1945), och om psaltarpsalmens Gud vars hand ä r full av ”ljuvlighet”.808
En hand som ger trygghet och ”luktar sol” tecknas i ”Handen”
(1975).809 Ledd av primä ra fö rnimmelser av vä rme, doft och rö st snubblar
802
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Matt. 10:29–31. Jfr Matt. 10:29 i Bibeln 2000: ”utan att er fader vet om det”; kommentar (s. 1347): ”Eller ’vill det’; ’medger det’. Grundtexten anger inte tydligt arten av Guds
nä rvaro eller medverkan.”
Ps. 31:6; se vidare Lk 23:46, ”Och Jesus ropade med hö g rö st och sade: 'Fader, i dina
hä nder befaller jag min ande.' Och nä r han hade sagt detta, gav han upp andan.”
Hebr. 10:31.
Svenskt bibliskt uppslagsverk 1932, sp. 874 (Erik Sjö berg: ”Hand”).
Dikterna behandlas i kapitlen ”Vidrö rd, berö rd”, ”mö drarnas å ngest” resp. ”Huden, elden, handens grepp”.
von Schoultz 1959, s. 41.
Ps. 16:11 ”Du skall kungö ra mig livets vä g; infö r ditt ansikte ä r glä dje till fyllest, ljuvlighet i din hö gra hand evinnerligen.”
”Handen” (1975, s. 45): ”Nå nstans /
handen. Nå nstans lå ngt framfö r. / Jag vet att
om jag springer. / Handen ä r stor och varm, den luktar sol. / Den rymmer min, och
ovan vå ra steg / ska vå ra hä nder gunga / lå ng ond vä g. // Nå nstans / rö sten. Rö sten
bara hö r. / Och nä r jag slutat snubbla / och slutat frå ga rö sten var vi ä r / och vå ra
hä nder gungar / lå ng lugn vä g / ska rö sten sä ga så : / jag ä r ju hä r.”
Dikten ”Handen och vä gen” i Astra nr 12 1959, s. 293, kan betraktas som en tidigare
version.
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diktjaget framå t fö r att nå tryggheten hos en stö rre motpart.810 Ett jag som
inte alltid ser men lå ter sig ledas av en hand skrivs in i flera psalmer och
så nger som tematiserar Guds ledning.811 Dessa texter har ett lä ngre tidsperspektiv ä n dikterna ”Handen” (1975) och ”Drö m” (1963/2007) och
prä glas av maningar till fö ljsamhet och tillit.
Den varsamma handen i ”Psalm” på minner som synes om liknande
hä nder i andra dikter. Den kunde karaktä riseras som faderlig och moderlig

810
811

Jfr ”Drö m” 3.12.63, von Schoultz 2007, s. 291, dä r diktens ”hon” springer i en labyrint: ”[…] / ett ä ngsligt barn / vid nå gons hand, / vem visste hon inte, / nå gon osynlig,
nå gon mycket hö g / mellan labyrintens vä ggar av trä / så g hon sig snubbla, springa /
fö rsvinna – ”.
Må nga element ä r liknande – barnet, den okä nda motparten med handen, snubblandet och springandet – men stä mningen prä glas av oro och otrygghet, och diktens ”hon” fö rsvinner utan att ha nå tt nå got må l.
AÄ ven i dikterna ”Sagorna” och ”AÅ terkomsten” (1945, s. 89–90, 99–100) fö rbinds solen
med doft: ”den sö ta lukten / av ö vervintrad sol” (s. 90), ”vinterhä rdad fö rtrö stan som
soldoft i stocken” (s. 100).
Se t.ex. Psb 1943, nr 361, ”Ut ur mö rkret, upp till ljuset”, strof 4: ”Som en blind din hand
jag fattar, Nä r min vä g jag ej kan se, Vandrar lugn och ö vernattar, Dä r du vill mig trygghet ge, Ty jag vet, nä r morgon brä cker, Skall din mening jag fö rstå , Fastä n mö rker vä gen
tä cker, Och jag nu som blind få r gå .” (Psb 1986, nr 401: text Kaj Lindgren 1942.)
Se ä ven Psb 1886/1928, nr 588, ”Min herde Herren Jesus ä r”, strof 3: ”Trygg vandrar
jag vid Herdens hand I dagar mö rka, ljusa [...]” (Psb 1943, nr 307; Psb 1986, nr 400:
text Jacob Tegengren 1922);
Psb 1886/1928, nr 599:1, ”Tag, Jesus, mig vid handen Och led mig varje dag! Frå n
mö rka avgrundsranden Allt fjä rmare mig drag!” (Psb 1943, nr 342; Psb 1986, nr 330:
text Alfons Takolander 1927).
Rö stens element tas (alluderande på evangelietexten om Jesus som den gode herden, Joh. 10:1–16) in i Psb 1886/1928, nr 590, ”Den korta stund jag vandrar hä r”, strof
2: ”Jag hö r hans rö st och kä nner den Och gå r, dit han vill kalla. De sina kä nner han igen,
Han rä knat har dem alla. Han sö ker den, som vilse far, Den svage i sin famn han tar,
Upprä ttar dem, som falla.” (Psb 1943, nr 331; Psb 1986, nr 384: text Frans Michael
Franzé n 1813.)
Se vidare ASPs 1925, nr 47, ”Tag, Herre, mina hä nder Uti din hand Och fö r mig tills
jag lä nder Till himlens land! I mö rkret som mig hö ljer, Jag ser ej vä g, Men dit du gå r,
jag fö ljer, Ja, steg fö r steg, Ja, steg fö r steg. 2. Skö t om mitt arma hjä rta. Du kä nner mig,
Hå ll mig i frö jd och smä rta Blott fast vid dig! På dina lö ften dyra Jag tror fö rvisst Och
vet, att du skall styra Allt vä l till sist, Allt vä l till sist. 3. Om tvivel stundom skymmer
Min svaga tro, Du genom allt bekymmer Mig fö r till ro! Jag vill mitt ö ga sluta. O, led du
mig Och lä r mig stilla luta Mig tä tt till dig.” (Psb 1986, nr 321, ”Så tag nu mina hä nder”,
text Julie von Hausmann 1862, svensk ö vers. Johan Alfred Eklund 1917; annan version
i ASPs);
ASPs 1925 nr 485, ”Hela vä gen gå r han med mig” (Psb 1986, nr 395: text Fanny
Crosby 1875, ö vers. Erik Nyströ m 1878.). Så ngen nä mns i von Schoultz 1992, s. 131.
Nå gon hand nä mns inte i denna så ngtext, dä remot betonas den stä ndiga nä rvaron.
Med tanke på att benä mningar på en gudomlig motpart så som ’Gud’, ’Kristus’ och ’Jesus’ ä r fö rhå llandevis sä llsynta i von Schoultz lyrik ä r det intressant att notera att ä ven
så ngen tar in namnet ”Jesus” endast en gå ng (två pga. frasens refrä ngstä llning) och i
ö vrigt genomgå ende skildrar en ”han” utan namn. Trots den uppenbart vä ckelsefromma vokabulä ren och kontexten ö ppnas på så sä tt så ngtexten fö r flera tolkningsmö jligheter. Se vidare von Schoultz dikt ”Trapporna” (1996, s. 10).
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och anknytas till Gud som skapare och vå rdare, eller till en Christus Medicus som liknar evangeliets Kristus, som bå de bö jer sig ner till marken
och rö r vid den blindes ö gon.812 En frå ga som infinner sig ä r huruvida solhanden också kunde tillhö ra en mä nniska. I avsnittet ”Vidrö rd, berö rd”
stä llde jag i anknytning till dikterna ”Ensamt fö nster i maj” (1943)
och ”Vä ntan” (1949) frå gan om diktjaget kan relatera till Gud som till en
ä lskare. Frå gan kan också vä ndas å t andra hå llet: kan diktjaget relatera till
ä lskaren som till Gud? Dikten ”Psalm” ä r intressant i detta avseende. Kan
man finna en mä nsklig och ä ven erotisk kvalitet i gestaltningen av solhanden? Med de frå gorna gå r jag vidare i diskussionen.

Kvinnligt, manligt och gudomligt i metaforiken med fågel, sol
och hand

Solmetaforik som omfattar element av ljus och eld fö rbinds med Gud i
flera texter av von Schoultz. Den kan emellertid också , liksom få gelmetaforiken, anvä ndas fö r att gestalta mä nsklig kä rlek och erotik. 813 Diktjaget
kan karaktä riseras genom sol och eld, och få gelmetaforik kan anvä ndas fö r
bå de jaget och ä lskaren och deras mö te.
I må nga texter kategoriseras jorden som feminin, och den kan ä ven relateras till en maskulint gestaltad sol.814 Johan Wrede berö r tematiken i sin
artikel om diktsamlingen Sänk ditt ljus (1963), ”Kvinnan, hö jden och djupet”. Han noterar att von Schoultz ofta gestaltar en inre verklighet med
hjä lp av spä nningsfyllda vertikala rö relser mellan djup och hö jd, rot och
krona, jord och sol. I den aktuella diktsamlingen (dä r ”Psalm” ingå r) finner
han olika slags rö relser nedå t vä sentliga. Dikterna ”Jorden vä nder”
och ”Lustgå rden” nä mns som exempel på texter dä r ett element av sexualitet innefattas i solens och jordens rö relser. I denna vä xelverkan ä r jorden
kvinnlig medan solen symboliserar mannen, befruktaren och hä rskaren.
Vidare finner Wrede att solen (och brunnen) i andra texter av von Schoultz
ä ven utgö r en symbol fö r ideal, fullkomning och inspiration.815 Anna Mö ller-Sibelius fö ljer upp Wredes resonemang med bedö mningen att solen i
von Schoultz lyrik stå r fö r en kraft som ”huvudsakligen [ä r] av erotiskt
812
813

814
815

Joh. 9:1–7. Ang. termen Christus Medicus, se avsnittet ”Med kniven i handen”.
Se t.ex. dikterna ”Vind och sol” I (1940, s. 56–57), ”Den ä lskande” I, II (1943, s. 49–
51), ”De ä lskande” I (1945, s. 52), ”Aska” (1949, s. 81–82), ”Kä llan” (1949, s.
90); ”Stranden” (1956, s. 31), ”Få glarna” (1963, s. 12), avsnittet ”Få gel lå ngt ifrå n” i Där
står du (1973, s. 27–33).
Se t.ex. dikten ”Mark” (1943, s. 69–70); jfr dock ”Oktoberpil” (1952, s. 9–10), dä r en
relation etableras utan kö nskategoriseringar mellan ett uttalat ”Jag, jorden” nedanfö r
pilträ dets ’du’ vars ”kä rlek stå r så stilla / dess anlete lysande ö ver mig”.
Wrede J. 1963.
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slag”.816 Det ä r ett omdö me som jag inte kan dela utan kompletteringar,
men vars vä rde jag ser i att det dels lyfter fram den starka erotiska laddning som gestaltas i en stor del av von Schoultz litterä ra produktion, dels
vittnar om den tolkningsö ppenhet som karaktä riserar må nga dikter. Som
jag tidigare har nä mnt inrymmer solsymboliken må nga olika slag av
vä rme och hetta, ljus, avslö jande och blä ndning.817 Ursprunget fö r så dana
taktila och visuella fö rnimmelser kan gestaltas så vä l gudomligt som
mä nskligt och naturfö rankrat utan absoluta avgrä nsningar.
Hä r ä r det också på sin plats att med stö d i Ola Sigurdsons framstä llning i Himmelska kroppar utvidga begreppet ’erotisk’ frå n den vardagssprå kliga och begrä nsade syftningen på enbart mä nskligt sexuellt begä r
till en mera må ngfacetterad innebö rd. Den kä rlek som kallas erotisk (frå n
det grekiska ordet eros) beskrivs av Sigurdson som den begä rande och
lä ngtande kä rleken sö kande fö rening med den ä lskade. Så fö rstå dd ä r den
erotiska kä rleken vä sentlig och nö dvä ndig i mä nniskans relation till
Gud.818 Agerar då Gud ’erotiskt’ i sin kä rlek till mä nniskan? I så må tto att
Gud lä ngtar efter mä nniskan, sö ker henne och ropar på henne, liksom nä r
Gud sö ker mä nniskorna som har gö mt sig i Edens lustgå rd, enligt profeten
Jesaja sä ger till sitt folk att han har kallat henne vid namn så att hon tillhö r
honom, enligt profeten Jeremia har ä lskat henne ”med evig kä rlek”, eller
enligt profeten Sefanja ”glä der sig ö ver dig med lust” och ”tiger stilla i sin
kä rlek” 819 Profetbö ckerna gestaltar relationen mellan en (oftast) maskulint karaktä riserad Gud och Guds folk, ett kollektiv som ofta (men inte
alltid) ges feminina benä mningar. I en bibelanvä ndning med individen i
centrum kommer det ’du’ som omfattas av Guds kä rlek att fö rstå s som den
enskilda mä nniskan. Så som konstaterades i kapitlet ”Vidrö rd, berö rd” anvä nds ett språ k fä rgat av erotik, sinnlighet och sexualitet i så vä l bibeltexter
som andra texter i kristen tradition. Det sinnliga hö r till sä rprä geln fö r von
816
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Mö ller-Sibelius 2007, s. 115–117, citat s. 117. Den korta diskussionen gä ller solen som
en hö g symbol fö r poesin och livet i Anna Rydstedts diktning; i den jä mfö relsen framträ der en annan funktion, den erotiska, fö r solen i von Schoultz lyrik.
Se kapitlen ”Formande” och ”mö drarnas å ngest”.
Sigurdson 2006, s. 242–245 med not 6 s. 631, ang. diskussion av den svenska teologen
Anders Nygrens skarpa och vä rdeladdade uppdelning i icke-kristen, begä rande eroskä rlek och kristen, utgivande agapekä rlek; se vidare s. 416–417, 464–465, 468–472,
474–477, 479–482.
1 Mos 3:8–9; Jes. 43:1 ”Men nu sä ger Herren så , han som har skapat dig, Jakob, han
som har danat dig, Israel: Frukta icke, ty jag har fö rlossat dig, jag har kallat dig vid ditt
namn, du ä r min”; Jer. 31:3–4 ”Fjä rran ifrå n uppenbarade sig Herren fö r mig: ’Ja, med
evig kä rlek har jag ä lskat dig; dä rfö r lå ter jag min nå d fö rbliva ö ver dig. AÄ nnu en gå ng
skall jag upprä tta dig, så att du varder upprä ttad, du jungfru Israel”; Sef. 3:16-17 ”På
den tiden skall det sä gas till Jerusalem: ’Frukta icke, Sion, lå t ej modet falla. Herren, din
Gud, bor i dig, en hjä lte som kan frä lsa. Han glä der sig ö ver dig med lust, han tiger stilla
i sin kä rlek, han frö jdas ö ver dig med jubel.” I v. 14 benä mns motparten ”dotter Sion”
och ”dotter Jerusalem”.
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Schoultz litterä ra språ k. Att det anvä nds fö r att gestalta bå de gudomligt
och mä nskligt, och med stundom flytande grä nser, kan ä ven ses som en del
av anknytningen till och bearbetningen av material frå n kristen tradition.
Intressant i det hä r sammanhanget ä r en annan få geldikt frå n ungefä r
samma tidsperiod, ”Få gelhona” (1964/2007). 820 Solens kapacitet att
smä lta is ä r hä r central. Den tas ä ven in i andra dikter, men bilden av de
nedisade vingarna ä r unik. Få gelhonan ska hjä lpas uppå t av solvä rmen,
som dä rmed få r en konstruktiv funktion i motsats till den destruktiva effekten i den grekiska myten om Ikaros. (I solens nä rhet smä lter vaxet som
hå llit ihop hans vingar, han stö rtar i havet och omkommer.) Få gelhonans
intention ä r ”stor flykt”, och genom att hennes ö ga och hjä rta beskrivs
som ”levande” kommer isen att stå fö r dö d, en yttersta konsekvens av den
isbildning som hindrar rö rligheten uppå t.821 Solens vä rmande funktion ä r
befriande och dä rmed livsfrä mjande, och det ä r den som ska mö jliggö ra
få gelhonans ”flykt”, ett ord som ä ven i denna dikt kan innefatta bå de flygande och flyende. Huruvida kvaliteterna som solen representerar ä r
mä nskliga, maskulina, feminina eller gudomliga utsä gs inte. Det ä r mö jligt
att uppfatta olika aspekter, och samtidigt.
I kapitlet ”Formande” nä mnde jag fö restä llningen om Gud som ”en vä ldig sol”, formulerad i De sju dagarna (1942).822 Mot den bakgrunden kan
man sä ga att solens kapacitet att vä rma, lysa, omhulda och ge liv i dikten ”Psalm” (1963) kan vara av gudomlig karaktä r vare sig aktö ren ä r en
gudomlig motpart eller en mä nsklig fö rmedlare av vä rmen. Mycket enkelt
uttryckt kan man sä ga att solens kraft ä r kä rlek. Dä rmed ä r det inte lå ngt
till mä nskliga relationer – erotiska, vä nskapliga, fö rä lderliga, fö r att nä mna
nå gra exempel. Så som framgå r av diktanalysen i bö rjan av detta avsnitt
820
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”Få gelhona” (24.2.1964; 2007, s. 308): ”Bara en nattrast / natten fö re stor flykt // men
hon lö per lä ngs stranden / vingarna slä pande / det har gå tt is i vingarna // ö gat ä r
levande / hjä rtat slå r levande // vingarna slä par / tunga och frä mmande // sol kom
sol / det har gå tt is i vingarna”.
Jfr den ä ldre dikten ”Få gelhona” (1945, s. 50-51), som också gestaltar ett uppbrott men
fö rlagt nere på marken (dä r få geln stiger ut ur boet) och i framtiden: ”[…] / en kort het
sommar, kvinna, har du kvar. / En kort het sommar. Skynda. Det ä r sent. / Och sedan?
Resan, som ä r hemlighet, / en tidig hö stdag, obarmhä rtigt klar.”
Jfr vidare ”Svanhamnen” (1956, s. 42–43), dä r jagets uppbrott till flykt med sina svansystrar hindras av att hon drö jer kvar lå gt nere hos sin mä nskliga ä lskare, och den
uppgå ende solen sveder hennes ”svanhamn”.
Kö ld, is och dö d polariseras mot vä rme, rinnande vatten och liv i flera dikter,
t.ex. ”Varje afton” (1949, s. 75), ”På sksvit” (1980, s. 40–43), ”Kä rnan” (1986, s. 13). Se
ä ven ”Ett enda liv” (1945, s. 73-74) med kraftiga bilder fö r ett hejdat uppbrott: ”[…] /
Han kallades. Ja. Han var redobogen / till andra nya liv. Han slet och slet / i det som
grep allt hå rdare kring strupen / ju mer han slet. Vad, det att vara trogen / ä r dö d, ä r
dö d, ä r lå ngsam is i djupen. / […].” Liksom i ”Få gelhona” (1964/2007) stå r nedisningsprocessen fö r dö d.
von Schoultz 1942, s. 170.
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kan man se att handens kapacitet transformeras. I textprocessen få r solhanden gradvis gudomliga proportioner (ä ven om redan titeln och det inledande tilltalet med ”O” leder lä sningen å t det hå llet). I bö rjan av dikten
agerar den varsamma handen som en mä nsklig hand, och gestaltas liksom
få geln fysiskt konkret – och kan betraktas som en bild fö r en gudomlig
hand, uppenbarad och sedd i en mä nsklig handling. Med slutraderna i den
andra strofen, ”lys upp den flykt som var / och den som vä ntar”, blir språ ket mera metaforiskt, och handen tillskrivs en kapacitet som ä r stö rre ä n
den mä nskliga. Detta fö rstä rks i den tredje strofen, dä r den utbredda, mottagande handen slutligen på minner om den som omsluter ’allt detta fallande’ i Rainer Maria Rilkes kä nda hö stdikt.823 Processen gö r att sjä lva frå gan efter distinktioner mellan gudomligt och mä nskligt ifrå gasä tts. En varsam mä nsklig hand agerar med en kä rlek, godhet och ö mhet som kan ha
sin ursprungskä lla i det gudomliga, och det innersta i det gudomliga – eller
ansiktet, hjä rtat – kä nns igen som ljus och vä rme i den mä nskliga tillvaron.
I ”Få gelhona” (1964/2007) anropas solen som en hjä lpande bundsfö rvant
till få geln som vill lyfta, i ”Psalm” (1963) agerar handen av sol i ö msint
solidaritet med den stö rtande.

