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Abstract 

Hultsberg, Peter (2008), Därför berör oss fåglarnas liv. Lennart Sjögrens poeti-
ska livsförståelse (Thus, the life of birds concerns us. Lennart Sjögren´s poetic 
understanding of life). Acta Wexionensia No 142/2008. ISSN: 1404-4307, 
ISBN: 978-91-7636-602-8. Written in Swedish, with a summary in English. 

This dissertation examines Lennart Sjögren’s conception of life as revealed 
through his poetry and other written documents. Light is shed on his writings in 
three chapters, with an Introduction that opens the investigations, and a Conclu-
sion that sums up the findings. His collection of poetry Ur männisovärlden 
(2008, From the world of the living) is commented upon in an epilogue. 
    Chapter Two analyses the collection Havet (1974, The Sea), focussing on 
Sjögren’s view of nature and his imagery. A religious tone can be apparent 
throughout the poems. In earlier centuries, poems about migratory birds often 
gained in authenticity via their Christian context. In a secularised age, ecological 
insights add to the credibility of the poems. 
    Chapter Three is an analysis and interpretation of Sjögren’s collection of po-
ems Fågeljägarna (1997, The Bird Catchers), as well as of the intra- and inter-
texts that the reader meets in his writings and that, for various reasons,  serve to 
make Sjögren’s poetic voice so distinctive.     
    In a series of subsections the uniqueness of Fågeljägarna is defined by means 
of a comparison with ecology, secularisation (secularism), nihilism, religion and 
mythology. In addition, there is a discussion of the “poetry of place” and a final 
analysis of what unites and divides Sjögren and K. E. Løgstrup, regarding a po-
etic understanding of life. Independent of  the ideological direction that is identi-
fied, this cycle of poems is marked by an elegiac mood. 
    The poem “Dagen före plöjarens kväll” (1984, “The Day before the Plough-
man’s Evening”) from the eponymous collection of poems is an example of an 
ekphrasis (a transformation of images). Chapter Four makes a close reading of 
this poem, for which Pieter Bruegel the Elder’s picture “Landscape with the Fall 
of Icarus” is a model. Four interpretative hypotheses are advanced: a moral, on-
tological, theological and a folkloristic one. The interpretation of the poem points 
out that the dialogue is not merely the poet’s private affair – the reader is also in-
vited to take an active part in the discussion, now with the picture and the ek-
phrasis as prerequisites. The chapter contains a further three analyses of ekphra-
sis dealing with other poems from the collection Dagen före plöjarens kväll. 

Keywords: 20th Century Swedish poetry, Lennart Sjögren, ecology, stylistic fea-
tures, the authenticity of poetry, philosophy of religion and existentialism, ethics, 
poetry of place, K. E. Løgstrup, aestheticism, ekphrasis, modernist poetry. 
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Förord 
 
 
Känslan av världen som poesi intog mig redan som ung. Barndomsårens timmar 
längs stränderna och i skogarna upplevde jag som ett ogripbart universum utan-
för den vanliga världen med skola och annat som krävde min närvaro. Med åren 
kom stunderna i naturen att genomlysas av vissa skönlitterära texter, sådana sko-
lan erbjöd men också annat som jag av olika anledningar hittade fram till. Se-
dermera visade det sig vara svårt att avgöra vilket som kom först, upplevelsen av 
grästuvan eller grästuvan som dikten lärt mig att se? 
    I samband med att jag under det tidiga 1970-talet studerade teologi kom jag att 
läsa kulturtidskriften Vår Lösen. Lennart Sjögren var en återkommande skribent. 
Han recenserade lyrik, han skrev essäer och bidrog även under åren med egna 
dikter. I dessa texter mötte en delvis annorlunda syn på naturen än den jag tidiga-
re mött. Med en förskjutning på några år kom jag också att läsa Sjögrens tidiga 
diktsamlingar.  
    I Lennart Sjögrens diktsamling Sent, tidigt ingår diktcykeln ”Ön”, där följande 
verser är hämtade: 
 

Överge mig ej, ropar någon ohörd. 
 

Var kom det ropet från? 
Var det ett eko ur den svarta sprickan 
som går igenom nästan alla av oss 
oberoende av sommar eller vinter. 

 
Lennart Sjögrens poesi är en värld full av frågor. Vi ställs inför en konkret verk-
lighet på liknande sätt som inför gåtans handfasta premisser. Men inför diktens, 
precis som inför gåtans svar, dröjer sig något oroande kvar. I avhandlingen be-
traktas somligt under detta halvsekellånga författarskap. Mycket återstår att ljus-
sätta.   
    Det är åtskilliga som hjälpt mig i arbetet under åren och många som uppmunt-
rat mig att berätta om Sjögrens på en och samma gång mångskiftande och kon-
centrerade diktning. Tack!    
    Dikten, precis som alla övriga citerade texter av Lennart Sjögren i avhandling-
en, publiceras med författarens benägna tillstånd. 
 
   
 

Peter Hultsberg  
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1.Inledning 
 
 
Uppgiften  
 

Jag drömmer 
om en allians mellan det fromma och köttsliga 

  de skimriga mysterierna och det praktiska.1 
 
1. 

Lennart Sjögren debuterade som lyriker 1958. År 2008 utkom hans nittonde 
diktsamling. Under ett halvt sekel har poetens livsförståelse framkallats i bilder 
av djupaste mörker och svårfattligt ljus.  
    I avhandlingen Därför berör oss fåglarnas liv. Lennart Sjögrens poetiska livs-
förståelse skall jag med exempel från diktningen visa att författaren i gestalt-
ningarna av mörka och ljusa inslag i tillvaron undviker att ställa bestämningarna 
i ett motsatsförhållande. Poeten uttrycker något tredje, mer eller mindre identifi-
erbart som ett alternativ att förhålla sig till. Mörkret djupnar och ljuset genomly-
ses. Uppgiften i det föreliggande arbetet är att med exempel ur de många dikt-
samlingarna kommentera de förhållningssätt som i varierande grad framstår som 
alternativa svar på frågan som programdikten ”Jag säger inte att livet är gott” 
väcker. Författaren deklarerar: ”Jag säger inte att livet är gott / hellre ville jag 
säga att det är ont / men jag säger inte det heller”.2  
    Jag hävdar att ett etiskt uppdrag uppenbaras i Sjögrens poesi, såsom moralen 
implicit låter sig utläsas. Vilka konsekvenser för en livsförståelse med etiska för-
tecken får den uttalade visionen om en allians mellan ”det fromma och köttsliga / 
de skimriga mysterierna och det praktiska” som tidigt kommer till uttryck i poe-
tens diktning?3 Flera följdfrågor framkallas eftersom Sjögrens vision, och där-
med den eftertraktade syntesen, är stadd i förändring. I vilka avseenden omvand-
las drömmen om en allians mellan det jordiska och det serena, och hur gestaltas 
denna utveckling över tiden? De metaetiska inslagen i diktningen som jag vill 
synliggöra visar att Sjögren medvetandegör smärtsamma inslag i tillvaron, men 
att dessa inte lindras av några klart uttalade förslag på åtgärder. För hur är det 
möjligt att äga kunskaper om sådant vi vanligtvis omnämner som ont och gott 
när masken som hålls fram inte självklart avslöjar att utsida och det som täcks 
överensstämmer? Insikten får konsekvenser för diktningen. Vanskligheterna med 
att kategorisera sådant som vid en omedelbar upplevelse uppfattas som ont eller 
gott blir problematiskt i ett vidare perspektiv. Jag vill med exempel från Sjögrens 

––––––––– 
1 Lennart Sjögren, Köttets hus (Stockholm: LTs förlag, 1971), s. 33. 
2 Lennart Sjögren, Sent, tidigt (Stockholm: Bonniers, 2001), s. 7. 
3 Lennart Sjögren, Köttets hus, s. 33. 
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diktning visa hur bestämningar av tillvaron undviks utan att för den sakens skull 
vetskapen om det prekära i situationen går förlorad. Sjögren avvisar inte det 
smärtsamma i samband med traumatiska händelser eller insikten om livets hård-
föra hantering av individen, däremot kommer författarens livssyn till uttryck i ett 
flertal biologiskt realistiska beskrivningar, såsom till exempel sker när han skri-
ver att havet ”spelar med oceaner och utväxlar människoliv”.4 Min läsning säger 
att det finns vederkvickelse att finna i en sådan och i andra liknande naturtrogna 
gestaltningar av tillvaron. Dikternas klarsynthet undanröjer sentimentalitet och 
når en grund på vilken livsmodet kan växa.  
    Det är i ljuset av det sagda som en polemik riktad utan uttalade adressater kan 
förstås när jag karaktäriserar Sjögrens poesi. Distanseringen inför svårbemästra-
de frågor provocerar. Dikterna i sig själva ställer inga krav. Däremot hävdar jag 
att en oro infinner sig. En moralisk och emotionell hemlöshet gör sig påmind in-
för diktens uppfordrande appell. Det är en maning som vädjar till insikter om till-
varons villkor som söker en förståelse bortom våra begrepp om gott och gott. 
Sådana deklarationer finns explicit att upptäcka i Sjögrens essäer, mer än i poe-
sin, men inte minst verksam i lyriken.    
    Sjögrens livsförståelse (det läses; flera uttryck för livsförståelser) är motsägel-
sefull och av den anledningen svår att klart definiera. När jag apterar en bestäm-
ning – ”poetisk” – underlättar inte preciseringen fastställandet. Avses att en livs-
förståelse gestaltas poetiskt eller att en livsförståelse är poetisk? Även om en 
dubbelexponering av definitionerna eller en glidning mellan de båda betydelser-
na utgör en rimlig tolkning, skall uppgiften förstås i ljuset av den första avgräns-
ningen.   
    Hur kan individen förhålla sig till lidande och död? Hur gestaltas smärtan, och 
hur kommer Sjögrens livsförståelse till uttryck i poesin? Malcolm Bradburys och 
James McFarlanes svar må vara preliminärt men överensstämmer i sak med hur 
Sjögren närmar sig kriser och konflikter av skiftande slag. I förordet till Moder-
nism skriver författarna med en referens till Wallace Stevens:  

 
the poet must be able to abstract reality ‘which he does by plac-
ing it in his imagination’, by giving it the substance or meaning 
of a fiction. There may be a poverty in the universe and a trauma 
in man, but the artist has the means to transcend both history and 
reality by the dispositions of his technique5  
 

Begreppet poetisk livsförståelse definieras av K. E. Løgstrup som något kontras-
terande i förhållande till en trivial livsförståelse där individen slår fast och be-
stämmer tingen. I förhållande till den poetiska livsförståelsen har människan ing-
et grepp om sig själv utan är snarare i dess våld. Den enskilde är nämligen själv 
indragen i den tillvaro som visar sig i den poetiska öppenheten: ”Det kosmiska i 
avslöjandet består i att den innefattar allt. Den som är gripen är inte utanför”.6 

––––––––– 
4 Lennart Sjögren, Havet (Stockholm: LTs förlag, 1974), s. 12. 
5 Modernism, red. Malcolm Bradbury & James McFarlane (London: Penguin Books, 1991), s. 25f. 
6 K. E. Løgstrup, Den etiske fordring (København: Gyldendal, 1975). Se särskilt kap. 9, ”Poesi og 

etik”, s. 217–231. 
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Studierna av Sjögrens lyrik beledsagas av en samläsning med K. E. Løgstrups re-
ligionsfilosofiska teorier, särskilt som dessa kommer till uttryck i Den etiske 
fordring. Detta medför inte att jag transformerar poesin till apologetik. Løgstrup 
understryker vikten av att tolka och förstå människans situation såsom i en värld 
innan ideologiska klädnader draperar hennes väsen. I Løgstrups och Sjögrens re-
spektive författarskap är det den luthersktevangeliska läran som utgör replipunkt, 
låt vara att Løgstrup uttrycker en personlig tro, medan Sjögren, som jag vill visa, 
med hjälp av berättarstrukturer från till exempel Gamla testamentet, gestaltar 
budskapet om allt levandes sårbarhet och hemlöshet. Skillnaden härvidlag är ra-
dikal. Däremot har jag identifierat en metaetisk dimension i stora delar av Sjö-
grens lyriska produktion som korresponderar med Løgstrups etiska krav. Denna 
moraliska appell vill jag belysa genom att diskutera frågor som väcks i dikterna: 
Vad är en människa? Hur tydliggör Sjögren i sin diktning människans livsvillkor 
genom att tilltala naturen och ingå i dialog med olika företeelser som uppenba-
ras: de fyra elementen, olika djur, även mineraler såsom stenar, men också  en 
mängd föremål som uppträder i författarens närhet. 
    Med utgångspunkt från några överskådliga modeller för hur synen på kunskap 
kan betraktas vid sidan om positivismens ideal skall Sjögrens poesi och dess 
förmåga att vidarebefordra insikter belysas, inte minst i samband med förgängel-
se och död. Vad som här avses är välkända alternativa sanningssökande metoder 
som skönlitteraturen tagit sig rätten att hävda. Vidare är Sjögrens dikter i somligt 
att förstå som olika talhandlingar i den bemärkelse som pragmatismen inom se-
mantiken uppfattar och tolkar olika påståenden.7 Fenomenet är att betrakta i lju-
set av vad som inom språkfilosofin benämns performativa satser och där vissa 
kontextrelaterade utsagor sägs förändra verkligheten. I samband med tolkningar-
na av Sjögrens dikter skjuter jag in en reservation som hävdar att uppfattningarna 
om verkligheten förändras genom orden. 
 

* 
 
Peter Lamarques och Stein Haugom Olsens argumenterar i Truth, Fiction, and 
Literature för att skönlitteratur (”imaginative works of literature”) utmärkt väl 
tjänar syftet att förklara frågor som rör människors allmänna villkor. Författarna 
tillbakavisar den rätt som den analytiska filosofin tilldelats när det kommer till 
metoderna att utforska kunskap (sanningsfrågorna). Essensen av författarnas 
framställningar presenteras i essän, ”Literature, Truth, and Philosophy”. Frågan 
rör hur litteraturen kan betraktas ur synpunkten ”kognitivt värde” (cognitive va-
lue).8 Ett alternativ för skönlitteratur att hävda rätten som ”sanningssökande me-

––––––––– 
7 John Austin fäster i How to Do Things with Words (1955/1962) uppmärksamheten på att vi kan ut-

rätta samma sak, t.ex. ge ett löfte, på många olika sätt, genom att säga ”Jag kommer i morgon”. Han 
påpekar att samma ord kan användas till att uträtta andra saker, beroende på situationen, t.ex. till att 
göra en förutsägelse. ”Ett av hans huvudsyften med studiet av hur man gör saker med ord, var att 
studera vad det är i situationen som gör att ett yttrande i vissa fall fungerar som ett löfte, i andra 
som en förutsägelse, osv”, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, red. Dagfinn Følles-
dal m.fl., översättning Mats Söderlind (Stockholm: Thales, 1993), s. 268–271. 

8 Peter Lamarque och Stein Haugom Olsen, Literature, Truth, and Philosophy (Oxford: Clarendon, 
2004), s. 341. 
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tod” uppmanar litteraturen att klippa av banden som förbinder den med omvärl-
den i bemärkelsen ett objekt som låter sig undersökas enligt empirisk tradition.  
    Dorothy Walsh underkänner kunskapsbegreppen ”knowledge how” och 
”knowledge that” som tillräckliga för att täcka behoven av metoder i sökandet 
efter kunskap och önskar se ett tredje alternativ, nämligen ”knowing what it is 
like to”:”In the course of reading a novel, a person may acquire ’knowledge in 
the form of realization of what anything might come to as a form of lived experi-
ence’.”9  
    Ett ofta framfört argument som försvarar den traditionella vetenskapssynen på 
kunskap – och som exkluderat litteraturen som källa till kunskap – rör objektivi-
tetskravet. Möjligheterna att upprätthålla en sådan objektivitet har ifrågasatts av 
många, bland andra Thomas Nagel, som menar att inga åsikter kommer ur ett 
vakuum, ”view from nowhere.”10 Skälet till denna reservation gentemot objekti-
vetskravet har att göra med det orimliga i att upprätthålla ett sådant: ”there are 
things about the world and life and ourselves that cannot be adequately unders-
tood from a maximally objective standpoint”.11  Lamarque och Olsen anför flera 
skäl för sina uppfattningar. Varje individ äger sina speciella mentala erfarenhe-
ter, typiska för just den personen. 
    Författarna hävdar också vad de kallar ”perspektivaspekten” (perspectival as-
pect):”the world is seen from a particular point of view, at a particular time and 
place, and under the influence of particular circumstances. The subjective point 
of view thus not only affords a unique quality of experience. It is the distinctive 
view of the world from somewhere in particular.”12 Lamarques och Olsens me-
mento är av stor vikt då man närmar sig den “subjektiva” sanning som möter i 
Sjögrens poesi, inte minst gäller detta för samlingen Fågeljägarna. Sjögrens po-
esi möjliggör i enlighet med denna teori, det vill säga källor till kunskap som inte 
kräver objektivitet i empirisk bemärkelse, vårt deltagande. Ett sådant engage-
mang kan emellertid i utbyte skänka ökad visdom inför livsfrågorna, men också 
öka förståelsen för moralfrågorna.  
    I det föreliggande arbetet skall jag visa att estetik och moral inte utesluter var-
andra i Sjögrens poesi. Tvärtom framstår lyrikens skönhetsvärde som en del av 
den etiska appell som hör till författarens kunskapsförmedling, låt vara att det 
sköna inte är att uppfatta som något förskönande. Det motsatta råder också på så 
sätt att de moraliska implikationerna står avskalade sådant som kan betraktas 
som vackra fraser. 

––––––––– 
9 Catherine Wilson, “Literature and Knowledge”, Philosophy of Literature: Contemporary and Clas-

sical Readings, red. E. John & D. McIver Lopes (Blackwell: Malden Mass., 2004), s. 325.  
10 Peter Lamarque och Stein Haugom Olsen, s. 342. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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* 
 

I det teoretiska fält som nu håller på att etableras inom estetiska ämnen och i kul-
turvetenskaperna har inspiration hämtats från språkfilosofi, från antropologi och 
etnologi, från genusteori och från estetisk teori, skriver Margaretha Rossholm 
Lagerlöf i Inlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst och urskiljer fem 
betydelser av termen performativitet.13 Jag finner flera av beskrivningarna tänk-
värda, inte enkom vid tolkningarna av olika bildkonstverk hos Sjögren, något 
som ofta kommer till uttryck i allehanda ekfraser i diktsamlingarna, utan allmänt 
sett vid analyserna av en merpart av Sjögrens texter. Inledningsvis beskriver 
Rossholm Lagerlöf fenomenet performativitet: ”Performativitet är mekanismen i 
vissa konstarter, teatern och musiken främst, där ett scenframträdande är den av-
görande händelsen.”14 Sjögrens samling Fågeljägarna går att se som ett drama 
där de drunknade männens öde möter läsaren som under framförandet av ett an-
tikt skådespel.  
    Den tredje kategoriseringen av termen väcker flera aspekter på hur Sjögrens 
lyrik verkar omvandlande på inlärda attityder och traditionella förhållningssätt 
inför livet och döden. Rossholm Lagerlöf skriver: ”Man talar också om ’perfor-
mativ’ identitet för att förklara den process som leder till en människas psykolo-
giska och sociala självbild. Genom beteenden och utseenden ’framförs’ eller ’ut-
spelas’ ett jag socialt, i relation till andra människors förväntningar. [---] Kärnan 
och skalet byter plats i traditionella föreställningar om ett jag.”15 Med hänvisning 
till Judith Butlers texter inom genusteorins filosofi förtydligar Rossholm Lager-
löf: ”Tanken hos Butler och andra är att ytan (liksom kraven från omgivningen) 
bygger upp oss som personer och sedan fyller det eventuella ’inre’ vi vanligen 
antar som det egentliga jagets dimensioner.”16 Sjögrens ekfraser visar otvivelak-
tigt att författaren bryter med vanligt förekommande uppfattningar i en mångfald 
avseenden. Här tangerar dikterna och deras verkan de handlingsinriktade förstå-
elserna av performativitet som Rossholm Lagerlöf omnämner i samband med ri-
ter och rituella beteenden. I sammanhanget är det tydligt hur perspektiven på tra-
ditionella synsätt beträffande djur och natur, men också döden, ändras genom di-
alogerna som Sjögren upprättar.  
    Riten kan vid sidan om andra definitioner beskrivas på följande sätt. Till listan 
av användningsområden i Sjögrens diktning bör tillföras en etisk infallsvinkel: 

 
Handlingar och hanterande av föremål eller spel av olika slag 
bekräftar symboliskt strukturer och identiteter i ett samhälle. Ri-
tuella spel kan ha motiv eller inslag som inte reproducerar (upp-
repar eller avbildar direkt) vad de syftar på, utan snarare beteck-
nar livsavgörande drag i samhället symboliskt eller estetiskt.17 

––––––––– 
13 Margaretha Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst (Stockholm: 

Atlantis, 2007), s. 21ff. 
14 Ibid., s. 21. 
15 Ibid., s. 22. 
16 Ibid. 
17 Ibid., s. 23. 
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I takt med en gradvis förflyttning från invanda tankemönster över sakernas till-
stånd närmar sig studiet av Sjögrens poesi ingivelsen som säger att människans 
liv är otänkbart utan naturen. Författarens uppfattning ligger i linje med vad Har-
ry Martinson skrivit, nämligen att ”Vårt liv är till 90 procent artificiellt, konve-
nans, lögn, uppfostran till läror i stället för till naturlighet [---] den verkligt stora 
idén (menar jag) är endast då när naturen talar i människors intellekt.”18 Jag upp-
fattar ett ärende i författarens diktning som är besläktat med det tidigare framlag-
da uppdraget som Sjögren tagit som sitt, nämligen ett försöka att undanröja alle-
handa överbyggnader som står mellan människans liv och de yttre förutsättning-
arna som vanligtvis upptar våra föreställningar. Exempel från Sjögrens dikter vi-
sar att ett sådant engagemang framstår som en kontradiktion, men också att in-
konsekvensen, som är svår att undkomma, inte utesluter ett metaetiskt perspek-
tiv. Livsfrågorna som speglas och kommer till uttryck i Lennart Sjögrens livsför-
ståelse förklenas inte av invändningen.  
 
2. 
 
En mängd tidskriftsartiklar, essäer och recensioner uppmärksammar Sjögrens 
författarskap. Sjögren har därutöver själv redogjort för sitt skrivande och relatio-
nerna till kulturella och politiska samtidskontexter, bland annat i Men också den-
na skog och i klippboken Bilden. Tankar om poesi och miljö. I ”Suggan och Ha-
vet”, Diktaren om sin dikt (Del 1), redogörs för bakgrunden till samlingen Ha-
vet.19 Däremot saknas monografier. Tre verk där Sjögrens tidigare diktning be-
handlas är: Tom Hedlund, Den obönhörliga verkligheten (1980) samt Matts Ry-
ings två samtalsböcker: Tungomål. Samtal med diktare (1979) och Röstlägen. 
Författarsamtal (1994). Staffan Söderblom skall även uppmärksammas. Hans 
två kronologiskt disponerade presentationer av Sjögrens diktsamlingar, ”Slakt-
husets poetik”, BLM årg. 49 (1980:6), samt efterordet i Lennart Sjögrens Dikter
1982–2004, Ett urval, omfattar den senare fasen av Sjögrens mångåriga diktning. 
2007 framlade Göran Bylund en magisteruppsats om Lennart Sjögrens diktning 
vid Stockholms universitet under rubriken ”du är den du är”, en studie av Len-
nart Sjögrens sena diktning. 
    I avhandlingen fördjupas och breddas bilden av Sjögrens författarskap. Bäran-
de teman och deras särart kommer att diskuteras med utgångspunkt från tidigare 
publicerade presentationer.  
 
3. 
  