Störta, falla, släppa taget: syndafall och nederlag eller vila

I sin studie ö ver Stig Dagermans fö rfattarskap finner Claes Ahlund att det
ofrivilliga, okontrollerbara fallet i en brant stö rtande eller lå ngsamt sjunkande rö relse utgö r ett genomgå ende och strukturerande tema, vars innebö rd ä r enbart negativ. Den fallande rö relsen bö rjar i en redan lå g position,
och dess slutmå l ä r dö den. Dagerman har enligt Ahlund tagit in vissa element ur biblisk och kristen tradition så som dö dsmedvetenhet och syndafall, vilka utan nå gra balanserande motsatta inslag fö rstä rks och blir dominerande. Syndafallet fö rstå s som ”oskuldens fall ner i kroppens och sexualitetens orenhet” och ingå r i ”det ö verordnade fallet ner i graven.” Dä rtill
kommer modernitetens tankeströ mningar som betonar individualism,
medvetenhet och skepticism.824
I Dagermans texter kan man enligt Ahlunds undersö kning inte vä nta
sig nå got gott av fallet, alltså ingen mottagande hand som i von
Schoultz ”Psalm”, inget hopp om en botten som i den ä ldre dikten ”De sjunkande” (1945), och ingen som minns och ber fö r detta kollektiva ”oss” i
823

824

Rilke 1942, s. 54: dikten ”Herbst”, slutstrof ”Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
/ unendlich sanft in seinen Hä nden hä lt.” OÖversä ttning av Bertil Malmberg i Rilke 1978,
s. 64: ”Hö st / (Paris, september 1902)”, slutstrof ”Och likvä l ä r dä r en, som dessa alla /
fallande ting i sina hä nder har.”
Ahlund 1998, s. 23–29, 44–45, 65–66, citat s. 25.
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fä rd med att sjunka mot okä nda, skrä mmande djup.825 Rö relsen i ”De sjunkande” gå r frå n vattnets ljusa yta, som beskrivs med ordet ”tak”, allt djupare ner i mö rker. En botten impliceras av frå gorna ’nä r’ och ’var’ de sjunkande ska nå den.
Bland von Schoultz dikter finns det ä ven så dana som gestaltar ett frivilligt nedstigande i ett byggt utrymme, frå n en yta av golv till en kä llare
(”Vä gens slut” 1940, s. 76–81; i slutet av dikten ingå r ä ven ett fall) eller
frå n markytan till underjordiska gå ngar (”Katakomb” 1963, s. 56; ”Ett sä tt
att rä kna tiden” 1989, s. 72–73; ”Hä nderna” 1994, s. 62). Som jag nä mnde
i avsnittet ”Med kniven i handen” leder dessa nedstigningar i tilltagande
mö rker diktjaget till en visuell upplevelse som uppenbarar nå got hemlighetsfullt och betydelseladdat. Nedstigningen kan beskrivas som jordfö rankrad i och med att den gå r frå n jordens yta till dess djupare skikt.
Dikten ”Psalm” framstå r som speciell ä ven i att den nedå tgå ende rö relsen
ä r snabbt stö rtande – så benä mnd fö rst i slutradens sista ord – och gå r frå n
en implicit hö g luftposition ner till marken, jordytan.826 Det visuella i fö rnimmelsen efter fallet ä r dels hindrat – det ”vilsna ö gat” ser ingenting
lä ngre – och dels ö verfö rt till ett upplysande av det gå ngna och det kommande. Dä remot ä r den taktila fö rnimmelsen genomgå ende. Som jag tidigare nä mnde ä r det också den som bildar den avslutande och avgö rande
upplevelsen.
Vidare finns det dikter som gestaltar ett frivilligt vertikalt nedsjunkande, så som ”Enkla ting” (1945), ”Plagen” I (1989) och ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997). De presenteras lä ngre fram i detta kapitel.
Den korta jä mfö relsen med Stig Dagermans fö rfattarskap i enlighet
med Ahlunds undersö kning gö r det tydligt att den fallande rö relsen ges ett
annat innehå ll hos von Schoultz. I ”Psalm” omges fallet mot dö den av medkä nsla och trö st. Vidare framträ der grundlä ggande skillnader i synen på
kroppslighet och sexualitet i fö rfattarskapet som helhet. I von Schoultz
produktion hä vdas de – i må nga fall mot repressiva ideal – som kraftfulla
825
826

”De sjunkande”, von Schoultz 1945, s. 80–82, slutrader: ”O skall de dö mda nå botten
och glö mska? Nä r nå r de botten? / Var nå r de sjunkande botten? / Bed fö r oss. Minns
oss.”
I dikten ”Få gelbo” (von Schoultz 1949, s. 88–89) ges få geln och det branta fallet andra
funktioner: ”I natt ä r jag alldeles ljus och alldeles ensam. / Mitt brö st ä r ett bo, dä r vilar
en få gel i bot, / sä llsynt, en av de skyggaste; / icke bad jag, han kom. / Icke tö rs jag ett
ord, / lä tt vä rmer den fina fjä dern, / nä bben, fö rtroendefull, / vilar i vä rmen sin bredd.
/ OÖgonlocket ä r rö tt, / fä llt ö ver lidelsens glö mska. // Få gel, fallen ur skyn, / få gel,
barmhä rtighetsfå gel, / vila din vila i mig / hitom din aftonrodnad, / innan vå r morgonrodnad / inblå s din vila i mig.”
Få geln visar tillit och kallas ”barmhä rtighetsfå gel”, den fö rbinds med jagets upplevelse
av ljus och ensamhet, och dess fall innebä r inte dö d utan en vila som jaget vill få del av.
Jfr vidare dikten ”Glä djen” (von Schoultz 1975, s. 7), dä r en kraftig nedå tgå ende rö relse
(”Glä djen stö rtade ur skyn”; ”Glä djen slungade sig ner”) har som syfte att lyfta upp
jaget i fö rnyad stigning.
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realiteter som inte i sig ä r behä ftade med ’orenhet’.827 Sexualiteten problematiseras nä r den driver mä nniskan till etiska konflikter på relationsplanet. Problematik kring trohet och otrohet ä r å terkommande i novellerna
och tas också in i nå gra dikter. Den sena dikten ”Femtonhundra” (1994)
tar med ekfrastiska medel in ö gonblicket i syndafallsberä ttelsen dä r kvinnan rä cker frukten å t mannen efter sin fö rsta tugga: ”[…] / Eva, under paradisets trä d / har redan smakat på ä pplet / stå r på ett ben, otå lig / slå r
armen om Adams hals / hå ller om glada foten / stortå n spritter av lust.”828
Traditionen att fö rknippa syndafallet med vaknande sexualitet fö ljs alltså ,
men behandlas med en subversiv humor som hä vdar livsglä djen i den sexuella kroppsligheten.
Rö relseverbet ’falla’ anvä nds i det sammansatta ordet ’syndafall’ i allmä nt språ kbruk samt i religiö sa och teologiska texter, men – så vitt jag har
kunnat se – utan reflektion ö ver verbet som så dant.829 Intressant nog anvä nds också andra ord som hö r ihop med fö tternas rö relser i sammanhanget, så som ’ö verträ delse’, ’vackla’, ’snava’. En av dikterna i Terrassen
(1959, s. 17) tar in de fysiska stegen och kombinerar dem med risken –
eller ö nskan – att lå ta sig luras:
Halt! Achtung! Stufe!
Vart steg kan vara ett steg
i stup som vä ntar.
Mö rkret bedrar med dofter.
Kanske du vill bedragas?

827
828

829

Se kapitlet ”Vidrö rd, berö rd” samt analysen av dikten ”Pingstlå ga” i det fö regå ende kapitlet.
”Femtonhundra”, von Schoultz 1994, s. 56. I dikten infogas ”Martin”, ”Katarina”
och ”Lucas”, dvs. augustinermunken som blev reformatorn Martin Luther, cisterciensernunnan Katarina von Bora som blev hans hustru samt må laren Lucas Cranach d. ä .
Den sistnä mnde (fö ljd av sin son Lucas Cranach d. y.) utfö rde flera varianter av syndafallsmotivet.
Se t.ex. Svenskt bibliskt uppslagsverk 1963, sp. 1109–1111 (Olof Linton: ”Synd”); sp.
255–256 (Ivan Engnell: ”Nakenhet”); 1962, sp. 19–20 (Ivan Engnell: ”Adam” i GT), sp.
21–22 (Anton Fridrichsen: ”Adam” i NT); sp. 491–492 (Ivan Engnell: ”Eden”). Enligt
dessa artiklar avses med ’synd’ i bibliska texter felsteg och misslyckande, det som totalt fö rfelar må l och mening, eller upprorisk olydnad mot Gud. Den fö rsta synden tolkas som en ö verträ delse av ett sexuellt fö rbud. Hä r kan på pekas, att ä ven om en religionshistorisk tolkning av urberä ttelserna i 1 Mos. 1–3 anknyter ’syndafallet’ till mä nniskans medvetenhet om sin sexualitet och dö dlighet, uppvisar teologiska textutlä ggningar flera variationer. Fokus lä ggs exempelvis på olydnaden som ett fundamentalt
uppror mot Gud eller på hö gmodet i att vilja bli som Gud (Hä gglund 1981, s. 115–118,
206; Seppä lä J. 1995, s. 39–41; jfr Sigurdson 2006, s. 136, 390, 470). Vidare kan det
bedrä gliga i synden betonas (Hä gglund 1981, s. 290–291), eller mä nniskans ofö rmå ga
att hå lla ens det enda bud som gavs, dvs. att inte ä ta just den frukten (Seppä lä J. 1995,
s. 39). Dikten ”Urfarfar” (von Schoultz 1996, s. 20) kan lä sas som ett sarkastiskt porträ tt av ’arvsynden’ och ett teologiskt intressant inlä gg i diskussionen om mä nniskans
benä genhet till det onda.
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Bå de stupet och mö rkret ges aktiva subjektroller, vä ntande och bedragande. På diktens apostroferade ”du” (som kan representera diktjaget) ankommer att vä lja sina steg och hå lla balansen, liksom i Olof Kolmodins
psalm ”Gå varsamt, min kristen”: ”Ett steg blott på sidan dig bringar i nö d,
Din kö ttsliga frihet ä r andelig dö d.”830 Så vä l i den ovan anfö rda dikten som
i psalmen tillskrivs mä nniskan, duet/jaget, kapacitet att vä lja att stå emot
eller ge efter fö r det som i Hebré erbrevet kallas ”syndens makt att bedraga”.831 Dä rmed har mä nniskan ett eget ansvar fö r om hon faller. I den
ovan citerade dikten problematiseras emellertid viljan – liksom i flera
andra texter av von Schoultz.
I Romarbrevet anvä nds ordet ’syndafallet’ och dess fö rkortning ’fallet’
i ett avsnitt om Adam och Kristus som den nye Adam.832 I andra bibliska
texter anvä nds verbet ’falla’ och substantivet ’fall’ i ö verfö rd bemä rkelse
fö r exempelvis kraftlö shet (som kan vara fö rorsakad av synd), misslyckande, nederlag och fö rö dmjukelse.833 I kristen psalm- och så ngtradition
ingå r ordet ’fall’ (och verbet ’falla’) i betydelsen ’syndafall’ i vokabulä ren,
oftast – men inte alltid – med avseende på det fö rsta syndafallet som sä tts
in i ett frä lsningshistoriskt perspektiv.834
830

831
832
833

834

Psb 1886, nr 314 ”Gå varsamt min kristen”, strof 5 (ASPs 1925, nr 223:5; Psb 1943, nr
408; Psb 1986, nr 410: text Olof Kolmodin 1742).
Se ä ven ASPs 1925, nr 30 (text ”L. S.”, Lina Sandell): ”I ungdomens rosiga, leende vå r,
Nä r vä rlden dig tjusar och lockar, Hav akt på din vä g och se till, vart du gå r, Se till vilka
rosor du plockar! 2. Hav akt på din vä g, att den icke en dag I mö rker fö rrä diskt må
stupa! Ack, farorna ä ro av tusende slag, Och klyftorna ä ro så djupa. 3. Ja, glä djen i vä rlden ä r flyktig och kort Och hastigt sin tjusning den mister, Lik rosen, vars blad av en
flä kt fö res bort, Lik bubblan, som glä nser och brister! 4. Men glä djen i Herren ä r evig
och sann, En ros, vilkens blad icke falla. Vä l dig, om i ungdomen redan du fann Den
skö naste rosen bland alla!”
Hebr. 3:13; se ä ven 2 Kor. 11:3.
Rom. 5:15-20.
Se t.ex. Ps. 38:18–19 ”Ty jag ä r nä ra att falla, och min plå ga ä r alltid infö r mig; ja, jag
må ste bekä nna min missgä rning, och jag sö rjer ö ver min synd”; Ps. 56:14 ”du har rä ddat min sjä l frå n dö den, ja, mina fö tter frå n fall, så att jag kan vandra infö r Gud i de
levandes ljus”; Ps. 141:10 ”De ogudaktiga falle i sina egna garn, medan jag gå r oskadd
fö rbi”; Ords. 16:18 ”Stolthet gå r fö re undergå ng, och hö gmod gå r fö re fall”; Ords.
24:16–18 ”den rä ttfä rdige faller sju gå nger och stå r å ter upp; men de ogudaktiga stö rta
ö ver ä nda i olyckan. Glä d dig icke, nä r din fiende faller, och lå t ej ditt hjä rta frö jda sig,
nä r han stö rtar ö ver ä nda, på det att Herren ej må se det med misshag och flytta sin
vrede ifrå n honom”; Jes. 21:9 ”Och å ter talade han och sade: ’Fallet, fallet ä r Babel! Alla
dess gudabelä ten ä ro nedbrutna till jorden”; Matt. 26:31 ”Då sade Jesus till dem: ’I
denna natt skolen I alla komma på fall fö r min skull”; Gal. 5:4 ”I haven kommit bort
ifrå n Kristus, I som viljen bliva rä ttfä rdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nå den”; Jud.
v. 24 ”honom som fö rmå r bevara eder ifrå n fall och stä lla eder infö r sin hä rlighet
ostraffliga, i frö jd […] tillhö r ä ra [...]”; Upp. 2:5 ”Betä nk då , varifrå n du har fallit, och
bä ttra dig”; Upp. 14:8 ”denne [ä ngel] sade: ’Fallet, fallet ä r det stora Babylon, som har
givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.’”
Se t.ex. Psb 1886, nr 8 (julpsalm, texten tillskriven J. O. Wallin) ”Glä d dig, du helga kristenhet”, strof 2 ”Fullbordat ä r det lö ftets ord, som Herren gav den fallna jord, Ty fö dd
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Det kraftigare verbet ’stö rta’ tycks anvä ndas mera sä llan och då frä mst
transitivt eller reflexivt.835 En snabb fallande rö relse formuleras i bibliska
texter om ”Satan” så att han ’faller’ eller ’kastas ned’ frå n himlen.836 Bland
visionerna i Uppenbarelseboken finns också en med en stjä rna som faller
ner till jorden och skadar vattendragen.837 I Jesaja diktas ”en visa” om Babels konungs fall frå n maktens hö ga position till dö dsriket: ”Huru har du
icke fallit ifrå n himmelen, du strå lande morgonstjä rna!” 838 Ett stjä rnfall
blir en bild fö r en fallande och fallen ä ngel i en dikt av von Schoultz frå n
1960-talet:839

835

836

837

838

839

ä r kvinnans sä d. O Adams slä kt, dig glä d, Till nå dastolen trö stligt trä d!”, strof 4 ”Upp,
din Fö rsonare tillbed, Som stiger till din frä lsning ned! Det ä r hans hö ga kall Att rä dda
dig ur fall: Sig sjä lv fö r dig han offra skall” (Psb 1943, nr 14, texten tillskriven Samuel
Hedborn);
Psb 1886, nr 54 (på skpsalm) ”Denne ä r den stora dagen”, strof 7 (Psb 1943, nr 78:7;
Psb 1986, nr 95:5, text Johann Franck 1653, Gustaf Ollon 1694);
ASPs 1925, nr 97 (”Lat.-tysk orig. F. Psb. N:o 26”), ”En frö jdeså ng vi sjunga hä r”, strof
3 ”O faderskä rlek hö g och stor, Som uppenbar i Sonen bor! Syndens band oss trycka
Och plå ga, sedan Adams fall. Jesus vill oss rycka Igen ur synd och svaghet all. Himmelsk
frö jd och lycka Han oss giva skall”;
jfr den tidigare citerade Psb 1886, nr 314 ”Gå varsamt min kristen”, strof 2 ”Man bygger
sig sjä lv en bedrä gelig bro Av otrogen kä rlek och kä rlekslö s tro; På den vill man komma
till himmelens port, Men faller, och fallet blir evigt och stort” (ASPs 1925, nr 223:2; Psb
1943, nr 408:2; Psb 1986, nr 410:2, text Olof Kolmodin 1742).
Se t.ex. 2 Mos. 15:1, 1 Sam. 31:4, Luk. 1:52; 4:29; Psb 1886/1928, nr 522 ”Vad ljus ö ver
griften”, strof 2 ”Nedstö rtad ä r dö den” (Psb 1943, nr 66:2; Psb 1986, nr 98:2; text Frans
Michael Franzé n 1812). På ett liknande sä tt anvä nds verbet ’stö rta’ transitivt i dikten ”Ljuset” som utgå r frå n Isenheimaltarets uppstå ndelsemå lning (von Schoultz 1986,
s. 59): ”de stö rtade stenarna”.
Luk. 10:18, ”Då sade [Jesus] till dem: ’Jag så g Satan falla ned frå n himmelen så som en
ljungeld’”; Upp. 12:7–9, ”Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans ä nglar gå vo
sig i strid med draken; och draken och hans ä nglar stridde mot dem, men de fö rmå dde
intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer nå gon plats fö r dem. Och den store
draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djä vul och Satan och som
fö rvillar hela vä rlden; han blev nedkastad till jorden, och hans ä nglar kastades ned
jä mte honom.”
Upp. 8:10-11, ”Och den tredje ä ngeln stö tte i sin basun. Då fö ll frå n himmelen en stor
stjä rna, brinnande så som ett bloss; och den fö ll ned ö ver tredjedelen av strö mmarna
och ö ver vattenkä llorna. Och stjä rnans namn var Malö rt. Och tredjedelen av vattnet
blev bitter malö rt; och må nga mä nniskor omkommo genom vattnet, dä rfö r att det
hade blivit så bittert.”
Jes. 14:12. Enligt så ngen har kungens forna maktposition också inneburit hö gmod och
hybris, v. 13–15: ”Det var du, som sade i ditt hjä rta: ’Jag vill stiga upp till himmelen;
hö gt ovanfö r Guds stjä rnor vill jag stä lla min tron; jag vill sä tta mig på gudafö rsamlingens berg lä ngst uppe i norr. Jag vill stiga upp ö ver molnens hö jder, gö ra mig lik den
Hö gste.’ Nej, ned till dö dsriket må ste du fara, lä ngst ned i graven.” Fallet har fö regå tts
av hö gmodets stigning, som i Ords. 16:18.
”Stjä rnfall”, von Schoultz 2007, s. 297.
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STJAÄ RNFALL

Det lilla huset blev vittne
till ä ngelns blö dande fall
nä r han fö ll som en stjä rna
mellan må ne och snö topp
fö ll mot mö rkret vid huset.
Katten som bodde i kä llarn
smö g med vitt dun omkring munnen.