Den tematiska kritiken är en metod inom litteraturvetenskapen där författarper-
sonligheten som enhetsskapande identitet i textens mångfald betonas, en metod 
där den hermeneutiska cirkelgången mellan textdelar och helhetsförståelse utgör 

––––––––– 
18 Harry Martinson i ett brev till Sven Stolpe (29.6 1931) Poetiska törnbuskar i mängd. Brev 1929–

1949, urval och kommentarer Paulina Helgeson (Stockholm: Bonniers, 2004), s. 105. 
19 Lennart Sjögren, Men också denna skog (Stockholm: Fib:s lyrikklubb, 1980), Bilden. Tankar om 

poesi och miljö (Stockholm: LTs förlag, 1981), Diktaren om sin dikt , del 1 (Stockholm: Fib:s ly-
rikklubb, 1979). 
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grundprincipen.20 Atle Kittang förtydligar metoden genom att referera till en av 
de ledande författarna inom traditionen, nämligen Georges Poulet: ”Det litterära 
formverket intresserar honom föga; det han söker är det diktande medvetandets 
närvaro genom språket och i synnerhet den spontana erfarenheten av så grund-
läggande kategorier som tid och rum.” 21  
    Några av impulserna till den tematiska kritiken kommer från Edmund Husserl 
och Martin Heideggers fenomenologi. Gaston Bachelard, vars fenomenologiska 
analyser av poetiska bilder baserade på föreställningen om det förnimmande och 
dagdrömmande jaget som kraftcentrum i texterna, skall även nämnas som en av-
görande impuls.22  Jean-Pierre Richard är en av de tematiska kritiker som inspi-
rerats av Bachelard.  Om de teoretiska resonemangen får stå tillbaks hos Richard 
kan en rad andra kvaliteter i den tematiska kritiken anföras. Mikael van Reis lis-
tar dem enligt följande: ”det gäller främst dess förmåga att avläsa ett författar-
skap som en komplex helhet – som visionärt ’projekt’ —, men också dess starka 
sensibilitet för poesins bildseende, för diktens imaginära element.”23 
    Föreliggande studier av Lennart Sjögrens poesi och den livsförståelse som går 
att utläsa i diktningen är i grunden att betrakta som en monografi och som sådan  
ett led i den tematiska kritikens sätt att undersöka, tolka och försöka förstå ett 
unikt författarskap. Den tematiska kritiken i dess huvudsakliga betydelse – när 
tolkningen växlar mellan helhet och detalj, vilket exemplifierar den hermeneutis-
ka cirkelns innebörd – utgör också här den gällande normen.  Dikternas imaginä-
ra, men även deras visionära inslag gör att den hermeneutiska cirkelgången mel-
lan textdelar och helhetsförståelse som metodologisk grundprincip lämpar sig 
väl. 
    Under senare decennier har ett ekologiskt inspirerat tänkande trängt in i littera-
tur- och kulturteorin, den så kallade ekokritiken. Det är en ekologiskt orienterad 
litteraturteori som i allt väsentligt kretsar kring en av vår tids många viktiga frå-
geställningar, nämligen själva överlevnaden. Metoden är relativt ung. Den första 
boken i ämnet på svenska, Ekokritik. Naturen i litteraturen, utkom 2007. Sven 
Lars Schulz skriver bland annat i förordet: ”Naturen som oförstörbar grund finns 
kvar, men det för människan gynnsamma naturen, det klimat och de landskap 
och ekosystem vi vant oss vid, är bekanta med och byggt våra samhällen på, kan 
komma att förändras till det negativa”.24  
    Det kan tyckas naturligt att studera Lennart Sjögrens poesi ur ekokritikens 
perspektiv. Varför jag ställt mig frågande inför somligt i ekokritiken har att skaf-

––––––––– 
20 Atle Kittang, ”Tematisk kritik”, En introduktion till den moderna litteraturteorin, red. Atle Kittang 

(Stockholm/Stehag: Symposion, 1997), s. 31. Se Roland Lysell, ”Den tematiska kritiken”, Herme-
neutik, red. Horace Engdahl, m.fl. (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1977), s 169–181. 

21 Kittang, s. 32. 
22 Gaston Bachelards, Vattnet och drömmarna, översättning Marianne Lindström (Lund: Skarabé, 

1991: L’eau et les rêves, 1942) har inspirerat till arbetet även om filosofens teoretiska resonemang 
inte nämnvärt refereras. 

23 Mikael van Reis, ”Till Läsaren”, Den svindlande texten, red. Mikael van Reis (Stockholm/Stehag: 
Symposion, 1992), s. 15. 

24 Sven Lars Schulz, ”Att läsa för en hållbar värld”, Ekokritik. Naturen i litteraturen, red. Sven Lars 
Schultz, Uppsala: Cemus skriftserie, 2007.  Författaren refererar i citatet till Marcus Vogt. Ekokritik 
efter engelskans ”ecocriticism”.  



16

fa med tudelningen mellan natur och kultur, samt den uppfattning som säger att 
naturen utgör ett slags normativ schablon, ett korrektiv till det urbana och indust-
riella.25 Men än mer avgörande för mina dubier har varit det faktum att Sjögren i 
olika sammanhang reserverat sig mot uppfattningen att naturen är ett förlorat 
Eden.  Detta till trots har det varit svårt att inte inspireras av ekokritiken.  Särskilt 
blir det tydligt i arbetet med analyserna och tolkningarna av Sjögrens poesi avse-
ende skildringarna av djurens och människornas interagerande såsom detta fram-
kommer i delade och skilda livsvillkor, men även inslag som har att skaffa med 
topografiska frågor vilka inte på något sätt kan marginaliseras. Sjögren må vara 
kritisk till somliga uttalanden (attityder) i den ursprungliga miljörörelsen, men 
det skulle vara begränsande att inte låta hans författarskap inrangeras i ekokriti-
kens forskarled av den orsaken. När primära strukturer hämtade från naturen be-
rättar om liv och död, framstår det ”självklara” i förklarat ljus: människan lever 
inte vid sidan om den övriga skapelsen.  
    Oavsett var i Lennart Sjögrens lyriska landskap forskningen finner intresse att 
stanna, inbjuder poesin till fördjupade studier där helheten och enskilda detaljer 
belyser varandra. Ekokritiken är att förstå i liknande termer. I själva verket går 
det mycket väl att förena den tematiska kritiken och ekokritiken när så bedöms 
röna framgång i forskningen, vilket är fallet med Lennart Sjögrens författarskap. 
Richards förståelse av grundbegreppet tema förtydligar uppfattningen. Richards 
förmåga när det gäller att fånga mönster i tillvaron som skapas i spelet mellan en 
mångfald motiv och konkreta detaljer har inspirerat mig.  
    Inom den myllrande värld som är Sjögrens vill jag uppmärksamma diktning-
ens bärande teman, vilket inte utesluter de enskilda tingen. Tvärtom är det i väx-
lingen mellan helheten och de respektive delarna som en livsförståelse kan ur-
skiljas, möjligen avgränsas. Richard skriver med en referens till Stéphane Mall-
armé: ”den dolda identitet det gäller att avslöja under de mest skilda förklädna-
der”.26 
 
4. 
 
I arbetet kommer centrala aspekter på Lennart Sjögrens författarskap att ventile-
ras genom att olika texter – dikter och övriga dokument – speglas i varandra. 
Genom dessa kollationeringar – ibland associativa utvikningar – skall jag identi-
fiera, analysera och kommentera Lennart Sjögrens livsförståelse. 

Bågarna som slås mellan olika faser i Sjögrens poesi är att betrakta som typo-
logier, det vill säga teman och ämnen följs upp och utvecklas i på varandra föl-

––––––––– 
25 Begreppet ekologi har ibland fått en ideologisk innebörd som inte sällan ersätter en religiös tolk-

ning av världen. ”Det har blivit ekologism”, Kerstin Ekman, Herrarna i skogen (Stockholm: Bon-
niers, 2007), s. 258. 

26 Jean-Pierre Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, översättning Roland Lysell, Hermeneutik, s. 
194. Richard skriver även: ”Varje värdefullt verk äger otvivelaktigt en egen stil bortom det slump-
mässiga i gestalt eller i inspiration. Det bejakar en särskild hållning. Det översätter ett unikt sätt att 
existera och ge sig till känna. Avslöjar inte människan sitt vara genom själva stilen i sökandet efter 
varat?”, s. 193. Richard diskuterar vad som konstituerar ett tema och slår fast med utgångspunkt 
från ett resonemang som hämtas hos Mallarmé: ”Ett tema skulle […] bli en konkret organisations-
princip, ett schema eller ett fast föremål omkring vilket en värld tenderar att konstitueras och ut-
vecklas”, s. 194. 



17

jande diktsamlingar. Även det motsatta förhållandet råder på så sätt att senare 
diktning belyses av tidigare skrivna texter. Men även andra författares dikter och 
kommentarer av skilda slag där valfrändskaper råder refereras för att undersöka 
Sjögrens lyrik och den livssyn som är förbunden med författarskapet. Till de nu 
nämnda referenserna apteras relevant litteraturvetenskaplig forskning, även filo-
sofiska och teologiska anmärkningar.   
    Att innebörden av den poetiska livsförståelsen inte kan definieras såsom en 
formel skall inte betraktas som en begränsning. Någon upphöjdhet över tiden och 
dess frågor rör det sig inte om. Om så vore fallet skulle diktningen kunna inord-
nas under en aspekt av stoicismen, nämligen den där individen inför det svåra i 
tillvaron vänder sig bort med en filosofiskt motiverad likgiltighet. Sjögrens poesi 
ingår i och utspelas i människovärlden.  
    Med anledning av dikternas skiftande karaktär kommer uttrycket ”poetisk livs-
förståelse” framgent att varieras och omtalas i ett antal besläktade begrepp såsom 
”livssyn”, ”korrektiv”, något ”tredje”, ”en tredje väg” och liknande allt efter 
sammanhanget.  
    Studierna berör biografiska uppgifter, men i huvudsak talar respektive text 
med andra texter i eller över tiden. Den metodiska inriktning som undersökning-
en fått har således i huvudsak medfört att tonvikten kommit att ligga på textstu-
dier och personhistorisk forskning i så måtto att författaren kommer till tals i 
egna kommentarer men också genom samtal, till exempel i publicerade intervju-
er. 
    I varje text ekar andra texter. Begreppet intertextualitet skall förstås och an-
vändas i enlighet med Robert Scholes basala definition:”The common principle 
is that, just as signs refer to other signs rather than directly to things, texts refer 
to other texts.”27 
    Författarens lyriska produktion medför att avhandlingen kräver avgränsningar. 
Diktsamlingarna som dominerar i framställningen, här uppräknade såsom de 
kronologiskt ursprungligen publicerades, är Havet (1974), Dagen före plöjarens 
kväll (1984) samt Fågeljägarna (1997). Flera dikter ur en mångfald diktsamling-
ar figurerar i avhandlingen, till exempel sviten ”Den romerska katten” som ingår 
i samlingen Deras ögon (1994), men dessa dominerar. 
Lars Elleström skriver i sin avhandling om Karl Vennberg, en poet som Sjögren 
frekvent uppmärksammat i allehanda essäer och recensioner, med anledning av 
kronologi och intertextualitet: ”Jag rör mig fritt mellan dikter ur olika diktsam-
lingar eftersom jag i det följande inte är intresserad av författarskapets utveck-
ling. Vennbergs diktning är för övrigt nästan kliniskt befriad från explicita hän-
––––––––– 
27 Robert Scholes, Semiotics and Interpretation (New Haven/London: Yale University Press, 1982),

s. 145. Se Mats Jansson som redogör för olika definitioner av och användningsområden för begrep-
pet ”intertextualitet” bl.a. hos Julia Kristeva och Roland Barthes. Den siste barden. Ord och bild 
hos Sven Alfons (Stockholm/Stehag: Symposion, 2005), s. 72ff: ”Begreppet intertextualitet bör en-
ligt min mening begränsas för att göras praktiskt användbart, samtidigt som det teoretiska värdet av 
en mer vittomfattande förståelse inte behöver förnekas. I den praktiska analysen är det således rele-
vant och nödvändigt att fokusera en specifik intertext och värdera dess betydelse för meningspro-
duktionen i den aktuella texten. Det torde innebära att begrepp som inflytande och intertextualitet 
inte helt och hållet kan separeras. Genom denna uppmärksamhet på intertext och text kommer ut-
tolkaren att ägna sig åt att klarlägga en process som inbegriper olika former av anpassning, sam-
mansmältning, omvandling”, s. 75.  
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visningar i tiden i form av datering eller dylikt”.28 På liknande sätt förhåller det 
sig med Sjögrens dikter som sällan eller aldrig bär på några tidsmarkörer. En dikt 
utgör ett undantag. I samlingen Sent, tidigt markeras dikten ”Oktoberskymning” 
med upplysningen ”Byxelkrok i oktober 2000”.29  Samma förhållningssätt gäller 
essäerna, där en artikel, ”Bilden”, anteckningar förda under åren 1968–1969, 
kastar ljus över dikter som publiceras drygt ett kvartsekel senare.30 Poeten skri-
ver under åren med en känsla av att livet som totalitet är oåtkomligt. Tematiskt 
varieras budskapet mellan dikterna, varieras insikten från den ena diktsamlingen 
till den andra.  
    Somliga exkurser i avhandlingen kanske överraskar. Arrangemangen är med-
vetet anlagda då det är min uppfattning att även inte uppenbara intertexter kan 
tjäna syftet att förtydliga ett enskilt författarskap. Vägarna slingrar, men så för-
håller det sig också med Sjögrens diktning. Sjögrens poesi lockar med oplanera-
de rastplatser och inbjuder till omvägar. 
 
5. 
 
Lennart Sjögrens författarskap belyses i tre kapitel, därtill ett inledande och av-
slutande kapitel som introducerar respektive diskuterar undersökningarna. Dikt-
samlingen Ur människovärlden (2008) kommenteras i en epilog. 
    I kapitel två analyseras samlingen Havet (1974) med inriktning på Sjögrens 
natursyn och bildspråk. I dikterna skiftar perspektiven från ett ensamt löv i vatt-
net till flyttfågelsträcken som på varierande sätt illustrerar årstidshjulets växling-
ar och därmed symboliskt allt levandes villkor. En religiös grundton genljuder. 
Under tidigare sekler fick flyttfågeldikterna ofta autenticitet genom en kristen 
kontext. I en sekulariserad tidsålder skänker de ekologiska insikterna dikten till-
förlitlighet.    
    I kapitel tre vidtar analysen och tolkningen av diktsamlingen Fågeljägarna 
(1997), vidare de intratexter och intertexter som möter i poetens skrifter och som 
av olika skäl tjänar syftet att urskilja Sjögrens röst bland andra poeter. 
    I en rad underavdelningar framställs det unika i Fågeljägarna i jämförelser 
med ekologi, sekularisering (sekularism), nihilism, religion och mytologi. ”Plat-
sens poesi” och dess betydelse i den sjögrenska diskursen diskuteras. Vidare 
ställs Sjögrens diktning i ljuset av K. E. Løgstrups poetik. Poesins motsats är tri-
vialitet. Synpunkten tydliggörs vid en jämförelse mellan Løgstrups etiska ford-
ring och Sjögrens lyrik. Denna fordring är således inte enkom estetisk utan im-
plicerar etiska aspekter. Dikten utmärks av en jordnära realism vilket inte uteslu-
ter mytologiskt färgade strofer. En omständighet som uppmärksammas i kapitlet 
berör diktcykelns elegiska tonfall.    
    Dikten ”Dagen före plöjarens kväll” ur samlingen med samma namn är ett ex-
empel på en ekfras (bildtransformation). I kapitel fyra genomförs närläsningar av 
dikten där Pieter Bruegels tavla Landskap med Ikaros fall utgör förlaga. Fyra 
tolkningshypoteser beledsagar analyserna: den moraliska, den ontologiska, den 
teologiska och den folkloristiska.  Tolkningen av dikten poängterar att dialogen 

––––––––– 
28 Lars Elleström, Vårt hjärtas vilt lysande skrift, diss. (Lund: Studentlitteratur, 1992), s. 35. 
29 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 54. 
30 Lennart Sjögren, ”Bilden”, Vår Lösen årg. 77 (1986:4), s. 214–222. 
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inte enkom är en angelägenhet för poeten; också läsaren inbjuds som aktiv part i 
samtalet, nu med tavlan och ekfrasen som förutsättningar. Plöjarens kväll speglar 
i det individuella människoödet en allmängiltig sanning. Ytterligare tre ekfras-
analyser ingår i kapitlet där dikterna är hämtade från samlingen Dagen före plö-
jarens kväll (1984). 
    Avslutningsvis nyanseras kategoriseringarna av Lennart Sjögrens poetiska 
livsförståelse såsom dessa stipuleras i inledningskapitlets tredje avdelning genom 
resonemang över en mängd exempel hämtade från det halvsekellånga författar-
skapet. 
    De återkommande bibelhänvisningarna är med få undantag hämtade från Bi-
beln gillad och stadfäst 1917. När undantag görs framkommer det i fotnoterna. 
Verser och strofer i de mer omfångsrika dikterna som återges in extenso i av-
handlingen är numrerade. Vid referat och citat hänvisas till de aktuella raderna 
som markerats med gällande numreringar inom parentes. Kortare dikter samt fri-
stående enskilda verser och strofer utmärks med fotnoter.  
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Lennart Sjögrens författarskap 
 
 
1.
 
Lennart Sjögren är född 1930 i Böda församling på Öland. Under några år av 50-
talet studerade han vid Börge Hovedskous målarskola i Göteborg.31 Han har se-
dan debuten med samlingen Håll portarna öppna (1958) publicerat inalles nitton 
diktsamlingar, två diktantologier och tre prosaböcker32 samt två klippböcker. 
Lars Bäckström sammanfattar åtskilligt av vad som är utmärkande för Sjögrens 
tidiga diktning och positionerar författarskapet när han recenserar diktsamlingen 
Människans fot (1972). Bland annat karaktäriseras diktningen som ett uttryck för 
”fysisk innerlighet”. Bäckström fortsätter: 

                                                                                   
 Sjögrens innerlighet samsas bra med en dragning till det 
 monumentala. Han är en rätt så självlärd författare med rik social 
 referensram och ett expansivt förhållande till poesi och 
 verklighet. Han är glesbygdsbon som har funnit sig centralt 
 placerad i strukturomvandlingens och massturismens  tid och 
 land.33  
 
Författarens avtryck i dagstidningar, tidskrifter och allehanda magasin är omfat-
tande, likaså hans verksamhet som recensent av i första hand nyutkommen lyrik. 
Många betraktar honom som en kunnig och inkännande konstinterpret.34 Sjögren 
har företagit många resor i Europa. Studierna av de medeltida konstnärernas och 
renässanskonstnärernas motiv begränsas inte till konstbokens tryck. Museibesö-
ken har varit många, något som lämnat spår i diktsamlingarna. I Resan till Byx-
elkrok samarbetar författaren med sin hustru, grafikern Eva Forsberg, där de de-
lar med sig av ett knippe reseminnen. Efter avslutad odyssé skriver Sjögren: 

 
Resan slutar här. I skyltfönstret står en flaska och en vit 
soppskål. De flimrar genom glaset. Hos några äldre som  
stannat till utanför väcker de minnen från söndagsmiddagar  
för länge sen. Medeltidens målare använde dem som motiv. 
Här står de nu – i Byxelkrok.35 

 
Paret Forsberg/Sjögren har arbetat tillsammans i flera projekt, som här i bildtext-
bokens form. 1994 utkom Ögats resa.  Flera av Sjögrens böcker bär omslag där 
––––––––– 
31 Lennart Sjögren skriver i ”Kulturklimatet på landsbygden”: ”Under 70-talet blev skrivandet det 

som helt dominerade, måleriet låg så gott som helt nere, tills jag plötsligt under sommaren -82 åter-
igen fann mig stå vid staffliet”, Bonden i konsten (Stockholm: LTs förlag, 1985), s. 91. 

32 Lennart Sjögren: Lantliga noveller (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1962), Tornet, kortprosa 
(Stockholm: LTs förlag, 1978) och Fårmannen, roman (Stockholm: Bonniers, 1999). 

33 Lars Bäckström, Kulturarbete (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1978), s. 169.  
34 Lennart Sjögren, Anteckningar om bilder (Almlöfs förlag: Stockholm, 2008). 
35 Eva Forsberg, träsnitt och Lennart Sjögren, text, ”Resan slutar här”, Resan till Byxelkrok  (Borg-

holm: Ölandstryckarna, 1998). 
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ett grafiskt blad av Forsberg är förlaga. I några fall utgör målningar av Sjögren 
förlagor till omslagen.36 
    I avhandlingen är det i huvudsak poeten Lennart Sjögren som möter.  Sjögrens 
poesi är rotad i naturen.37 I ett barndomsminne som handlar om hur alen fick stå 
för bokstaven A när eleverna skulle lära in alfabetet, berättar han:  
 

”När någon vill hugga ned en al, ber hon: Skona mig! Ser du 
inte, att jag blöder!” De raderna om alen bär jag med mig som 
något av en naturbesvärjelse. En hel del av min egen landskaps-
diktning har sina rottrådar fästade i den alen.38    

 
Ofta känns det som om dikterna är framväxta direkt ur landskapet och att även de 
döda tingen kan leva ett mänskligt liv och till och med ha en egen vilja, som i 
fallet med trädet eller kopparkrukan när den ger upp sin form och ”En djup buck-
la träder fram på hennes ena sida”.39 Hans öga ser detaljerna, också det fula och 
det brutala i tillvaron. Tonfallet är lågmält vilket inte utesluter högstämda inslag 
som tangerar det extatiska och det febriga. Sinnlighet exkluderas inte, tvärtom är 
detta ett signum. Intresset för hembygden och det näraliggande begränsar inte 
dikterna. Avsidestillvaron öppnar för det universella.40 Sjögrens världsbild är 
grundad i det som är och den kärva natursynen präglar också synen på liv och 
död. Tidsförloppet i berättelserna som dikterna bär fram är det uppförstorade 
ögonblickets tid. Nuets frågor spelar med de eviga, det partikulära med det uni-
versella. Det privata speglas i det allmänmänskliga. Något tredje låter sig anas, 
ett språk som möjliggör samtalet om tillvarons mest svårfångade frågor utan att 
begränsas till klichéer. Sjögren framstår ofta själv som en ”trivialitetens mysti-
ker”41, hans egen karaktäristik av Pieter Bruegel, den konstnär som tycks fasci-
nera honom mest av alla och vars sätt att måla livet och människorna han verkar 
känna sig besläktad med: 

 
Också Sjögren är en det myllrande livets outtröttlige och realis-
tiske skildrare, med en närmast omättlig lust att måla tillvaron in 
i dess mest vardagliga skrymsle, kanske i hopp om att i färgerna 
och orden det stora mysteriet skall bli kött och blod.42 

––––––––– 
36 Lennart Sjögren: Dagen före plöjarens tid, (Stockholm: Bonniers, 1984), I vattenfågelns tid 

(Stockholm: Bonniers, 1985), samt Dikter 1982–2004. Ett urval (Stockholm: Bonniers, 2004). 
37 Jfr. Staffan Bergsten som under rubriken ”Hem till naturen” omnämner Sjögrens lyrik: ”det elegis-

ka tillbakablickandet är nästan ofrånkomligt i ett land som genomgått så radikala kulturgeografiska 
förändringar på senare år. Människolivet är kort, gamla gårdar byter ägare eller läggs ner, men trä-
den lever länge”, Den svenska poesins historia (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2007), s. 393. 

38 Lennart Sjögren, ”Kulturklimatet på landsbygden”,  Bonden i konsten, s. 88. 
39 Den nyaste ordmusiken, red. Göran Hassler (Stockholm: En bok för alla, 1992), s. 169. Lennart 

Sjögren, Kopparkrukan (Stockholm: Bonniers, 1987), s. 31. ALEX: Författarlexikon. 
40 Carl Olov Sommar skriver i Litterär vägvisare genom svenska landskap. 2 Småland, Öland, Got-

land, Östergötland  (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1982): ”diktens budskap är att detsamma händer 
överallt och även i vår tid. Lennart Sjögren är väl förankrad i sin öländska glesbygd, men hans dik-
ter är inte provinsiella utan handlar om människorna och världen”, s. 124. 

41 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 183. 
42 Urban Andersson, ”Några anteckningar om Lennart Sjögrens författarskap”, Lyrikvännen årg. 27

(1980:4), s.157. 
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Året efter debuten återkommer Sjögren med samlingen Det dubbla spelet.  Infly-
tandet från Bertil Malmbergs lyrik uppmärksammas av flera recensenter; även 
författaren själv kommenterar influenserna från poeten: ”Hans magistrala och 
ödsliga tonfall tilltalade mig då, men när jag lånade av honom miste jag också 
hans skarpa udd.”43

    Efter ett uppehåll som poet på sju år publicerar Sjögren diktsamlingen Dikter 
Ur Landet.44 I sammanhanget är det lätt att dra slutsatsen att författaren fångats 
av Gröna Vågen-romantik och i dess anda vill skriva ekologiskt färgad naturly-
rik. Han reserverar sig dock kraftfullt mot en idyllisering av naturen, och han gör 
det mot en bakgrund av egna insikter i biologiska frågor.45

    Tom Hedlund delar in den svenska naturlyriken under 70- och 80-talen i två 
underavdelningar. Den ena är den handfast realistiska, förankrad i naturnärhet 
och sakkunskap, den ger naturen ett egenvärde och reducerar den inte till ett 
”aningslöst utnyttjat symbolmagasin för mänskliga känslor”.46 Till denna katego-
ri räknar Hedlund Sjögrens poesi. Den andra utgångspunkten är ”den mytiska”.47 
Som företrädare för denna gren nämner Hedlund Gösta Friberg. Någon skarp åt-
skillnad mellan de två huvudstråken föreligger emellertid inte. Även Harry Mar-
tinson och dennes poesi, hans ekologiska medvetenhet och engagemang låter sig 
inrangeras under epitetet ”det mytiska”. I en introduktion av svensk naturlyrik 
markerar Tommy Olofsson gräns mellan Martinsons lyrik under senare år och 
den poesi som representeras av Sjögrens diktsamlingar. Skillnaden i natursyn 
kan förenklat beskrivas som en fråga om synen på människans förhållande till 
djuren.48 Sjögrens naturlyrik går att uppfattas som idyllisk i bemärkelsen lantlig, 
men aldrig romantiserande. Naturalismen som överskuggar scenerna med djuren 
mot en pastoral fond illustrerar väl en av flera aspekter på vad som i avhandling-
en kallas Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse. När en räv uppmärksammas i 
en av dikterna är det varken räven som ondskefull, och av den anledningen ett 
vällovligt jaktbyte, eller rävens gulliga ungar som gestaltas. I stället exponeras 
djuret plågat av skabb. Kunskaper om obehagliga sanningar och undangömda 
livsvillkor lyfts fram. Insikterna vidgas och existentiella frågor demaskeras. För-
fattaren skriver: 

––––––––– 
43 Ola Persson, ”Ord ur det korta levandet”, Allt om böcker 1984:3/4, s. 52. 
44 Dikter Ur Landet (Stockholm: LTs förlag, 1969) beskriver Sjögren som sin andra debut i ett samtal 

med Tina Persson: ”Då hade jag återvänt till Öland från Göteborg; skrivit om det osköna, som slak-
terier, det var väl närmast antipoesi”, Smålandsposten 4.8 2007. 

45 Magnus Ringgren skriver: ”Det vore också missvisande att kalla honom en ekologisk författare. 
 Ekologin framställs allt som oftast som en harmoniserande kretsloppslära, något som fördunklar 
eller ljuger bort den naturens grymhet som är ett av Lennart Sjögrens huvudtemata”, Signum 
1994:8, s. 257. 

46 Tom Hedlund, Ny svensk lyrik 1970–1983 (Stockholm: Författarförlaget, 1985), s. 16ff. 
47 Den första kategorin har sina rötter i svensk tradition, den andra söker influenser i USA hos samti-

da författare som t.ex. Gary Snyder, ibid. 
48 Tommy Olofsson, ”Naturlyrik in Schweden”, Ein Licht, das von weither kommt. Moderne Schwe-

dische Naturlyrik, red. Gunilla Rising Hintz, Marburg: Hitzeroth, 1989. 
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Långt före medeltidens spanska stövlar 
dog djur så här 
och de skall dö så här 
och folk skall dö så här 
och deras död skall vara mättad av plåga. 
Bäst har de småleende och de i själen blinda 
sämst har räven i sin utdragna död 
och allra sämst 
har skabben som dör i brist på räv. 49 

 
Det finns en biologisk fatalism i texterna, rovinstinktens och nedbrytandets kraf-
ter i natur och människa, skriver Bo Gustavsson och uppmärksammar likheter 
mellan den engelske poeten Ted Hughes poesi och Sjögrens djurdikter: ”Men 
hos Sjögren genomströmmas den biologiska fatalismen av ett paradoxalt visio-
närt hopp som även kan få politiska förtecken.”50  
    Så tidigt som 1965 varnar Sjögren för en romantiserande bild av landsbygden: 

  
Men varför tjusas vi ändå i så hög grad av det förgångna land-
skapet – jag tror att de flesta av oss ändå gör det. Kanske helt 
enkelt därför att det redan är något nästan försvunnet, för att det 
redan fått en patina av undergång. Av egendomliga och svårut-
redda anledningar tycks det vara så att vi har lättare att finna 
skönhetsvärden i gamla kulturer, i föremål som i dag inte längre 
används i praktiskt syfte. Det moderna landskapet har blivit nå-
got av ett jättelikt bruksföremål, det utstrålar dynamik, livsaptit, 
men därför är det kanske svårare att just i dag se de andra sidor 
som också finns där.51 

 
Och drygt ett decennium senare sammanfattar han sin uppfattning om, vad som 
här omnämns med ett förklenande uttryck, den förljugna ekologin och om den 
poesi som färgats av inställningen. Sammanfattningen talar sitt kritiska språk:  
 

Och där står poesin idag, frågorna är inte nya, kriserna är inte 
nya, men de har under senare år kommit att aktualiseras på ett 
tydligare och mera uppfordrande sätt. Och i den meningen att 
människan nu för första gången hotar sig själv till livet är det ju 
en ny kris. Men djupare sett är också den krisen en del av allt le-
vandes kris. Ekologin är verkligen ingen räddningsplanka som 
leder in i ett lugnt vatten där man kan bygga en begränsad livs-
åskådning.52  

––––––––– 
49Lennart Sjögren,  I vattenfågelns tid, s. 57f. 
   Jfr. Gustaf Frödings dikt ”Men” i Stänk och flikar: ”det är en pina utan ände, / spanska stövlar, hjul  

 och stegel / / – bäst att le åt sitt elände, / bäst att slå itu sin spegel”, Gustaf Frödings poesi (Stock-
holm: Wahlström & Widstrand, 2004), s. 200.  

50 Bo Gustavsson, ”Oumbärlig dikt med visionära öppningar”, UNT  7.2 2005. 
   Ted Hughes, Kråka, översättning Eva Bruno (Stockholm: Coeckelberghs, 1975). 
51 Lennart Sjögren, ”Landskapets rörelse”, DN  18.7 1965. 
52 Lennart Sjögren, ”Bortom ideologierna”, Lyrikvännen årg. 28 (1981:1), s. 92. 
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Men krisen kan kanaliseras och bli poesi. Utan tillstymmelse till cynism får såle-
des poesin slutordet: ”Vad annan utgångspunkt, och vad bättre, finns för poe-
sin!”53 Lennart Sjögren är inte gripen av någon naturromantiskt hänryckning. 
”Med all sin kärlek till naturen har han också lärt sig att se på den med den mo-
derna tidens illusionsfria ögon.”54  
 
2. 
 
Dikten ”Hötorgshallen” inleds:  
 

Jag är landsortspoet  
och besöker idag Stockholm. 
Nu står jag vid stadens köttgryta på Hötorget  
tåget skall snart gå  
[---]  
Jag går ner i Köttgrytan.  
Där drunknade jag  
varken fantasi eller papper har jag  
att beskriva vad jag där såg55  

 
Sjögren berättar i en kommentar till dikten om ett besök i Stockholm. På väg till 
Centralen följer han en impuls och söker sig ner till Hötorgshallen.56 Tiden i sa-
luhallen är begränsad; snart skall tåget gå, varför tid för någon djupare reflektion 
inte ges: ”Om allt det animala som därnere mötte mig, och om allt det patetiska, 
sentimentala, ironiska som jag använde mig av för att skydda mig mot detta väl-
diga köttets uppbåd, har jag försökt att stegvis berätta om i dikten.”57 I en kom-
mentar i En dikt av, skriver Sjögren:  

 
En [---] tidig dikt som handlar om Hötorgshallen i Stockholm, 
detta köttets och köpenskapens stora tempel, inleds med orden 
”Jag är landsortspoet / och besöker idag Stockholm”. Detta är en 
annan rent geografisk angelägenhet som på flera sätt kommit att 
forma hela min livshållning och mitt poetiska språk vare sig jag 
drabbas av metafysiken i dess mera storslagna form eller skriver 
om en flugas liv och död.58 

 
Sjögrens växte upp på en bondgård och har många gånger varit med vid slakt 
och sett djur dödas för att tjäna som föda, men: ”allt här var så övermäktigt [---] 
Frossan gick inte att undvika, den gav också plats både för ruelser och förvå-
ning”, skriver han.59 Konflikten mellan poeten som fårfarmare vid tiden då sam-

––––––––– 
53 Ibid.  
54 Staffan Bergsten, s. 394. 
55 Lennart Sjögren, Dikter Ur Landet, s. 7. 
56 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 168. 
57 Ibid., s. 168. 
58 En dikt av, red. Göran Skogberg (Stockholm: En bok för alla, 1992), s. 92. 
59 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 168. 
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lingen Dikter Ur Landet publiceras och personer ovana vid djurskötsel kommer i 
dagen. Författaren frågar:  
 

skulle vi orka med sådan läckerhet 
om vi visste den mängd med dödsångest?60 

 
Sjögren berättar om hur han ombord på tåget antecknar olika substantiv, sådant 
han sett under besöket i saluhallen: ”tillsammans bildade de ett myller.”61 Ru-
bens motiv kommer för poeten, ”hans vältrande varelser / som vältrar sig runt 
här med sina kassar”.62 Liknelsen tillåts inte stanna vid lärdomsprål. Moralisk 
indignation ställs i kontrast till ”medelstandardssvenskarna” och deras ”välfödda 
ansikten”; samtidigt svälter folk. Författaren kommenterar sina intryck i ett sam-
tal med Ola Persson:  

 
Att gå i Hötorgshallen var för mig den gången att balansera på 
en brant, det som nyss varit liv var nu styckat kött till salu, här 
fanns också det överväldigande och iögonenfallande välståndet, 
en svensk övermättnad samtidigt som det är omöjligt att göra sig 
helt döv för rapporterna om världssvält och öknars utbredning.63  
 

Sjögren reflekterar över möjligheterna att agitera med anledning av vad han ser: 
”Men att gestalta världssamvetet i ord är nästan omöjligt, jag har själv försökt 
det i en dikt till Georg Borgström, men det blir så lätt retorik i olika faser, olika 
nivåer. Så som predikningar alltid är vare sig de framförs från predikstolar, på 
miljömöten eller i första majtal.”64

3. 
 
Eftersom poeten är en förfaren kritiker och beläst inom ämnen som idé- och kul-
turhistoria men ändå inte är någon traditionell akademiker arrangerar han läse-
frukterna på annat sätt än man brukar göra på fakulteternas seminariebord. Auto-
didaktens frihet gentemot konventioner och öppna såväl som dolda läroplaner 
inbjuder till givande tankevandringar både i den europeiska kulturhistorien och i 
den nordöländska provinsen. Efter nitton diktsamlingar har författaren mutat in 
en domän: det sjögrenska landskapet.  
    Influenser från Walt Whitmans expansionslyrik och katalogdiktning gör sig 
påminda i Sjögrens tidigaste diktsamlingar. På whitmanskt vis uppradas parallel-
lismerna i dikten ”Elmia”, där också poetens namn ingår i en referens till dennes 
”dröm / om prärier av gräs, själar nerbäddade i gräs / gräsets oändliga tålamod, 
/gräsets oövervinneliga.”65  
––––––––– 
60 Lennart Sjögren, Dikter Ur Landet, s. 9. I ett samtal med Tina Persson uttalar Sjögren sig om sin 

syn på skapelsen och om dess konstruktion såsom den ofta kommer till uttryck i diktningen: ”Bio-
login förutsätter liv och dödande”, Smålandsposten 4.8 2007.  

61 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 168. 
62 Lennart Sjögren, Dikter Ur Landet, s. 13. 
63 Ola Persson, s. 52. 
64 Ibid. 
65 Lennart Sjögren, Dikter Ur Landet, s. 37. 
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Whitmans expansiva dikter, avsaknaden av rim och bundna rimflätor, äger ett 
budskap. Likt profeternas myllrande texter bär de på en vision om en bättre fram-
tid, ett förlovat land där livsbetingelserna för människorna och drömmarna om 
det goda skall besannas. För Gamla testamentets folk var det löftets land som 
profeterna i rika, flödande sjok utlovade.  Invånarna i det nya landet, USA, såväl 
ursprungsbefolkningen som immigranterna, närde hoppet om en ljusare morgon-
dag. Hos egendomsfolket var det profeterna som gav röst åt ett liknande hopp, 
men deras uppdrag var också att trösta och varna. Whitman har beskrivits som 
det nya landets profetiska röst, en siare vars formellt enkla dikter kunde förstås 
av alla.66 Också han drömmer om en bättre ordning där människorna likt gräset 
på marken i demokratisk anda skall leva och verka tillsammans. 67 Jag hävdar 
inte att Sjögren under 1970-talet framträdde som profet inom miljörörelsen, lik-
väl kunde hans röst höras, ömsom upplysande, ömsom varnande om spelet bor-
tom gott och ont i debatten i Gröna vågens kölvatten. I så motto är han visio-
när.68 
    Vad är det Lennart Sjögren ser? I vad finns en tröst att söka och vad är det 
som han varnar för? Förutom den gammaltestamentliga bilden av människan 
som ett gräs69, och Whitmans vision om ett land där människorna lever på gräs-
rotsnivå med varandra och skapelsen i stort, finns hos Sjögren också dikter där 
gräset är en bild för drömmar. Gräset kommer att överleva medan vår civilisa-
tion, precis som lien, vittrar sönder. Att så krasst visa upp verkligheten gagnar 
inte poesin. Synen är och förblir något gåtfullt.  
    Kortdikter avbryter de längre böljande sviterna i Sjögrens samlingar. En sådan 
dikt med profetiska övertoner är den om lien som rostar.70 Dikten ”Gräset” åter-
ges med ett uttryck reducerat till bondens erfarenheter från arbetet med grödorna: 

 
Det är inte lien som biter gräset 

 det är gräset som till sist 
 äter ner lien till en smal klinga utan stål 
 – nersövd till rost 
 sover den sen 
 i det övervuxna gräset.71 

––––––––– 
66 Gunnar Tideström skriver: ”Det märkliga och nya är inte de enskilda enkla bildglimtarna utan tota-

liteten. Alla har sin plats i det whitmanska broderskapet och i universums sammanhang”, Dikt och 
bild (Lund: Gleerups, 1965), s. 253. 

67 Eva Lilja skriver om psaltarpsalmerna som förebild för rytmiseringen i Leaves of Grass, Svensk
metrik (Stockholm: Norstedts Akademiska förlag, 2006), s. 121. och s. 262.  

68 Tom Hedlund, Ny svensk lyrik 1970–1983, s. 18f.  
   Sjögrens sju diktsamlingar (1969–1980), delar av dem, har samlats i antologin Men också denna  

skog med författarens kommentarer. Miljöpolitiska och ekologiskt färgade dikter dominerar inne-
hållet i periodens böcker. Andra svenska, ekologiskt medvetna poeter för tiden är Harry Martinson, 
Bengt Emil Johnson, Gösta Friberg, Bengt Berg och Per Helge, för att nämna en handfull. Bland ut-
ländska poeter märks t ex Kenneth Rexroth, Gary Snyder och Robert Bly. 

69 Ps. 103:15–16 och Jes. 40:6–8. 
70 Sjögren kommenterar kortdiktens egenskaper i Men också denna skog: ”Det finns en utmaning, en  

förmätenhet i själva kortdiktens form: att djupglansen i de korta raderna skall överträffa vilken lång 
utredning som helst. Men utan den utmaningen funnes ju inte kortdikten”, s. 183. 

71 Lennart Sjögren, Stockholm Central och andra folklivsdikter (Stockholm: Författarförlaget, 1980), 
s. 68. 
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Ett eko från profeten Jesaja förnims, en röst som tröstar folket i talet om att svär-
den skall smältas om till plogar (Jes.2: 4).  På det hela taget är Sjögren inte 
främmande för tanken att omtala fenomen i religiösa termer, på ett villkor, att 
kristendomens dogmer inte står i vägen. Sjögren har skrivit: ”Att ’vandra’ genom 
livet, att gå dit öga och övriga sinnen leder. Vägra lojaliteter som riskerar att bli 
dogmatiska system. Att tro på den individuella friheten – och att lika skarpt inse 
att den också är ett nät som hindrar.”72 Han utvecklar resonemanget i ett samtal 
med Matts Rying:  

 
När jag talar om rätten att gå dit sinnena leder måste jag här klart 
och tydligt stryka under att det är fråga om en frihet från dogma-
tiska system det gäller. Att inte av tvång, grovt eller av mera för-
såtligt slag, gå med i en kyrka, ett politiskt parti, en sedvänja el-
ler vad det nu må gälla. Här finns också en bekännelse till sinne-
na och den lust de kan ge. En ögonblickets hedonism.73 

 
I likhet med Whitman står Sjögren således fri från religiösa konfessioner. Att de 
vänder religionen ryggen i sin diktning är fördenskull inte sant. Whitmans guds-
tro kan beskrivas som en österländskt besläktad spiritualism som ser en gud i 
varje sak och växt.74 I Sjögrens poesi skapas förutsättningar för andliga dimen-
sioner inte på grund av några utfästelser om transcendenta världar utan tvärtom 
på grund av att poeten visar hur bilder lika scenen med de bärplockande i dikten 
”Smultron” kan styra över tankarna: 
 

Och smultronen — för vem blommar de? 
Ja, inte blommar de för dig 
och inte blommar de för mig. 

 
Men de blommar och när de blommar bär de frukt75  

 
I dikten träder en vacker tanke som talar om ändamålsenlighet fram ur somma-
ren. Även om författaren är medveten om att smultron inte mognar för vår skull 
är det som om så vore fallet. En ljus sida i diktningen skymtar där så ofta allvars-
tyngd realism råder. Är det scenen med smultron vars konnotationer lockar fram 
synen av sommarlovslediga barn i diktens upptakt, som påverkar tanken att ori-
entera mot en tro på en högre mening? Skapelsens ändamålsenlighet – det tele- 

––––––––– 
72 Matts Rying, Röstlägen. Författarsamtal (Stockholm: Carlssons, 1994), s. 91. Jfr. ”Maria jublar” 

där Lennart Sjögren skriver om Emil Noldes målning Kristi födelse: ”Att gestalta en tro, att till sy-
nes själv omfatta den – och ändå kunna vara på ett annat håll”, Anteckningar om bilder, s. 42.

73 Ibid. 
74 Gay Wilson Allen upplyser om att Whitman växte upp i en religiös miljö omgiven av flera kristna 

kyrkor och samfund: bekanta till familjen tillhörde kväkarna. The Solitary Singer. A Critical Biog-
raphy of Walt Whitman (New York: University Press, 1967), s 7f. och s. 12f. Eva Lilja skriver i 
Svensk metrik om en allt överskuggande faktor i denna Whitmans kulturmiljö, nämligen Bibeln. 
”Whitman avvisade slutrim och meter. Han letade efter andra förebilder och fann dem i den aktuel-
la Bibelöversättningen, King James’ Bible”, s. 262. Lennart Sjögren,  Men också denna skog, s. 7. 

75 Lennart Sjögren, 1452 och dikter från vår tid (Stockholm: LTs förlag, 1977), s. 68f. 
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ologiska gudsbeviset – är en idé som svårligen utrotas bland människor, inte hel-
ler i ett sekulariserat samhälle.76 Vid skolavslutningar och på bröllop sjungs om 
att smultron finns för att barn skall trä dem på strån och att solen går upp för kär-
lekens skull. Men det är inte judendomens eller kristendomens skapelseberättelse 
som transformeras i dikten, inte heller utvecklingslärans antaganden. Dikten om 
smultronen visar sig trolös mot såväl den bibliska skapelseberättelsen som evolu-
tionsläran. Den ljusa sidan i Sjögrens författarskap förnekar inte mörkret. Kate-
goriseringarna lösgörs från sina vanliga användningsområden för att ingå i en ut-
vecklingsbar syntes. Ytterst kan denna tro – visserligen illusorisk – bidra till att 
individen söker värna livsrummet. Verserna i den avslutande strofen visar fram 
en sådan trosvisshet: 
 

De fanns före Caesars tid 
deras röda fanns före människan sade rött 
nu växer de här, 
och deras värld är inte vår 
och de smakar inte sött för att de ska passa 
till födelsedagstårtor åt oss 
de kom i vår väg, det blev ett sammanträffande. 

 
Men sådana dagar tror vi ändå 
att en tanke finns i universum 
att vi är lyckliga 
det är en egendomlig föreställning, 
den är söt som smultronen 
och möglar övermogen lika fort. 

 
Låt några ännu behålla den 
vad skulle det göra 
de går där några äldre — i stråhattar 
de söker smultron 
de tror att sommaren tänker på dem.77 

 
Scenerna i dikten som beskriver de smultronplockande föder inre bilder som vi-
sualiserar tron på en planlagd avsikt – en högre mening med vad som är och vad 
som utspelas i livet – men strofer likt dessa utgör undantag. Huvudsakligen för-
svarar författaren grundläggande realiteter i tillvaron gentemot rousseanska för-
hoppningar och idealiserade bilder. Här och var kan dock reservationer mot den 
obönhörliga verkligheten upptäckas. I en dikt publicerad 2004, i samlingen En
ljusare eld, skriver Sjögren: ”Om inbillningen att naturen / är lyckligare än vi. 

––––––––– 
76 Aristoteles framförde idén om ett ändamålsenligt universum. Under skolastiken utvecklades läran 

av bl.a. Thomas av Aquino och bildade grund för  uppfattningen att Guds existens kan bevisas ge-
nom rationellt tänkande. Under upplysningen, och långt tidigare, slogs gudsbeviset sönder av kri-
tiskt granskande filosofer. Det regnar inte för att gräset ska växa. Gräset växer eftersom det regnar. 
Den nikomachiska etiken (Göteborg: Daidalos, 1988), s. 20ff.  Jfr.  D. J.  O’Connor Aquinas and 
Natural Law (London: Macmillan, 1967). 

77 Lennart Sjögren, 1452 och dikter från vår tid, s. 68f. 
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[---] Om vikten att bevara livslögnens / livgivande betydelse.”78 Uttalas tanken 
att livslögnen, till skillnad från sanningen, men också lögnen, framstår som nöd-
vändig för att hålla livsmodet uppe?79 Blicken för det prosaiska och sinnet för 
evigheten balanseras och drömmen om syntesen mellan det jordiska och de 
skimrande mysterierna vidmakthålls. I överensstämmelse med den flamländske 
renässanskonstnären Pieter Bruegels motiv finner man också i Sjögrens poesi 
något mer än bara det synliga: ”Jag tror inte livet är som det ser ut / det är annor-
lunda”, skriver han i dikten ”Pieter Bruegel” och säger därmed något också om 
sina egna dikter.80 

 
På Bruegels målningar möter man människor som inte är indivi-
dualiserade utan träder fram ur myllret med samma underligt 
lika anletsdrag. Människorna är ”varelser”, de rör sig till synes 
fritt, mitt i det som just nu är deras liv. Men hela tiden finns 
känslan där, svår att ta på men ändå alldeles klar: över deras hu-
vuden, utanför mänskoleken, växer något helt annat. Medan de 
blinda en efter en leder varandra ner i gropen.81 

 
4. 
 