I motsats till de bibliska texterna om ”Satan” visar dikten en ä ngel som
ä r ”blö dande”. Likt stjä rnan Malö rt i Uppenbarelseboken fö ll ä ngeln ”som
en stjä rna”, inte som en blixt, men hans fall till jorden innebä r ingen fara
fö r nå gon annan ä n honom sjä lv. Den fallande rö relsen frå n stjä rnorna placeras konkret in ”mellan må ne och snö topp”, som i en två dimensionell bild
eller i ett tredimensionellt utrymme frå n rymden till jordens hö ga berg,
vidare till ”huset” och ä nnu lä ngre ner till ”kä llarn”. AÄ ngeln anknyts till ljus
i form av stjä rnorna, må nen, snö n och det vita dunet.840 Detta ljus fö rsvagas i takt med att det tas ner i det jordiska och kontrasteras mot ”mö rkret”
som fä sts ”vid huset” och underfö rstå s – och fö rstä rks – i kä llarutrymmet
dä r katten hå ller till. Huset ges en flerfaldig roll genom att det ä r ett seende ”vittne”, det ä r omgivet av det mö rker som ä ngeln faller ner i, och det
har en kä llare dä r det bor ett rovdjur som tar få glar och andra flygande,
fallande varelser. I fallet, fö rst avlä gset som ett stjä rnfall i rymden, landar
ä ngeln i en tillvaro som ä r mä nskligt kategoriserad genom ”huset” och kä llaren. Den fallande ä ngeln betraktas av diktens uttalande jag snarast med
medkä nsla, fö rmedlad av iakttagelsen av dess kroppsliga blö dande, och
som ett hjä lplö st offer, nå got som fö rstä rks med infö randet av katten.841
Dikten innehå ller ä ven flera uttryck fö r fö rminskning som kan fungera
som signaler fö r medkä nsla: det ”lilla” huset, det utmä tta utrymmet ”mellan må ne och snö topp”, och de små dunen – som om ä ngeln i fallet hade
blivit liten som en få gel, inte stö rre ä n att den kunde bli byte fö r en katt.
Denna fallna ä ngel gestaltas lå ngt frå n ”den store draken, den gamle ormen” i Uppenbarelseboken. I stä llet på minner den i nå gon må n om den så rade ä ngeln i Hugo Simbergs kä nda må lning.842 Det blö dande, hjä lplö sa
840
841

842

I dikten ”Budbä rarna” (von Schoultz 1989, s. 47) identifieras titelns ’budbä rare’ som
ä nglar genom ”ett litet dun på gatan” eller ”en eldflik”. Se kapitlet ”Huden, elden, handens grepp”, underavsnittet ”Fö rtä rande eld”.
Se ä ven dikten ”Babels torn” (von Schoultz 1956, s. 57-58): ”[…] / en sky av pilar /
beskjuter himlen / och å tervä nder blodiga. / […].” Se vidare novellen ”AÄ ven dina kameler” (von Schoultz 1965, s. 35–37), dä r flickan Kati tycker synd om sorken som jagas
och få ngas av katten. Jfr von Schoultz 1992, s. 118–119.
Hugo Simbergs må lning ”Så rad ä ngel” frå n å r 1903 hö r till samlingarna i Finlands nationalgalleri, konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Levanto 1997, s. 125–127.
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och dunbeklä dda ä r gemensamt med den nedstö rtade få geln i dikten ”Psalm”.
Varken i ”Stjä rnfall” eller ”Psalm” betecknas stö rtningen eller fallet
som ett ’syndafall’. Om den branta rö relsen nedå t ä ndå tolkas som ett ’syndafall’ framträ der detta som oavsiktligt, och i ”Psalm” ä ven oundvikligt. Få geln och ä ngeln ges tragiska roller som oskyldiga och hjä lplö sa offer, få geln
utsatt fö r den vå ldsamma blå sten och ä ngeln i fallets fullbordan som byte
fö r katten. Vardera omfattas också av det uttalande jagets medkä nsla; engagemanget gestaltas starkare i ”Psalm” med dess vä djan till en gudomlig
motpart.
Ett annat slags fallande, frivilligt och utan skador, kan urskiljas i en
textpassage i Porträtt av Hanna (1978) dä r von Schoultz reflekterar ö ver
sin mors sä tt att lä gga det alltfö r svå ra å t sidan, underfö rstå tt genom att i
bö nen ö verlä mna det till Gud:
Hanna kallade det att ö verlå ta. Det var en faktisk realitet som må nga
gå nger rä ddade henne nä r oro och ansvar plå gade om natten. Hon
visste till vem hon ö verlä t och blev lugn. // Hon hade nä rmare till lugnet
ä n den som utan hennes tro fö rsö ker komma å t den mentalhygieniska
hemligheten. Nå ngå ng lyckas det: inget blir hjä lpt av att man gruvar sig,
nå ngå ng kan man sjunka in i ett slags tillit till skeendet, då kan man andas, tyngden har lyfts undan och vilar i gudarnas knä n. Hanna skulle ha
sagt det annorlunda. 843

OÖ verlå telsen till Gud beskrivs hä r som ett sä tt att befria sig frå n bekymmer.
I avsnittet om religiö sa bakgrundssammanhang redogjorde jag fö r en
mera allomfattande och kontinuerlig ö verlå telse som man fö resprå kade
inom Keswickrö relsen och liknande utformningar av kristendom. I dikten ”Pingstlå ga”, behandlad i kapitlet ”Huden, elden, handens grepp” uppmanar eldslå gan hjä rtat att slä ppa greppet om ”jag vill”, vilket också kan
tolkas som en uppmaning till en liknande total ö verlå telse och sjä lvuppgivelse. Bö nens akt av ö verlå telse berö rdes i avsnittet ”mö drarnas å ngest” i
samband med dikterna ”Aftonbö n” och ”Nattlig psalm”. Formuleringen
att ”sjunka in i ett slags tillit till skeendet” i citatet ovan kan lä sas som ett
slags tillä mpande ö versä ttning av den religiö sa ö verlå telsen till ett annat
språ k och en annan livshå llning.
Beträ ffande språ ket i den citerade texten vill jag lyfta fram att processen mot ”tillit till skeendet” formuleras med hjä lp av ett uttryck fö r en
nedå tgå ende rö relse som dessutom riktas inå t, ”sjunka in”. Riktningen inå t
antyder att mä nniskan rö r sig bort frå n yta till djup och centrum. På så vis
slä pper hon taget om de egna ansträ ngningarna och ö verlä mnar sig
å t ”skeendet”. Den nerå tpressande ”tyngden” ligger vilande hos stö rre
843

von Schoultz 1978, s. 179.
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makter (med fysiska, kroppsliga knä n som famn) och mä nniskan kan andas i lä ttnad. Upplevelsen gestaltas alltså ä ven i denna korta prosatext
med hjä lp av fysiska, taktila rö relser och fö rnimmelser. I ”Psalm” ä r gestaltningen av ett oundvikligt skeende mera dramatisk, vinden har agerat
som ett subjekt vars ”ö vervå ld” har tvingat få geln att ge upp och stö rta.
Den ligger på marken, vilande eller dö d, men inte ö vergiven utan smekt av
en ”hand av sol” som fö rebå dar ett slutligt mottagande av diktens stö rtande ”vi” som inte kan annat ä n falla. Med dikten ”Psalm” framträ der
stö rtningen och fallet som den enda mö jligheten nä r omstä ndigheterna
blir ö vermä ktiga och krafterna inte rä cker till. Det slutliga må let fö r ett så dant fall ä r dock inte undergå ng eller fö rnedring, utan en ljus och medkä nnande barmhä rtighet – fysiskt gestaltad, fö rnimbar, fö rverkligad.
I fortsä ttningen av detta kapitel behandlar jag dikter som gestaltar en
lå ngsamt sjunkande rö relse eller vila samt taktila fö rnimmelser som omfattar bå de glö d och svalka.

Sjunka genomglödgad

Detta avsnitt ä gnas dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997, s. [5]), så benä mnd i enlighet med den fö rsta raden. Dikten ä r placerad separat alldeles
i bö rjan av den postumt utgivna urvalsvolymen Den heliga oron, och ges
på så sä tt en inledande och sammanfattande roll fö r hela dikturvalet och
ä ven hela fö rfattarskapet. I behandlingen uppmä rksammar jag sä rskilt rö relserna samt det taktila i kombination med det visuella.
1

5

Mildhet i mö rkers ö gon.
Himmel uppsplitsad av ljus:
alla de stjä rnor jag levat
Ner i min tacksamhet sjö nk jag
genomglö dgad av ljus:
alla de stjä rnor jag levat.

En lugn och jä mn rytm med tre accenter på varje rad ä r genomgå ende,
men ordet ”uppsplitsad” (rad 2) bromsar flö det och blir dä rigenom betonat. Den passiva formen (perfekt particip) och agenten ”ljus” lä nkar den
andra raden till den femte, ”genomglö dgad av ljus”. Bå da verben anknyter
till taktila fö rnimmelser. Verbuttrycket att ’splitsa upp’ nå got anvä nds
bå de i frå ga om att lö sa upp ä nden på ett tvinnat rep (fö r att kanske foga
ihop, det vill sä ga splitsa ihop det med ett annat) eller – vilket ligger nä r-
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mare anvä ndningen i dikten – om att skä ra eller riva skå ror i nå got. I vartdera fallet kan det vara nö dvä ndigt med vassa verktyg.844 Som visuella element på minner stjä rnor kanske mera om hå l ä n revor, vilket utvidgar innebö rden av diktens ”uppsplitsad” mot ’perforerad’. Ljuset har gjort ö ppningar i en mö rk natthimmel, som i en duk eller en kupa. Genom ö ppningarna lyser ljus liksom frå n en annan, ö vertä ckt sfä r. Bilden som fö rmedlas
i dikten på minner nå got om Camille Flammarions allmä nt spridda illustration med en trä gravyr dä r en man genom horisontens glipa mellan jorden och himmelskupan ser de lysande sfä rerna utanfö r.845 Dessutom aktualiseras en gammaltestamentlig poetisk bild av himlen som en textil
duk.846 En liknande bild av en ljus himmel dold bakom ett tygdraperi fö rmedlas i von Schoultz dikt ”Mitt på natten” (1996).847 Bilden som skapas i
dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon”, ett ljus som lyser genom revorna i en
mö rk himmel, ä r komplex och originell.
Det vassa, som ä r framträ dande i dikterna i avsnittet ”Med kniven i
handen”, å terkommer ä ven i ”Mildhet i mö rkers ö gon”. Det spetsiga och
taggiga å terfinns i ett par av von Schoultz andra dikter med stjä rnor: de
liknas vid ”nå lstick”, och jagets egen stjä rna har ”blå a taggar”.848 Det vassa
drabbar dock inte jaget med smä rta, och jaget anvä nder inte heller vassa
844

845

846
847

848

SO och SAOB, sö kord splitsa: https://svenska.se/tre/?sok=splitsa&pz=2 (hä mtad
20.8.2019), SO: ”flä ta ihop ä ndar av tå gvirke splitsa ngt/ngra sedan 1741 av lå gty., nederl. splitsen ’riva upp; klyva; splitsa’”; SAOB: ”klyva l. splittra l. riva sö nder l. bort (ngt);
sä rsk. med avs. på stå lpenna till blä ckpenna: anbringa skå ra i; numera bl. dels i p. pf. i
mer l. mindre adjektivisk anv., om kjol o. d.: slitsad (se SLITSA, v.1 a), dels ss. senare
led i ssgr, dels i den sä rsk. fö rb. SPLITSA UPP.” ”SPLITSA UPP [...]: skä ra upp (ngt), gö ra
en skå ra l. slits i (ngt); sä rsk. dels med avs. på (del av) klä desplagg: slitsa upp, dels
bildl.”
Flammarion 1888, s. 162–163; Koponen 2000, s. 94–95, 231 not 8; Classen 2012, s. 27.
Bilden (sannolikt utfö rd på 1800-talet av Camille Flammarion sjä lv) anknyter till fö restä llningar om olika himmelska sfä rer. Den hö gsta eller ’empyreiska’ himmelssfä ren
tä nktes bestå av eld eller rent ljus. Med ’empyré ’ eller ’empyreum’ avså gs ”den ö versta
vä rldsregionen enl. forntida naturfilosofisk fö restä llning, dä r elden tä nktes samlad o.
varifrå n ljuset anså gs utströ mma, eldhimmel(n); av kristen medeltidsfilosofi uppfattad ss. Guds, ä nglarnas o. de saligas hemvist; (ö versta) himmel(n); ä v. bildl.” Termen
å terfinns på svenska i texter av bl.a. Viktor Rydberg och Erik Johan Stagnelius samt i
Edvard Lidforss ö versä ttning av Dantes Den gudomliga komedin 1902. SAOB, sö kord
empyré .
https://svenska.se/tre/?sok=empyre&pz=2#U_E435_101725
Hä mtad
11.1.2020.
Ps. 104:2, ”Du hö ljer dig i ljus så som i en mantel, du spä nner ut himmelen som ett tä lt”;
Jes. 40:22 ”han ä r den som utbreder himmelen så som ett flor och spä nner ut den som
ett tä lt att bo inunder.”
”Mitt på natten” (1996, s. 36): ”Mitt på natten klarvaken. Mycket mö rkt. / Man stä dar
i universum / har dragit fö r draperit / men jag viker undan en liten flik: / herregud,
dä r ligger ju hela Vintergatan / nyputsad och skimrande. / Kanske allt som hä nt / ekar
lä ngs gatans klara stenar / och kanske, å t ett annat hå ll jag inte ser / lyser redan det
som snart skall hä nda? / Allt i ordning. Och nu kan jag somna.”
Dikterna ”Snö kvä ll” (1986, s. 26) resp. ”Stjä rnan” (1963, s. 14).
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redskap i dessa dikter. I ”Mildhet i mö rkers ö gon” ä r ljuset den aktiva parten som har slitsat upp himlen och genomglö dgat jaget.849 Ljuset agerar
dä rmed bå de visuellt och taktilt.
Det genomglö dgade kan fö rstå s som resultatet av en process som ä r
mera allomfattande ä n det spridda uppsplitsandet. Processen kan ha bö rjat utifrå n eller inifrå n, men har omfattat jaget helt och hå llet. I motsats till
eldlammet i dikten ”Drö m” (1963; se avsnittet ”Huden, elden, handens
grepp”) har den som utsatts fö r glö den inte brä nts upp och uppgå tt i den
– jaget finns kvar, om ä n genomglö dgat.850 Verbet aktualiserar snarare visuellt lysande ljus och taktilt fö rnimbar glö d ä n flammande eld och uppslukande brand. Det agerande subjektet benä mns inte heller ’eld’,
utan ”ljus”. Elden ä r begrä nsad, innesluten i jaget som visuellt synligt ljus
och taktilt erfarbar glö d.851 AÄ ven denna gestaltning på minner om De sju
849

850

851

Jfr Edith Sö dergrans dikt ”Framtidens skugga” 1920 (Sö dergran 2012, s. 237): ”Jag
anar dö dens skugga. / [r. 2–6] / Framtiden kastar på mig sin skugga; / den ä r ingenting
annat ä n flö dande sol: / genomborrad av ljus skall jag dö , / då jag trampat all slump
med min fot, skall jag leende / vä nda mig bort ifrå n livet.”
Det taktila i den passiva verbformen ”genomborrad” ä r framträ dande. Vidare ä r en
kontrastering av mö rker/skugga och ljus/sol gemensam fö r dikterna, liksom ett upphä vande av mö rkret samt jagets samhö righet med ljuset. En skillnad mellan dikterna
kommer till synes i det starkare manifesta jaget i Sö dergrans dikt.
En dialog med Sö dergrans dikt etableras i en text av Mirjam Tuominen, ”Den helige
Johannes minnesså ng” i Gud är närvarande (Tuominen 1961, s. 35–39, citat s. 38): ”Genomstungen av eldstrå lar / skall ä ven jag dö / lugnt / droppe fö r droppe / fö rlossad /
frigivande insikt i evigt liv”.
Ordet ”genomborrad” anvä nds i von Schoultz dikt ”Sol ha tå lamod” (1963, s. 15) i
gestaltningen av en relation mellan jord och sol: ”Sol tro inte du ä ger / jorden som
strå lar ut ditt ljus / genomborrad av dina spjut. / [r. 4–17].” Ordet anvä nds f.ö . ä ven av
Marie Lundquist fö r att beskriva von Schoultz stå ende, ”liksom genomborrad av en
solstrå le”. Lundquist 1997, s. 28; se kapitlet ”Med kniven i handen”, underavsnittet ”Att
rensa sjä len som en fisk”.
Jfr slutet av den fö rsta dikten i den tredelade sviten ”Det andra” (1949, s. 37–41): ”Endast i det mö rka uthä rdar vå ra ö gon / endast hos det mö rka bor tillå tna ord. / Av
mä nska fö dd skall tiga om det Andra / tills hennes tunga brä nner av sö ndertuggad
så ng. / Natten nä r lä ngtan trä nger genom huden / nä r hon bö rjar lysa må hon gå .”
Gemensamt med ”Mildhet ...” ä r kontrasteringen av mö rker och ljus, taktila element
av hetta och vasshet/perforering samt kombinationen av taktilt och visuellt ljus i det
som (inifrå n) ”trä nger genom huden” nä r mä nniskan ”bö rjar lysa”.
Jfr dikten ”Bö n” [2] (1943, s. 73), andra strofens tre sista rader: ”Och lå t hans syners
hä ftigt vita brä nder / bevaras lå gande mellan hans hä nder, / Du som hans djä rvhet
tä nt.”. Visuellt och taktilt kombineras, men elden brinner med ö ppen lå ga och den lokaliseras inte inne i mä nniskan utan ”mellan” hä nderna.
I dikten ”Bort” (1956, s. 34) flyr diktens ”hon” i skrä ck sin egen ”brand”, taktilt lokaliserad i kroppens yta genom ”hå ret”. Rö relsen ä r snabbt stö rtande, horisontalt ”fö rbi” och dä refter brant vertikal ”frå n klippan” ner i eldens motsats, vatten, som
fö rbinds med glö mska.
En inre brand syns i ö gonen i ”Fö rseglad rulle” (1994, s. 61), slutraderna: ”fä ltropet
frå n en tä ltmakare / med brinnande ö gon.”
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dagarna (1942), dä r Gud liknas vid ”en vä ldig sol” med ljus och vä rme som
mä nniskan kan ”ö ppna eller sluta sig fö r”, och som ”kan strå la som liv genom en mä nska”.852 Om denna tankegå ng lyfts in i tolkningen av ”Mildhet
i mö rkers ö gon” visar sig ett diktjag som har ö ppnat sig fö r ljusets inverkan
och nu strå lar av ljus och vä rme. Ordet ”genomglö dgad” anger dock en
starkare taktil hetta ä n att ”vä rmen kan strå la”. Diktjaget bejakar alltså ett
eldbeslä ktat element av ljus som glö der och glö dgar inuti jaget utan att
flamma upp och fö rtä ra. 853 Verbet ’genomglö dga’ kan associeras med
mystikens vokabulä r fö r mä nniskans fö rening med Gud.854 I den tidigare
nä mnda dikten ”Levande kä rlekslå ga” av Johannes av Korset sjunger sjä len ”i den innerliga fö reningen med Gud, hennes ä lskade brudgum” med
ett språ k som ä r inmä ngt med relations-, eld- och ljusmetaforik.855 Efter

852
853

854

855

Ordet ”glö d” anvä nds i en må ngtydig gestaltning av jungfru Maria i ”Julkonserten” i
Isenheimsviten (1986, s. 55), slutrader: ”den venetianska kannan / vä nder pipen mot
skö tets dunkla glö d.” Formuleringen i ekfrasen kan tolkas som en antydan om sexualitet, men också som en anknytning till uppfattningen om Maria som Guds moder, kvinnan som bä r Gud som ett foster i sin kropp utan att den gudomliga elden fö rtä r henne.
Ett element av eld ä r gemensamt fö r de anfö rda dikterna, men det få r separata
funktioner. Elden anknyts dock till en gudomlig aktö r i ”Bö n”, och en så dan fö rbindelse
kan kanske också uppfattas i ”Fö rseglad rulle” och ”Julkonserten”. Med dessa tre dikter
intill varandra kan man urskilja att konstnä ren (”Bö n” inplacerad i avdelningen ”Brev
till en konstnä r”), aposteln (’tä ltmakaren’, dvs. Paulus) och Gudsmodern få r uppdrag
som gestaltas med hjä lp av visuell och taktil eld – de blir ett slags eldbä rare. Tolkningen av uttrycket ”genomglö dgad” kan mot bakgrunden av detta resonemang tä njas
till en mö jlig fö rbindelse mellan diktjaget och andra med uppdraget att bä ra glö d och
ljus. (Se ä ven avsnittet ”Formande”.) I dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon” framstä lls dock
jaget snarare som mottagare ä n utdelare – ä ven om uttrycket att ’leva stjä rnor’ kan
innefatta vardera aspekten.
von Schoultz 1942, s. 170.
Bilden av glö dande jä rn som en fö rening av eld och jä rn har anvä nts fö r att å skå dliggö ra att Kristus ä r bå de Gud och mä nniska. Bilden kritiserades som missvisande i luthersk ortodoxi på 1600-talet eftersom den snarare anså gs visa sammansmä ltning och
legering ä n den samtidiga, oskiljaktiga existensen av gudomligt och mä nskligt i Kristus.
Hä gglund 1981, s. 286–287.
Verbet ’genomglö dga’ anvä nds med avseende på det mä nskliga diktjaget och Gud i
Greta Langenskjö lds ”I mö rkret” (Forssell 1967, s. 137–138): ”Få r stenen genomglö dgas / av Dig och lysa / på vä gen som en lykta?” Diktjaget upplever fö rstening och ber
om glö d och ljus frå n Gud. I Nils Bohmans ”Befrielse” liknas det mä nskliga jagets livsgemenskap med Gud vid det glö dande smidesjä rnet (Forssell 1967, s. 152): ”Som nä r
elden genomglö der / smidesjä rnet, på nyttfö der / Du mig, genomlyst av strå lar / frå n
en hemlig, stilla dag.” Det genomglö dgande och genomlysande anknyts i de två texterna explicit till ett gudomligt du, och processen gä ller diktjagets fortsatta liv i nuet.
Verbet anvä nds nä r Forssell framhå ller det kristocentriska i Runebergs psalmer med
hjä lp av ett citat av Sixten Belfrage: ”’Utan att sjä lv vara genomglö dgad av Kristusmystik kan man nog icke som Runeberg sjunga: Han på korset, han allena’.” Forssell
1955, s. 119 med not 134, s. 232.
Johannes av Korset 1984, s. 31–32 (ö versä ttning ur Gullberg 1956, s. 29–30), s. 33, 56,
77, 125 ordagrann ö versä ttning av de fyra stroferna; citat s. 31. Se ä ven analysen av
dikten ”Pingstlå ga” i kapitlet ”Huden, elden, handens grepp”.
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att kä rlekens eld har renat sjä len ä r hon ”helt genomglö dgad” av den, och
till slut ä r det Guds heliga Ande som andas i sjä len.856 Den gudomliga kä rlekseldens verk liknas i en del textpassager vid eld som antä nder och genomglö dgar trä , men samtidigt framhå ller Johannes att sjä len inte fö rtä rs
och fö rstö rs av den.857 Texterna av Johannes av Korset ä r av stor betydelse
fö r vä stkyrklig mystik.
En annan intertextuell utvidgning erbjuds i den speciella blandning av
personlighets- och oä ndlighetsmystik som kommer till synes i texter av
Angelus Silesius (Johann Scheffler, 1624–1677). Han nä mns, infogad i reflektionerna i von Schoultz Vattenbrynet, med en liknande kombination av
precis namngivning och utebliven fö rklaring som Fé nelon i Porträtt av
Hanna. 858 Mä nniskans fö rening med Gud formuleras av Silesius som en
sammansmä ltning genom eld: ”Eld smä lter, enar. Kosan till din grund du
stä llt. / Din ande dä r med Gud till ett blir sammansmä lt.”859 Med den fö rsta
frasen antyds också en rö relse som riktas (nedå t eller inå t) mot ett må l,
en ”grund”. Diktjaget i ”Mildhet i mö rkers ö gon” karaktä riseras emellertid
som genomglö dgat, inte sammansmä lt och dä rmed upplö st. Mö jligen
kunde man i jagets bejakelse av den genomglö dgande processen också
uppfatta att jaget nu, i det tillbakablickande mot ett helt liv som verbens
tidsformer anger, ä r redo att slutligen lå ta sig genomglö dgas fullstä ndigt
och i tacksamhet lä mna livet ifrå n sig. De sista orden bestå r av jagets utsaga ”jag levat”. Genom att det agerande ljuset fö rbinds eller identifieras
med jagets stjä rnor, ”alla de stjä rnor” som jaget har ”levat”, etableras ett
diktjag som fö rblir starkt i sin bejakelse av ljuset i dess olika uppenbarelseformer – gnistrande stjä rnor, het glö d, alltfamnande och lysande ljus.
Liksom i dikten ”Få glarna” (1945; se kapitlet ”Formande”) gestaltas ljuset
utan namn, som en motpart vars identitet fö rblir ö ppen.
Lysande glorior i ikoner ges en tolkande gestaltning i dikten ”På sk”
(1963): ”bara gloriorna lyste / dä r mä nniskorna var mö rker / bara det
saliga lyste / bara ringarna av sol.”860 I denna dikt sä gs mä nniskornas an856
857
858