1978 publiceras Sjögrens sedermera uppmärksammade utläggning om naturen 
och dess cykel som något som står helt utanför våra begrepp om gott och ont. I 
BLM (1978) kan man bland annat läsa om hans uppfattning om naturen och be-
vekelsegrunderna för dess existens, dess villkor och cykler. Efter att ha redogjort 
för några exempel på naturens grymhet, frågar han:  

 
Mina upplevelse är på inget sätt unika, varje människa med 
normal observans är med om liknande saker i sitt naturumgänge. 
Vad som förvånar mig är att detta destruktiva så ofta förtigs, det 
är inte riktigt salongsfähigt att tala om det, och om det nämns 
förs det gärna upp på en ”högre” abstrakt nivå och ses i stora fi-
losofiskt betonade sammanhang där vitt och svart väger lika i en 
metafysisk dimension.82  

 

––––––––– 
78 Lennart Sjögren, Dikter 1982–2004. Ett urval, s. 177. Samlingen En ljusare eld (Stockholm: Bon-

niers, 2004) ingår i urvalet. 
79 Jfr. Bertil Malmberg som skriver: ”Att vara någon till glädje / på glädjelösa jorden”,  Men bortom 

marterpålarna (Stockholm: Bonniers, 1948), s. 55. 
80 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 11. Urban Andersson, s. 157. 
81 Ibid. 
82 Lennart Sjögren, ”Det ljuva livet och straffkolonin”, BLM  årg. 47 (1978:3), s.169–173.  
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Indirekt berörs teodicéfrågan.83 Låt vara att Guds påstådda godhet degraderats 
till en fråga om allmakt i termer av harmoni och ett samspel mellan allt levande 
som uttryck för något skönt och meningsfullt i tillvaron. Sjögren tillför inte teo-
dicédebatten några nya argument, inte heller är han intresserad av att försvara na-
turen och dess våldsamma härjningar i olika sammanhang. Genom den klarsynta 
redovisningen av verkligheten frammanas ett korrektiv till tanken på naturen 
som god. Flera av hans dikter åskådliggör grymheterna i naturen. Genom en så-
dan saklig registrering förmår författaren dämpa ångest hos idealister inom den 
nymornade miljörörelsen och dess många falanger, men även allmänt sett bland 
nutidsmänniskor, en ångest som möjligen hör ihop med tilltagande främlingskap 
inför den värld som lever, och levt, utanför storstadens gränser. Poeten åter-
kommer ständigt till denna gestaltning av naturens grymhet, utan att vare sig 
skapa sensation eller att förhärdas; vid smärtan i tillvaron vänjer han sig emeller-
tid inte.  
    1980 publiceras Sjögrens dikt ”Människan”: ”En utbredd föreställning är ju 
den att människan / är förmer än djuren”.84 Efter ett längre resonerande låter poe-
ten dikten hålla fram tanken att människa och djur delar varandras villkor. Sjö-
gren konkluderar: 
 

Så är hon 
inte att beklaga 
och knappast kan hon heller mera förödmjukas, 
sitt förstånd kan hon mista 
hon kan bli utan armar 
och hennes huvud kan avskiljas 
(så som det sker på många håll i världen)  
så kan hon förnedras 
hon kan förnedra sig själv och andra. 
Men utgången ur stjärnornas smedja 
kan ingen just rubba hennes Grund 
den grund 
som också är råttans 
och lärkans 
och tjurens 
och hasselbladets 
och som får vattnen att röras. 
Jag menar inte att detta i och för sig är en tröst 
men det tillhör det faktiska.85 

 

––––––––– 
83 Thomas Anderberg skriver om teodicéproblemet i Guds moral. En essä om lidandets och ondskans  

problem (Stockholm: Nora: Nya Doxa, 1997): ”Men också för de gudlösa finns det ekorum. I 
mycket av den poesi, det måleri och den musik som skapats finns denna strävan att inte bara åter-
skapa utan också förmedla det oceaniska, det extatiska. För den som förlorat sin tro kan konsten er-
bjuda en ersättning som kanske inte smakar lika mycket, men som ändå är bättre än ett surrogat”, s. 
130. 

84 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 15. 
85 Ibid., s. 17f. 
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”Det faktiska” skänker i sig ingen tröst. Däremot verkar det gåtfulla så att, vad 
som tvärtemot skulle kunna förväntas, världen betraktas i ett förklarat ljus. Med 
bibehållen osäkerhet inför det kända så väl som det okända, vad människan kate-
goriserar i termer av gott och ont, men även i termer av sådant som ligger utanför 
den triviala begreppsvärlden, skänker Sjögrens poesi stabilitet i stunder av indig-
nation när språket komma till korta inför känslomässigt svårhanterade inslag i 
tillvaron. I en essä anför Sjögren Bertil Malmbergs dikt ”Afton” som ett exempel 
på en sådan klarsyn samt hur lyriken genom att ändra på perspektivet inför om-
världen får bidra till att förlösa tankarna ur inkörda tankestrukturer. Läsaren 
ställs framför dörrar in till det okända; passager in till språkets rum öppnas.  Två-
radingen lyder: 

 
In under den tysta, blå skuggan 
församla sig popplarna.86  

 
Dikten återger en situation där rörelsen är motsatt den vanliga föreställningen in-
för fenomenet träd och dess skuggor. Malmbergs dikt kommer Sjögren i tankar-
na när han beskriver ett viktigt inslag i Madeleine Gustafssons poesi som har att 
göra med hur människans frågor är inneslutna i en ännu större och mera oåtkom-
lig rörelse än hennes egna tankar om samma rörelse, men skulle lika gärna kunna 
utgöra en karaktärisering av hans egen poesi. Sjögren skriver: ”det gäller i båda 
fallen [Malmberg och Gustafsson] ett synsätt som är motsatt det invanda, och 
frågorna som ställs inför vår existens blir då också annorlunda.”87 Sjögren näm-
ner dubbelheten i Gustafssons poesi, en ”svävning”, en känsla av att det som 
sägs befinner sig några millimeter ovanför marknivån, och att i det som sägs 
finns ännu något outtalat kvar.  
    När Sjögren uttalar sig om poesins existens rent allmänt är det som interpret 
av andra poeters verk, men erfarenheter från det egna författandet utesluts natur-
ligtvis inte. Det gåtfulla är inte något som medvetet och artistiskt hemlighålls 
utan är en del av själva grunden för poesins existens. Sjögren förtydligar: ”I den 
situationen kan den erfarenheten uppstå hos läsaren att en hemlig rämning finns i 
dikten och att den innehåller ett moment som med nödvändighet undandrar sig 
skrivarens vakna medvetande.”88 Dikten ”Drivved” redovisar ett sådant undan-
dragande av poetens vakna medvetande samtidigt som bilden av tidens framfart i 
det sargade trädet materialiseras. Tidens stora hjul och dess ödeläggelse synlig-
görs:  

 
Vinden förde mig hit 
jag förde mig inte. 

 
En gång var jag ett träd 
det är nu så länge sen 
jag vet det knappast mera. 

 

––––––––– 
86 Bertil Malmberg, s. 77. 
87Lennart Sjögren,  ”Det vaksamma ögonblicket”, Artes årg. 26 (2000:3), s. 86. 
88 Ibid., s. 83. 
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Jag lastades, jag bands 
andra formade mig 
jag formade mig inte. 
 
Jag bröts loss i en storm 
jag bröt mig inte loss. 
Jag skavdes, vattnet skavde mig 
människor hörde jag ropa på hjälp 
ingen hjälpte. 
Jag är en annan nu 
än när jag förliste 
en gång var jag ett träd 
nu är jag en flisa. 
Jag minns inte längre 
när jag var ett träd. 
Jag trodde vattnen 
skulle sjunga för mig 
så att jag mindes.89 

 
I motsats till vad som är att vänta när vi talar om undandragandet av medvetan-
det ökar dikten vår sensibilitet. Några sanningar garanteras inte, likväl är diktens 
trovärdighet stor. Trädet som poeten identifierar sig med representerar envar. 
Livsvillkoren är universella. 
 
5. 
 
1980 konstaterade Staffan Söderblom att de tio volymerna som Sjögren publice-
rat ter sig svåra att läsa kronologiskt.90 I stället ser Söderblom ett krön, en ”pu-
pill” som han kallar det, och i detta diktens öga väljer han ut en prosatext, 
”Slakthuset” ur samlingen Köttets hus. Söderblom skriver: ”Jag väljer denna pu-
pill, denna estetiskt fiktiva centralpunkt, som position för att blicka ut över Len-
nart Sjögrens litterära terräng, och ett par av de gränser hans diktning stöter mot 
och överskrider.”91 Han fortsätter:  

 
Vi lever ännu kvar i den animaliska eran, det är i slakthuset de 
elementära villkoren stakas ut. Blodbottnen är den grund till vil-
ken vi är bundna med navelsträngar och artärer, med samvetsnöd 
och dödsskräck, med delaktighet och främlingskap. Slakthusets 
verklighet är korrelatet till Lennart Sjögrens sakliga poetik. Och 
korrektivet för hans mystik.92 

 
Drygt tjugo år senare när Söderblom författar efterskriften till Lennart Sjögrens 
Dikter 1982–2004. Ett urval, skiftar perspektivet och mystiken framstår som kor-

––––––––– 
89 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 51f. 
90 Staffan Söderblom, ”Slakthusets poetik”,  BLM  årg. 49 (1980:6), s. 354–359.  
91 Ibid., s. 354. 
92 Ibid. 
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rektiv till den animaliska och biologiska dominansen i dikterna. Vid tiden för 
samlingen Lövskogselegier står poeten inför en andra fas i sitt författarskap, kon-
staterar Söderblom: ”en fas av omprövning och ny orientering, signalerad inte 
minst i denna första dikt i boken”93. Söderblom avser inledningsdiktens första 
strof.  

 
Om någon nu hejdar vinden i flykten 
och en fågel stiger fram ur luften 

 
säg då att en ny tid har börjat. 
Och om träden då de lyssnar 
lämnar sina rötter 
och beger sig till morgonen för att dricka 
då har 
en helt annan årstid begynt.94  

 
Med diktsamlingarna skriva mellan åren 1982–2004 lämnas helt eller delvis 
slakthusen, saluhallarna, avfallsstationerna och slagfältet. Det moraliska uppdrag 
Sjögren sett som sitt får nya uttryck, och även om dess styrka står obruten kvar 
slipas den till det yttre kantiga stilen ner och det elegiska tonfallet framträder vid 
sidan om diktens mindre format.95 Här möter visserligen det ekologiska perspek-
tivet, men i jämförelse med tidigare diktsamlingar är det mer undanskymt i Löv-
skogselegier. Mer och mer framtonar en existentiell förtvivlan, något som följer 
de kommande årens diktning. Matts Rying noterar fasväxlingen i tiden och skri-
ver:  
 

Också i senare samlingar finns det biologiska grundvillkoret äta-
ätas kvar som ett huvudmotiv, men dikternas andning och puls 
har blivit lugnare, formen knappare, allt mera tystnad har mängt 
sig in i dem. De breda, ”orena” panoramamålningarna, ”bondgo-
belängerna” som Sjögren själv kallat dem, har ersatts av en poesi 
av mer subtil, seren art, fylld av än skimriga, än dunkla mysteri-
er.96  

 
I ett samtal med Ola Persson om samlingen föresvävar det poeten att krisen som 
går att uppmärksamma i Lövskogselegier möjligen stavas medelålderskris. Sjö-
gren utvecklar tanken:  

 
Man ser över sitt liv, dagarna knappas, känslan av ensamhet och 
ängslan kommer då lätt i förgrunden. Sådana stämningar tog en 
högtidlig, ibland arkaiserande form i Lövskogselegier, som med 

––––––––– 
93 Staffan Söderblom i efterskriften till Lennart Sjögrens Dikter 1982–2004. Ett urval, s. 186. Jfr. 

med Lars Bäckström som skriver: ”Dessa dikter vid det osägbaras gräns har brister som hänger 
ihop med att boken innebär en nyorientering”, Vad är poesi? (Bjästa: CeWe förlag, 1984), s. 167. 

94 Lennart Sjögren, Lövskogselegier (Stockholm: LTs förlag, 1982), s. 7. 
95 Samlingen Fågeljägarna (Stockholm: Bonniers, 1997) är en diktcykel  och kan tyckas motsäga på-

ståendet.  Varje dikt är emellertid att likna vid ett fragment som spelar mot helheten. 
96 Matts Rying, s. 83. 
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sitt ofta fragmentariska och antydande uttryck på sätt och vis in-
nebar en tillbakakoppling till debutsamlingen.97 
 

Kanske den civilisationskritiske efterlyser ett mer uttalat alternativ till moderni-
tetens människor än transformationen av den klassiska myten såsom den möter i 
dikten ”Dagen före plöjarens kväll” i samlingen med samma namn.98 Sjögren tar 
Pieter Bruegels målning Landskap med Ikaros fall som förlaga och precis som på 
Bruegels tavla placeras Ikaros i periferin medan bonden till synes obekymrad 
ägnar sig åt sitt. Poeten visar genom att undvika parolldiktningen att ett tidsbun-
det evangelium lätt förväxlas med eskapism och i stället för att verka som ett al-
ternativ till vilsenheten inför tillvaron förstärker densamma. Bonden som kör 
traktorn ”Håller sen hårt i ratten / vet / att ännu har inte tiden stannat”.99 Man-
nens oro över tingens ordningar må gälla konkreta problem avseende miljö och 
överlevnad, men på ett djupare plan grips han av den osäkerhet inför det okända 
som kommer att möta oavsett vad som rapporteras i nyhetssändningarna.100 Pa-
radoxen skulle inte vara motsägelsefull i Sjögrens diktning om det inte förhöll 
sig på ett sådant sätt att det är i denna oro – ”Dagen före plöjarens kväll” – som 
hoppet närs. Han skriver: 

 
Tiden står inte stilla 
i dess ansikte syns en stor skönhet.101 

 
En riktning framåt gör sig påmind i ett flertal dikter. I ”Dagen före plöjarens 
kväll” siar poeten likt apokalypsens författare om en framtidsdag där inseglet 
skall brytas och förborgade kunskaper uppenbaras:  

 
Men vatten skall komma 
moln skall komma 
gränsen mellan det som är skog 
och det som är hav skall brista.102 

 
Vad som i visionen är gott och ont besvaras inte. Diktaren agiterar inte.   
    1997 publicerar Sjögren samlingen Fågeljägarna. Frågorna om gott och ont, 
meningen i och med livet, målas i än skimrande, än dunkla bilder. Tematiken 
från de tidigare diktsamlingarna förenas i en symbios tillsammans med 1980- 
och 1990-talens diktning.  
    I och med samlingen Fågeljägarna ägnar författaren sig åt att försöka överföra 
vad som endast går att spekulera om, nämligen nedstigandet till de nedre rum-

––––––––– 
97 Ola Persson, s. 53.  
98 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 7ff. 
99 Ibid., s. 10. 
100 Jfr. Rikard Schönströms indelning av politisk dikt i ”Stenarna börjar tala”. Schönström  redogör 

för tre olika bemärkelser av begreppet: ämne, form och hållning: ”I de två första meningarna av or-
det är det inte särskilt många litterära verk som kan sägas vara politiska; i den sista är förmodligen 
all diktning i varierande grad av politisk karaktär”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2002:1, s. 3. 

101 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 8. 
102 Ibid., s. 9. 
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men. Ett naturens kretslopp synliggörs. Jägarna som skjutit änderna faller själva i 
dikten som Ikarosfigurer genom vattnet för att hamna på havsbottnen.  
    I dikten ”De flyger norrut om vårarna” i samlingen Havet (1974) blandas det 
vackra och det brutala i livet med ett trotsigt hopp: ”Det är som flyger de tvärs 
genom döden”.103 I Fågeljägarna anländer sädesärlan till de sörjandes stränder, 
som under tidigare vårar, men någon lovsång föds inte; bävan råder. Sjögren frå-
gar retoriskt: 

 
Sorgen sörjer i oss 
– skall vi en gång se den 
så som ärlan såg på oss?104 

 
Den utgångspunkt för själva livet som Sjögren återkommer till är det naturgivna 
kretsloppet, naturens cykler inom vilka allt levande är insatt: människor och djur. 
Några spår av djurrättsaktivistiska inpass i långdikten om fågeljägarna finns inte 
att upptäcka. De eventuella slutsatser som går att dra i samband med skildringen 
av jakten och huruvida hanteringen är etiskt försvarbar eller inte lämnas utan 
kommentar. I stället är det berättelsen om hur fåglars och människors liv berör 
varandra som framställs.  
    I Predikaren (Predikaren 1:4–7) skildras kretsloppet som något evigt, men 
samtidigt alldeles meningslöst: 

 
Släkte går, och släkte kom- 
mer, och jorden står evinnerligen 
kvar. 
Och solen går upp, och solen 
går ned, och har sedan åter brått 
att komma till den ort där hon 
går upp. 
Vinden far mot söder och vän- 
der sig så mot norr; den vänder 
sig och vänder sig, allt under det 
att den far fram, och så begynner 
den åter sitt kretslopp. 
Alla floder rinna ut i havet, 
och ändå bliver havet aldrig fullt; 
där floderna förut hava runnit, 
dit rinna de ständigt åter. 

 
Sjögrens beskrivning av livets många faser överensstämmer i allt väsentligt med 
Predikarens; även berättartekniskt finns släktskap att spåra. Såväl hos vishetslä-
raren som hos diktaren är livet inneslutet i tillvarons periodicitet. Människan är i 
detta avseende underkastad samma hårda lag som allt annat levande. Huruvida 
det missmod som behäftas med Predikarens ord överensstämmer med Sjögrens 

––––––––– 
103 Lennart Sjögren, Havet, s. 31. 
104 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 44. 
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livssyn i poesin är en grannlaga fråga och låter sig besvaras först efter avslutade 
studier av representativa texter.  
    Sjögrens lyrik är undersökande. Dikterna förmedlar bilder som lämnar en olöst 
gåta till läsaren. I inledningsdikten till samlingen Sent, tidigt (2001) är han tyd-
lig, låt vara att något enhetligt svar på livsfrågorna, programdikten till trots, inte 
överlämnas: 
 

Jag säger inte att livet är gott 
hellre ville jag säga att det är ont 
men jag säger inte det heller.105   

 
Kanske människan är dömd till pessimism, en misströstan som är främmande för 
djuren:  

 
De vet inget slut 
eftersom de inte visste någon början. 
I sina vingar lever de.106  

 
I beskrivningen av flyttfåglarna visualiseras kretsloppet. Livet som synliggörs i 
vingarna äger ingen början, inte heller något slut. Döden är en realitet, men lika 
påtagligt är det ständigt pånyttfödda livet. Spekulationer om tillvarons spel mel-
lan individens liv och övergripande kosmiska ordningar svävar över strofen. 

––––––––– 
105 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 7. 
106 Lennart Sjögren, Havet, s. 32. 
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Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse 
 
 
1. 
     
Lennart Sjögrens lyrik uttrycker en klarsynthet inför världen som i praktiken är 
svår att upprätthålla, varför diktningen är att betrakta som en ställföreträdande 
öppenhet som trots allt gör det möjligt att tala om en unik livsförståelse.     
    Jean-Paul Sartre sätter fingret på en öm punkt för somliga när han skriver: 
”Författare är den som är trogen en politisk och social grupp men aldrig upphör 
att utmana den.”107 En sådan hållning kan tänkas leda till uppgivenhet. Alternati-
vet är att liera sig med någon ideologi i den vällovliga politiska kampen – eller 
med miljörörelsen som är relevant att nämna som exempel i detta sammanhang. 
Sjögren finner ett tredje alternativ framkomligt, något som förespeglas i en essä 
där miljörörelsen och vissa naturpoeters engagemang i miljökampen uppmärk-
sammas: ”De samförstånd som kan finnas är högst temporära och skiftande. Där-
för blir också de olika mänskliga ideologiernas förhållande till naturen högst 
motsägelsefulla.”108 I dikten ”Andedräkten” skriver Sjögren: 

 
Världen andas här  
jag utfärdar inga partiprogram, men väl en tes om livet:  
där någonting rör sig är observationer möjliga.109  

 
Sjögrens relation till miljörörelsen och dess olika falanger är således komplex. 
Han följer ingen specifik agenda. Svårhanterade och motstridiga processer mo-
duleras mellan flera kontrasterande uttryck i synen på spelet mellan människan 
och naturen.      
    Vad tjänar ett sådant betraktande till? Svaret möter i dikten: ”jag hör univer-
sums urverk ticka”.110 Bilden med klockans bundna slag som aldrig kan föregri-
pas utan alltid måste inväntas. Individen är fri i sina handlingar utåt samtidigt 
som ett forcerande inför ”universums urverk” är dömt att misslyckas. Att bruka 
tingen i nuet, att använda tiden väl är en sak, att invänta den rätta stunden är lika-
så en nödvändighet för att nå klarhet och framgång i åtagandet.  
    Sjögren uttalar: ”Gäller det för mig att deklarera en ståndpunkt, värjer jag mig 
i det längsta. Men trängd mot väggen kan jag inte förneka min kärlek till den 
rena ytan, den enkla. Därför att en djupt rotad föreställning säger mig att bakom 
det mycket enkla tecknet kan dölja sig den mycket täta innebörden”.111  
    Författaren är inte omedveten om läsarreaktioner som uttrycker det prekära i 
avsaknaden av konkreta förslag på förhållningssätt inför livsfrågorna. Han skri-
ver: ”Jag säger inte att livet är gott / hellre ville jag säga att det är ont / men jag 

––––––––– 
107 J. M. Coetzee hänvisar till Nadine Gordimer som i sin tur åberopar Sartres uttalande i samband 

med att hon beskriver vad hon kallar ”kampens jargong” bland intellektuella i Sydafrika, 1975, 
Främmande stränder, översättning Jim Jakobsson (Nora: Nya Doxa, 2001), s. 123. 

108 Lennart Sjögren, ”Bortom ideologierna”, Lyrikvännen årg. 28 (1981:1), s. 90. 
109 Lennart Sjögren, 1452 och dikter från vår tid, s. 24ff.  Jfr. Tommy Olofsson, s. 29f. 
110 Ibid., s. 24. 
111 Lennart Sjögren, ”Bilden”, Anteckningar om bilder, s. 18. Se Vår Lösen årg. 77 (1986:4). 
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säger inte det heller.”112 Problematiken aktualiseras i en intervju sommaren 
2007: ”Ja, det där är en programdikt, säger Lennart Sjögren och drar sig till min-
nes en läsare som tyckte att om han inte har något att säga, varför skriver han 
då?”113 I all sin enkelhet visar exemplet svårigheterna att skriva med en öppen 
dagordning, men också mottagarens dilemma uppenbaras. Hur kan läsaren känna 
sig trygg i och inför diktens öppenhet? Svårigheterna till trots är det poetens och 
läsarens uppgift att inte begränsas intellektuellt av tillfälligt uppträdande emotio-
nella konjunkturer. 
    Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse innebär inte någon egentlig livs-
åskådning. En ”livsåskådning” medför ofta att jaget stelnar i attityder som ger 
svar på alla komplexa frågor. I själva verket utgör Sjögrens poesi ett värn mot 
ideologisk förhärdelse. Svaren, när de kräver vår uppmärksamhet, går genom nå-
got hemlighetsfullt, allt annat än tidsbestämd retorik, nämligen det vi kallar poe-
si. 
 
2. 
     
I en uppmärksammad essä i BLM: s temanummer ”Att se naturen” kan ett eko 
från Gunnar Ekelöf förnimmas i Sjögrens tal om att naturen ”helt står utanför 
våra begrepp om gott och ont”,114  ett sökande efter detta något bortom gott och 
ont (för att tala med Nietzsche) som också är Ekelöfs uppgörelse med antingen-
eller-tänkandet. När Ekelöf kommer till, och tillägnar sig, ”den dubbla negatio-
nen, perspektivskiftet, förmågan att genomskåda motsatsens illusion”, skriver 
Anders Olsson115, får detta till följd att anklagelserna mot, eller hyllningarna av, 
det ena eller andra, faller bort som alternativ livshållning. Annorlunda uttryckt 
innebär ett sådant antingen-eller-tänkande fortfarande att myntet erbjuder två si-
dor att ta ställning till. Ekelöf söker ett tredje alternativ, något bortom det givna, 
vilket även vid en hastig jämförelse skulle kunna vara fallet med Sjögrens sö-
kande efter en gentemot gällande ordningar alternativ livsförståelse. Men där 
Ekelöf söker den upplösta syntesens tillstånd, där spåren av tes och antites rade-
rats bort, står Sjögrens allians kvar med oupphävd verkan. Syntesen, för att låta 
en hegelsk biklang ackompanjera resonemanget, vädjar fortfarande till en inom-
världslig redovisning, inte någon dubbel bokföring.  
    I dikten ”För en annan värld” framträder författaren med en diskuterande text 
som illustrerar en av flera aspekter av den poetiska livsförståelsen.  

 
Inte tror jag 
att några fåglar sjunger idag 
för en bättre värld. 
Men vore mitt öra 
djupare ställt 
trodde jag kanske ändå 

––––––––– 
112 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 7. 
113 Tina Persson, ”Lennart Sjögren. Poet med vidöppet öga”, Smålandsposten 4.8 2007. 
114Lennart Sjögren,  ”Det ljuva livet och straffkolonin”, s. 171. 
115 Anders Olsson, ”Ekelöfs nej”, BLM årg. 49 (1980:6), s. 341f. Kontexten är  Gunnar Ekelöfs dikt 

”I verkligheten är du ingen”, Färjesång (Stockholm: Bonniers, 1941). 
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att fåglarna sjunger idag 
för en bättre värld. 

 
Och inte tror jag 
att de som låter sig 
dö idag 
dör för en bättre värld. 

 
Men vore mitt öga 
djupare ställt 
trodde jag kanske ändå 
att de som låter sig dö idag 
dör för en bättre värld. 116 

 
Den uttalade förhoppningen om en bättre värld grundas inte på några synliga 
samband mellan orsak och verkan, att till exempel en person offrar sig och dör 
”för en bättre värld”. Innebär en sådan tro att uppgivenhet behärskar Sjögrens 
livssyn? Diktens svar är nekande. Rent logiskt kan ett jakande svar förväntas, 
men även ett sådant alternativ uteblir. Diktens jag vädjar till ögat (även örat) och 
att detta vore ”djupare ställt”. En hotande defaitism inför eventuella missräk-
ningar i engagemanget för en bättre värld bemöts med konjunktivets ”vore mitt 
öga / djupare ställt”. Beskrivningen av en krass verklighet öppnar för dimensio-
ner som talar med ett med mystiken besläktat språk.117  
    Sjögren återkommer frekvent till ögat. Det är i ögat jaget och yttervärlden mö-
ter varandra. Att se och att bli sedd utgör i all sin vardaglighet ett utrop som vitt-
nar om att individen är levande. Med det gamla talesättet att ”ögonen inte känner 
några gränser” är det omöjligt att undkomma det moraliska uppdrag som indivi-
den är underkastad just genom att tillvaron är känd genom seendet, men även då 
individen är känd genom omvärldens ögon. Människan är på en och samma gång 
både subjekt och objekt. Ögats uppgift är således inte enkom att se omvärlden 
utan att kommunicera med samma värld, till och med söka ingå i ett samtal med 
majoriteten av människor.118  
    Hur är det möjligt att upprätta dialoger i en tidsålder som kännetecknas av 
kommunikativa sammanbrott? Ett rimligt svar på frågan är en diktning buren av 
demokratiska ideal som till exempel möter hos Walt Whitman. I Whitmans 
många och långa katalogdikter löper en genomgående tanke att det mesta, för att 
inte säga allt, skall få tillträde till dikten i strävan efter ett demokratiskt uppbyggt 
samhälle, även det mest oansenliga i naturen: ”Att pissmyran är ett mirakel, lik-

––––––––– 
116 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 19. 
117 Inslagen av mystik i Sjögrens senare poesi kommenteras av flera recensenter och omnämns i vari-

erade bestämningar av begreppet. Se t.ex. Michel Ekman, ”Blicken fäst mot det outhärdliga”, SvD 
12.11 2004 och Magnus William-Olsson, ”En övning i utplåning”, Aftonbladet 29.10 2004. 

118 Det hebreiska ordet för öga (blick) – ajin – betyder samtidigt källa. Hebräisches und aramäisches 
Wörterbuch zum Alten Testament, red. Georg Fohrer (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1971).
Jfr. Ulf Abel som skriver med anledning av ikonernas informationsvärde att detta är ”identiskt med 
texternas.” Kyrkofadern Basileios (300-t) citeras: ”Vad ordet förmedlar genom örat, visar målning-
en tigande genom ögat”, Ikonen – den besjälade bilden (Skellefteå: Artos, 2006), s. 18.
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som sandkornet och gärdsmygens / lilla ägg”.119 Sjögren må vara den som för 
pennan i dikterna, men mer än att proklamera visioner om allas delaktighet i till-
varon är lyhördheten i lyssnandet att notera. När Whitman påstår att något för-
håller sig på ett visst sätt, framstår vid en jämförelse Sjögrens tilltal som betyd-
ligt mer hovsamt. Apostroferingarna till omgivningen kan eventuellt uppfattas 
som braskande eftersom poetens språk är kraftfullt. I själva verket visar det sig 
att de expressiva utspelen många gånger mynnar ut i en tystnad som möjliggör 
att nyanser från vad som vanligtvis negligeras ges röst, något som blir tydligt i 
dikten ”Till en fladdermus”: 

 
Dig fladdermus 
vill jag prisa för din skönhets skull 
nu när du fråntagits dina fjädrar 
som också liknade en mörk päls 
och du visar dig här  
i ditt vita skelett.120 

 
Whitman uppmärksammar gräset och havet, inslag som också är återkommande i 
flera dikter av Sjögren.121 Men Sjögren stannar inte vid lovsången till naturen 
utan inkluderar det anskrämliga, till exempel uppenbarelsen av en förtorkad 
fladdermus. Att nå längre i gemenskap med omvärlden betraktad ur ett demokra-
tiskt perspektiv är svårt att komma, men gränsen inför det orimliga tänjs av poe-
ten själv i den avslutande strofen: 
  

Visst har jag undrat över 
 hur flugorna smakar i din gom 
 en sommarkväll 
 och vad du vet om den längsta natten.122   
 
Flera exempel på invokationer finns att upptäcka i Sjögrens lyrik. Apostrofering-
en är ett effektivt hjälpmedel för poeten att närma sig en mer tillfredsställande 
kommunikation. Jonathan Culler frågar i The Pursuit of Signs:”What role do 
apostrophes play in poems” och svarar bland annat genom att analysera flera 
kända dikter:”The object is treated as a subject, an I which implies a certain type 
of you in its turn.”123 Invokationen ger också ett perspektivbyte som är funda-
mentalt i Sjögrens diktning. Nyckeln till insikt är att byta perspektiv och därmed 
även sitt språk, skriver Göran Bylund med hänvisning till de återkommande mö-

––––––––– 
119 Walt Whitman, Sången om mig själv, översättning Rolf Aggestam (Stockholm: Fib:s lyrikklubb, 

1983), s. 37. 
120 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 61. 
121 Walt Whitman: ”Jag tror att minsta grässtrå är ett underverk lika stort som / stjärnornas krets-

gång”, Sången om mig själv, s 37. ”Hav med långa dyningar och rullande brottsjöar! / Dina djupa 
andetag och häftiga flämtningar! / Du som är livets sälta och väntar full av ogrävda ändå alltid öpp-
na / gravar!”, s. 27. 

122 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 62. 
123 Jonathan Culler, The Pursuit of Signs (London: Routledge Classics, 1992), s. 152ff. 
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tena där diktjaget samtalar med något djur, en sten eller ett föremål. I dessa dia-
loger utmanas förmågan att förstå ett annat språk än det verbala.124 
   Ytterligare en egenskap som kännetecknar Lennart Sjögrens poetiska livsför-
ståelse har med diktens form att skaffa. Då detta hans idiom är unikt får den yttre 
formen betydelse för budskapet. Frihet i bildskapandet är avgörande för Sjögren, 
en långt driven konstnärlig frihet som förmår honom att inte rygga för ett okon-
ventionellt bildspråk. Metaforerna förmedlar en uttrycksfull känsla som manar 
till vidare förståelse av sådant som vanligtvis är svårt att klä i ord. Växlingarna 
mellan högt och lågt, banalt och sublimt, sker med precision: bilderna är djup-
lodande, paradoxerna öppnar för något tredje, stillhet härskar vid sidan om mild 
ironi och ekologiskt patos. Någon misstro till orden som leder till en känsla av 
trötthet inför språket uppträder inte i Sjögrens dikter.125 
    Det är genom tilliten till metaforen som Sjögrens diktning skiljer sig från 
andra tongivande svenska lyriker under 1980- och 90-talen, till exempel Katarina 
Frostenson och Stig Larsson. Med exempel i nämnda poeters verk beskylldes nit-
tiotalslyriken för att vara otillgänglig. Denna otillgänglighet spårades till misstro 
mot språket, vilket i sin tur ledde till behovet av att dekonstruera dikten: mytolo-
gi, bibeltexter, äldre litteratur fördes till en poesins ”nollpunkt” för att visa att 
varje poem förlorat sin identitet.126 I åtskilligt överensstämmer hanteringen av 
språket, även inriktningar och ämnesval, med Sjögrens. Vid ett närmare beskå-
dande visar sig emellertid likheterna vara skenbara.127  Sjögren anammar aldrig 
postmodernismens relativistiska syn på poesins värde. I själva verket är dikt-
ningen att uppfatta som den lyriska modernismens yttersta förgrening med rötter 
i texter författade av seklets tidigare nyorienterande poeter, då det är lika rimligt 
att i läsningen av Sjögrens lyrik följa spåren tillbaka till Harry Martinsons inno-
vativa bildspråk som det är att upptäcka katalogstilen hos Walt Whitman och 
hans efterföljare, som de expressiva uttrycken i Edith Södergrans poesi.128 Sjö-
––––––––– 
124 Göran Bylund, ”du är den du är”, s. 44. 
125Se Carl-Göran Ekerwald som i Filosofins ättestupa. Om västerländska filosofers misstro mot språ-

ket (Stockholm: Prisma, 2002) redogör för filosofernas misstro till språket från antiken till modern 
tid.

126 Ewa Niewiarowska-Rasmussen,”The Concept of Boundaries in Modern Swedish Poetry”, Scandi-
navica 2002:1, s. 72f. 

127 ”When different concepts lose their meaning, a sense of indecision arises which makes us think 
that something strange is happening in our world, something which can suddenly become disturb-
ing. So we start looking for a new meaning which can bring order to our confused and chaotic real-
ity [---] We might say that the boundary spontaneously stimulates their redundant reality to the ex-
tent where they feel a need to explore it and see what lies behind it. A certain confusion can arise as 
a result, when the location of the boundary is unclear, but it is possible to state that the very idea of 
the boundary is extremely positive for poetry”, ibid., s. 61f. Analyserna av Frostensons och Lars-
sons poesi å ena sidan och Sjögrens diktning å den andra avseende synen på och gestaltningarna av 
begreppet ”gräns” visar likheter beträffande, plats,  tid och diktens jagupplösning; kroppens be-
gränsningar och möjligheter i nyttjandet t ex av ögat som redskap, men också uppenbara olikheter 
då Frostenson och Larson minimerat användningen av metaforer, en frekvent trop i Sjögrens dikt-
ning, s. 63ff.  

128 Harry Martinson skriver i ”Li Kan talar under trädet”: ”Avfärda inte det mänskliga / med ständiga 
hänvisningar till det upphöjda. / Det är i sinnenas rike där smärtorna och glädjen bor / som vår värld 
skall förklaras”, Passad (Stockholm: Bonniers, 1945), s. 124. Och längre fram i samma diktsvit lä-
ser vi: ”Konsten har ingenting med sanningen att göra annat än / motiviskt. / Varför skulle sanning-
en ta omvägen genom bilden? / Varför skulle solen förkläda sig till bild? / Vem skulle då lysa på 
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grens dikter är inte okomplicerade men omnämns sällan som otillgängliga. Den 
språkliga terrängen var bearbetad genom de lyriska modernisterna, låt vara att 
det expressiva bildspråket med åren tonats ner i Sjögrens diktning i samband 
med insikten att livet och döden inte låter sig fastnålas i explicita bilder.   
 
3. 
 
Bilden av fönstret eller en glasruta kan i lika mån uppfattas som en spegel där ja-
get speglar sig och det okända landskapet öppnas inåt som en vy mot okända 
utanförliggande stråk. ”Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då 
skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall 
jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd”, skriver Paulus om 
människans oförmåga att i tiden nå insikt om det gudomligas och kärlekens vä-
sen (1 Kor.13:12). Mot vad skall ljuset riktas i det poetiska budskapet? Mot in-
sikten att ingen känner sig själv, vem han eller hon är? Eller avses att kunskapen 
aldrig är ifrågasatt utan mer en fråga om när den kommer att framträda? Sjögrens 
verser ligger nära Pauli ord i anslutning till den citerade bibelversen: ”När jag 
var barn, talade jag såsom ett barn [---] men då skall jag känna till fullo”(1 Kor. 
13:11).129  

 
Fönstren gör sina tecken 
och den som trodde att här fanns frihet 
ropar: 
tag mig härifrån. 
Samtidigt rädd att någon ändå skall svara 
ur väggen eller diset. 

 
Då talar det främmande 
allting har åter fått sin tunga.130 

 
Spegeln, vattenytan och glasrutan är gamla symboler i vår kultur kring vilka det 
finns oändligt med möjligheter till reflektion. I spegelbilden kan poeten koncent-
rera ett dramatiskt förlopp men även fixera avgörande ögonblicksbilder i den dif-
fusa bilden.131  I dikter där individen kan se sig själv blir Sjögren en vägvisare ut 
ur den materiella världen, tingens tillvaro och vidare mot andrummen, till gräns-
landen dit diktens ord orienterar. Urban Andersson kommenterar Sjögrens an-

                                                                                                                                   
bilden?”, s. 134. Anders Johansson kommenterar Harry Martinsons strofer: ”Här föregriper Martin-
son kritiken mot den postmoderna upplevelsen av att den omedelbara verkligheten kan bli sekundär 
i förhållande till avbildningar. Att onaturliggöra naturen kan sägas vara postmodernismens kärna”, 
”Harry Martinson”, Blekinge. Upptäcktsfärd i ett landskap (Kalmar: Ängö Bok & Bild, 2008), s. 
153.  

129 Jfr. Lennart Sjögrens dikt ”Hoppet” där  ”Kärlekens lov” (1 Kor:13) alluderas. Kärleken sätts 
främst hos aposteln. Sjögren premierar Hoppet, Ur människovärlden, s. 31ff.  

130 Lennart Sjögren, Ormens tid (Stockholm: Bonniers, 1992), s. 31. 
131 Antikens speglar var vanligtvis polerade kopparplåtar eller fat med vatten. ”I Nya testamentet an-

spelas på dessa metallspeglars, grek. ésoptron, bristfälliga skärpa, 1. Kor. 13:12, – Guds ord är en 
spegel till självprövning”,  Svenskt bibliskt uppslagsverk, band II, red. Ivan Engnell (Stockholm: 
Nordiska uppslagsböcker, 1962), s. 1047f. 
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vändning av spegeln som återkommande inslag i dikternas sökande efter upplys-
ning, hur den illustrerar en fördjupad kunskap och vägen dit:  

 
Ju mer detaljrikt du beskriver livet, ju noggrannare du försöker 
fästa dess rörelser på papper, desto mer hemlighetsfullt kan det 
te sig. Det är inte vad det ser ut att vara. En tunn hinna hindrar 
oss från att röra vid världen, en inbyggd oförmåga i oss själva 
hindrar oss att se sanningen, någon håller fram en spegel där vi 
är dömda att få syn på dem vi vill vara.132 

 
Den som befinner sig vid gränsen måste ibland vända sig bort för att uthärda, 
men detta gäller inte endast inför åsynen av det ohyggliga i omvärlden (eller i 
Sjögrens poesi): ”I vattenspegeln ser man en värld / som inte är / ovanför ser 
man en värld som / i högsta grad kan ifrågasättas.”133 Också inför tillvarons 
många tröttande upprepningar i form av överlevnadsstrategier som kan kännas 
meningslösa i ett större sammanhang måste individen vända sig bort för att inte 
tappa modet. Om ormens och människans villkor skriver Sjögren: ”Ömsade 
skinn som ormen / och överlevde därmed ett år till / men ömsandets konst är vär-
re för oss / än för ormen.”134 Av skäl som dessa framstår dialogen med omvärl-
den som ett giltigt alternativ vid en jämförelse med eventuell förgrämdhet, till 
och med svartsyn, som blir konsekvensen när envägskommunikation förhärskar.  
I själva verket är det när samtalet tillåts bottna och tränga sig förbi brutaliteten 
och den tillkämpade positivismen som gränspassagerna mot något tidigare okänt 
uppenbaras:  

 
Det icke möjliga 
uppsökte mig en natt 
när allt annat var dött, och åter dött 
det visade mig de ej noterade arkipelagerna 
där det icke möjliga har sin hemvist 

 
men om detta har jag aldrig kunnat tala. 
Och vad jag nu säger 
är endast en skenbild av den natten.135 

 
När Tomas Tranströmer skriver om en glänta ”som bara kan hittas av den som 
gått vilse”136, framstår konträrt i Sjögrens diktning ett medvetet arrangerat forum 
där de öppnande samtalen kan föras. Hos Sjögren möter naturen förankrad i 
landskapet. Men det okända bereder också ett tillfälligt rum; uttrycket reduceras 
och närmar sig en tystnad där sällan hörda nyanser, kanske förbjudna tankar och 
önskningar, kan förnimmas. Sjögren skriver:  

––––––––– 
132 Urban Andersson, s. 159. 
133 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 34. 
134 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 19. 
135 Lennart Sjögren, Ur människovärlden, s. 51. 
136 Tomas Tranströmer, Sanningsbarriären (Stockholm: Bonniers, 1978), s. 11. 
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Till sist återstår bara de som viskar  
men de är mycket starka i sin tystnad  
de bor inne i löven  
och kan bära en storm med sig  

 
som sprickorna  
genom isen i mars öppnar de stora vatten.137  

 
I vårvintermånaden mars lyssnar de båda skalderna Tomas Tranströmer och 
Lennart Sjögren till tystnadens språk som talar starkt till dem. I Tranströmers 
dikt, ”Från mars – 79”, är det snön på ön som breder ut sig som ”oskrivna sidor”, 
och på den ö som är Sjögrens öppnar isen ”de stora vatten”.138 En gåtfull insikt 
och ett exempel på Hans Ruins begrepp ”poesins samlande nu”139 möter med 
rastplatsens tid för reflektion. Den citerade dikten avslutas magistralt: ”Den som 
talar bakom en sådan tystnad / är mycket tydlig”.140 
 
4. 

I samlingen Grönskan, publicerad åtta år innan Fågeljägarna, möter, kanske mer 
anat än explicit uttalat, en hotfull stämning som för tankarna till hallucinationer i 
surrealismens drömlandskap bland isseglarna på sin färd mellan vakar, där ”Vak-
terskorna väntar under isen / med sina mörka slöjor framför ansiktet / har de tid 
att vänta”.141  I den poetiska totaliteten är Lennart Sjögrens livsförståelse att fin-
na, många gånger intill förväxling lik andra författares engagemang, men lika-
fullt troget sitt eget uttryck.  
    Den allians poeten diktar om och som kommer till uttryck i ”Bernt Notke”: 
”Jag drömmer / om en allians mellan det fromma och köttsliga / de skimriga 
mysterierna och det praktiska”142 väntar på att infrias.  I samlingen En ljusare eld 
sker en drastisk vändning. Utopin omdefinieras och drömmen förvandlas till ett 
nedstigande till havsbottnen med den övriga skapelsen i form av fiskar, ögon, få-
geljägare och mytens Ikaros. Den mening som är att söka inför tillvaron är det 
nederstas Gud, det vill säga en aspekt av sökandet efter en dimension bortom vår 
uppfattning om gott och ont. Frågan, som inte heller den kommer att besvaras i 
termer av en slutgiltig livsförståelse, formuleras om till något villkorslöst, varför 
orden förlorar sina traditionella innebörder och talet om Gud, lika mycket som 
talet om inte-Gud, mister sin laddning. Utanför vad som traditionellt benämns 
som gott och ont uttalas önskan om nya förutsättningar för drömmens allians.143 
Färden mot en sådan utgångspunkt går neråt: 

––––––––– 
137 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 19.
138 Tomas Tranströmer, Det vilda torget (Stockholm: Bonniers, 1983), s. 10. 
139 Hans Ruin, Poesins mystik (Stockholm: Natur och Kultir,1978),  s. 153ff. 
140 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 19. 
141 Lennart Sjögren, Grönskan (Stockholm: Bonniers,1989), s. 92. 
142 Lennart Sjögren, Köttets hus, s. 33. 
143 K. E. Løgstrup frågar retoriskt i Den etiske fordring: ”Ger vi filosofin rätt i att det bara finns de 

två möjligheterna, går vi vid sidan av diktarens egen avsikt och läsarens erfarenhet. Visserligen är 
det såtillvida riktigt att ordet bara kan ha en semantisk och en expressiv funktion och att någon tred-
je möjlighet inte ges. Och ändå vill diktningen på sitt sätt vara en tredje möjlighet”, s. 223f. 
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Ville gå neråt mot fiskarnas 
botten 
där inga allianser 
andra än ätandets försiggår. 

 
Ville där fråga om världens ursprung 
fenor, ögon 
och annat sådant utanför 
frågandets krets.144 

 
I dikten utspelas en annorlunda resa än den mellan två punkter i landskapet. På-
fallande ofta söker Sjögren beskriva en upplevelsevärld där tiden har upphört. I 
den senare diktningen, där Fågeljägarna utgör ett exempel, identifieras scener av 
gränslöshet som vetter mot odödlighet.   
    K. E. Løgstrup skriver att öppenheten mot världen är en motsats till orienter-
ingen och det är i den motsättningen diktaren kan kalla öppenheten för en identi-
fikation med tingen, naturen och den yttre världen.145 En aspekt av denna poetens 
livssyn möter i Sjögrens dikter där naturens saklighet stegras till hot, men där 
samma realism kontrasteras mot en vegeterande och försonande naturbeskriv-
ning.146 En strof i dikten ”Grönskan” ur samlingen med samma namn ger exem-
pel: 

 
Den goda grönskan som lockar med sin glömska 
och vars tröst är försvinnandet,  
men också den skrämmer oss genom djupet 
i sin mun. 
Vi vill gå dit att pröva möjligheten 
men vi vill ännu inte vara bland dem 
som drogs ned i svalget.147 

 
Idyllen som förknippas med en skön sommardag skrämmer ”oss genom djupet i 
sin mun”. Strofen uttrycker ångest samtidigt som en motsägelsefull trygghet 
frammanas; en saklig framställning som värjer sig mot sentimentalitet och be-
störtning. Något tredje finns att upptäcka. Poetens avvisande av slentrianmässigt 
utdelande av tröst upprättar respekt inför det svårhanterade. Det är i sådana ter-
mer som ett kriterium på Sjögrens livsförståelse uppenbaras, nämligen i författa-
rens dubier visavi positivismens dröm om kunskap och kontroll. En strof i dikten 
”Grönskan” ger exempel:  

 
––––––––– 
144 Lennart Sjögren, ”Neråt”, En ljusare eld, Dikter 1982–2004. Ett urval, s. 182. 
145 K. E. Løgstrup, s. 222. Jfr. Paul Ricœur som skriver i Interpretation Theory. Discourse and the 

Surplus of Meaning (Forth Worth: Texas Christian University Press, 1976), kap. 2, ”Speaking and 
Writing”: ”What happens in writing is the full manifestation of something that is in  a virtual state, 
something nascent and inchoate, in living speech, namely the detachment of meaning from the 
event. [---] Writing is the full manifestation of discourse”, s. 25f. 