859
860

Johannes av Korset 1984, s. 36 (citat; kommentar 8 till den fö rsta strofen), s. 42 (kommentar 19 till den fö rsta strofen), s. 133–134 (kommentar 16 och 17 till den fjä rde
strofen).
Johannes av Korset 1984, om elden i trä stycket s. 34, 44, 47, 53 (kommentar 3, 22, 25,
33 till den fö rsta strofen); om Guds ”fö rtä rande eld” som inte ”fö rtä r och fö rstö r” sjä len,
s. 57–58 (kommentar 3 till den andra strofen).
von Schoultz 1992, s. 107, om huset i Ascona (vistelse omkring bö rjan av1960-talet): ”Det ä r ett hus fö r meditation, på hyllan ligger Angelus Silesius, en bok om tystnad.”
Se ä ven von Schoultz 1981, s. 51, om Erik Bergmans tonsä ttningar av poetiska texter: ”En tid lekte det Erik i hå gen att tonsä tta Angelus Silesius, vars tankfullhet så vä l
passade in i den lummiga tystnaden kring huset.”
Silesius 1991, s. 126 (Den cherubinske vandringsmannen, II:163).
”På sk” (1963, s. 47): ”Blå sol fö ll in / genom rö kelsens pä rlemortunnel / trä ngde sig
mellan guld och purpurdok / skilde ä ngelns svindlande flö jt / frå n basens svarta mull
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sikten vara ”utplå nade”, vilket anger att det individuella och identitetsbä rande inte lä ngre existerar.861 Det saliga, lysande elementet av sol ä r helt
å tskilt frå n mä nniskorna, som fö rbinds med mö rker.862 I ”Mildhet i mö rkers ö gon” gestaltas mö rkret annorlunda. Det avvisas inte, utan kä nnetecknas av nä rvaro, seende och mildhet – och liknar dä rmed de lå ga och
varma molnen i dikten ”Det svå raste” II (se avsnittet ”Vidrö rd, berö rd”).
OÖgon som ser med mildhet ser med en mjuk vä rme som ö verfö rs frå n det
kroppsligt taktila till ö mhet, vä nlighet, medkä nsla. Mildhet som taktil
vä rme fö rbinder mö rkret med ljusets hetare glö d, och mö rkrets seende
ö gon fö rbinder det med ljusets lysande stjä rnor. I dikten upprä ttas alltså
en samhö righet mellan mö rkret och ljuset genom taktila och visuella element. Diktjaget utplå nas inte, utan manifesteras som objekt fö r ljusets
agerande, som subjekt fö r den sjunkande rö relsen och det genom dubblering kraftfullt uttalade ”jag levat”, och i den tacksamhet som ä r ”min”.
De aktiva verbformerna i dikten utgö rs av ”sjö nk” och det upprepade ”levat”, alla i fö rfluten tid och med det uttalade jaget som subjekt. Den
sjunkande rö relsen, fö rstä rkt av adverbet ”Ner”, ges ett sammanhang eller
ett må l – en botten – i tacksamheten. Det ä r den enda aktiva rö relsen i dikten. Som fysisk rö relse och taktil fö rnimmelse omfattar den hela kroppen.863 Liksom den sjunkande rö relsen i ö verfö rd bemä rkelse i andra texter av von Schoultz kan innebä ra så dant som ö verlå telse och lä ttnad, vila

861
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/ nå dde ä ntligen / ikonens dunkel / dä r alla ansikten var utplå nade / dä r alla synder
var genomlidna / bara gloriorna lyste / dä r mä nniskorna var mö rker / bara det saliga
lyste / bara ringarna av sol.”
En liknande utradering av det individuella skrivs in i dikten ”Medeltidsmå lningarna” i
kantaten ”Vingarnas valv” (publicerad i Drake 1958, s. 91–97). Texten anknyts till de
medeltida vä ggmå lningarna i Esbo kyrka (nu domkyrka). Hä r kan dock på pekas att
nä r von Schoultz i ”Medeltidsmå lningarna” skriver ”Med ansikten som ljuset plå nat ut
/ stå r helgonskaran kring en drä pt martyr / svept i sin vä ntans veck till tidens slut”
fogas gestaltningen in i texthelheten, men den ifrå gavarande må lningen ä r en traditionell framstä llning av jungfru Maria på sin dö dsbä dd omgiven av apostlarna.
Huruvida von Schoultz bildtolkning ä r ett medvetet val eller beror på bristfä llig kunskap må vara osagt. Se ä ven Drake 1958, s. 54–57.
En total å tskillnad mellan gudomligt ljus och jordiskt mö rker skrivs också in i den sista
ekfrastiska dikten i Isenheimsviten, ”Ljuset” (1986, s. 59): ”Ljuset som skrä mde dö den
på flygeldö rren /
sprä nger sig upp / ljuset kan ingen hejda / inte de stö rtande
stenarna de blä ndade soldaterna / ljuset sprä nger sig upp / fö rkastar alla hinder fö rkastar all hä mnd / utstö tt ur avgrunden lä mnar det också jorden.” I fö rhå llande till den
aktuella må lningen har en avsevä rd anonymisering skett genom att må lningens
mycket tydligt utfö rda och mä nskligt kroppsliga Kristusgestalt i dikten motsvaras
av ”ljuset”, utan ansikte och kropp men med en oö vervinnerlig kraft i den brant stigande rö relsen. Kristus transformeras till absolut ljus i diktens verbala framstä llning.
von Schoultz dikter med varierande gestaltningar av Kristus skulle – liksom dikterna
med jungfru Maria – vara vä rda en egen studie.
Se ä ven dikterna ”Plagen” I (1989, s. 34) och ”Enkla ting” (1945, s. 18–19), som behandlas lä ngre fram i detta kapitel.
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och tillit, så ges också detta nedsjunkande en stark positiv laddning. Dessutom bildas ett stort vertikalt utrymme av jagets nerå tsjunkande rö relse
kombinerad med himlens och stjä rnornas hö ga positioner. Diktjaget anknyts till alla plan i detta utrymme.
Det visuella aktualiseras av de centrala elementen mö rker och ljus, och
dessutom av mö rkrets ”ö gon” och det frammanade synintrycket av stjä rnhimlen som jaget kan betrakta och minnas. Det ä r också mö jligt att tolka
uttrycket ”mö rkers ö gon” som en bild fö r den mö rka himlens stjä rnor,
sedda av jagmä nniskan men också sjä lva seende, milt betraktande
henne.864 I så fall uppstå r en tyst kommunikation inte bara mellan jaget
och ett seende mö rker, utan också en ö msesidigt betraktande vä xelverkan
mellan jaget och stjä rnorna. AÄ ven i andra dikter relaterar diktjaget till
stjä rnor eller stjä rnbilder.865 En solidarisk ö msesidighet fö rmedlas genom
utbytet av ett leende i ”Stjä rnan”.866 Stjä rnorna kan liknas vid ”smycken”
som jagets hjä rta vill ”samla”, de kan ’inviga’ mä nniskan i ett ”bortom”, eller
tillsammans med andra himlakroppar visa kontrasten mellan hennes ”jordiska få fä nglighet” och rymdens ”tidlö shet”, och deras frå nvaro kan innebä ra ett mö rker så totalt att himlen ä r ”svart”.867 Hä r kan noteras, att stjä rnornas positiva symbolvä rde, framträ dande i religiö s och litterä r tradition,
bevaras i von Schoultz lyrik i motsats till den negering som sker i exempelvis Stig Dagermans produktion.868 I formuleringen ”alla de stjä rnor jag
levat” skrivs jaget och det liv jaget har haft tä tt ihop med stjä rnorna. Uttrycket att ha ’levat stjä rnor’ kunde i och fö r sig på minna om vardagssprå kets uttryck fö r att ha upplevt ’stjä rnstunder’ och liknande, men få r i dikten avsevä rt stö rre proportioner. Den upprepade frasen fö ljer på kolontecknet efter ordet ”ljus”. Stjä rnorna som jaget har levat fö rbinds med det
ljus som har splitsat upp himlen och genomglö dgat jaget. Dä rmed skapas
också en fö rbindelse av identitet och samhö righet mellan himlen och jaget,
bå da fö remå l fö r ljusets agerande. Samma ljus som har gjort glipor i himlen (och kanske gö r mö rkrets ö gon milda, eller ä r dessa ö gon) har genomglö dgat jaget.
864
865
866

867
868

Stjä rnorna liknas vid Guds ö gon – alltid seende, vå rdande, skyddande – i en onä mnd
fö rfattares ”Aftonbö n” ur ”Krooks bö nbok” i Forssell 1967, s. 108.
Se t.ex. dikterna ”Vattentunnan” (1940, s. 31–32), ”Sjukhusfö nster” (1940, s. 67), ”De
fö rdö mda” II (1943, s. 80), ”AÅ terkomsten” (1945, s. 99–100), ”Polstjä rnan” (1975, s. 47;
se kapitlet ”Huden, elden, handens grepp”), ”Mitt på natten” (1996, s. 34).
”Stjä rnan” (1963, s. 14): ”Plö tsligt fick jag ena armen fri / frå n armarna som hö ll om
mig / och rä ckte den ut och rö rde vid en stjä rna: / jo, hon var dä r, hon hade inte bytt
fä rg, / stjä rnan var djup som fö rr med blå a taggar / och min, bara min – /
stjä rnan
stod i sitt rum / vi små log mot varann / och vä nde oss bå da om / mot var sin himmel.”
De citerade uttrycken finns i dikterna ”Hå ll dig borta, sö mn” (1959, s. 21), ”AÅ terkomsten” (1945, s. 100), ”Den kvä llen” (1994, s. 26), ”Fö rbrytaren” (1986, s. 53).
Ahlund 1998, s. 42–44 med not 37, s. 384; s. 347–352.
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”stjärnornas tallösa skara”
Kombinationen av ”alla de stjä rnor jag levat” med ”tacksamhet” på minner
om Lina Sandells kä nda psalm ”Jag kan icke rä kna dem alla”. Den andra
strofen tar in de orä kneliga stjä rnorna, ”stjä rnornas tallö sa skara”, som
må tt på Guds må ttlö sa godhet, och psalmen utmynnar i en maning till
tacksä gelse. 869 Psalmstrofen alluderar på berä ttelsen om Guds lö fte till
den å ldrige Abraham om efterkommande, talrika som stjä rnorna och
sandkornen.870 Andra bibliska texter nä mner stjä rnorna som delar i Guds
skapelseverk och delaktiga i den samfä llda lovså ngen till Gud, vilket också
har tagits in i kristen psalmdiktning.871 Tanken att varje stjä rna ä r unik i
sin ”hä rlighet” uttrycks av aposteln Paulus.872 Stjä rnan i von Schoultz lyrik
få r roller som hjä rtats vackra smycke, en lysande och hemlighetsfull
bundsfö rvant, tillstä des i den hö ga himlen och den lå ga jordens vattentunna, namngiven som ledstjä rna eller anonym som en ”lyspunkt” i skymningsfö nstret.873 I ”Mildhet i mö rkers ö gon” fö rbinds stjä rnorna med jagets tacksamhet.
I sin totalitet har den kroppsliga fö rnimmelsen av att ’sjunka ner’ i
tacksamhet likheter med att ’andas’ tacksamhet, ett uttryck som anvä nds
i psalmen ”Ett vä nligt ord kan gö ra under”: ”Nä r tacksamhet vå rt hjä rta
869

870
871

872
873

ASPs 1925, nr 528: ”Jag kan icke rä kna dem alla, De prov på Guds godhet jag rö nt: Likt
morgonens droppar de falla Och glimma likt dessa så skö nt. Jag kan icke rä kna dem
alla, De prov på Guds godhet jag rö nt. 2. Likt stjä rnornas tallö sa skara, De hava ej namn
eller tal, Men strå la likt dessa så klara Jä mvä l i den mö rkaste dal. Likt stjä rnornas tallö sa skara, De hava ej namn eller tal. 3. Jag kan icke rä kna dem alla, Men ack, må jag
tacka dess mer! Guds kä rleks bevis må jag kalla De under av nå d han beter. Jag kan icke
rä kna dem alla, Men ack, må jag tacka dess mer!” (Psb 1943, nr 532; Psb 1986, nr 397:
text Lina Sandell 1880.)
1 Mos. 15:5; se vidare t.ex. Hebr. 11:12.
1 Mos. 1:16; se vidare t.ex. Ps. 147:4 ”Han bestä mmer stjä rnornas mä ngd, han nä mner
dem alla vid namn”; Ps. 148:3 ”Loven honom, sol och må ne, loven honom, alla lysande
stjä rnor”;
ASPs 1925, nr 170 ”Vem har gjort den hö ga himlen”, ur strof 2: ”Tusen, tusen stjä rnehä rar / Stä ds fö rkunna Skaparns ä ra / Och fö r mä nskan vittne bä ra / Om hans allmakt underbar” (text ”M. N.”);
Psb 1886, nr 404 ”Hur hä rligt vittna land och sjö ”, strof 4: ”Ljus ä r din klä dnad,
Herre Gud! I norrskensprakt och stjä rneskrud Din himmel skå dar neder. Dig bliver intet mö rker nä r, Du vå ra fö tters lykta ä r, Som oss i natten leder” (Psb 1943, nr 527:4;
Psb 1986, nr 545:4; text Zacharias Topelius 1879);
Psb 1986, nr 447 ”Tack, gode Gud fö r allt som finns” (Olov Hartmans version 1979
av Franciskus solså ng, ca 1225).
En speciell roll i psalm- och så ngdiktningen innehas av den vä gvisande stjä rnan i
julevangeliet enligt Matt. 2:1–12.
1 Kor. 15:41 ”En hä rlighet har solen, en annan hä rlighet har må nen, å ter en annan hä rlighet hava stjä rnorna; ja, den ena stjä rnan ä r icke lik den andra i hä rlighet.” Det lä ngre
resonemanget i sin helhet gä ller de dö das uppstå ndelse.
Citerat ord ur dikten ”Sjukhusfö nster” (1940, s. 67); se vidare noterna 865–867.
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andas, / den trö ttes bö rda lyftes av.”874 Hä r kan noteras kombinationen av
andning och avlyft bö rda i en taktilt och kroppsligt prä glad vokabulä r, som
visar likheter med citatet ur Porträtt av Hanna, anfö rt i det fö regå ende avsnittet om dikten ”Psalm”. Tacksamheten fö rbinds med lä ttnad och vila i
psalmen. I dikten bildar tacksamheten omgivning och botten fö r jagets
nedsjunkande, och natten kan associeras till bå de vila och dö d.875 De två
substantiverade adjektiven i dikten, ’mildhet’ och ’tacksamhet’, kan kanske
fö rstå s som sinsemellan beslä ktade i karaktä riseringen av diktjaget och
situationen.
En gudomlig kä rlek som ä r mild eller ”blid” och en kvä llshimmel med
ett ljus som inte kan slä ckas skrivs in i en andlig så ng av Hilja Haahti: ”Jag
sjunger om min Jesus kä r, Nä r kvä llen faller på . I honom strå lar dagens frid,
Om natten mö ter kä rlek blid, Och himlens ljus oslä ckligt ä r, Nä r kvä llen
faller på .”876 Diktens ’mildhet i mö rkers ö gon’ på minner om så ngens formulering med den blida kä rleken som mö ter psalmjaget i natten.877 Element av nattmö rker, stjä rnor, tacksamhet hos jaget och mildhet i Guds
blick anvä nds också i Paul Gerhardts aftonpsalm ”Nu vilar hela jorden”/”Nu vilar folk och lä nder”.878 Liksom det ä ven har framkommit i behandlingen av andra dikter framträ der diktens sä rprä gel tydligt mot den
874
875
876
877
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Psb 1943, nr 442 (Psb 1986, nr 482: text Paul Nilsson 1933).
Nå got liknande formuleras i Jeanna Oterdahls ”Grä nsen” (Forssell 1967, s. 23): ”Gud,
nä r jag en gå ng skall gå ö ver grä nsen / – ä r det en grä ns, inte bara ett slut? / Du allena
vet det – / lå t mig då gå som en levande, / buren av tacksamhet utan må tt.”
ASPs 1925, nr 535, ”Jag sjunger om min Jesus kä r”, strof 3. (Text ”Hilja Haahti. OÖvers.
M. N.”)
Se ä ven Psb 1886/1928, nr 655, ”Somnar jag in med blicken fä st På stjä rnornas strå lande skara […]. 2. Milt ä r ditt ö ga och klart dess sken, Famnar i kä rlek vä rlden […].”
(Psb 1943, nr 564; text Jacob Tegengren 1903.) Psalmens jag kä nnetecknas emellertid
av sorgsenhet.
Jfr vidare psalmen ”Fö r Jesu milda ö gon”, ASPs 1925, nr 273, dä r formuleringen ”Jesu milda ö gon” bå de inleder och avslutar de fyra verserna. Psalmens jag uttrycker medvetenhet om sin synd och skuld. Rö relse nedå t aktualiseras i verben ”faller
ner” infö r ”Jesu milda ö gon” (strof 2) och ”nedsjunkande” i strof 4: ”I Jesu milda ö gon
Jag ser; fö rskjuter han mig, så Nedsjunkande jag ser ä ndå I Jesu milda ö gon.” (Psb 1986
nr 369: text Lars Stenbä ck 1839.) Inledningsraden i dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon”
på minner visserligen om den upprepade frasen i psalmen, men varken diktens jag eller jaget i Haahtis så ng kä nnetecknas av skuldkä nsla.
Psb 1886/1928, nr 557; Psb 1943, nr 436; Psb 1986, nr 517, text Paul Gerhardt 1647,
Haqvin Spegel 1686, Britt G. Hallqvist 1978. Strof 1, 3, 6 citeras nedan i versionerna
1943 resp. 1986:
1943: ”Nu vilar hela jorden, Och luften mö rk ä r vorden, All vä rlden sover sö tt; Men
du, min sjä l, bö r vaka, Din Gud av hjä rtat tacka Och i din andakt ej bli trö tt. 3. Nu haver
dagen ä nda, Och stjä rnor bö rja tä nda Sitt dejeliga ljus; O Gud, lå t dit mig komma, Dä r
alla sjä lar fromma Klart skina i din himmels hus. 6. Nä r sö mnen mig nedtrycker Och
mina ö gon lycker, O Gud, hav vå rd om mig, Och lå t ditt fadersö ga Se neder av det hö ga,
Att jag må vila tryggelig!”
1986: ”1. Nu vilar folk och lä nder och skogar, berg och strä nder. Nu sover barnen
gott. Men jag vill bedja, vaka och tacksamt se tillbaka på vad av Gud i dag jag få tt. 3.
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intertextuella och kontextuella bakgrund som psalmerna ger: diktens
verbformer i fö rfluten tid, koncentrationen kring ett individuellt jag i det
ö gonblick som gestaltas, frå nvaron av direkta benä mningar eller hä nvisningar som skulle binda dikten och dess tolkningar vid endast ett sammanhang. Samtidigt bildar intertexterna en omgivning dä r dikten kan sä ttas in så att tolkningsmö jligheterna blir bå de stö rre och mera specifika.
Fö restä llningen om ett fö rblivande gudomligt ljus kommer till synes
exempelvis i aftonpsalmer av mycket gammalt ursprung.879 Den å terfinns
i bibliska texter och ä r central i en bred kristen tradition. Ett nedslag i von
Schoultz De sju dagarna kan kä nnas igen i ö vertygelsen ”att det nå gonstans finns en stä ndigt flö dande klarhet”, ä ven om den sä gs vara ”mycket
annorlunda” ä n mä nniskornas ”fö rä nderliga drö mmar om Gud”.880 Som tidigare har nä mnts ä r ljuset ett centralt tema i von Schoultz lyrik. Ljuset
utgö r en aktiv fö rvandlande kraft, vilket Peter Nynä s har framhå llit.881 Ljuset anknyts i vissa dikter till en Kristusgestalt, men sä llan entydigt eller
explicit. Dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon” har inte den tydliga och centrala
anknytning till Kristus eller Gud vilken utmä rker de hä r anfö rda psalmerna, ä ven om andra element ä r gemensamma. Liksom i flera andra dikter ges ljuset ingen avgrä nsad identitet. På så sä tt hå lls dikten ö ppen fö r
olika kontextualiseringar.
I frå ga om jagets relation till Gud kan noteras, att de ’milda ö gonen’
som ett medkä nnande och barmhä rtigt seende också kan kä nnas igen i
agerandet hos handen av sol i ”Psalm” (1963), och hos det uttalande diktjaget i ”Januari” (1996; se avsnittet ”Med kniven i handen”). Det kan kontrasteras mot ett avslö jande eller hotfullt seende som aktualiseras fö r solen exempelvis i ”Klagan ö ver en al” (1949) och ”Alla trä d vä ntar få glar
(1975; de två nä mnda dikterna kommenteras kort i avsnittet ”Vidrö rd, berö rd”) samt fö r Gud och Guds allseende ö ga i berä ttelser om flickan
Ansa. ’Himlen’ ä r ett ord och en dimension som i von Schoultz lyrik ofta
innefattar mera ä n det rent konkreta. I ”Mildhet i mö rkers ö gon” har den
få tt ö ppningar dä r ljuset lyser fram, och samma ljus – fö rbundet eller till
och med identifierat med de stjä rnor som diktjaget har levat – har med sin
glö d genomträ ngt jaget helt och hå llet. Jaget och himlen stä lls alltså jä msides, vilket ger diktjaget en mycket hö g och stark position. Himlen och
jaget fö renas av att ljuset har agerat i dem bå da, och detta agerande har

879
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Nä r dagen ä r till ä nda, då bö rjar stjä rnor tä nda sitt milda, klara ljus. Skall i min sista
timma den morgonstjä rna glimma som visar vä g till Faderns hus? 6. Nä r mina tankar
domnar och alla sinnen somnar, vem skyddar kropp och sjä l? O, se med fadersö ga till
mig ifrå n det hö ga, min Gud som alltid vill mig vä l.” I den ä nnu ä ldre versionen i Psb
1886, nr 436, anvä nds uttrycket ”ditt milda fadersö ga” i strof 6.
Se t.ex. Psb 1886, nr 425, ”Du Kriste, sol och dag oss ä r” (Psb 1943, nr 549; Psb 1986,
nr 515: Latinsk 300-talet, Wolfgang Meusslin 1526, Olaus Petri 1536).
von Schoultz 1942, s. 170.
Nynä s P. 1997, s. 8. Se vidare kapitlet ”Formande”.
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varit taktilt med ett resultat som ä r bå de visuellt och taktilt, lysande och
glö dande. Genom dikten gestaltas ett starkt jag med tillgå ng till himlens
och stjä rnornas hö ga dimensioner, och i en sjunkande rö relse som – trots
det implicit passiva – fylls av ett aktivt bejakande i tacksamhet fö r ljusets
agerande och delaktigheten i detta.

Nåden är sval

I flera aftonpsalmer anvä nds rö relseverb som ’sjunka’ eller ’falla’, men med
avseende på mö rkret eller natten, som kontrasteras av ljus – stjä rnljus och
evigt, gudomligt ljus, Kristus som ljuset.882 Dä remot har jag funnit fä rre
exempel på kroppsliga uttryck fö r hur mä nniskan gå r till vila. 883 I von
Schoultz lyrik gestaltas dä remot vilan med hjä lp av kroppens rö relser och
fö rnimmelser, som ä ven ö verfö rs till sjä len. En så dan dikt ä r ”Plagen” I
(1989, s. 34):

882

883

Se t.ex. Psb 1986, nr 516:1 ”Den ljusa dag fö rgå ngen ä r, och natten faller på ”, strof 2 ”Du
ä r det eviga Guds ljus, / av Fadern till oss sä nd. / Kom, lys i vå ra hjä rtans hus, / i oss
din kä rlek tä nd. / Glä dje oss Gud i himmelrike.” (Text Hans Christensen Stehn ca 1589,
svensk ö vers. ca 1640; Psb 1886, nr 428; Psb 1943, nr 551.);
Psb 1986 nr 517 ”Nu vilar folk och lä nder”, strof 2–3 ”Se, solen har fö rsvunnit / och
natten ö vervunnit / den ljusa dagen nu. / En annan sol jag hä lsar. / Min Jesus som mig
frä lsar, / den sol som ej gå r ner ä r du. // Nä r dagen ä r till ä nda, / då bö rjar stjä rnor
tä nda / sitt milda, klara ljus. / Skall i min sista timma / den morgonstjä rna glimma /
som visar vä g till Faderns hus?” (text Paul Gerhardt 1647, Haqvin Spegel 1686, Britt G.
Hallqvist 1978; jfr Psb 1886 nr 436, Psb 1943, nr 557);
Psb 1986 nr 520:1 ”Nä r nu till jorden ner / sig nattens mö rker sä nker, / jag upp till
Jesus ser, / som livets ljus mig skä nker. / Hos dig, o Jesus kä r, / o Herre Jesus, blott
solsken ä r” (text Paul Weber 1686, Lars Stenbä ck 1865; Psb 1886/1928, nr 644, Psb
1943, nr 561);
Psb 1986 nr 543 ”Se ö ver allt den rä cker”, strof 6 ”Som himlens stjä rna blä nker /
dess klarare ju mer / sig hö stens mö rker sä nker / kring vå ra bygder ner, / så giv, nä r
sorgen finner / ett hemvist i vå rt hus, / att klarare då brinner / fö r oss, o Gud, ditt ljus!”
(Text Wilhelm Gabriel Lagus 1879; Psb 1886, nr 403, Psb 1943, nr 525.)
Se t.ex. Psb 1886, nr 432 ”Vi tacke dig, o Herre Krist”, strof 2 ”Vi lä gge oss till vila ned,
God ro å t kropp och sjä l bered” (Psb 1943, nr 554: text N. Selnecker 1578);
Psb 1886, nr 434 ”Dig, Fader, nu jag prisar”, strof 5 ”Nä r mina sinnen domnat, Du
vake ö ver mig, Och lå t, nä r jag har somnat, Mig hava ro i dig” (Psb 1943, nr 555: text
Thomas Petri Gevalensis 1604);
Psb 1886/1928, nr 557 ”Nu vilar hela jorden”, strof 5 ”Dagsbö rdan tynger neder
Min kropp och mina leder, Att de behö va ro”, strof 6 ”Nä r sö mnen mig nedtrycker Och
mina ö gon lycker, O Gud, hav vå rd om mig” (Psb 1943, nr 436; Psb 1986, nr 517 ”Nu
vilar folk och lä nder”; text Paul Gerhardt 1647, Haqvin Spegel 1686, Britt G. Hallqvist
1978).

288

PLAGEN
I

Tvä rs genom tä ta myggmoln
krattors krafs och tä rnors ilskna rop
svett och vå t sand, bastuns bruna rö k
tvä rs genom havets sena rö da sol
sjunker jag ner på bodans svala lakan
på bodans saligt svala lakan
benå dad kroppen och benå dad sjä len.

Konkreta element som aktualiserar fysiska sinnesintryck – auditiva, visuella och framfö r allt taktila – leder fram till diktjagets tolkning av kroppens
upplevelse av svalka som nå d: ”benå dad kroppen och benå dad sjä len”.
Med det dubblerade uttrycket ”tvä rs genom” (samt ”krattors krafs”)
impliceras rö relse på horisontalplanet. Det enda verbet utgö rs av ’sjunka’,
fö rstä rkt (liksom i ”Mildhet i mö rkers ö gon”) av ”ner”, och det uttrycker en
rö relse som ä r explicit, aktiv och vertikal med jaget som subjekt. (Antydningar om vertikala rö relser kan dock urskiljas i de visuella intrycken av
basturö ken, mö jligen stigande, och den sena, alltså sjunkande, solen.) Sinnesintrycken i de fyra fö rsta raderna samlas kring allt det som jaget tar
sig ”tvä rs genom” av svettig ansträ ngning, myggor och ilsket skrikande
tä rnor. I de tre fö ljande, avslutande raderna ä r fö rnimmelserna uteslutande taktila. Kroppens och hudens fö rnimmelse av att sjunka ner
på ”svala lakan” gestaltas så att den ö verfö rs till sjä len och till jaget som
helhet. Med ordet ’salig’ ges svalkan en hö g andlig dignitet, samtidigt som
det hö gtidliga i vissa former av religiö st språ kbruk undermineras av det
vardagliga och ’lå ga’ sammanhanget.884 Det saliga tas dock på allvar i ”Plagen” I genom att hudens fö rnimmelse fö rs vidare till jagets igenkä nnande
884

Ett liknande grepp anvä nds i dikten ”Junibastu” (1952, s. 66-67), men humorn och
kontrasteringen av hö gt och lå gt ä r mera drastisk: ”Detta ä r kroppens glä dje hitom
å ldrar och kö n: / [rad 2-8] / dra efter salig anda vid stenarnas å ngande stö n / droppa
lö mskhet ur skinnet / ö sa oskuld ur byttan / glä ttas barnslig och blankvå t // kravla
sig glö dande bort frå n den lilla sotsvarta ö n: / tugga en harsyra tankspritt / iskalla
blå bä rsblommor / vissla å t skogsduvans grå tlå t // och bak en buske fö rrä tta sin aftonbö n.”
Det genomgå ende rimmet på ’-ö n’ (strof 1 ”kö n”, 2 ”ilsket grö n”, 3 ”stenarnas å ngande stö n”, 4 ”sotsvarta ö n”, slutrad ”aftonbö n”) leder fram till och fö rstä rker slutklä mmen, att den kroppsliga funktionen att kissa bakom en buske motsvarar en traditionellt religiö s handling, att (i avskildhet) ”fö rrä tta sin aftonbö n”. Men också den vanvö rdiga kroppsfunktionen innebä r på sitt sä tt att slä ppa taget – komiken bä r alltså fram
en kroppslig erfarenhet som kan innehå lla en seriö s insikt. AÄ ven upplevelsen att andas
ges sin egen ’saliga’ njutning.
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tolkning: så hä r kä nns det att bli ”benå dad” till kropp och sjä l.885 På så sä tt
ges salighet och nå d en fysiskt och taktilt erfarbar kvalitet – nå den ä r sval.
Svalka, återkommande

Fö rnimmelsen av svalka gestaltas genom von Schoultz hela lyriska produktion frå n 1940-talet till 1990-talet, och den ges en positiv vä rdeladdning som innefattar lä ttnad, befrielse och vila.886 Kontrasterad mot torka
eller hetta fö rbinds svalkan ofta med fukt och vatten som i sin tur hö r till
tecknen på och fö rutsä ttningarna fö r fysiskt och andligt liv.887 Svalkan kan
885
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887