146 Tomas Löthman uppmärksammar karaktäristiska inslag i Sjögrens lyrik, inte endast avseende 
samlingen Grönskan, vilken recenseras i Horisont årg. 36 (1989:6), s. 93f. 

147 Lennart Sjögren, Grönskan, s. 8. 
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Att vi nu satt oss under träden  
och i en viss belysning  
en ytterligt kort stund  
kan likna sådana som nått kunskap  
är inget annat än en synvilla.148  

 
Grundar sig tvivlet på att religionen fått ersätta positivismen som kunskapskälla? 
Också i sammanhang som rör kunskapssyn och bilden av verkligheten söker poe-
ten alternativa vägar att närma sig de existentiella frågorna. I ett flertal dikter 
anas konturerna av en transcendent verklighet, ett inte okontroversiellt påstående 
varför förtydliganden och stor vaksamhet är av nöden för att inte vilseleda.  
    Ett kännetecken på Sjögrens poetiska livsförståelse rör poetens förundran inför 
själva materien, en känsla som tangerar metafysiken; frågor som öppnar för spe-
kulationer på icke-empirisk grund men som aldrig övergår i religiösa dogmer då 
förklaringarna och myterna som hålls fram väcker saklighetens motstånd.  
    Likväl vill jag uppmärksamma en motläsning till de etablerade läsarterna som 
vanligtvis brukas för att karaktärisera Lennart Sjögrens lyrik, en alternativ läs-
ning som bidrar till att diktningen ställs i delvis nytt ljus. Interpreter och recen-
senter har i viss mån undvikit att uppmärksamma religiösa referenser i Sjögrens 
poesi. Kanske uppgiften inte varit viktig, eller har de bibliska undertexterna varit 
okända och av den anledningen fallit bort som tänkbara intertexter? Några un-
dantag finns att notera. Matts Rying uppmärksammar vad han kallar ”en kristen 
grammatik” i samband med de dikter där djuren i olika sammanhang offras, men 
tillägger att de gudar som skymtar i Sjögrens dikter inte har att göra med den 
kristne guden: ”någon tro på honom kan man inte spåra i dem”.149 Några decen-
nier senare skriver Bo Gustavsson i recensionen av Lennart Sjögrens samlade 
dikter Dikter 1982–2004. Ett urval: ”Ibland insmyger sig en närmast biblisk ton i 
hans sena produktion: längtan att komma hem till sist, att finna ro bortom de råa 
och brutala livsvillkoren där överlevnadsinstinkten dominerar.”150 Dikten ”Åter-
komsten” beledsagar påståendet: 

––––––––– 
148 Ibid., s. 9. 
149 Sjögren redogör för sin uppväxttid betraktad ut ett religiöst perspektiv: ”jag är född och uppvuxen 

i en kristen miljö. Mina föräldrar tillhörde Svenska Missionsförbundet, Svenska kyrkan fanns där 
också. En ganska liberal miljö. I mitt bakhuvud finns ekon av bibelns språk, av psalmer och frireli-
giösa sånger. [---] även om jag redan i tonåren gick min egen väg och lämnade den teologiska till-
hörigheten, kommer fragment ur uppväxtåren alltid att finnas kvar hos mig”, Matts Rying, s. 89. 

150 Bo Gustavsson,  ”Oumbärlig dikt med visionära öppningar”, UNT  7.2 2005. 
   Ytterligare några andra kritiker som uppmärksammat en ”biblisk ton” i diktningen skall uppmärk-

sammas: Urban Andersson Lyrikvännen årg. 27 (1980:4) och Erik Bergqvist, Kritikern 2006:2.
Magnus Ringgren skriver i Signum 1994:8: ”Boken (Deras ögon) innehåller därtill stora mängder 
referenser till kristen myt och kult, kanske flera och strängare sammantvinnade än vad författaren 
själv riktigt skulle vilja vidgå. Jag är inte ute efter att kristna en bok i efterhand eller nagla fast dess 
författare vid teologin. Ambitionen är en annan och mindre dubiös – att peka på Lennart Sjögrens 
starka beroende av en kristen tradition när han börjar borra kring de stora livsfrågorna”, s. 257. I sin 
magisteruppsats uppmärksammar Göran Bylund att fladdermusen i dikten ”Till en fladdermus” i 
samlingen I vattenfågelns tid, s 58f. åkallas och liksom Jesus hyllas för sitt offer. ”Fladdermusen 
offrade sig för att diktarjaget ’skulle få lite stadga / inför döden’. Likt en uppochnedvänd korsfäst 
hängde djuret framför poetens ögon. Och likt en Jesus var fladdermusen inte död ’fastän du såg ut 
som död’”, ”du är den du är”, s. 38.  
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Till sist kommer de hem 
till sist kommer alla 
på något sätt hem. 

 
De kommer hem till sist 
även om återkomsten sker genom is 
och de kommer drivande med huvudet avskilt. 
De kommer hem till sist 
när regnet når tillbaka i havet 
även om det sker vid en annan kust 
och så som beckasinerna till sist 
när vårkvällen nått sitt slut 
återigen sjunker ner i mossan 
där äggen en gång hade sitt bo. 
De 
kommer hem till sist 
även om återkomsten är en sjöbotten 
och de för länge sen lämnat sina namn.151 

 
Bortom tillvarons många hinder finns en möjlig frihet, en vision av en annan till-
varo uppenbaras i en sekundsnabb tankeresa. 
    Syftet med att läsa Sjögrens dikter i en biblisk kontext innebär inte att lägga 
ord i författarens mun som han inte känns vid. Att jag själv är teolog kan verka 
komprometterande. Saken är emellertid den att jag under flera decennier läst dik-
ter, essäer och recensioner i tidskriften Vår Lösen signerade Lennart Sjögren. 
Utmärkande för tidskriften var att bekännande kristna, agnostiker och ateister in-
gick i ett forum kring redaktionen som öppnade för ett större rum än ögonblick-
ets.152 Något av denna ideologiska och religiösa öppenhet vill jag förmedla också 
i det förestående arbetet. I den sjögrenska kontexten tillåts olika röster att blan-
das. 
    Sjögren inleder förordet till Men också denna skog med upplysningen: ”Två 
böcker långt bort i min barndom: Bibeln och postorderkatalogen.”153 Poetens 
barndomsminne beträffande Åhlén & Holms katalog sprider ljus över inslag i 
dikterna som rör katalogstilen och bilderna, men också tingmystiken: 

 
Det fanns en oåtkomlighet i de svartvita avbildningarna, de blev 
inte enbart dokument över ting, de fick en egen verklighet. Det 
påtagliga övergick i tingmystik. Fastän det här rör sig om bilder, 
skriver jag om dem som ett slags texter, de berättar så mycket.154 

 
På liknande sätt är det rimligt att anta att stildrag och bilder, men också drama-
tiska skeenden i bibelhistorien, färgar dikterna när författaren ställs inför livets 
svåra frågor. Dessa religiösa referenser utgör inget huvudnummer, lika litet som 

––––––––– 
151 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 36. 
152 Vår Lösen är en kulturtidskrift för frågor kring livsåskådning, kultur och samhälle. 
153 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 7. 
154 Ibid., s. 8. 
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intrycken från postorderkatalogen, men delarna spelar med enheten och bidrar på 
så sätt till förståelsen av helheten. Under arbetets framväxt har jag insett att vad 
som lätt kan betraktas som marginellt i poesin avslöjar ett gammaltestamentligt 
sätt att betrakta människans livssituation; ett betraktande av tillvaron som Sjö-
gren använder för att tydliggöra allt levandes hemlöshet. Även värderingar be-
häftade dessa urkunders budskap – en mystiken närstående logik som opererar i 
och genom texterna oavsett ämnet – står fram. Den bibliskt färgade tolkningshy-
potesen är att betrakta som ett kontrapunktiskt moment gentemot den rådande 
naturtroheten.  
 
5.  
 
Sjögrens livsförståelse ur aspekten tid och människans frihet till handling ligger i 
linje med Martin Luthers teologi som säger att människan är herre i skapelsen, 
men inte över densamma. Konturerna av en fatalism tecknas av människans 
dödsögonblick. Det är en ödestro befriad från kristna förtecken. Med författaren 
till Om den trälbundna viljan (tolkad av Gustaf Wingren) kan Sjögren likväl in-
stämma: ”Man kan icke utforma sitt liv inifrån det egna jaget, planlägga det i nå-
gon sorts upphöjdhet över tiden, utan man är utlämnad åt realiteter, över vilka 
man ej förfogar”.155 
    Sjögren kommenterar Lars Gustafssons lyrik i en essä. Kommentarerna spri-
der ljus också över hans egen poesi och bidrar till att förtydliga det svårfångade 
som rör den poetiska livsförståelsens karaktär av något undflyende. Sjögren skri-
ver:  

 
Barocken då som den arkitektur som mer än någon annan söker 
spränga det givna perspektiviska rummet, landskapet då som det 
stora fält där människan har sin ekologiska plats. Den rumsliga 
vidgningen som sker i hans egen poesi har beröringspunkter med 
just sådana företeelser: synfälten förändras, det statiska ger vika 
för en fortgående rörelse, och i den ständiga rörelsen har också 
människan sitt sammanhang.156  

 
Den i sammanhanget opreciserade beskrivningen av livsförståelse får sin förklar-
ing i det faktum att Sjögrens livssyn, som den kommer till uttryck i lyriken, stän-
digt utvecklas. En tes som här skall drivas är att poeten förhåller sig öppen i ”den 
ständiga rörelsen”.157  
    Ole Wivel har opponerat mot två håll, å ena sidan mot varje uppspaltning av 
poesi och etik, i vilken poesin blir till cynisk esteticism, å andra sidan mot poe-
sins accepterande av etiken som en bekräftelse på tidens krav om politisk-

––––––––– 
155 Luthers yttranden om ”tid” och ”stund” för människors gärningar avhandlas av Gustaf Wingren i 

Luthers lära om kallelsen (Lund: Gleerups, 1960), s. 197ff: ”vi kunna bruka tingen i nuet. Framti-
den kunna vi blott invänta, men just i den punkt, där framtiden övergår till nu, just i den punkten 
kunna vi handla”, s. 201. 

156 Lennart Sjögren, ”Det vidgade rummet”, BLM årg. 47 (1978:2), s. 74–78. 
157 Ibid. 
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moralisk mobilisering. Han hävdar däremot att den etiska livsförståelsen kom-
mer inifrån, från själva den poetiska livsförståelsen: 

 
Digteren er ingen profet, hvad man naturligvis kan beklage. Han 
maa skildre hvad han ser, selvom han dog heller ikke bare er en 
passiv registrator. At skrive digte er ikke det samme som at ud-
færdige situationsrapporter eller sygejournaler. Kunsten rummer 
et kontrapunktisk moment.158  

 
Uppdelningen för tankarna till Stéphane Mallarmés uppfattning om en ideal 
verklighet bortom den yttre verkligheten. Dikten (och diktaren) uppenbarar den-
na med hjälp av ett speciellt språk, där orden befrias från sin vardagliga innebörd 
genom att sättas in i nya sammanhang. Horace Engdahl citerar Maurice Blanchot 
ur dennes L’espace littéraire i Att skriva om litteratur, där Mallarmés ideal bely-
ses:  

 
Mallarmés uppfattning om det litterära skapandets egentliga na-
tur var synnerligen plågad. Konstverket kan reduceras till varat. 
Där är dess uppgift, att vara, att göra närvarande ”just detta ord: 
det är” … ”däri består hela mysteriet”. Men på samma gång är 
det omöjligt att säga att verket skulle tillhöra varat, att det skulle 
existera. Det man tvärtom måste säga är att det aldrig har existe-
rat på samma vis som en sak eller som varat i allmänhet. Det 
man måste säga, som svar på vår fråga, är att litteraturen inte 
existerar, eller också att om den äger rum är det som någonting 
”som inte äger rum i egenskap av existerande föremål”. Förvisso 
är språket närvarande i litteraturen, ”kommer till synes” i den, 
hävdar sig i den med större auktoritet än i någon annan form av 
mänsklig verksamhet, men det förverkligar sig där fullkomligt, 
vilket vill säga att det inte har någon annan verklighet än helhe-
tens: det är allt – och ingenting annat, alltid redo att övergå från 
allt till intet.159 

 
Någon ny sanning erbjuder inte Sjögrens inställning. Att påstå detta skulle vara 
motsägelsefullt och innebära att gamla trossystem ersätts av nya. Vad som i bästa 
fall verkar i läsaren är känslan, kanske till och med vissheten, av en förhöjd livs-
känsla. Rummet ligger öppet och man kan gå in i det, men väggarna är samtidigt 
rörliga och vidgar sig snabbare än vad man kan följa. Sjögren börjar i det väl-
kända – det enkla – men tämligen omgående visar det sig att detta enkla är det 
svåra, och det ur flera hänseenden. Det enkla förmår inte vidga tankerummet i 
nyvunna sanningar. På omvänt sätt möter det svåra på motstånd inför beskrivan-
det av tidigare okända insikter, då samma insikter kräver rörliga ord. De poetiska 

––––––––– 
158 Ole Wivel, Poesi og eksistens (København: Wivel, 1953), s. 72f. K. E. Løgstrup refererar inte säl-

lan till Wivels poetik vilket bl.a. kommer till uttryck i Den etiske fordring, s. 221. 
159 Horace Engdahl, ”Att skriva om litteratur”, Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Berg-

sten (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 173f. Engdahl anför citatet i ett sammanhang som belyser 
skillnaderna mellan en vetenskaplig uppsats och en insiktsfull essä.  
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orden må vara enkla eller komplicerade, hela tiden jagas det okända som något 
lyriken anar finns att inhysa i det poetiska bygget. Företaget misslyckas, men i 
nederlaget triumferar dikten. Tankarnas frihet uppenbaras. Inför känslan av frihet 
men också vanmakt som uppkommer i en situation av osäkerhet som denna väl-
jer Sjögren att utmana de motstridiga uttrycken. Exakt vilka dessa är och hur 
denna tredje väg kommer till uttryck varierar från situation till situation.160  
 
6.  
 
I dikten ”Tingen” läser vi om tingen som skällande och glada hundar: 

 
Fråga mig inte om deras uppkomst 
eller särskilda bestämmelse 
– men nyss vid gryningsgränsen 
hörde jag dem skälla som glada hundar 
när vittringen blir tydlig.161 

 
Hunden äger den ideala blick som är konstnärens och poetens förebild, resonerar 
Peter Cornell och fortsätter: 

 
Det måste ha varit med hjälp av en sådan blick som Cézanne 
räddade bilden aven ursprunglig, förvetenskaplig livsvärld. Inte 
ens barnet har alltid tillgång till detta ursprung för ofta har de 
vuxna redan tidigt förvänt dess ögon. Men djuret kan med sin 
blick avtäcka en dold värld och genom att betrakta djurets anlete 
anar vi det öppna där ute. [---] Djuret saknar språk och känner 
varken döden eller Intet, djuret kan endast se men inte som män-
niskan betrakta.162 

 
I en kommentar till vad Sjögren kallar sitt ”dubbla förhållande till bondemiljön”, 
berörs tingen i poetens närmiljö och dess inflytande på diktningen: 
 

Ideologier kan man lämna, men själva den belysning som fanns 
inne i ideologins hus fortsätter man att bära med sig som ett 
minne. Jag minns bondköken, redskapen, årstiderna, slakten. I 
dag då jag står fri som kulturutövare kan jag mera än tidigare se 
denna påverkan som något positivt. Hötjugan och slaktdjuren in-
går inte längre i min ekonomiska försörjning, men de finns ändå 
kvar som påtagliga delar av själva livskroppens betingelser. Jag 
har sett dem på nära håll, jag har tagit i dem, de har varit mitt ar-
bete.163 

––––––––– 
160 Jfr. Lennart Sjögren som i en essä om Ulf Linde sammanfattar hans jämförelse mellan Bruno 

Liljefors och Stéphane Mallarmé, och det oväntade mötet dem emellan,  med orden: ”det finns ett 
paradoxernas samband, plötsligt och uppenbarat”, Anteckningar om bilden, s. 83.  

161 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 58. 
162 Peter Cornell, Saker. Om tingens synlighet (Hedemora: Gidlunds, 1993), s. 49f. 
163 Lennart Sjögren, ”Kulturklimatet på landsbygden”, Bonden i konsten, s. 92. 
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Sjögren anser sig således inte behöva beskriva föremålen i realistisk mening ef-
tersom dess olika anstrykningar finns i själva ordvalet. Tingen finns som en 
tyngd och en förankring på gott och ont i det som har med livets växtlighet och 
död att göra.164 Och vad mera? Om stillebenmålarna skriver Sjögren, och det blir 
uppenbart att författaren delar deras erfarenheter, att det är konstnärerna som 
avmålas av tingen, och inte det motsatta: ”tingen målade dem. De lånar dem bara 
sina penslar, sina händer och anletsdrag.”165 
    I Sjögrens dikt om tingen tycks känslan av inbillning och suggestion upphöra 
och det blir i stället fråga om ett vetande, visserligen irrationellt och omöjligt att 
falsifiera, men i den speciella situationen upplevs det ändå som giltigt. Ibland 
blir poeten drastisk och tar sig för att försöka redogöra för vad som sker i döds-
ögonblicket med en människas möjligheter att utröna tillvarons mysterier. Till-
lämpligheten är dock tillfällig; också en sådan sista demaskering av Varat avfär-
das. I dikten ”Landskap genom ett tågfönster” dementeras tron på ett två-
rumstänkande, det vill säga en föreställning som förutskickar möjligheten att 
fördolda försanthållanden i tiden skall uppenbaras i dödsögonblicket:  

 
Blir det döden som till sist skall spräcka glaset?  
Det är en tanke som ibland uppstår.  
Men det är inte alls säkert att glaset  
någonsin spräcks.166 

 
Glasrutan som poeten i olika sammanhang ställer sig framför förblir en oö-
verstigbar gräns, möjligen en spegel, men fortsätter att kringgärda en för indivi-
den oåtkomlig värld.167  
    När författaren presenterar sig själv och sin syn på poesins väsen sker det med 
en hänvisning till vad han iakttar: ”Detta Såg Jag”.168 Vad som kan tyckas banalt 
i konstaterandet är i själva verket det unika för lyriken. Lennart Sjögren skriver:  

 
Dikten har det gemensamt med livsåskådningen att den ger en 
stunds stadga åt det som egentligen ingen stadga äger. Ur ett 
formlöst livsmaterial bygger den upp en språkgestalt som det är 
möjligt att ta på med tanke och känsla. Men medan livsåskåd-
ningen söker systematisera och ur det oformade pressa fram te-
ser som på något vis skall kunna vägleda människor mot ett 
tänkt mål, bygger dikten i stället upp en arkitektur, en hel stad 

––––––––– 
164 Ibid. 
165 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 49. 
166 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folkhemsdikter, s. 14. 
167 Jfr. Dietrich Bonhoeffer som vänder sig mot en teologi som anpassat sig till utvecklingen genom 

att ängsligt söka spara ett rum för ”Gud”. När så sker är det tydligt att detta rum håller på att krym-
pa samman i allt snabbare takt. Se Per Erik Persson, Att tolka Gud i dag (Lund: Gleerups, 1971), s. 
16ff. Bonhoeffers invändningar mot ett sådant tvårumstänkande kan överföras från den teologiska 
kontexten och bli användbart vid tolkningen av Sjögrens poetiska livsförståelse i frågor som rör 
kunskap (immanent kontra transcendent kunskap).  

168 ”Diktens språkgestalter”, Lyrikvännen årg. 26 (1979:2). Senare tryckt i Bilden. Tankar om poesi 
och miljö, s. 183ff.  Se även dikten ”Fisken” vars första strof lyder: ”Fisken ser på mig med andra 
ögon än mina / ändå är de mina”, I vattenfågelns tid, s. 33. 
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med olika möjliga gator där själva vandringen kan ha det oer-
hördas lockelse. Den öppnar också ett samtal vars främsta syfte 
inte är att bevisa, men väl att övertyga: – Detta Såg Jag!169 

––––––––– 
169 Lennart Sjögren, Bilden. Tankar om poesi och miljö, s. 183. 
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2. Havet 
 

Några utgångspunkter                                                  
 

Stränderna som väntar.170 

1. 
 
I följande kapitel skall bildspråket i Lennart Sjögrens diktsamling Havet invente-
ras, analyseras och tolkas. Hur gestaltas poetens natursyn i och genom bildsprå-
ket? På vilket sätt bidrar det poetiska språket i liknelser och bilder till att författa-
rens livsförståelse framträder? Viss kulturdebatt, samt det nyväckta miljöenga-
gemanget som föregick och pågick under tiden då Sjögrens tidigaste samlingar 
publicerades, är nödvändig att känna till för att förstå dikterna. Förståelsen för 
den speciella sjögrenska argumentationen fördjupas när samtalen genom dikterna 
om människans förhållande till naturen och djuren placeras inom samtida ramar. 
Dessa kontexter är av skilda slag. Nyenkelheten och den med tiden framväxande 
så kallade politiskt medvetna dikten var sådana företeelser. En framväxande rö-
relse vid tiden för publiceringarna av Sjögrens samlingar, Dikter Ur Landet 
(1969), Köttets hus (1971), Människans fot (1972) samt Havet (1974) var den så 
kallade Gröna vågen. På ett jämförbart sätt förhåller sig författaren till miljörö-
relsens argument som till den nyenkla skolan; han influeras av debatten, men in-
spirerar i sin tur samtalen som förs om ekologi genom en delvis annorlunda reto-
rik än den gängse.171 Hur kommer denna diskurs till uttryck i samlingen Havet? 
    I kapitlet ”Det våldsamma vattnet” i Vattnet och drömmarna redogör Gaston 
Bachelard för hur människan, och poeter, skräms inför det våldsamma och farli-
ga elementet; men också hur man önskar se detsamma betvingat.172 Resone-
manget för tankarna till Immanuel Kants teori om det sublima, ett våld som inte i 

––––––––– 
170 Lennart Sjögren, Havet, s. 52. 
171 Sjögren kommenterar fenomenen ”nyenkelhet” och ”Grönavågen” en passant i samband med Carl 

Magnus von Seths samlingar Förståndsförbättringsapparaten (1969) och Vicklundska febern 
(1971), samt Bi-Dur (1976), i förordet till Visst hjälper det (Stockholm: Carlssons, 1994), diktsam-
lingar skrivna vid tiden för samlingen Havet: ”den antimetafysiska nyenkelheten som i det mest 
vanliga objektet och den mest triviala vardagligheten såg diktens mål och mening”, s. 9. Sjögren re-
fererar von Seth som kommenterar Grönavågenromantiken i samlingen Bi-Dur genom att anföra ett 
gammalt talesätt från Kina som säger att om du vill leva lycklig skaffa dig trädgård och bin. von 
Seth skriver: ”Det är en oerhörd överdrift. Många skulle inte stå ut med att ständigt bo omgiven av 
trädgård och bin”, s. 10.  

172 Diktarfantasin inrymmer tre komponenter, hävdar Gaston Bachelard i Vattnet och drömmarna: 
Han lyfter fram den formella fantasin som uppehåller sig kring det estetiska, formar stilfigurer, at-
traheras av vackra bilder. Skönheten lockar. För det andra räknar Bachelard med den dynamiska 
fantasin som är ständigt i rörelse, alltid på upptäcktsresa i bildernas värld. Denna komponent gör så 
att den poetiska texten får liv, men den skapar också nya bilder. Den materiella fantasin är ett ele-
ment som bidrar med bildens konkreta substans, enligt Bachelard. Varje komponent kan dominera i 
olika grad hos poeterna, från dikt till dikt, s. 21ff.  Jfr. Lyriske strukturer, red. Atle Kittang och 
Asbjørn Aarseth (Oslo: Universitetsforlaget, 1988), s. 23. 
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egentlig mening drabbar läsaren eller åskådaren. Konsten förmedlar det sublima. 
Det sublima öppnar avgrunder för oss. Den gränslösa oceanen i uppror ger oss 
skakande bilder av avgrunden och av vår egen litenhet och oförmåga. Men av-
grundsfantasierna får individen att växa i stället för att utplånas, för i konstupp-
levelsen är vi säkra; avgrunden är bara en bild.173  
    Med exemplet Lennart Sjögrens samling Havet framkommer att bildspråket i 
en ny era behöver vitaliseras för att bistå vid förtydligandet av svårfångade 
ekologiska sammanhang. De djärva och innovativa metaforerna har inte dömts 
ut.
 
2. 
 
”De flyger norrut om vårarna” ur samlingen Havet ingår i den rika traditionen av 
flyttfågeldikter som skalderna skrivit genom tiderna.174  Sjögrens flyttfågeldikt 
beskriver biologiska realiteter, men i den krassa verkligheten frammanas en lov-
sång som måhända i en sekulariserad tidsålder är lättare att tilltro än de strofer 
som byggs upp av slitna bilder och förväntade svar. Essän, citerad nedan, belyser 
Stagnelii gärning, men kommentaren gäller i hög grad Sjögrens diktning. Flytt-
fåglarnas strävan är en bild som får tolka människans inneboende längtan: ”Där-
för berör oss fåglarnas liv”.175 Sjögren skriver:  

 
Dikten som ett medel att hålla förvåningen levande. Den förvå-
ning som blir till därför att livet som totalitet alltid tycks befinna 
sig en bit före vår egen kunskap; horisonten som ständigt föränd-
ras och flyttar sig hur vi än går och går mot den. Vardagspoeter-
na har visat att dikten kan vara en torgkasse full av det praktiska 
livetsnödvändigheter, som sedda på nära håll blir något betydligt 

––––––––– 
173 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, översättning Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Tha-

les, 2003), s. 100ff: ”För det sköna i naturen måste vi söka en grund utanför oss själva, för det sub-
lima blott i oss och i vårt sätt att tänka, som projicerar in något sublimt i föreställningen av natu-
ren”, s. 103. 

174 Havet, s. 30ff. Jfr. Esaias Tegnér, Samlade dikter II (Lund: Tegnérsamfundet, 1968), s. 79. E. J. 
Stagnelius, Samlade skrifter del 2 (Malmö, Svenska vitterhetssamfundets upplaga, 1957), s. 391. J. 
L. Runeberg, Skrifter i urval I (Stockholm: Bonniers, 1960), s. 31. Hjalmar Gullberg, Ögon, läppar 
(Stockholm: Norstedts, 1959), s. 60f. Björn Håkanson lämnade ett bidrag till genren: ”Flyttfåglar-
na”, Mot centrum (Stockholm: Bonniers, 1962).  Originellt i sammanhanget är att poeten bejakar 
känslorna: ”Det sägs att man skall vara fåordig när känslan / svämmar över, men varför det?” och 
trotsar i detta både Bachelards ideal och nyenkelhetens dubier gentemot de bildrika subjektiva ut-
trycken: ”Varför skulle man vara fåordig? / Det är inte bara våren som kommer eller fåglarna / det 
är själen som vänder sig / i sin fostersäck”, s. 42f.  Jfr.  Tommy Olofssons distinktion av flyttfågel-
motivet i Lars Gustafssons samling Fåglarna.(Höganäs: Bra Böcker, 1984), Ein Licht, das von 
weither kommt. Moderne Schwedische Naturlyrik, s. 18. I Tegnérsamfundets årsbok 1999, När ha-
rarna vitna och rönndruvan glöder, redogör Sjögren för sitt möte med Tegnérs dikt ”Flyttfåglarna”. 
Essän avslutas med dikten ”De flyger norrut om vårarna”, s. 25ff. Se även Harry Martinson, Mid-
sommardalen (Stockholm: Bonniers, 1938): ”Inledningen till Midsommardalen är en storskalig be-
skrivning av vårens ankomst med flyttfåglarna. Där finns himmelsperspektiv, väldiga avstånd, hög-
litterära bilder och allusioner – och en nästan pedantisk lust att lära ut och namnge. Den har också 
ett element av självsyn:”, skriver Kerstin Ekman i Herrarna i skogen, s. 257. Harry Martinson, 
Midsommardalen, s. 5. 

175 Lennart Sjögren, Havet, s. 32. 
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mera än förbrukningsvaror. De metafysiska poeterna visar att 
också så pass gamla och utnyttjade företeelser som döden och 
ödelsen kan lämna stoff till ständigt nya språkgestalter. Där de 
teoretiska livsåskådningarna invecklar sig i motsägelser, finner 
dikten själv sin början. Och fortsätter in mot förvåningen.176 

 
Harold Bloom torgför begreppet ”stark dikt”, en dikts suveräna hållning; en spe-
ciell förmåga att göra föregångarnas fraser till sina. Denna förmåga visar sig 
bland annat i ett estetiskt fenomen som Bloom uppmärksammar: den starke dik-
taren förefaller sätta sitt fingeravtryck också i de äldre texterna vilka han utgått 
från. 177 Dikten ”De flyger norrut om vårarna”178 utgör med sin komplexitet ett 
exempel på en sådan stark dikt. Därför kan läsaren av exempelvis Tegnérs 
”Flyttfåglarna”, Stagnelii dikt ”Flyttfåglarne” eller Gullbergs dikt ”Jag bor vid 
ett rastställe” tycka sig höra en sjögrensk klang genom tiden. 
    Lennart Sjögrens skaparförmåga, hans poetiska känsla och ekologiska med-
vetenhet vet inte av någon fixerbar horisont. Med flyttfåglarna flyttas gränserna. 
Rörelseriktningarna begränsas inte av ett fram och åter. Framtiden uppfattad som 
något okänt bortom nuet såväl som resan bakåt i historien och utforskandet av 
sådant som blev kvarglömt under tidens framfart gestaltas. I Fågeljägarna, som 
uppmärksammas i kapitel tre, öppnas även gränserna för färder nedåt och inåt i 
ordens bokstavliga och symboliska betydelser.  Såsom stående vid dessa gränser 
vet Sjögren att det mesta återstår att ljussätta. Om havets många urverk som tick-
ar i vågorna skriver poeten: 
 

Att så känna sig betraktad av tiden 
och i lätt panik 
föras bort av det ljusa sorlet. 

 
Med ivriga rörelser fortsätter vågorna 
att på nytt dra upp urverken 
de lyfter sig på tå, 
och lyssnar mot tavlornas centrum 
där de fångat tiden. Reser så vidare. 
De reser genom världen 
och världen har i dem sin resa.179 

 
Klockan tillhör den lilla världen, men den stora världen finns samlad i dess ur-
verk. När armbandsurets ägare tappar klockan eller när individen dör, fortsätter 
jorden att rotera kring solen. Att skilja tiden från klockan är djupast sett lika oin-
tressant som att skilja liv från död: vågorna reser genom världen ”och världen 
har i dem sin resa”. Dikterna berättar om städer och slagfält, de bär på minnen av 

––––––––– 
176 Lennart Sjögren, Bilden. Tankar om poesi och miljö, s. 185.
177 Harold Bloom, The Anxiety of Influence (New York/Oxford: Oxford University Press, 1973), s. 

139ff. Bloom benämner det mystiska, men som han hävdar, fullt bevisbara fenomenet, när en poet 
uppträder som spökskrivare till sina föregångares dikter, apophrades. 

178 Lennart Sjögren, Havet, s. 30ff. 
179 Ibid., s. 10. 
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död, eld och skräck. Där möter torpederna ”med sina nyborstade ryggar / och nä-
sorna lystet framsträckta”180 på jakt efter nya besättningar. Där är fraktmaskiner 
av skilda slag och arbetarryggar som i sekler böjts över åror.181 Där är naturens 
och årstidernas växlingar – de nordiska sommarnätterna då vattnet kan ”vara vitt 
som mjölk”.182 Havet förändrar sig ständigt. Det kan likna en moderlig sugga 
med alla ungarna runt sig. Vågorna blir ”snabbsprungna spädgrisar”183; de får 
nosar, klövar eller tassar, ryggar, fenor och vasstandade käkar. I den avslutande 
dikten skildras havet som om det just vaknat ur en svår sjukdom. Det är ”som 
hade en hjärtattack just avslutats / och ögat återfår en klarare riktning.”184 Längre 
fram i samma dikt är det svårt att skilja impressionerna åt. Vågorna är knivar 
som krusar sig genom ytan. Men här möter även de tunga fåglarna ”vars vingslag 
bara snuddar vid oss / men märker en människas liv.”185 Sjögren skriver om ljus-
bristningar: ”Det som kommer huden att hetta / och de cirklande rörelserna upp-
åt.”186 Dikten berättar om ”Stränderna som väntar.”187 
    I dikten ”De flyger norrut om vårarna”188 tydliggörs naturens villkor och där-
med människans. Dikten om flyttfåglarna är central för Sjögrens författarskap.  

––––––––– 
180 Ibid., s. 27. 
181 Ibid., s. 41. 
182 Ibid., s. 16. 
183 Ibid., s. 13. 
184 Ibid., s. 51. 
185 Ibid., s. 52 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Ibid., s. 30ff. 
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”De flyger norrut om vårarna”
 
 

De flyger norrut om vårarna (1) 
de bygger åt sig ett hus av sång när de drar fram 
längs kusterna 
därinne i det skimrande rör de sig mot sommaren. 
 
I mars när isarna ännu är kvar kommer de (5) 
i maj när björkarna ljusnar fortsätter de 
de förvandlar våren till ett rop 
en matta av grönska 
för de med sig 
de formar sina liv till girlander 
och de tysta stränderna väntar på dem 
som funnes en lång överensstämmelse dem emellan. 
De söker inget mål  
de har fötts med det inne i sig, de följer en väg före dem 
och vattnet blir till en brunn som sjunger. 
 
Hur skall alfåglar beskrivas? (16) 
De är blå morgnar 
där snön smälter i solen. 
Ejdrarna i det tungt klargröna 
och kniporna som vesslesnabba jagar vattenspegeln. 
De långa nätterna och deras tysta sömn 
vaksamheten som inte lämnar dem ens då 
deras fruktan 
och grenarna i blodomloppet 
som sakta blir ett stelt träd 
när de hopskrumpna av hunger inväntar sin arktiska död. 
 
De öppna vattnen som ännu dröjer. (27) 
 
Vad har vi med fåglar att göra i det här seklets slut? (28) 
 – För att deras nätter är våra nätter 
och för att vi söker ett öppet vatten! 
 
Därför att de ständigt kommer tillbaka (31) 
de skjuts i flykten – de kommer tillbaka 
de luras av det förrädiska och dör i tusental 
– de kommer tillbaka. 

 
De kommer tillbaka så som gräset kommer tillbaka (35) 
och så som de utbombade städerna kommer tillbaka 
och så som drömmarna om frihet och de hemliga mötena  
kommer tillbaka. 
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När vilar de? När hämtar de mod? (39) 
 
Det är som flyger de tvärs genom döden – (40) 
mot alla prognoser. Och luften själv bär dem. 
De kommer redan i soluppgången 
då är det som prövade de sina rop ut mot världen 
och det är som om inget funnits före dem 
då är deras liv helt osannolika 
och ännu i kvällen bär de nya öar med sig 
och det är som inget ens vore påbörjat. 
De omkommer som vi  
och som vi nedisas deras liv 
deras bo plundras. 
 
Men (51) 
det är inte de som flyger där 
det är en förhoppning som orden ännu tvekar inför 
det är en vild krans av glädje 
och livet drömmer sig fram genom den. 
 
De klara fläckarna i deras vingslag (56) 
redan bär de juni i sitt släptåg 
och kvällarna som alltmer dröjer, 
nu spänns ett fint nät av sång över vattnet 
och inlandets fåglar möter dem. 
 
De vet inget slut (61) 
eftersom de inte visste någon början. 
I sina vingar lever de. 
 
Därför berör oss fåglarnas liv. (64) 
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Natursynen i Havet

1. 
 
Naturen i ”De flyger norrut om vårarna” representeras av fåglarna. Genom skild-
ringen av flyttfåglarna speglas villkoren för allt liv, så ock människans. Längtan 
efter det öppna vattnet kan i människans fall tolkas såväl bokstavligt som bild-
ligt. När ”vattnet blir till en brunn som sjunger” (15) innebär emellertid inte att 
den nyvunna friheten övergår i en oproblematisk tillvaro. Att stiga av hjulet, 
livshjulet, årstidshjulet, utgör inget alternativ. Poeten frågar: 

 
Vad har vi med fåglar att göra i det här seklets slut?  
– För att deras nätter är våra nätter 
och för att vi söker ett öppet vatten! 
 
Därför att de ständigt kommer tillbaka, 
de skjuts i flykten – de kommer tillbaka 
de luras av det förrädiska och dör i tusental 
– de kommer tillbaka (34)189 

 
En konflikt i tillvaron synliggörs. Även om scenerierna inte är utstuderat vackra 
dominerar likafullt en estetik som kan liknas vid den tidiga vårens karga skönhet. 
Längs Östersjöns stränder är vårvintern kylig. Få eller inga människor uppehåller 
sig gärna längs den stormkringvärvda alvaröns stränder under tidiga vårveckor. 
Men så sker ett stilbrott och människan, hennes villkor i historien inträder i stro-
fen. Att frysa i blåsten må vara plågsamt för den dåligt klädde, men att genom 
krig och katastrof få sitt livsrum sönderslaget är förödande. Bryskt som det 
bombnedslag en av verserna uttrycker sprängs också den orörda naturen: ”och så 
som de utbombade städerna kommer tillbaka” (36). Farligt utlämnat är livet för 
allt levande. Naturen lever med sina hot, människan med sina och ofta samman-
faller de. Inför en sådan kunskap kan människan resignera, men en alternativ väg 
att gå heter försoning. I Sjögrens poesi innebär försoning inte kapitulation, i stäl-
let medför kunskaperna om tillvarons realiteter att ett trotsigt mod ges tillträde. 
”Därför berör oss fåglarnas liv” (64) avslutas dikten med ett appelliknande kon-
staterande. 
 
2.  
 
Försoning, tolkad och förstådd i resignationens tecken ägnar sig Sjögren inte åt i 
dikterna, inte heller den överslätande, suckande eller sentimentala försoning som 
förknippas med det slags fromhet där trösten förmedlas med en schablon. Lika-
fullt går det att tala om en sjögrensk försoningstanke. Teodicéproblemet är han 
––––––––– 
189 Jfr.  Lennart Sjögrens dikt ”Myrorna” där det bl.a. står: ”Jag har sprutat med spray – det tog några 

hundra / jag målade med tjära ett band – det hjälpte en dag / jag har bränt med fotogen runt stam-
men – det är / mordbränneri, det tog några tusen. Det är en fråga / om maktförhållande. / De kom-
mer tillbaka / de kommer alltid tillbaka”, Människans fot (Stockholm: LTs förlag, 1972), s. 14.  
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förtrogen med, frikyrklighetens retorik likaså. Kristendomens anomalier upp-
märksammas inte i första hand såsom de bland annat kommer i dagen i samband 
med det ondas problem. I stället vänder han sig mot den Gröna-vågen-mentalitet
som var typisk i samtidsdebatten om alternativa livsstilar. Sjögrens öppning mot 
en försoning inför tillvaron söker sig bortom tanken på den harmoni i naturen 
som somliga av ekosofins representanter såg sig finna (se kap. 3).190 I en essä 
tryckt i BLM, ”Det ljuva livet och straffkolonin”, skriver Sjögren bland annat: 

 
Mina reservationer mot det ekologiska tänkandet och poesin är 
då egentligen en reservation mot den ytliga varianten av den sto-
ra gemenskapstanken och föreställningen om en ”harmonisk” 
skapelse. Den djupgående längtan hos det övervägande flertalet 
människor att framställa naturen som ett förnuftigt system är ju 
något som i och för sig är mycket tilltalande för vårt behov av 
överblick och syntes. Men faran att en sådan tanke lätt blir vad-
dig och överslätande är ständigt förhanden. Den absoluta likgil-
tighet för individen som utmärker det biologiska kretsloppet går 
inte att eliminera, och ur den synpunkten blir då naturen mera en 
skräckkammare än en harmonisk organism. Det finns i det popu-
lära ekologitänkandet en tendens att skjuta undan de för den en-
skilda existensen destruktiva sammanhangen, och att då också 
peka enbart på människan som naturförstöraren, men glömma 
bort att de väldiga naturkatastroferna är något som naturen själv 
svarat för långt före människans tid och att denna stora cykel 
helt står utanför våra begrepp om gott och ont. 191 

 
En merpart av Sjögrens dikter hämtar motiv från kampen för tillvaron – vad som 
i citatet betraktas som en cykel som står utanför människans begrepp om gott och 
ont. I Diktaren om sin dikt (Del 1) upplyser Sjögren om bakgrunden till dikterna 
i Havet. Han berättar att han arbetar med veden vid stranden mot Kalmarsund. 
Han berättar om känslan av enhet mellan vattnet, skogen och honom själv, något 
kommer starkt för honom. Sjögren kallar denna enhet ”illusionistisk”, för längre 
kommer vi aldrig i det här livet, skriver han. Likafullt upplever han illusionen så-
som varande verklig.192 I samma text berättas:  
 

Det här vattnet var ju en del av min grundmiljö, som poetiskt 
material hade jag länge haft det lagrat i mig, därför blev det nu 
så många olika sidor och aspekter som fordrade att komma till 
uttryck. Med tiden växte de olika bilderna ut till en oformlig  
manusbunt – ett destillat ur den blev samlingen Havet.193  

 

––––––––– 
190 Lennart Sjögren, ”Bortom ideologierna”, Lyrikvännen årg. 28 (1981:1), s. 88ff.  
191  Lennart Sjögren,. ”Det ljuva livet och straffkolonin”, BLM årg. 47 (1978:3), s. 171. 
192 Lennart Sjögren, ”Suggan och Havet”, Diktaren om sin dikt (Del 1), s. 107. 
193 Ibid., s. 107. 
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Sjögren vittnar om hur han grips av nukänslan en vårvinterdag vid Kalmarsund. 
En dikt om björklövet ute till havs förmedlar på fyra rader en liknande intensiv 
känsla. Den formstränga kompositionen fixerar ögonblicksbilden: 

 
Och björklövet som blev funnet 

 långt ute till havs 
där det vilade 

 i sin egen grönskande båt194 
 
Kortdikten är skenbart enkel. I miniatyrform förmedlas ett slags omedelbarhe-
tens närhet genom enkelheten och det knappa uttrycket. Poeten förenar nuet, 
sommardagen och den marina miljön med en strof som för tankarna till japansk 
lyrik. Formellt är dikten inte bunden till något versmått – likafullt vilar haikudik-
tens och tankans stämningar över verserna: intensiteten, det oföränderligt eviga 
och en plötslig, konkret händelse, den plötsliga vändningen. Så här är livet! 195   
    I fyrradingen gestaltar Sjögren vad han i merparten av dikterna i samlingen 
Havet breder ut i expansiva dikter, nämligen allt levandes utsatthet. I dikten om 
björklövet visar poeten samma insikt i kortformat. Expansionslyrikern Lennart 
Sjögren skriver koncentrationslyrik.196 Omväxlande i korta strofer och i flödande 
ordararabesker förmedlas poetens livsförståelse. Villkoren för allt levande fram-
ställs även, vilket vi återkommer till, i ytterst koncentrerade uttryck såsom ord 
uppställda i tretal eller i en nyskapande bild. Oavsett diktens omfattning eller ar-
rangemanget av strofen förhåller sig Sjögren konsekvent till budskapet: 

 
I havet där drömmarna kommer till: 
ett rispigt, ett vällande, ett rinnande mörker. 
Och ur det grus som samlas mot slutet 
hördes fotsteg 
som dels avlägsnade, dels närmade sig. 
Det finns ljusa drömmar lättare än lövrök 
och livet, en tunn båt mycket högt över vatten 
som var sommar. 
 
Men det här var en mörk dröm – och den var mot slutet.197  

––––––––– 
194 Lennart Sjögren, Havet, s. 37. 
195 Se Per Erik Wahlund, Japansk poesi (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1964), s. 14f. Jfr. 

Shami Manseis dikt ”Förgänglighet”, vilken ingår i antologin: ”Ack, bräckligt som en / roddbåt är 
människans liv. / Med lätta årtag / styr hon till havs – och nästa / gryning icke en spillra – ”, s. 89. 

  Jfr. Kjell Espmark som sammanfattar stildragen i Harry Martinsons kortdikter: generaliseringen, 
ellipsen samt den pregnanta detaljen Harry Martinson. Mästaren (Stockholm: Norstedts, 2005), s. 
15ff. ”med denna exakthet i detaljen och med denna auktoritet i generaliseringen kan Martinson 
sammanfatta ett stort skeende på tre rader”, s. 20. 

196 I den moderna lyriken finns också parallellt med den kompressiva tendensen en expansiv stilka-
raktär, som i huvudsak torde härröra från Walt Whitmans diktion: ”Karakteristiskt för denna expan-
siva stil är emellertid att den i allmänhet också trots sin mångordighet äger en stark associativ kom-
pression i enskildheterna”, Ingemar Algulin, Tradition och modernism, diss. (Stockholm: Natur och 
Kultur, 1969), s. 18. Atle Kittang redogör för begreppen i ”Ekspansjonslyrikk og konsentrasjonsly-
rikk”, Lyriske strukturer, s. 231ff. 