I Sigurdson 2006 fö rs ett resonemang om att erfara ”kroppens nå d” i den ö msesidiga
och så rbara mä nskliga kä rleken och sexualiteten, och kä nna igen erfarenheten som
nå d ”med hjä lp av kyrkans berä ttelser om Guds skapelse och frä lsning”, s. 474–475.
Mä nniskans lä ngtan efter Gud (”begä ret till Gud”) har i kyrkans breda tradition fö rmedlats genom det materiella. ”Guds transcendens må ste framstä llas på ett immanent
sä tt fö r att den inte skall fö rvandlas till nå got totalt obegripligt eller till och med ointressant fö r oss mä nniskor.” Ibid., s. 476–477. Med identifieringen av kroppens nedsjunkande på svala lakan som en total ’benå dning’ kan von Schoultz dikt ”Plagen” I
betraktas som ett exempel på materialisering av det centrala begreppet nå d.
Se t.ex. dikterna ”Sjukhusfö nster” (1940, s. 67) med slutraden ”Min evighet: min svalka,
drö m och vila.”;
”Bö n av en kvinna” (1945, s. 60–61) med hallonbusken som en bild fö r ett kvinnoliv,
ur sista strofen: ”Nyss lå g den trampad och trä ngd och skymd, / nu lyfte sig toppen i
stor sval rymd, / lyfte sig trö tt och befriad”;
”Nattetid” (1975, s. 11), dä r osynliga ä nglar om natten bä r bort tunga korgar frå n
sö mnlö sa mä nniskor: ”det blir svalare efter dem i rummet / och under ö gonlocken.”;
”Lyckan” (1980, s. 24): ”Nä r lyckan besö ker mig ä r det lä ttnadslyckan / men det ä r
nog /
det ä r mig mer ä n nog / att lyftas i svalka ur en ond drö m / sovande eller
vaken / [rad 6–12].”;
”Fru Bach” (1986, s. 44): ”Det hä nde att hon glö mde bort honom / i ett svettigt virrvarr av sysslor / [rad 3–15] / men det hä nde också att hon kom ihå g: / att hon en
brå d dag fö re jul / fö re Herrens anskomst som krä vde mycken mat / lutade pannan
mot den frusna rutan: / ett ö gonblicks vila i iskristallernas ordning.”;
”Svalka” (1994, s. 13): ”Testen fö ll ner, hon stod med lyftade hä nder / ordnade tankspritt hå ret, stal sig en stund / ur brå dskor och sysslor, onå bar / var en stund hos sig
sjä lv / så stod min mor / så stod hennes mor fö re henne / så har jag vilat sjä lv i ett
ö gonblicks svalka / medan små svettiga hä nder dragit i kjolen.”
En ö nskan om ett slags vila i det ordnade fö rbinds med svalka i dikten ”Information”
(1996, s. 58): ”Vem nyttar vad som rinner ö ver randen? / [rad 2-7] / jag skulle behö va
utrymmen att lagra / och ordna in på svala tysta hyllor / ett enda huvud / ä r faktiskt
ingenting att ha.”
Se t.ex. dikterna ”Ensamt fö nster i maj” (1943, s. 56–57), fö rsta strofen av sju: ”Jag var
i den svala friden / Du sä nde mig. / Djupt har jag badat i den. / Du kä nde mig.”;
”Avsked i krig” IV (1945, s. 14–15), om barnen med ”fö lfuktiga ö gon och en sval mun”
(se avsnittet ”Vidrö rd, berö rd”);
”AÅ terkomsten” (1945, s. 99–100), rad 19b-20 (av 27): ”Mycket brann ner i mitt
hjä rta / innan det ö dmjuka grä set skö t friskt och bjö d fö tterna svalka.”;
”Samaritiskan” (1949, s. 45–47) dä r tö rst och torka kontrasteras av vatten, nä stsista strofen: ”Och svalkan sjö nk frå n strupen till min hä l. / Jag hö r det dova darret
djupt ifrå n. / Min brä dd ä r mö rk av fukt.”;
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också utgå frå n upplevelsen av vind, frisk luft och blå st, och fö rbinds då i
nå gra dikter med glö mskan, som befriar frå n minnets mö da.888 En reflektion ö ver en kroppslig helhetsfö rnimmelse lik den i ”Plagen” I inleder den
avsevä rt ä ldre dikten ”Enkla ting” (1945): ”Vad enkla ting ä r underbara. /
Min bä dd. Nä r mina lemmar gå r / till lå ng sval vila och min rygg / strä cks
ut och vet: den unnas vara / ä nnu en natt trö tt, tung och trygg, / vem ä r
jag att jag detta få r?”889 Den svala vilan ges karaktä r av ofö rtjä nt gå va – och
nå d eller slump – genom att den ä r nå got som ”unnas” ryggen och nå got
som just detta jag ”få r”.890
Kroppens rö relse mot horisontalt lä ge och hudens allomfattande fö rnimmelse av svalka ä r gemensamma element i ”Plagen” I och ”Enkla ting”.
Med verbet ’sjunka’ anges tydligare en rö relse nedå t ä n med uttrycket ’gå r
till vila’ i den ä ldre dikten. Så som det framgå r i avsnitten ”Med kniven i
handen” och ”Huden, elden, handens grepp” kan man i må nga av von
Schoultz senare dikter finna starkare uttryck fö r det kroppsligt konkreta
ä n i de ä ldre, och det gä ller också vid en jä mfö relse mellan de två ovannä mnda dikterna.
Svalka och vatten fö rbinds ofta (men inte alltid) med varandra i von
Schoultz lyrik. Den taktila fö rnimmelsen av vatten mot huden och kring
den nakna kroppen ges en central funktion i flera dikter. Ett tydligt exempel utgö rs av den tredje dikten i den tidiga sviten ”Hå rd vå r” (1943).891 I
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”Brunnen” (1956, s. 11), dä r diktjaget ”sä nker stä van / ner i det osynligt svarta /
ner i det svala” och fruktar ”att strupen ska klibba”;
”Pingstlå ga” (1956, s. 62–63) med lö ftet om att ”svalkas av morgonnattens dagg”
(se avsnittet ”Huden, elden, handens grepp”);
”Natt” (1994, s. 29): ”Utan den bultande febern / hade du aldrig kä nt / svalkan
liksom en havsvik / nalkas nä rmare dig / lusten att leva fly upp / som en fjä ril ur
grä set / [rad 7–13].”
I dikten ”Flugan” (1956, s. 21) tecknas ”en klibbfotad fluga” som samtidigt utgö r en
metafor fö r ”minnet”: ”[rad 1–6] / - vad hjä lpte dra ö ver sig drö m / och glö mskans
svala lakan / - genom mitt andningshå l / krö p den mot mun och ö gonvrå r.”
Se ä ven dikten ”Sydvä stklippan” (1952, s. 68–69; Mö ller-Sibelius 1997, s. 313–315)
med slutraderna ”havet som fö rvandlar smutsiga minnen / i blå sande dofter, frisk och
vä ldig glö mska” samt dikten ”Sisyfos” (1968, s. 71): ”[rad 1–5] / en glö mska fyllde hans
huvud / med tunn sval blå st / [rad 8–10].”
von Schoultz 1945, s. 18–19.
I inledningen till De sju dagarna (1942, s. 14) reflekterar textens ”hon” ö ver att hennes
avskilda och tysta rum på barnbö rdshuset eller sjukhuset ä r ett visserligen ö nskat
men ä ndå ofö rtjä nt privilegium i fö rhå llande till de andra mö drarnas situation. En
starkare skuldkä nsla formuleras i den sena dikten ”Efter radionyheterna” (1994, s. 24),
dä r jaget tappar upp vatten i sitt ”svala rena badrum” i vetskapen om att andra mä nniskor drabbas av livsfö rö dande torka.
”Hå rd vå r” III (1943, s. 13): ”Och lå t mig stå i regnets viskning naken, / i drö mmarnas
regn med lå nga och immiga droppar. / Det dryper vä lsignelse ur mitt hå r, / det strilar
lent skratt mot vå ra kroppar. / Huden gapar som tö rstig jord. / Regn. Mitt regn. Jag vill
aldrig bli vaken. / Jag vill stå under bjö rkarnas mumlande risiga toppar. / Jag vill stå
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dikten ”Ensamt fö nster i maj” (1943) ges diktjagets upplevelse av gudsgemenskap taktila och kroppsliga uttryck. Den fö rsta av de sju stroferna lyder: ”Jag var i den svala friden / Du sä nde mig. / Djupt har jag badat i den.
/ Du kä nde mig.”892 Friden kä nnetecknas av svalka, och den omsluter jaget
liksom djupt vatten att ’bada’ i – utrymmet ä r fritt och stort, samtidigt som
den taktila hudfö rnimmelsen gå r tä tt inpå eller till och med in i jaget. Det
må ngdimensionella verbet ’kä nna’ antyder bå de taktil fö rnimmelse och en
kunskap som ä r djup och nä ra som i en intim relation.893 Nå got liknande
skildras i kapitlet ”Sommarkors” i Där står du: Med hela kroppen flytande
i havsvikens ljumma vatten bearbetar den tonå riga Ansa insikten att hon
ä r fri, ”lö st frå n sitt lö fte” till Gud och ä ven fri frå n det som har bundit
henne i å ngest och skam. I vä xande lä ttnad upptä cker hon dä refter att den
fö rsenade menstruationen har bö rjat.894 Det avgö rande tecknet på den totala befrielsen lokaliseras alltså i kroppens funktioner och fö rnimmelser.
En beslä ktad formulering av ett jag i vatten å terfinns i en andlig så ng
av Hilja Haahti: ”Ett hav jag vet, som ä r underbart, Så stort och mä ktigt,
djupt och klart: Min Jesu oä ndliga kä rlek det ä r, Som i evighet flö dar hä r.
// O, kunde jag sä nka mig ned dä ri Och omhö ljd av dess bö ljor bli Och dö
frå n mig sjä lv och fö rnyas dä r Till ett liv fö r min Herre kä r!”895. Skillnaderna ä r emellertid också tydliga. Dä r så ngen uttrycker en ö nskan om en
stö rre och mera allomfattande nä rhet till ’min Jesus’ ser diktjaget i ”Ensamt fö nster i maj” tillbaka på en intim gudsgemenskap som har fö rä ndrats eller fö rsvunnit och nu ifrå gasä tts. Till skillnad frå n så ngjagets uppmä rksamhet riktad på Jesus i tredje person tilltalas i dikten en motpart
som ”Herre” och ’min Gud’ (strof 2 resp. 6), och genomgå ende som ”Du”. I
så ngen liknas ”Jesu oä ndliga kä rlek” vid ett hav att omslutas av, och i dik-
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hä r i tusen å r. // Jag lyss: jag hö r grä sets fina rö st / i suset av ö mma skaparord. / Lä ngtan slå r vå t och varm mot mitt brö st. / Nu vet jag ej lä ngre vem jag var. / Jag vet bara:
snart och underbar.”
Gestaltningen tar in auditiva och taktila fö rnimmelser samt vertikala positioner och
rö relser. Att diktjaget omsluts av regnet kan fö rstå s som ett slags svar på bö nerna i
svitens två fö rsta dikter, dä r diktjaget riktar sig till ett tigande gudomligt ”Du” och en
stä ngd ”himmel” i en situation prä glad av torka, kö ld och dö d. Ljudet av regn och fö rnimmelsen av vattnet mot den nakna huden fö rmedlar nä rvaron av en namnlö s skapare och livgivare (rad 9–10): ”Jag lyss: jag hö r grä sets fina rö st / i suset av ö mma skaparord.” Den avgö rande, giltiga bekrä ftelsen lokaliseras alltså i kroppen, hä r i så vä l hö rsel som kä nsel.
”Ensamt fö nster i maj” (1943, s. 56–57). Dikten tas ä ven upp i kapitlet ”Vidrö rd, berö rd”
och nä mns i ”mö drarnas å ngest”. I fö religgande avsnitt granskar jag sä rskilt elementen
av svalka och vatten.
Verbet ’kä nna’ anvä nds i gammaltestamentliga texter ä ven fö r sexuellt umgä nge, t.ex.
i 1 Mos. 4:1, ”Och mannen kä nde sin hustru Eva, och hon blev havande”.
von Schoultz 1973, s. 140–143, citat s. 140. Se ä ven kapitlet ”Huden, elden, handens
grepp”.
ASPs 1925, nr 475 (”Hilja Haahti. OÖ vers. M. N.”).
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ten kä nnetecknas ”friden” frå n det gudomliga duet av svalka likt omslutande vatten, men i den sista strofen uttalar diktjaget omdö met att ”En
mä nskas armar / ä r mig mer.” Bilden av jaget/mä nniskan/kroppen i vattnet ä r dock gemensam. Som uttryck fö r mä nniskans gemenskap med Gud
ä r det, så lå ngt jag kan bedö ma, inte så vanligt.896 Det fö rekommer dock
hos Johannes av Korset, som anvä nder bå de eld- och vattenmetaforik fö r
Andens inverkan och sjä lens fö rening med Gud: Sjä len ska ”simma”
och ”bada i Guds smö rjelser” och vara ”nersä nkt, ja, drunknad i Gud”.897
En biblisk intertext kan å terfinnas i Psaltaren 139: ”Du omsluter mig
på alla sidor och hå ller mig i din hand.”898 Den omslutande gudsnä rheten
fö rbinds emellertid inte med hudens fö rnimmelse av vatten. Nä r vattnen ”trä nga mig inpå livet” handlar det i stä llet om fara och undergå ng.899
Psaltarmä nniskan omsluten av vatten upplever inte en svalkande vila hos
Gud utan tvä rtom ett skrä mmande dö dshot, och anropar Gud som en
drunknande. Ett element av dö d ingå r faktiskt i Haahtis så ng, men vattnets
element ges en odelat positiv laddning. Vidare ä r dö den i denna form ö nskad eftersom den innebä r att jaget ’fö rnyas’ och bö rjar leva sitt liv ”fö r min
Herre kä r”, orienterat mot den Jesus vars kä rlek i enlighet med vattenmetaforiken ”flö dar” i horisontal rö rlighet som havets vå gor utan slut.900 I von
Schoultz dikt, dä r vattnets element introduceras endast med verbet ’bada’,
framträ der snarare vertikalitet genom ordet ”Djupt”, och stillhet i det att
jaget ”var i”, inne i ”friden”. Den tillvaro som jaget har haft – och fö rlorat –
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Ett liknande uttryck, ä nnu mera okonventionellt i sin direkthet, finns i boken Afrikanska böner: ”Jag simmar i din nå d som en val i havet.” Pawelzik 1975, s. 82.
Johannes av Korset 1984, citat s. 112 (kommentar 64 till den tredje strofen av dikten ”Levande kä rlekslå ga”); ibid., s. 61 (kommentar 10 till den andra strofen) ”[…] som
om hela universum vore ett enda hav av kä rlek, i vilket hon har blivit nersä nkt” , s. 34
(kommentar 3 till den fö rsta strofen) ”Varje gå ng denna lå ga blossar upp, lå ter den
sjä len få bada i hä rlighet och vederkvicker henne i det gudomliga livets vä rme.”
Ps. 139:5.
Ps. 69:2–3 ”Frä ls mig, Gud; ty vattnen trä nga mig inpå livet. Jag har sjunkit ned i djup
dy, dä r ingen botten ä r; jag har kommit i djupa vatten, och svallet vill fö rdrä nka mig”,
v. 15–16 ”Rä dda mig ur dyn, så att jag icke sjunker ned; lå t mig bliva rä ddad frå n dem
som hata mig och frå n de djupa vattnen. Lå t icke vattensvallet fö rdrä nka mig eller djupet uppsluka mig; och lå t ej graven tillsluta sitt gap ö ver mig.”
Se vidare Ps. 88:8, 18; Ps. 124:4–5; Ps. 144:7; Jona 2. Så som jag har nä mnt tidigare
utgö r ä ven dy, snä rjande sjö grä s och halvsjunkna stockar i vattnet element i von
Schoultz lyrik. Via dem uttrycks dolda, hotfulla och falska fö reteelser i jagets inre och
mä nniskans tillvaro. Se kapitlet ”Med kniven i handen”, underavsnittet ”Att nå under
ytan”.
Hä r kan tillä ggas att teologin kring det kristna dopet som en unik ö vergå ng genom dö d
till nytt liv ä r bemä ngd med bibliskt alluderande vattensymbolik. Vattenmetaforiken i
von Schoultz dikt ”Ensamt fö nster i maj” och Haahtis så ng ”Ett hav jag vet” få r dock
andra funktioner. I så ngen anvä nds den fö r att beskriva Jesu kä rlek och jagets ö nskan
om en fö rdjupad livsgemenskap med honom, och i dikten fö r att gestalta ett fö rgå nget
tillstå nd av ostö rd ’frid’.
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gestaltas i den fö rsta strofen likt ett avskilt och stilla utrymme av vilsam
svalka.
I nå gra bibliska texter omtalas Gud som den som ger svalka och skugga
i hetta.901 Psaltarpsalmen 23 kombinerar vatten och vila: ”han lå ter mig
vila på grö na ä ngar; han fö r mig till vatten, dä r jag finner ro, han vederkvicker min sjä l”.902 Skildringarna av hetta och torka, svalka och vatten utgå r frå n texternas tillkomstmiljö och kultur. Mä nniskan och folket leds till
det livsnö dvä ndiga vattnet och livet vid vatten ä r gott, men vederkvickelsen sker snarare intill ä n i vatten. Bildsprå ket har ä ven fö rts vidare i kristen så ngdiktning. Ett exempel utgö rs av Jacob Tegengrens parafraserande
psalm ”Min herde Herren Jesus ä r”. Psalmjaget fö rs till vila och vederkvickelse i svalkande skugga ”vid friska vattenflö den” som också ä r ”livets kä lla”
att dricka ur.903 Kombinationen av att bå de vila intill och dricka ur livgivande vatten tas in i flera psalmer och så nger.904 Vidare fö rknippas Guds
heliga Ande med vatten, vilket kort berö rdes i behandlingen av dikten ”Pingstlå ga” (kapitlet ”Huden, elden, handens grepp”). Dessutom ges
Anden epitetet ”hugsvalaren”. 905 Ordet fö rbinder det livsfö rnyande och
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Se t.ex. Jes. 18:4 ”Ty så har Herren sagt till mig: ’I stillhet vill jag skå da ned frå n min
boning, så som solglans glö der frå n en klar himmel, så som molnet utgjuter dagg under
skö rdetidens hetta.’” Se vidare Jes. 25:4–5 ”Ty du har varit ett vä rn fö r den arme, ett
vä rn fö r den fattige i hans nö d, en tillflykt mot stö rtskurar, ett skygd under hettan. […]
Och så som du kuvar hettan, nä r det ä r som torrast, så kuvar du frä mlingens larm; ja,
så som hettan dä mpas genom molnens skugga, så dä mpas de grymmas segerså ng.” Jfr
Jes 66:15–16 om Guds vrede som ska ”drabba med hetta”. Som tidigare har nä mnts
anvä nds eld och hetta ofta som metaforer fö r Guds vrede, medan skugga och svalka
(eller stilla solsken som i Jes. 18) fö rbinds med skydd och vä lvilja.
Ps. 23:2–3. Se vidare Jes. 58:11.
Psb 1886/1928, nr 588:1b-2a ”Han fö r mig till den grö na ä ng Och bä ddar mig en
blomstersä ng Vid friska vattenflö den. 2. Dä r få r min sjä l ny kraft, nytt mod Ur livets
kä lla dricka. Sval skugga, vila djup och god, Min ande vederkvicka.” (Psb 1943, nr 307;
Psb 1986, nr 400: text Jacob Tegengren 1922, bearb. strof 2a ”Dä r dricker sjä len å ter
mod / ur livets klara kä lla. / Sval skugga, vila djup och god, / min kraft skall å terstä lla.”)
Se t.ex. två andra så nger av Hilja Haahti (ö vers. ”M. N.”), ASPs 1925, nr 535 ”Jag sjunger
om min Jesus kä r”, strof 2: ”Jag sjunger om min Jesus kä r, Nä r dagen brä nner het. Han
tog på sig min bö rda svå r, Han ger mig kraft, nä r striden stå r; Till friska kä llor han mig
bä r, Nä r dagen brä nner het.”;
ASPs 1925, nr 471:1 ”O du klara kä lla, så djup och ren, O du vita driva, så mjuk och
len, Mitt hjä rta er renhet ni skä nke! O stjä rna, som tindrar så trygg och blid, O stilla
och svalkande aftontid, Er frid i min sjä l sig ock sä nke!” Se vidare ASPs 1925, nr 52 ”Sjä l
som intill dö den trö tt”, strof 3-4 ”Du, som trä ngtar efter ro, Gå till livets vattenkä lla,
Vederkvick vid den din tro – Svalkande dess floder vä lla. Sö k blott Jesus! Så som han
Ingen annan hjä lpa kan. 4. Gå till kä llan djup och klar, Som vid Lammets tron ses svalla,
Och vars rika flö de har Nog och ö vernog fö r alla! Sö k blott Jesus! Så som han Ingen
annan hjä lpa kan.” (Text ”J. G. Wolff”.)
Se t.ex. ASPs 1925, nr 128 ”Helige Ande, sanningens Ande”, dä r man ber Anden att ”ledsaga” (strof 1), ”uppliva” (2) och ”hugsvala” (3): ”Helige Ande, glä djenes Ande, Kom att
oss hugsvala! Lå t hoppets rö st bland levernets bekymmer Till vå r ande tala, Och giv
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trö stande i Andens verk med svalka, som en fysisk fö rnimmelse i ’hå gen’,
mä nniskans medvetande.
Vattenmetaforiken ä r omfattande i så vä l kristen texttradition som i
von Schoultz lyrik. Inom ramen fö r denna studie behandlar jag den frä mst
med avseende på den taktila upplevelsen av svalka och svalkans funktion
i jagets relation till Gud.906 Två dikter kan ä nnu nä mnas, ”Samaritiskan”
(1949) och ”Nattetid” (1975).
I dikten ”Samaritiskan” (1949) omskrivs det livgivande och tö rstslä ckande vattnet till svalka, vertikalt sjunkande i kroppen fö r att sedan ”djupt
ifrå n” stiga och fylla jaget.907 Svalkan i form av vatten nå r alltså jaget utifrå n, tas in i kroppen, och stiger nerifrå n och inifrå n i en process som få r
jaget att resa sig i en ny identitet. En nå got liknande process kommer till
synes genom ordet ”genomglö dgad” i den tidigare behandlade dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997). Elementen av vatten och glö d/ljus ä r
olika, till och med motsatta, men vardera ges funktionen att verka inne i
jaget. Som ett slags innersta livsprinciper intensifierar de jagets liv och
identitet.
Dikten ”Nattetid” (1975) skildrar ä nglar som oupphö rligt bä r bort
sö mnlö sa mä nniskors vå ndor i stora, tunga korgar.908 AÄ nglarnas rö relser
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oss frid, nä r livets afton skymmer! Salighet, Herre, giv oss i hö jden!” (Psb 1886/1928,
nr 526; Psb 1943, nr 93; Psb 1986, nr 113: text J. O. Wallin 1816.)
Anden kallas ”hugsvalare” i t.ex. ASPs 1925, nr 127, ”O dyraste Jesu, din Ande oss
sä nd”, strof 4; ASPs 1925 nr 129 ”Ande frå n hö jden”, strof 3; Psb 1886, nr 60 ”Kom,
Helge Ande, Herre god”, strof 2: ”En sann Hugsvalare du ä r; Sä ll ä r den man, som du ä r
nä r. Du ä r en lä kdom fö r vå r sjä l, En livets brunn till evigt vä l.” (Psb 1943, nr 85; Psb
1986, nr 106: text Hrabanus Maurus ca 820, Martin Luther 1524, Olaus Petri 1536).
Se vidare Psb 1886, nr 64 ”Helge And’, mitt hjä rtas glä dje”, strof 4: ”Du ä r ned av
himlen gjuten Som en ljuvlig dagg och regn; Frid till oss med dig ä r fluten Under Kristi
nå d och hä gn. Ack, uppfyll då mildelig Nu min sjä l, som ö ppnar sig! Av din trö st vill
hon sig fä gna Och sig den med tron tillä gna.” (Psb 1943, nr 89: text Paul Gerhardt,
Haqvin Spegel.)
Med avseende på Anden anvä nds, jä msides med eldmetaforik fö r kä rlek, en vattenmetaforik fö r att skildra Andens ’hugsvalande’ verk, trö stande, hoppingivande, lä kande och upplivande.
Hä r kan noteras, att fö rbindelsen mellan vatten och svalka bryts i kulminationen av
skildringen av Ansas skrä mmande domedagsmardrö m i Ansa och samvetet. Bland alla
element av outhä rdlig hetta ingå r också att den lokala bä cken nu har blivit kokande,
och Gud vill att hon ska sopas ner i den. von Schoultz 1954, s. 163–167; se vidare textpassager om ”den brinnande sjö n” i Upp. 19:20; 20:10, 14–15; 21:8; en ”flod av eld” i
Dan. 7:10. Detaljen med den kokande bä cken å terfinns inte i den nygestaltande dikten ”Nattetid” I (1989, s. 18), endast mö jligheten att fö sas ”ner” eller ”upp”.
”Samaritiskan” (1949, s. 45–47), de två sista stroferna: ”Och svalkan sjö nk frå n strupen
till min hä l. / Jag hö r det dova darret djupt ifrå n. / Min brä dd ä r mö rk av fukt. // Jag
vill stå upp och gå . Jag vet ej vart. / Ett hav ä r fö tt i mig. Jag vet ej hur. / Ett vet jag:
levande vatten.”
”Nattetid” (1975, s. 11): ”Nattetid flyger ä nglarna lå gt / med stora korgar / osynliga
eftersom ingen tror dem / två och två / sä nker de sig hos de sö mnlö sa / viskar och
lyfter: / Kan du ta i? / AÄ r det fö r tungt sä g? / Korgen bå gnar, ä nglarna har brå ttom /
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gestaltas i ett vertikalt utrymme i och med att de flyger ”lå gt”, ’sä nker sig’,
tar ”branta backen upp” och å terkommer i ”snabba suset ner”. Slutraderna
tar in det uttalande jagets tolkande kommentar: ”det blir svalare efter dem
i rummet / och under ö gonlocken”, en formulering som implicit fö rmedlar
att grå ten har hettat i den sö mnlö sa mä nniskans ö gon. Svalkan lokaliseras
alltså ”i” ett rum och ”under” ö gonlock, det vill sä ga bå de omkring mä nniskan och i hennes kropp. Denna taktila fö rnimmelse ä r resultatet av ä nglarnas agerande, och det ä r den som visar att de – utan att bli sedda, utan
visuella vittnesbö rd – har varit dä r. I kristen tradition ä r ä nglarna Guds
tjä nare och sä ndebud. I dikten ”Nattetid” (1975) lä mnar de efter sig svalka,
i ö verfö rd bemä rkelse lugn och trö st, och liknar på så sä tt det gudomliga ”Du” som sä nde ”den svala friden” till jaget i ”Ensamt fö nster i maj”
(1943), och ä ven Anden som ’hugsvalare’.
Diktjagets upplevelser av lä ttnad, befrielse och vila fö rmedlas genom
kroppsligt och taktilt gestaltade fö rnimmelser av svalka i de dikter som
har behandlats i detta avsnitt. Att stå naken i ett efterlä ngtat strö mmande
regn, att bada djupt i vatten och att sjunka ner på svala lakan ä r fysiska
handlingar som fö rmedlar hur det andliga kä nns. Nå den ä r sval.

branta backen upp och tö mma korgen / snabba suset ner mot mer och tyngre // det
blir svalare efter dem i rummet / och under ö gonlocken.”
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6. Sammanfattning
I syfte att undersö ka vilka funktioner den taktila fö rnimmelsen fyller i jagets relation till Gud i lyrik av den finlandssvenska fö rfattaren Solveig von
Schoultz (1907–1996) har jag analyserat ett urval av hennes dikter och
resonerat vidare kring dem med hjä lp av intertextuella och kontextuella
faktorer. Sä rskild uppmä rksamhet har ä gnats motivfä lten kring hand, hud
och kropp samt sol, eld och ljus. Avhandlingens titel Hand av sol fö r med
ett citat ur von Schoultz dikt ”Psalm” (1963) samman dessa motivfä lt. De
aktualiserar bå de visuell och taktil fö rnimmelse; uttryck frå n det visuella
områ det har beaktats nä r de i dikterna kombineras med det taktila. Till
det senare rä knar jag ett brett spektrum: hetta och kö ld, vä rme och svalka,
torka och fukt, hå rdhet och mjukhet, smä rta och lindring, hudens vä lbehag;
ä ven tyngd och lä tthet, rö relser och stillhet, riktningar utå t och inå t, nerå t
och uppå t. Den taktila fö rnimmelsen lokaliseras framfö r allt i handen, men
ä ven helhetskroppsliga upplevelser har behandlats.
Fokuseringen på den taktila fö rnimmelsens funktioner i den litterä ra
gestaltningen av gudsrelationen innebä r också frå gor till den kristna traditionens behandling av kroppslighet och sinneserfarenheter. Dä rmed hoppas jag att detta erfarenhetsområ de och dess betydelse kan få stö rre uppmä rksamhet inom teologisk forskning och fortsä ttningsvis inspirera till
frå gor och upptä ckter inom litteraturvetenskaplig forskning. Med å terkopplingar till inledningskapitlet kan jag bå de konstatera att min undersö kning tangerar teologiska och filosofiska områ den som ä r lå ngt mera
omfattande ä n det som ryms inom ramarna fö r denna avhandling och
framfö ra att de berö ringspunkter som frilä ggs visar att det taktila områ det
ä r vä sentligt, och detta i hö gre grad ä n man hittills reflekterat ö ver i frå ga
om kristen tradition och språ kanvä ndning.
I metodiskt hä nseende har jag kombinerat teologi och litteraturvetenskap genom att undersö ka dikterna med hjä lp av litteraturvetenskaplig
textanalys med nä rlä sning samt diskussion av intertextualitet och kontextualisering. Fö r de två sistnä mnda har jag vä nt mig till kristet traditionsmaterial och teologins forskningsfä lt. Det har gjort det mö jligt att utfö ra
uppgifter som teologisk forskning i skö nlitteratur innefattar, det vill sä ga
att fö r det fö rsta kä nna igen och urskilja om och nä r teologisk tematik aktualiseras och kristet traditionsmaterial anvä nds, fö r det andra att undersö ka hur detta sker, och fö r det tredje att fö rsö ka sä tta in enskilda element
i stö rre teologiska sammanhang. I von Schoultz litterä ra produktion framträ der ett omfattande fö rrå d av kristet traditionsmaterial i form av bibeltexter, psalmer och så nger, bö n, bildframstä llningar, religiö s praxis och
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kristet influerad etik. Sä rskilt i lyriken anvä nds materialet associativt och
må ngtydigt, bå de bekrä ftande och ifrå gasä ttande.
Det litteraturvetenskapliga tillvä gagå ngssä ttet har hjä lpt mig att se
och beskriva den verbala, textuella gestaltningen av dikternas jag, gudsrepresentationer och relationerna mellan dem. I en kedja av text – intertext
– kontext har jag bö rjat i textanalysen och dä refter vidgat reflektionen till
intertextuella och kontextuella element. Som intertextuellt material har
jag frä mst anvä nt andra texter av von Schoultz samt bibeln, den finlandssvenska psalmboken och den vä ckelsekristna så ngsamlingen Andliga
sånger och psalmer. I frå ga om andlig uppbyggelselitteratur har jag sä rskilt
uppmä rksammat texter av François Fé nelon. Med avseende på uttryck fö r
sinnesfö rnimmelser, sä rskilt det taktila områ det, har jag ä ven gjort nedslag i ä ldre kristen tradition, fö reträ dd av Augustinus och Alexander av Hales med flera. I nå gon må n har jag ä ven tagit in texter av skö nlitterä ra fö rfattare, dä ribland Gunnar Bjö rling. De olika dikterna har emellertid också
aktualiserat intertextuella och kontextuella faktorer som behandlas i analyskapitlen men svå rligen lå ter sig infå ngas i en kort och enkel sammanfattning.
I frå ga om kontext har jag sammanstä llt ett separat kapitel (kapitel 2)
som jag har kunnat å terknyta till i samband med diktanalyserna. I det kapitlet har jag kort kommenterat fö rfattarskapets inplacering i ett samhä llshistoriskt och litteraturhistoriskt sammanhang. I stö rre omfattning
ä n vad som hittills har gjorts i forskningen har jag undersö kt det religiö sa
bakgrundssammanhanget fö r von Schoultz fö rfattarskap. Tre centrala områ den har dä rvid framträ tt, nä mligen en frikyrkligt och allianskristet inspirerad vä ckelsekristen betoning av bibellä sning och så ng, religiö s avgö relse samt fortgå ende strä van efter helgelse. Dessutom har granskningen
visat att religiö sa element som hittills har anknutits till fö rfattarens barndomshem också kan fö rstå s mot bakgrunden av en senare religiö s rö relse,
nä mligen oxfordgrupprö relsen. Under 1930-talet stiftade von Schoultz bekantskap med denna rö relse och skrev ett antal artiklar om den fö r tidskriften Astra, dä r hon uttryckte så vä l positivt intresse som personlig distans. Fö rfattarskapets religiö sa sammanhang omfattar givetvis mera ä n
det jag har undersö kt, men de tre ovannä mnda centrala områ dena kan enligt min mening betraktas som vä sentliga. Som fö remå l fö r konfrontation
och omvandling har de kunnat integreras i fö rfattarskapet. Dä rigenom har
det religiö sa bakgrundssammanhanget dels bearbetats som så dant, dels
bildat ett stort materialfö rrå d fö r litterä rt skapande. Så har den utö vade
fromheten med bibellä sning och så ng medfö rt språ klig inspiration och en
omfattande intertextuell vä v samt kunskap och engagemang i religiö sa frå gor hos fö rfattaren von Schoultz. Betoningen av avgö relsen kan ses å terspeglad dels i litterä ra gestaltningar av gemenskap och utanfö rskap, dels i
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en stä ndig beredskap infö r det unika ö gonblickets mö jligheter. Strä van efter helgelse kan uppfattas transponerad till etik och estetik, det vill sä ga
som en samvetsgrann strä van efter allt stö rre klarhet i det litterä ra skapandet samt som ett sö kande och bevakande av personlig integritet och
sanning.
Med sitt sinnliga språ k och betoningen av individen utgö r von Schoultz
fö rfattarskap en fortsä ttning på den finlandssvenska litterä ra modernismen. Med det må ngfacetterade bruket av kristet traditionsmaterial utgö r dikterna, publicerade 1940–2007, ett inspirerande forskningsmaterial fö r teologi och litteraturvetenskap.
Fö r denna undersö kning har jag ur von Schoultz lyrik valt dikter så att
de motivfä lt som ’handen’ och ’solen’ representerar vä xelverkar på flera
och ä ven motsatta sä tt i gestaltningen av jagets relation till Gud. Detta avspeglas ä ven i rubrikerna fö r analysdelarna och kapitlen i dem. I fö ljande
underavsnitt fö rsö ker jag sammanfatta diktanalyserna, medveten om att
mycket av det resonemang som fö rs i de separata kapitlen dä rmed utelä mnas.

Sammandrag av diktanalyserna

I den fö rsta diktanalysdelen med titeln ”I begynnelsen ä r berö ringen”
kombineras de två kapitlen ”Vidrö rd, berö rd” (kapitel 3a) och ”Formande”
(kapitel 3b). I behandlingen av dikterna uppmä rksammar jag hur vä sentliga och grundlä ggande taktil berö ring och fysisk, formande aktivitet ä r i
gestaltningen av jaget, den gudomliga motparten och relationen mellan
dem. Berö ringen och formandet koncentreras i handen, den mä nskliga
och den gudomliga, men de taktila fö rnimmelserna fö rmedlas ä ven helhetskroppsligt.
I granskningen av dikten ”Det svå raste” II (1940) fö reslå r jag tolkningen att den taktila berö ringen och fö rnimmelsen av vä rme har en avgö rande funktion i diktjagets relation till Gud. I den hä r dikten ä r det Gud
som ä r berö ringens subjekt och diktjaget som ä r dess objekt. Den gudomliga berö ringen innebä r att kontakt upprä ttas och bibehå lls. Denna kontakt framstä lls inte som neutral, utan som djupt engagerad, buren av och
fö rmedlande ett ä rende, en vilja och en kunskap hos bå da parter. Diktjaget
oroas och vill nå bekrä ftelse av sin uppfattning av hurdan Gud ä r, och dä rmed bekrä ftas i sin egen identitet. Guds berö ring kan fö rstå s som ett ö gonblick av kontaktsö kande och kallelse, men också som en fundamental
skapelseakt dä r jaget få r sin identitet och sä rprä gel.
Jä mfö rd med texter i bibeln och psalmdiktningen – dä r Gud visserligen
ges en hö g position men ä ndå ser och engagerar sig i det lå gt belä gna –
visar dikten en enbart negativt laddad polarisering av jorden som det
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mä nskliga jagets hemvist och avlä gsna himlarymder som gudomens sfä r.
Motsä ttningen ifrå gasä tts dock i dikten: Gud fö rvä ntas vara infö rstå dd
med jagets jordfö rbundna tillvaro. I den tillvaron stå r det fysiskt lå ga, nä ra
och varma också fö r vä rmen som affektion i form av vä nlighet, medö mkan
och kä rlek.
Utblickar till kyrkofadern Augustinus och teologisk reflektion kring
sinnesfö rnimmelser visade dels att dikten kan lä sas som en problematisering av en traditionell motsä ttning mellan ande och materia, dels att den
centrala funktionen fö r den taktila fö rnimmelsen också kan å terfinnas hos
kyrkofä der och medeltida teologer. Inom diktens perspektiv syns dock
inte den eskatologiska fullbordan av mä nniskans gudsrelation som kä nnetecknar den nä mnda teologiska reflektionen, det vill sä ga att mä nniskan
vidrö r Gud och de fö renas i omfamningens ö msesidighet. Dikten formuleras som en bö n frå n diktens jag till en gudomlig motpart, och bö nens vä djan gä ller diktjagets tillvaro och identitet i nuets ö gonblick. Dä rigenom
kommer diktjagets vä djan också att utmana och stä lla krav på den gudomliga motpartens sä tt att vara och agera. Infogandet av det mä nskliga diktjaget i vä xelverkan med omgivande natur som Gud har skapat kan dessutom anknytas till senare ekoteologisk reflektion.
Den taktila fö rnimmelsen grundlä gger en på litlig och ö msesidig kunskap i jagets relation till Gud. I kapitlet ”Formande” genomfö r jag tolkningar som visar att de bå da parterna också liknar varandra genom att utfö ra ett gemensamt formande arbete (”En enda minut” 1943) i en gemensam ambition att vä cka liv (”Tummens lust” 1996), en verksamhet som
stä ndigt och i sista hand har som må l att besegra mö rkret och dö den genom ljuset (”Få glarna” 1945, ”Mä ster Mathis” 1986). Emellertid problematiseras också den formande aktiviteten i så vä l mä nskliga som gudomliga hä nder: Den kan fö rverkligas som två ng och medfö ra smä rta och fö rstening (”Trappsteg” 1963, ”Lots hustru” 1956), eller avslutas utan fullbordan (”Stenbrottet” 1986). I bå da fallen innebä r det en identitetsfö rlust
– mä nniskan deformeras och dehumaniseras som objekt eller lä mnar sitt
formande arbete, och Gud ä r inte tillgä nglig.
På grundval av diktanalyserna i kapitel 3, ”I begynnelsen ä r berö ringen”, kan man i diktjagets relation till Gud se en tydlig nä rhet till en biblisk och kristen skapelsetro, enligt vilken mä nniskan ä r skapad av Gud till
Guds avbild och likhet och infogad i den ö vriga skapelsen fö r att i den –
och med den – relatera till Gud och fylla sin uppgift som en kä nnande, ä lskande och formande varelse. Samarbete och samstä mmighet kä nnetecknar jagets relation till Gud nä r uppgiften handlar om att ge form och liv. I
det hantverksmä ssiga och konstnä rliga skapandet avtecknas drag som
kan kä nnas igen hos profeten, aposteln och Gudsmodern: att se det som ä r
dolt fö r ett vanligt seende och att bä ra fram ett ljus och ett liv som ö vervinner dö den.
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***

I den andra analysdelen med titeln ”Att ta hand om” kombineras kapitlen ”mö drarnas å ngest” (kapitel 4a) och ”Med kniven i handen” (kapitel
4b). I diktanalyserna behandlar jag gestaltningar av vå rd och vå ld i bå de
gudomligt och mä nskligt omhä ndertagande samt fö rnimmelser av varsam
berö ring och smä rta. Dessutom tar jag upp frå gor om moderligt och faderligt i jagets relation till Gud.
Genom behandlingen av dikterna i kapitlet ”mö drarnas å ngest” framträ der ett diktjag som aktivt tar del av moderligt kategoriserad å ngest och
omsorg och frå gar efter en motsvarande delaktighet hos Gud: skyddande,
nä rvarande, medkä nnande och modgivande, i fysiskt gestaltad fö rblivande
nä rhet. Den fysiskt gestaltade nä rheten framstå r som konstitutiv fö r så vä l
gudomligt som mä nskligt fö rä ldraskap. En god faderlighet och en god moderlighet innebä r att den svagare parten skyddas och vå rdas i nä rvaro,
ö mhet och medkä nsla.
I sviten ”Avsked i krig” (1945) erfar diktjaget/modern smä rtan i att
skiljas frå n barnen, som har fö rmedlat Guds nä rvaro. I ”Aftonbö n” (1945)
frå gar diktjaget efter Guds erfarenhet av mä nsklig, moderlig å ngest, och
fö rbinder Gud med få gelmodern som skyddar ä ggen med sin egen kropp.
I ”Nattlig psalm” (1945) intar diktjaget rollen som en få gel, vilande i Guds
hä nder och modersfamn som i ett tryggt bo i nattlig storm, i hopp om
att ”gud” i likhet med andra arter av fö rä ldrar tar hand om sina ”ungar”
genom att vara hos dem och ingjuta mod.
De kvinnligt karaktä riserade bilderna fö r Gud i dikterna frå n 1940-talet samt sä ttet att gö ra kvinnors livsvillkor till en gudomlig angelä genhet
gö r att von Schoultz framstå r som en tidig representant fö r ett tä nkande
som vä xer sig starkt i feministiskt inspirerad teologi. Intrycket fö rstä rks
av hennes senare reflektioner kring manligt, kvinnligt och gudomligt i
Längs vattenbrynet (1992).
I den sena diktsviten ”Svä rdet” (1989) fogas Maria och Elisabet frå n
Lukasevangeliet in i mö drars utsatthet på ett sä tt som ö verskrider religiö sa, kulturella och sociala grä nser. Jä msides med den kristna traditionens grundlä ggande bild av modern och barnet, jungfru Maria med barnet
som ä r Guds Son, stä lls bilderna av andra mö drar och barn fram så att det
allmä nmä nskliga och så rbara framträ der. Dä rmed framträ der också nö dvä ndigheten av ett moderligt och faderligt omhä ndertagande livsansvar,
gudomligt och mä nskligt.
Fö ljande kapitel, ”Med kniven i handen”, visar en annan sida av omhä ndertagandet dä r diktjaget orienterar sig mot en egen innersta kä rna genom att stä ndigt, i fysiskt gestaltade processer, sö ka sig mot en djupare
sjä lvkä nnedom, också nä r det innebä r smä rta och mö da.
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Kniven i handen tillskrivs jagets gudomliga motpart i dikten ”Tag mot
det” (1940), men hanteringen – hå rdhä nt eller varsam, med kniv, sax eller
bara hä nder – fö r att trä nga genom ett yttre skal och komma å t ett inre
å terfinns genomgå ende hos diktjaget i de fö ljande dikterna. Också det innersta gestaltas som nå got fysiskt. Det kroppsliga agerandet medfö r att de
taktila fö rnimmelserna ä r primä ra. Nä r må let eller slutresultatet fö r sö kandet formuleras tas visuella motiv in, och det som då framhä vs ä r det
vita eller blä ndvita. Det sker i dikterna ”Sjä lvporträ tt” (1949), ”Fiskrenserskan” (1949) och ”Envis potatis” (1996).
Den ä ldsta dikten som behandlas, ”Tag mot det” (1940), har bö nens
tilltal. Gud ä r en motpart att vä dja till och ges en position ö ver och utanfö r
jaget. Han framstä lls som allvetande, allseende, agerande, med kniven i
sina ”starka hä nder” kapabel att tillfoga smä rta fö r jagets bä sta. Diktens
jag visar tapperhet, initierar och bejakar den smä rtsamma process som
ska avslö ja den innersta kä rnan. Jaget ber inte om att få se den, men att få
hö ra Gud sä ga om den finns eller inte. Bå de jaget och Gud karaktä riseras
av ett slags styrka och hå rdhet. I sö kandet efter jagets kä rna ä r den taktila
fö rnimmelsen grundlä ggande fö r dem bå da.
I den nå got senare dikten ”Fiskrenserskan” (1949) gestaltas diktjaget
som en mä nniska som river och sliter i fisken fö r att rensa den, samtidigt
som fiskens inä lvor blir bilder fö r mä nskliga – och sjä lsliga – egenskaper
som jaget vill rensa bort ur sig sjä lv: avund, bitterhet, feghet och annat som
diktjaget riktar sin avsky mot. Ett annat sä tt att rensa sjä len som en fisk
kan uppfattas i dikten ”Januari” (1996). Diktjaget kan urskiljas representerat av den rensande saxen. Hanteringen ä r varsam och precis, de konkreta fiskinä lvorna har vackra fä rger, ingenting vä cker avsky. En gemensam kroppslighet aktualiseras fö r fisken (en kvinnligt kö nsbestä md lakhona) och den klippande mä nniskan (mö jligen en kvinna; inte olik en mytologisk norna). I hanteringen av den dö da lakhonan och dess romsä ckar
– som inte lä ngre har nå gon levande framtid – finner saxen/mä nniskan
det nö dvä ndigt att ’gö ra avbö n’, det vill sä ga erkä nna sig skyldig och sö ka
fö rsoning infö r det oå terkalleliga. Nå gon gudomlig motpart skrivs inte in i
de två dikterna. I de olika sä tten att rensa fisk kan man emellertid se olika
sä tt att hantera ett mä nskligt inre: med vrede, vå ld och avsky eller med
saklighet och medkä nsla. Dä rfö r ä r det mö jligt att lå ta den ’nya’ mjuka attityden spegla ett gudomligt handlande, liksom den ’gamla’ hå rda handen
(med eller utan kniv) kunde attribueras till bå de den gudomliga och den
mä nskliga instansen.
I dikten ”Envis potatis” (1996) ä r jaget starkt: seende, agerande, bedö mande. Vi mö ter ett jag som ser, och ä ven sä ger ”Si!” Det konkreta seendet
fö rs ö ver i ett uppenbarande seende, anblicken blir insikt. Den gamla och
skrynkliga potatisens blä ndvita, friska inre uppenbarar sanningen om jagets inre. Gestaltningen hå ller kvar det kroppsliga och fö rstä rker det med
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en komisk kö ttslighet som ett fast och fylligt, blä ndvitt hull. Det inre beskrivs alltså med hjä lp av kropp och ljus – det fysiskt kroppsliga som hos det
fysiskt fö rnimmande jaget i andra dikter, och det blä ndande ljusa som i
flera andra dikter skrivs in i nä rheten till det gudomliga. Hö gt och lå gt ä r
inte lå ngt ifrå n varandra, inte heller komik och allvar. Gud varken tilltalas
eller omnä mns, men den vardagliga handlingen att skä ra upp en potatis
ger upphov till en sjä lvinsikt som ä r glatt ö verraskande, likt ett evangelium:
Du ä r frisk.
Nä r dikterna behandlas kronologiskt enligt deras utgivningstid framträ der fö rä ndringar i språ k och form tydligt. En fö rä ndring gä ller det symboliska och det konkreta. Dä r kniven och skä randet utgö r starkt taktila
konkreta element som anvä nds metaforiskt i den ä ldre dikten ”Tag mot
det” (1940) ä r bå de tingen och den gestaltade handlingen konkreta i den
sena dikten ”Envis potatis” (1996). AÄ ven dikten ”Januari” (1996) prä glas
av starkare konkretion ä n den tidigare dikten ”Fiskrenserskan” (1949) i
och med att fiskens inä lvor inte anknyts till fö rkastliga mä nskliga egenskaper eller beteenden. Samtidigt ä r symbolplanet nä rvarande ä ven i de
sena dikterna. Potatisens friska innanmä te ses som en bild fö r jagets inre,
och den medkä nnande hanteringen av den uppsprä ttade laken kan ö verfö ras till jagets sä tt att hantera ett mä nskligt, sjä lsligt inre.
Granskningen av kontextuella faktorer ger vid handen att von Schoultz
litterä ra gestaltningar av identitetssö kandet kan relateras till hennes intresse fö r psykologi och till betoningen av sjä lvrannsakan i hennes religiö sa bakgrundssammanhang. I den ä ldsta dikten vä nder sig jaget i bö nens hä nvä ndelse till Gud. I de senare dikterna aktualiseras element frå n
kristet traditionsmaterial så som bibeltexter och psalmdiktning, men utan
att nå gon gudom nä mns. Nä r texter av Fé nelon tas in som intertexter ä r
det i ö verraskande hö g grad mö jligt att i flera dikter se liknande drag i det
språ kliga uttrycket och i attityden av tapperhet infö r smä rta. Ett kraftfullt
agerande och starka hä nder som i vissa fall tar till kniven tillskrivs Gud
i ”Tag mot det” (1940) och diktjaget i senare dikter av von Schoultz. I en
del av Fé nelons texter beskrivs Guds hantering av mä nniskan med så dan
vokabulä r. Frå gan infinner sig: AÄ r draget av vå ldsamhet i fö restä llningar
om Gud framfö r allt en projektion av mä nsklig hå rdhet? Så som Ola Sigurdson har uppmä rksammat finns det i kristen tradition en ambivalent och
problematisk instä llning till vå ld och smä rta, vilket uppfordrar till fortsatt
teologisk reflektion.
Smä rtan bemö ts på olika sä tt av dikternas jag. I dikterna som behandlas i det nä rmast fö regå ende kapitlet framträ der diktjaget i medkä nsla och
sjä lverfaren smä rta infö r ”mö drarnas å ngest” (”Avsked i krig”, ”Aftonbö n”
1945, ”Svä rdet” 1989). I de dikter som jag har undersö kt i ”Med kniven i
handen” bemö ter diktjaget implicerad smä rta på olika sä tt. Egen smä rta
hanteras med bejakande tapperhet (”Tag mot det” 1940) eller trotsig
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kampvilja (”Smä rtan” 1952, ”Replik till ett ryggskott” 1994). Nä r smä rtan
lokaliseras till andra objekt bemö ts den med indifferens (”Fiskrenserskan”
1949) eller medkä nsla (”Januari” 1996). I den sena dikten ”Envis potatis”
(1996) anknyts den skä rande handlingen dock inte till smä rta. Den avslutande och sammanfattande fö rnimmelsen ä r visuell nä r diktjaget hä pnar
infö r det ljus som ovä ntat uppenbaras innanfö r skalet.
I de sena dikterna ”Januari” och ”Envis potatis” (bå da 1996) innehar
det mä nskliga diktjaget positionen som (via saxen) klippande eller skä rande subjekt. Hanteringen ä r varsam, och blicken granskar med intresse,
uppskattning och ö verraskning. Kanske Gud kan behandla mä nniskan på
samma sä tt? Samtidigt kan mä nniskan identifiera sig med sitt objekt, dels
genom kapaciteten till taktil fö rnimmelse av smä rta och allomfattande
medkä nsla, dels i det ovä ntade igenkä nnandets hä pna glä dje. Kanske Gud
kan gö ra likadant?
***

Den tredje analysdelen, ”Att bevara sitt liv”, bestå r av kapitlen ”Huden, elden, handens grepp” (kapitel 5a) och ”Slä ppa taget” (kapitel 5b). I kapitel
5a granskas den taktila fö rnimmelsen via eldens element fö rbundet med
det gudomliga samt den omslutande och fasthå llande handen hos diktjaget. I kapitel 5b uppmä rksammas taktil berö ring av en ”hand av sol” som
kan vara bå de mä nsklig och gudomlig, samt helhetskroppsligt gestaltade
taktila fö rnimmelser hos ett diktjag som i olika iscensä ttningar har slä ppt
taget om sig sjä lvt i fallande eller sjunkande rö relse.
I den intertextuellt och kontextuellt utvidgade diskussionen kommer
jag in på frå gor om eldmetaforik i kristen tradition kring rening och hä ngivelse samt problematik kring sjä lvuppgivelse kontra sjä lvbevarelse och
integritet. Vidare behandlar jag upplevelser av medkä nsla och nå d, fysiskt
gestaltade och kroppsligt fö rmedlade.
I kapitlet ”Huden, elden, handens grepp” (5a) har jag behandlat dikter
dä r jagets strä van att bevara sig sjä lvt, sitt liv, sin identitet och integritet
gestaltas som ett fysiskt omslutande och fasthå llande. Granskningen av
dikten ”Pingstlå ga” (1956) visade att den ä r utformad som en dramatisk
konfrontation, dä r ”lå gan” som en representant fö r en gudomlig instans
med bibliskt klingande retorik fö rgä ves fö rsö ker ö vertala ”hjä rtat” att ge
upp, ge efter, slä ppa taget om den egna viljan och uppgå i eldslå gan. Via
utblickar till andra dikter så som ”Drö m” (1963) och ”AÄ ngeln” (1986) blev
det tydligt att eldens funktion gestaltas destruktiv i fö rhå llande till ett fö rsvarslö st objekt. Det destruktiva kan ges bå de negativ och positiv vä rdering: negativ nä r elden uppslukar det fö rsvarslö sa och motvilliga, positiv
nä r elden brä nner upp det onö diga och skadliga fö r att det vä sentliga och
goda ska komma fram. Det senare syns exempelvis i dikten ”AÅ terkomsten”

304

(1945). Dä remot har jag inte i von Schoultz lyrik upptä ckt dikter som
skulle gestalta ett positivt vä rderat uppgå ende i eld som ett efterlä ngtat
må l fö r det mä nskliga diktjaget. En så dan ö nskan gestaltas inte heller, så vitt jag har sett, fö r mä nniskan i bibliska texter. Dä remot dyker det upp i
vissa former av religiö s och litterä r tradition. I frå ga om von Schoultz lyrik
bedö mer jag att elden få r en negativt betonad ambivalent roll i gestaltningar dä r hudens och kroppens taktila fö rnimmelse ä r avgö rande, medan
den kan vä rderas positivt nä r den lokaliseras och betraktas på lä ngre avstå nd frå n diktjaget. I ett par sena dikter, den visuellt karaktä riserade ”Pingstresa” (1989) och den taktilt prä glade ”Jag må ste stanna upp”
(1996), framstä lls elden inte som hotfull i fö rhå llande till diktjaget. I stä llet
gö r den jaget mera medvetet om sig sjä lvt och sin position i tiden och rummet. En sä rstä llning intar dikten ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997), dä r jaget bejakar ett genomträ ngande element av eld i form av glö d, som i sista
hand ä r ljus. På grund av den sjunkande rö relsen som tas in i dikten behandlas den i det fö ljande kapitlet.
Den omfattande granskningen av dikten ”Pingstlå ga” (1956) med utblickar till andra dikter visade att ett element av vit, svidande och brä nnande eld som fö rbinds med det gudomliga gestaltas ambivalent med tonvikt på det hotfulla och i sista hand utplå nande. Att lå ta sig uppslukas av
nå got slags gudomlig eld framstä lls inte som en nö dvä ndig process fö r att
nå ett efterlä ngtat nytt liv, utan som en fö rintelse av alla livsfö rutsä ttningar.
Viljornas kamp i dikten avslutas i hjä rtats taktilt inå tgå ende, omslutande
och dö ljande rö relse kring sitt eget varma, mö rka och jordfö rbundna innersta.
Liknande rö relser inå t kan ä ven upptä ckas, om ä n i en annan form, i
dikten ”Polstjä rnan” (1975). I den gestaltas hotet mot jaget som en risk att
fö rlora sig sjä lv genom att visuellt tappa bort hå llpunkten och riktningen,
och taktilt tappa greppet och balansen. En gudomlig motpart, ”gud”, skrivs
in i jagets strä van att hå lla fast vid sig sjä lvt, och framstä lls som seende i
och med att diktjaget kan utbyta blickar med denna motpart. Seendet karaktä riseras inte explicit, men eftersom blickarnas mö te framstä lls som
nå got positivt kommer detta att prä gla hela den gudomliga nä rvaron, så
att den kunde beskrivas som intresserad och bekrä ftande i fö rhå llande till
jagets ansträ ngningar att hå lla fast vid sig sjä lvt, sin identitet, integritet
och sanning. Det ä r genom att inte ge upp, inte slä ppa taget eller blickens
fokus, som jaget bevarar sig sjä lvt så intakt att det ä r mö jligt att punktuellt ”vä xla ö gonkast med gud”. Att ge upp den egna viljan, som lå gan ö nskar
i ”Pingstlå ga” (1956), och att ö verge sitt eget centrum, vilket framstä lls
som risken i ”Polstjä rnan” (1975), skulle innebä ra att fö rutsä ttningarna
fö r en gudskontakt raserades: utan ett tillrä ckligt starkt jag, ingen relation
till Gud.
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Med dikten ”Inå t” (1956, alltså i samma bok som ”Pingstlå ga”) visas
ytterligare drag hos en gudomlig motpart gestaltad som en livsfö rnyande
bundsfö rvant inne i diktens jag.
I dikterna ”Pingstlå ga” (1956) och ”Polstjä rnan” (1975) frammanas
bilder av en hand som omsluter eller hå ller fast fö r att mä nniskan/diktjaget ska bevara sitt liv. Ett fysiskt gestaltat men varsamt berö rande och omslutande prä glar solhanden som slutligen ”tar emot oss” i ”Psalm” (1963),
som presenteras i kapitlet ”Slä ppa taget” (5b). Handen som ä r ”av sol” tillhö r dock nå gon annan ä n diktjaget; i diktens textprocess tar den allt mera
form av en gudomlig hand, karaktä riserad av ljus och ö mhet.
Med den stö rtade få geln som en representant fö r diktjaget i ”Psalm”
(1963) framträ der ett jag som har slä ppt taget om sig sjä lvt, sin riktning
och sin destination. Den har fallit frå n sitt hö ga, aktiva flygande (eller flyende) ner till marken. I dikterna ”Plagen” I (1989) och ”Mildhet i mö rkers
ö gon” (1997) gestaltas diktjagets rö relser och taktila fö rnimmelser helhetskroppsligt. Diktjaget slä pper taget om sig sjä lvt genom att sjunka ner
till vila på svala lakan, eller sjunka ”genomglö dgad” i ett utrymme utan
fasta grä nser.
Den primä rt kroppsliga fö rnimmelsen av svalka vidgas och formuleras
som en ’benå dning’ som omfattar bå de kropp och sjä l i ”Plagen” I (1989).
Ett ’genomglö dgande’ ljus i det sjunkande diktjaget gestaltas inte som hotfullt, utan sammanbinds med mildhet, himlens stjä rnor, och tacksamhet
ö ver livet i ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997). Diktjaget fö rbinds med himlen, stjä rnorna och ljuset, och ges dä rmed en hö g och stark position ä ven i
den sjunkande rö relsen.
Dikterna som behandlas i detta kapitel karaktä riseras av vertikalt gestaltade utrymmen, dä r diktjaget och dess representationer rö r sig nedå t:
brant stö rtande i ”Psalm” (1963), nedsjunkande i ”Plagen” I (1989)
och ”Mildhet i mö rkers ö gon” (1997). Rö relsen avslutas i ett horisontalt
lä ge och en lå g position i ”Psalm” och ”Plagen” I. I fysiskt hä nseende framstå r den vertikala rö relsen inte tydligt avslutad i ”Mildhet i mö rkers ö gon”,
men jagets tacksamhet bildar en omgivning fö r den, och jaget befinner sig
i eller under en himmel med milt seende ö gon. Den lå ga, horisontala positionen delas av den mottagande handen i ”Psalm” och sä ngens lakan
i ”Plagen” I; i sjä lva verket placeras dessa under jaget. En varsam hand som
tar emot det stö rtande jaget underifrå n och svala lakan som jaget sjunker
ner ”på ” kan fö rstå s som bilder fö r en Gud som tar emot jaget med en ö mhet och en nå d som omfattar mä nniskan hel och hå llen. Ett ljus som ’genomglö dgar’ diktjaget så att bara tacksamhet ö ver livet å terstå r kan fö rstå s som gudomligt; oberoende av om och hur det identifieras ä r också det
nå got som – fö r att anvä nda ett taktilt grundat ord – berö r mä nniskan hel
och hå llen.
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Avslutande kommentar till diktanalyserna
Diktanalyserna och reflektionen kring intertexter och kontextualisering
har visat att den taktila fö rnimmelsen fyller må ngfaldiga och centrala
funktioner i gestaltningen av jagets relation till Gud i von Schoultz lyrik.
Den taktila fö rnimmelsen ä r central i gestaltningen av dikternas jag, en
aktivt berö rande och passivt vidrö rd mä nniska. Gudsrepresentanter gestaltas med eller utan benä mning som Gud/gud, må nga gå nger utan fastslagen identitet men mö jliga att urskilja mot intertextuell och kontextuell
bakgrund, och de agerar taktilt, handgripligt, kroppsligt.
Med fö renklande generaliseringar och medveten om risken fö r lå ngt
driven harmonisering av de undersö kta dikterna fö reslå r jag fö ljande tolkningar: Den taktila fö rnimmelsen ä r grundlä ggande, vä gledande och avgö rande nä r diktjaget tar stä llning fö r eller emot en motpart som representerar det gudomliga. I enlighet med språ kets grundlä ggande metaforik innebä r en kontakt som innefattar taktil vä rme också emotionell vä rme i
form av medkä nsla och ö mhet. Vä rmen har en visuell motsvarighet i nedtonat eller lysande ljus. Taktilt brä nnande hetta samt avslö jande eller
smä rtsamt blä ndande ljus vä cker dä remot jagets motstå nd och behov att
sö ka skydd. Som den livsfrä mjande vä rmens motsats fö rknippas kö ld
(mera sä llan aktualiserad i det analyserade materialet) med emotionellt
avstå nd, ensamhet och dö d. Fysiskt upplevd svalka ä r den fö rnimmelse
som sä krast ö ppnar mentala och andliga dimensioner av lä ttnad och nå d.
Vidare medfö r berö ring kunskap, kä nnedom och medkä nsla. Gud som
rö r vid mä nniskan fö rvä ntas vara infö rstå dd med hennes identitet och tillvaro. Mä nniskan som rö r vid sitt barns hud vidrö r samtidigt barnets sjä l.
Gud fö rvä ntas liksom jaget kä nna ”mö drarnas å ngest” i en djup erfarenhetskunskap som nå r en kroppslig kapacitet att kä nna smä rta. Mä nniskan
som varsamt vidrö r en nedstö rtad få gel visar en ö mhet som vä xer utö ver
det mä nskliga och antyder en gudomlig kä lla av vä rme, ljus och barmhä rtighet.
Genom taktilt formande aktivitet kan diktjaget och Gud dela ett skapande med bå de lekfulla och kosmiska aspekter, livgivande, ljusbringande
och dö dsbesegrande. Mä nskligt och gudomligt formande kan emellertid
också innefatta vå ld och två ng. Infö r smä rtsamma ingrepp rustar sig diktjaget i vissa dikter med tapperhet, trots eller indifferens, och i andra dikter – sä rskilt i den senare produktionen – med varsamhet och medkä nsla.
Infö r risken att fö rlora sin vilja, sin integritet och sin personliga sanning gestaltas diktjagets motstå nd genom ett taktilt omslutande grepp.
Diktjaget vä grar utplå ningen. Nä r diktjaget slä pper taget och lå ter sig falla
sker det i en fö rhoppning om att tas emot som av varsamma hä nder och
svala lakan. Och ä ndå : genomglö dgad sjunker diktjaget i tacksamhet – men
det som glö der inne i jaget ä r ljus.
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Solen infattas i en bred symbolik av vä rme, ljus och kä rlek i bå de
mä nsklig och gudomlig form. Emellertid kan den också fö rknippas med ett
farligt avslö jande och en brä nnande hetta. Elden ä r må ngdimensionell och
ambivalent, hotfull nä r den kommer inpå jaget som en svedande, brä nnande och uppslukande frä mmande makt, bejakad som en rensande
bundsfö rvant och ett element av glö d och ljus i jagets inre.
Handen – mä nsklig och gudomlig – vidrö r, formar, vå rdar och smeker.
Den gudomliga skä r, den mä nskliga river och sliter, beskä r vä xter (och
språ k), sticker och klipper, rensar sjä len som en fisk och avtä cker ett hä pnadsvä ckande inre ljus nä r den skalar potatis. Uttryck fö r att diktjaget vidrö r och hanterar gä ller bå de konkreta och abstrakta objekt så som hud,
lera, tyg, tid, smä rta och vetande. Diktjagets hand sluter sig kring sitt eget;
nä r diktjaget stö rtar eller sjunker har handen slä ppt sitt grepp. Taktil fö rnimmelse av vä rme, svalka eller glö d omfattar hela kroppen, och dä rmed
sjä len, mä nniskan hel och hå llen.
Undersö kningen lyfter fram det taktila som ett vä sentligt områ de i von
Schoultz lyrik. Fokuseringen på den taktila fö rnimmelsens funktioner i
den litterä ra gestaltningen av gudsrelationen skä rper också uppmä rksamheten på hur det kroppsliga och taktila ä r nä rvarande i kristen tradition
och hur det behandlas i teologisk reflektion, hur oumbä rligt det materiella
ä r i det sakramentala och hur mö jliga djupdimensioner i det vardagliga
kan gestaltas. Dessutom aktualiseras ekoteologins frå gor om mä nniskan i
(den ö vriga) naturen och feministteologins frå gor om kvinnligt, manligt
och gudomligt samt om mä nsklig och gudomlig maktutö vning och omvå rdnad. Mä nniskans kapacitet till taktil fö rnimmelse och medkä nsla
vä cker frå gor om hur vå ld och smä rta hanteras. Manifestationer av en gudomlig nä rvaro eller dimension i det mä nskliga, jordiska livet vä cker frå gor om inkarnationens rä ckvidd och konsekvenser. Via sina sinnen relaterar mä nniskan till sin tillvaro; hur mä nniskan erfar Gud ä r en frå ga i ett
fortgå ende samtal som de hä r dikterna kan infogas i.

Utblick

Solveig von Schoultz lyrik erbjuder ett rikt material fö r fortsatt litteraturvetenskaplig och teologisk forskning. Gestaltningarna av Kristus och jungfru Maria kan nä mnas som exempel, liksom jagets inre rum och det outsagda och hemlighetsfulla i nä rheten av det gudomliga. Vidare ä r den
etiska tematiken omfattande. Det didaktiska och retoriskt drivna i språ ket
kunde granskas nä rmare. Och ä ven infö r dessa områ den tror jag att uppmä rksamhet på det sinnliga i språ ket fö r diktanalysen framå t och vä cker
nya frå gor.
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Bergsten, Staffan
1971
Jaget och världen. Kosmiska analogier i svensk 1900-talslyrik. Acta Universitatis
Upsaliensis. Historia litterarum. 4. Uppsala: Almqvist & Wiksell.
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Colliander, Tito
1931
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bearbeitete Auflage. Hrsg. Hans Dieter Betz et al. Band 3. F–H. Tü bingen: Mohr
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Fé nelon
1983
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Holmströ m, Ragnar
1939
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Kristliga föreningen af Unge Män
1900
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la Cour, Paul
1951
Fragmenter af en Dagbog. Tredie Oplag. København: Gyldendalske Boghandel.
Nordisk Forlag.
1955
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Miller-McLemore, Bonnie J
2001
”’Let the Children Come’ Revisited: Contemporary Feminist Theologians on Children”. The Child in Christian Thought. Ed. Marcia J. Bunge. Grand Rapids, Michigan
/ Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company. S. 446–473.
Moberg, Vilhelm
1939
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Wahlströ m & Widstrand. S. 125–137.

Nationalencyklopedin
1991
Band 5 [Dio–Et]. Hö ganä s: Bra Bö cker.
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2013a ”Elä mä kertaromaanin esiinmarssi.” Suomen nykykirjallisuus 1. Lajeja, poetiikkaa.
Toim. Mika Hallila et al. Suomen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1390:1. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. S. 107–109.
Nilsson, Ingela
2017
”To Touch or Not To Touch. Erotic Tactility in Byzantine Literature”. Knowing Bodies, Passionate Souls: Sense Perceptions in Byzantium. Ed. Susan Ashbrook Harvey
& Margaret Mullett. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, [2016] Series: Dumbarton Oaks Byzantine symposia and colloquia. S. 239257.
Noon, William, S.J.
1967
Poetry and Prayer. New Brunswick: Rutgers University Press.
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1995a ”Fö rvandling. Ett tema i Solveig von Schoultz’ poesi.” Vår Lösen, nr 8–95. S. 630–
637.
1997
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”Livså skå dningar i litteraturen – fö rfattarcentrering eller textcentrering?” Att
fånga världen i ord. Litteratur och livsåskådning – teoretiska perspektiv. Red. Carl
Reinhold Brå kenhielm och Torsten Pettersson. Skellefteå : Artos & Norma bokfö rlag. S. 11–23.
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1943
Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av det
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Runeberg, Johan Ludvig
1998
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Somliga mornar. Helsingfors: Holger Schildts fö rlag.
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332
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https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/den_gamla_psalmboken.pdf hä mtad 13.8 2020.
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Bö n [1, ”Brö d, drö j kvar”] 1943 126, 131, 162
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Dö darna 1945 148, 159, 286

E

Efter radionyheterna 1994 156, 161, 291
En enda minut 1943 21, 22, 80, 109–124, 129, 130, 145, 146, 173, 300
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Få glarna 1945 109, 123–128, 264, 265, 282, 300
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Fö rsta morgonen 1945 148
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Kä llan 1949 101, 268
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Må sen 1956 279
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Sydvä stklippan 1952 210, 291
Symaskinen 1949 144
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Vä ntan 1949 100-102, 152, 161, 268

AÅ

AÅ kallan 1994 222, 255, 256
AÅ terkomsten 1945 223, 246, 247, 267, 284, 290, 304, 305

AÄ

AÄ ng 1952 206
AÄ ngeln 1986 247, 248, 250, 304
AÄ nnu ett simtag 1989 206
AÄ ppeldoft 1975 87

OÖ

OÖdet hä mtar dig 1959 137
OÖrt 1963 137

341

Personregister

A

Ahlund, Claes 205, 206, 271, 272
Alexander av Hales 96–98, 298
Algulin, Ingemar 128
Andersson, Dan 231–233
Andreasson, Hans 40
Anhava, Helena 28
Anselm av Canterbury 134
Antas, Maria 9, 11, 12, 41, 54, 148, 176, 235, 265
Antikainen, Marja-Riitta 44, 54, 58, 72, 73
Aristoteles 14, 15, 83
Asad, Talal 168
Augustinus 26, 92, 94–101, 152, 166, 201–203, 298, 300
Aurelius, Marcus 137, 195

B

Bachelard, Gaston 29
Bagnoli, Martina 16
Beardsley, Monroe 24, 30
Bebbington, David W. 46
Beck, Johann Tobias 47
Bergholm, Edith 54
Bergman, Erik 76, 261, 264, 282
Bergsten, Staffan 24, 26, 143
Bernard av Clairvaux 16, 98
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Nordbä ck, Carola 40, 48, 57
Nordgren, Aili 66
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