197 Lennart Sjögren, Havet, s. 46. 
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Kanske är det sant att ingen önskar att det skall blåsa upp till storm, men sådana 
önskemål tar havet inte hänsyn till. Av insikten väcks en längtan att med hjälp av 
diktens föreställningsvärd försöka tolka verkligheten bortom språket. Stormen 
visar liv. Oavsett om denna brottning med elementet (som en bild av tillvaron) 
gestaltas i det lilla formatet (individen) med ett björklöv på sjön eller när ett 
krigsfartyg torpederas (kollektivet) släpper Sjögren inte motivet. Ständigt åter-
kommer hans dikter till kampen i fördolda eller explicita bilder. I en dikt ur svi-
ten ”Kalven” utgör krigsåren under 1940-talet bakgrund med kända historiska 
händelser som referenser: Kristallnatten, Gulag, ”Och allt det andra som vänta-
de”: 
 

Björklöven sätter ut sina lätta båtar 
luften bär dem. 
Så ljust – så grönt 
och vi skall ändå inte fatta detta skimmer.198 

 
Kalven vet inget om död och dödande när den sträcker fram sin mule mot ham-
maren. Människan däremot har tilldelats såväl kunskaper som mandat att handla. 
Dessa kunskaper till trots delar människan kalvens värld utan att ”fatta detta 
skimmer” och ”gräset färgas”: 

 
Vinden formar de lätta båtarna 
sommaren är nära.199 

 
Dikten ”Och björklövet som blev funnet” är öppen för skilda tolkningar. Björk-
lövet fångar nuet men i lika hög grad vad som föregick scenen, likaså vad som 
inom en snar framtid kommer att ske. Uppenbarligen kan lövet inte flyta på vatt-
net mer än en begränsad tid, varför bilden vid en första anblicken förefaller vara 
lika ögonblicklig som ett fotografiskt snapshot. Men i djupare mening innehåller 
strofen tid och upplevelse av tid. Ena stunden råder friden, nästa ögonblick kant-
rar tryggheten. Harry Martinson kallar lövet i en av sina dikter för ”sommarens 
lättaste båt”200.  En sådan båt driver planlöst för minsta vindil. Det är inte otänk-
bart att Sjögrens verser sufflerats av flera liknande miniatyrer av Martinson där 
björkarna kantar stränderna. Fixeras däremot lövet i en ögonblicksbild som i en 
impressionistisk målning avstannar rörelserna och inget före eller efter tillåts stö-
ra harmonin.201 Sjögrens livssyn framstår med ett penndrag som ljus. Då symbo-

––––––––– 
198 Lennart Sjögren, Deras ögon (Stockholm: Bonniers, 1994), s. 10. 
199 Ibid., s. 11. 
200 Harry Martinson: ”Bladet faller båtlikt”, Ur de tusen dikternas bok, Efterlämnade dikter (Stock-

holm: Bonniers, 1986), s. 156. 
201 Hans Lund redogör för en vanlig uppfattning av hur impressionisterna försökte måla bilder i en-

lighet med ett icke-kognitivt seende. ”Det handlar med andra ord om en visuell verklighet, inte en 
begreppslig”, Impressionism och litterär text (Stockholm/Stehag: Symposion, 1993), s. 17. Om 
konstnärens möte med fotografen skriver författaren i samma bok: ”Med bildkantens bila råkade 
den ovane fotografen ofta hugga huvudena av stadens hästar och kapa axlarna av de fredligt pro-
menerande parisarna. I motsättning till det traditionella och distinkta måleriet med dess sceniskt 
väldisponerade och logiskt avgränsade framställning, förmedlade den fotografiska bilden med sitt 
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liserar björklövet sommaren i sin skira grönska och livet uppfattas som något 
vackert. Flera inskott låter sig uppfattas på ett liknande sätt i Havet. I ”De flyger 
norrut om vårarna” möter en strof där fågelvingarna varierar bilden av björklövet 
i vattnet vilka talar om ögonblickets lycka: ”De vet inget slut / eftersom de inte 
visste någon början. / I sina vingar lever de.” (63) Det är viktigt att varken över-
driva eller underskatta beskrivningarna av lyckan och skönheten. Traditionella 
värderingar som dessa – lycka och skönhet – får vanligtvis stå tillbaka i Sjögrens 
diktning. 
    I dikten ”Havet som på nytt reser sig”202 skriver författaren om ”skrivbladen”. Lik-
nelsen av ett ”pennstreck” som avgör diktens tonläge förklaras av poetens bild: ”skriv-
bladen”. I en av stroferna möter också här löven i den marina kontexten. Om livssynen 
i ”Och björklövet som blev funnet” är möjlig att uppfatta som ett avbrott i en kvalfylld 
tillvaro, djupnar tonen i den betydligt mer sammansatta kompositionen i strofen ur 
”Havet som reser sig på nytt”. Tilliten och rädslan framställs som oupplösliga: 

 
I min tillit finns också min rädsla 
därför utkräver jag det omöjliga 
jag gör kärvar av löven som faller genom min kropp 
jag multiplicerar havet med havet 
tills skrivbladen spricker som fruktkorgar.203 

 
Huruvida dikten om björklövet uttalar en ljus eller mörk livssyn blir en tolk-
ningsfråga. I strofen citerad ovan faller löven genom kroppen och ”skrivbladen 
spricker som fruktkorgar”, varför det inte är sökt att uppfatta dikten om björklö-
vet som ett lyriskt intermezzo bland skaldens många övriga allvarstyngda be-
skrivningar av tillvaron. Kontexten tolkar dikten om björklövet. Korta och obe-
räkneliga är stunderna då livet vilar i sig självt utan inre eller yttre hot.  
    Flera intertexter till ”Och björklövet som blev funnet” än Sjögrens egna dikter 
kallar på uppmärksamhet. Två dikter får representera dessa ekon ur världslittera-
turen, nämligen Harry Martinsons ”Till mognadens sång” och Percy Bysshe 
Shelleys ”Ode to the West Wind”.204 Martinsons dikt avslutas med strofen: 
 

Vem vågar sommaren? 
Vem vågar mogna 
till en vidare krona för trädet 
och till ett vidare hav? 

 
Kontrasten mellan Sjögrens dikt och Martinsons strof är påtaglig, varför en jäm-
förelse dem emellan är intressant. Martinson, som inte sällan beskyllts för att 
vara en världsfrånvänd idylliker, framstår i dikten som den djärve, en person som 
frågar retoriskt: ”Vem vågar sommaren?” och däri utmanar växandet och livet. 
                                                                                                                                   

ofta spontant vinklade blickfält ett slumpartat och mer eller mindre suddigt utsnitt ur den stora väl-
bekanta samtidsverkligheten”, s. 21. 

202 Lennart Sjögren, Havet, s. 5ff. 
203 Ibid., s. 6. 
204 Harry Martinson, ”Till mognadens sång”,  Passad (Stockholm: Bonniers, 1945), s. 9. 

 P. B. Shelley,”Ode to the West Wind”, Lyrik ur världslitteraturen 2, red. Harald Elovson (Lund: 
Gleerups, 1966), s. 145ff. 
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Sjögren däremot, vars diktsamlingar tematiskt framför budskapet om en hårdför 
verklighet, framstår i dikten som idylliker. Martinsons ”vidare krona för trädet” 
blir sinnebilden för romantikernas vildvuxna träd och uttrycket ”ett vidare hav” 
korresponderar med ett vatten i uppror. Också Sjögrens dikt samtalar med 
romantikens era och dess ideal, men målar en akvarell i pastoralens färger. Sam-
läsningen visar att stora författarskap inte självklart förenar motiven med förut-
sägbara teman, något som i sammanhanget med tolkningarna av Sjögrens dikt 
”Och björklövet som blev funnet” kan tyckas paradoxalt. Men skenet bedrar och 
en läsning av dikterna ger vid handen att det är björklövet som ”vågar somma-
ren”, medan Martinsons dikt i den andra strofen beklagar att trädets liv och ha-
vets dröjde sig kvar under vårens träd och ”förnekade mognadens starka doft av 
frukt, / och prydde med vårliljor sin mognads flod.”205 
    I ”Ode to the West Wind” har Shelley etablerat ett subtilt samband mellan en 
rad olika bildområden, skriver Peter Hallberg.206 Han börjar med att skildra hur 
höstens döda löv virvlar bort för västanvinden. Från denna markens och växtlig-
hetens sfär förflyttas man i nästa avsnitt till skyn, vars ”Loose clouds like earth’s 
decaying leaves are shed, / Shook from the tangled boughs of Heaven and Oce-
an”. Denna jämförelse med löven och denna bild av himlens och havets sam-
manslingrade grenar innebär att skalden så att säga står med ena benet kvar i det 
föregående avsnittet. Samtidigt tycks han antecipera det tredje, i det han apostro-
ferar västanvinden som en ”stream” och talar om ”den blåa ytan av ditt luftiga 
svall”. I detta avsnitt förflyttas man nämligen till ännu en natursfär, vattnets. 
Långt nere i djupen finns ”havsblommorna och de våta skogarna, som bär havets 
saftlösa lövverk”. I upptakten till fjärde avsnittet samlar Shelley i en invokation 
till västanvinden och med tillämpning på sig själv samman de tre grupper av na-
tursymboler han har rört sig med, ”löv, moln, våg”207: 
 

If I were a dead leaf thou mightest bear; 
If I were a swift cloud to fly with thee; 
A wave to pant beneath thy power208 

 
Sjögrens dikt om björklövet korresponderar med Shelleys dikt. Utöver detta kan 
redan de drunknade männens öden anas i samlingen Fågeljägarna i raderna 
”havsblommorna och de våta skogarna, som bär havets saftlösa lövverk”. Lyrisk 
poesi ingår inte sällan i större strukturer, diktcykler med en mer eller mindre 
stark inre enhet.209 Den komprimerade dikten om björklövet symboliserar männi-
skans liv och uttalar det levandes mod.  

––––––––– 
205Harry Martinson, s. 9. 
206 Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik (Stockholm: Akademiförlaget, 1972), s. 59f. Referatet av 

Shelleys dikt baseras delvis på Hallbergs analys. Jfr. Jonathan Culler som i The Pursuit of Signs 
framhåller Shelleys  ”Ode to the West Wind” som ett exempel på hur poeter tilltalar naturen (ma-
king the wind a thou), s. 157. 

207 Ibid. 
208P. B. Shelley, ”Ode to the West Wind”, inledningen till del IV. 
209 Peter Hallberg, s. 60. 
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Påverkan av och avvikelser från nyenkelheten 
 
 
1. 
 
Lennart Sjögren skriver om fågelmotiven i Olof Lagercrantz samlingar, under 
rubriken ”De osynliga fåglarna”, fyra år innan samlingen Havet publiceras.210 En 
av dikterna som undersöks är ”Fågel i isen” ur samlingen Dikter från mossen, 
1943. En and skjuts men hittas aldrig. Under hösten fryser den fast i isen. Först 
våren året därpå dör fågeln, hävdar dikten. När kroppen sjunker ner i dy och 
slam, dör den en andra gång. Diktens jag reflekterar inför motivet, tanken, sce-
nen, kanske processen det rör sig om: ”Jag ligger här och väntar vårens vind / 
men när den duggar en gång mot min kind / och isarna går upp och sjön är fri / 
har livet glidit som en dröm förbi / och döden kommer lik en rättvis far / och up-
penbarar stilla vem jag var.”211 Senare, i samlingen Linjer, har tonen hos poeten 
ändrats radikalt. Sjögren skriver: ”Den panteistiska försoningstanken i ’Fågel i 
isen’ inger nu enbart en känsla av vämjelse, Lagercrantz kastar helt bort tanken 
att döden skulle innebära något slags vågskål där tillvaron blev vägd: ”Döden 
som en far! O enfald. / En dåre den som räcker handen åt denna härskare över / 
stenen.”212  

 
Livet har blivit till sten, den dova, sugande naturmystiken äger 
ingen giltighet i en sådan situation. Det mänskliga livet står här i 
ett direkt centrum utan att först gestaltas genom indirekta sym-
boler, artikulationen är häftig, naken.213  
 

Den enkelhet som Lagercrantz förmedlar gäller mer uppgörelsen med en viss 
romantisering av naturen, en sentimentalisering av tillvaron, mer detta än att be-
reda väg för vad Sven-Eric Liedman kallade ”samtidskänslan”.214 Detta karga 
sätt att skriva lyrik representeras i en variant av Sjögren och finns med i bak-
grunden inför skrivandet av dikterna i samlingen Havet. I essän om Lagercrantz 
fågeldikter skriver Sjögren: 

 
Denna avsägelse av gamla värderingar och uppbrottsstämningar 
i riktning mot ett skärpt dagsmedvetande utan falska illusioner 

––––––––– 
210 Lennart Sjögren, ”De osynliga fåglarna”, Bilden. Tankar om poesi och miljö, s. 62ff. 
211 Olof Lagercrantz, Dikter från mossen (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1944), s. 85. 
212 Olof Lagercrantz, Linjer (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1962), s. 52. 
213 Lennart Sjögren, Bilden. Tankar om poesi och miljö, s. 65. 
214 Sven-Eric Liedman, ”Samtidskänslan”, BLM årg. 33 (1964:7), s. 528ff: ”Samtidighetskänslan har 

också en tvillingsyster, föränderlighetskänslan. Men systrarna är varandra så lika att det är onödigt 
att döpa dem olika. Vi ser dem fulländat förenade i en bekant fras: - Vår tid är en övergångstid, s. 
528. I förordet, ”Fyra strömningar”, till Nya linjer. Lyrik från 60-talet, red. Björn Håkansson och 
Leif Nylén (Stockholm: Bonniers, 1966) skriver Björn Håkanson att han undviker termerna ”nyen-
kelhet” och ”konkret poesi” då de är vilseledande med sina ”över- och undertoner i dagens littera-
turpolitiska klimat”. I stället väljer han en annan indelningsgrund: ”den språksensualistiska, den 
värdekritiska, den folkhemskrealistiska och den metoddemonstrerande”, s. 6.    
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 går genom hela samlingen och ger de intensivaste dikterna en
 furiös spänst. Det ljumma har blivit till hetta eller is, det vällande 

till snabba språng. Situationen är främst moralisk, men därige-
nom har också en ny estetik, vars främsta tecken är snabbheten, 
avkläddheten, kommit fram. Det är en enkelhet som ju i estetisk 
mening, är tydligt släkt med de nyenkla poeternas återupptäckt 
av de vardagliga ordens laddade innebörder – antisymbolismens 
symbolism – och Linjer speglar på så sätt en dominerande sida i 
sextiotalets litterära klimat. [---] För mig är denna fas i Lager-
crantz diktning viktig därför att den uttrycker en så stark hetta. 
Det intensiva moraliska utspelet ger dikterna deras täta uttryck 
och låter dem få en mänsklig giltighet som för mig känns ofrån-
komlig.215   

 
Om nyenkelhetens yttre form inte får Sjögrens fulla uppmärksamhet i det egna 
skrivandet, åtminstone inte när det gäller kravet att avstå från att använda meta-
forer, är det flera andra inslag i nyenkelhetens ideal som påverkar hans lyrik.216 
Ett återkommande stildrag i den nyenkla diktningen är de kortare eller längre ka-
talogerna, uppräkningarna och parallellismerna. Syftet med denna fria vers torde 
vara att somliga poeter under slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet i en-
lighet med det självpåtagna uppdraget att markera gräns mot traditionella borger-
liga ideal ville verka folkligt.217 Influenser kan spåras tillbaka till Walt Whitmans 
så kallade katalogstil. ”En tes formuleras i den första versraden, och sedan följer 
parallellt uppbyggda exemplifieringar av tesen.”218  Ett annat karakteristikum är 
vurmen för triviala föremål, elevationen av det vardagliga. Här framstår Francis 
Ponge som en inspiratör. I sin mest kända bok, Le parti pris des choses, har 
––––––––– 
215 Lennart Sjögren, Bilden. Tankar om poesi och miljö, s. 65. 
216 Under rubriken ”Front mot formens tyranni”, skriver Nina Burton bland annat om nyenkelheten 

 och dess representanter under 1960-talet. Den hundrade poeten tendenser i fem decenniers poesi 
(Stockholm: Fib:s lyrikklubb, 1988), s. 111ff.  

217 Birgitta Jansson skriver i sin avhandling Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlit-
teratur under tidigt 1960-tal, diss. (Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala uni-
versitet, 1984) om likheter och skillnader mellan konkretismens representanter och förespråkarna 
för den s k nyenkla skolan att de ville uppnå en direktkontakt med läsaren utan omvägar över nor-
mer, abstraktioner och symboler. Jansson citerar ur Jacob Brantings förord till lyrikantologin 
Svenskt 60-tal  (Stockholm: Fib:s lyrikklubb/Prisma, 1965): ” I båda fallen finns en misstro mot den 
fristående symbolen, mot de privata liknelsernas förmåga att bära fram en erfarenhet. I båda fallen 
finns, kan man också förnimma, en grad av desperation framvuxen ur en känsla av isolering”, s. 5. 
Birgitta Jansson, s. 33. 

218 Eva Lilja, Svensk metrik, s. 263. Lilja benämner Whitmans lyrik som ”politisk”. Att notera är 
emellertid att den whitmanska dikten, där katalogstilen och parallellismerna utgör några typiska in-
slag som bärare av en politisk vision i den unga nationen USA, och de stilfigurer som är bärare av 
de politiska visionerna som passade flera poeter kring decenniumskiftet 1950–1960 i Sverige, ännu 
inte tagit steget in i en explicit politisk diskurs (läst; en revolutionär situation). Förutsättningarna 
fanns redan, skriver Burton: ”de krav på pedagogisk tydlighet, realism och ändamålsenlighet som 
östtyskarna förfäktade låg inte alltför långt från Göran Palms och Lars Bäckströms litterära pro-
gram. Vad som fattades var alltså bara ett politiskt innehåll, och det dröjde inte länge förrän det 
kom”, Den hundrade poeten, s. 138. Det mest uppmärksammade exemplet (initialt) på politiskt bu-
ren dikt under mitten av 1960-talet blev Göran Sonnevis dikt ”Om kriget i Vietnam”, BLM  årg. 34 
(1965:3), s. 152ff.  
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Ponge ”tagit parti för tingen”; han har sökt att ge beskrivningar av ting, av 
ostron, bröd, sniglar etc., skriver Göran Printz-Påhlson och fortsätter genom att 
refererar till författaren som erkänner ett ”fel”, nämligen att han förlitat sig för 
mycket på orden: ”en stil som alltför mycket stöder sig på orden”.219 Hos Sjögren 
uppmärksammas tingen likaså, men som traditionsbärare av den svenska lyriska 
modernismen förlitar han sig till ordens inneboende styrka. Detta exempel angå-
ende likheter och skillnader mellan rådande litterära impulser och Sjögrens poesi 
visar fram bilden av en eklektiker, vilket är sant, men karaktäriseringen dämpas i 
så måtto att författaren aldrig ingått i gruppen nyenkla poeter. 
    Peter Cornell kategoriserar sakerna i vår omgivning. De anonyma bruks-
föremålen bildar en andra natur, hävdar han, medan vi kanske mera sällan besö-
ker den första naturen, skogen, havet och bergen.220 Sjögren bryter med vanese-
endet avseende såväl tingens första som andra natur. Det osynliga blir synligt i 
dikten, där föremålet ställs i nytt ljus. Och detsamma gäller för sakernas första 
natur, vad som uppmärksammas här, nämligen havet. Cornell konkluderar: 

 
Poeten, konstnärer och filosofer har ibland tagit som sin uppgift 
att återbörda dem till synligheten, för i de mest oansenliga tingen 
har de sett en skatt där varats hemligheter glimmar fram.221 

 
2.  
 
Intresset för det animala, som några av nyenkelhetens representanter visade i dik-
ter där vardagsrealistiska inslag såsom mat och köksredskap dyker upp, kommer 
också till uttryck hos Sjögren i intresset för det sinnliga. För den i staden boende 
är det måhända naturligt att skriva om köksporslinet, såsom Björn Håkanson 
skildrar scenen i den omfattande dikten ”Inventarium”, eller att fånga ögonblick-
et efter att familjens frukost dukats av, något Lars Bäckström gör i dikten ”Efter 
frukosten”.222 Landsortsbon Sjögren använder inte tingen som symboler för att 
synliggöra överflödsproblematiken i ett välfärdsland. När vissa storstadspoeter, 
som inrangeras under epitetet nyenkelhet i det gryende sextiotalet, inventerar 
köksskåpet och analyserar wettextrasan, hämtar Sjögren hammaren i skjulet för 
att spika upp gäddhuvudet på vedbodsväggen. Och när Göran Palm i en tre ord 
omfattande dikt skriver: ”Rävungar i gelé” avböjer Sjögren liknande långsökta 
sammanställningar i poesin och redogör sakligt för hur skabben plågar djuret.223   

––––––––– 
219 Göran Printz-Påhlson, Solen i spegeln (Stockholm: Bonniers, 1996), s. 33f. Francis Ponge skriver i 

prosadikten ”Höstens slut” bland annat: ”Naturen river sönder sina manuskript, förstör sitt biblio-
tek, skakar ursinnigt ned sina sista frukter”, Ur tingens synpunkt, översättning Jesper Svenbro 
(Stockholm: Coeckelberghs, 1976), s. 14. I dikten ”Årstidernas växling” heter det: ”Låt oss lämna 
allt detta att gulna och falla till marken. Må fåordigheten råda, lövfällningen, HÖSTEN”, s. 20. 

220 Peter Cornell, Saker. Om tingens synlighet, s. 8. 
221 Ibid. 
222 Tom Hedlund, Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi (Stockholm: Tidens förlag, 1978), s. 

263. Björn Håkanson, Mot centrum, s. 56f. Lars Bäckström, Världen omkring oss (Stockholm: Ra-
bén & Sjögren, 1962), s. 20. Se Birgitta Jansson, s. 106f. 

223 Göran Palm, Varför har nätterna inga namn? (Stockholm: Norstedts, 1971), s. 56. Lennart Sjö-
gren, Grönskan, s. 16f. 
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Men vämjelsen över övermättnaden fick också poeten att i tidigare böcker skriva 
uppfordrande. I dikten ”Elmia” talas om ”Överflödsmigrän”, en bild som följs av 
raderna, ”Och klyftan mellan de rika / och fattiga länderna kommer att ökas”.224 I 
Havet möter läsaren ett efterpalmskt hav, skriver Tom Hedlund, ”ett hav som 
inte saknar symboliska övertoner – långt därifrån! – men utgångspunkten ligger i 
den sensuella och inte i den symboliska uppfattningen.”225 Och där till exempel 
Palm hyste dubier gentemot symboler och metaforer i essäer och i dikter, men 
åren efter dessa propåer skriver estetiskt förfinat, till och med lekfullt, förblir 
Sjögrens diktning det robusta bildspråket troget. Exempel på detta är snart sagt 
att finna i varje dikt. Om vinterhavet skriver Sjögren: 
 

På vintrarna vandrar dyningarna klädda 
i grå smärting 
de är låga, vaggande berg 
det är som olja strukits över dem 
de inger Fruktan, Förvåning, Uppgivelse.226 

 
I vad mån dikterna i Havet uttrycker något budskap som har sin rot i ett sam-
hällsengagemang eller tangerar ett politiskt språk kommer detta inte till uttryck i 
slagord, fastmer i gestaltningarna av själva grunden för existensen: livets ur-
sprung och dödens hot. Författaren skriver: 
 

Vattnet och demokratin 
 egentligen är det bara demokratierna som kan åberopa 

sig på vattnet. 
Vattnet och det feodala, vattnet och de moderna 
diktaturerna. 
Vattnet, avlivningarna och ensamcellerna. 
Vattnet och de bakbundna. 
Vattnet och de som samlas i hemlighet. 
Vattnet som alltid står på gerillans sida 
och nattetid bär deras lätta båtar. 
Vattnet som en brunn för demokratierna 
att dricka ur.227 

 
I kontrast till den politiskt färgade dikten som förknippas med somliga represen-
tanter av den nyenkla skolan, och där Göran Sonnevis dikt ”Om kriget i Viet-
namn” (1965),228 utgör det kanske mest uppmärksammade exemplet, skriver Sjö-
gren i Havet och de med åren därefter publicerade diktsamlingarna en öppen po-
esi, i det närmaste fri från tidsfärgade ideologiska biklanger: 

 

––––––––– 
224 Lennart Sjögren, Dikter Ur Landet, s. 36. 
225 Tom Hedlund, Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi, s. 333. 
226 Lennart Sjögren, Havet, s. 42. 
227 Ibid., s. 45. 
228 Göran Sonnevi, BLM årg. 34 (1965:3). Dikten är senare tryckt i Göran Sonnevis samling Det gäll-

er oss (Stockholm: Bonniers, 1969),  s. 109f. 
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Det finns i livet små tunna, genomträngande ljud 
de uppstår genom bristningar 
de upprör våra sinnen som till tröst.229 

 
De ljud som författaren önskar skall höras igenom bruset är livets små tunna, ge-
nomträngande ljud som upprör våra sinnen som till tröst. Ett sådant omdöme kan 
tyckas förklenande. Skillnaderna mellan den agiterande dikten i Sonnevis tapp-
ning och Sjögrens redogörelser för en hårdför tillvaro i måttfulla ordalydelser vi-
sar sig emellertid vid en jämförelse vara obetydliga, i alla fall om vi tar del av 
somliga reaktioner som följde Sonnevis dikt ”Om kriget i Vietnamn”. Sjögren är 
inte ensam om att transformera TV-bilder – här avses naturfilmerna som inte säl-
lan visar upprörande scener – som når oss i våra vardagsrum och exponera dem 
med omkringliggande händelser. I Göran Sonnevis dikt om kriget trängs TV-
bilderna med scenerna från studentstaden Lund en vinterdag. Debatten kring dik-
ten rörde sig bland annat om tonen i dikten: ”är det anständigt att tala så lugnt 
och återhållsamt om något så ohyggligt? Här finns ju inget – eller nästan inget – 
påtagligt uttryck för indignation.”230 Skildringen kan jämföras med Sjögrens rap-
portering från andra skådeplatser än krigets, till exempel djurens pågående kamp 
för överlevnaden.   
 
3. 
 
Sjögren öppnar sina dikter för spektakulära bilder, symboler och nyskapande me-
taforer. I en dikt liknas havet vid en stad: 

 
Se 
här ligger ett stort hus 
det är byggt för Alla, Alla har sin del i det 
det är genomskinligt 
så är dess storlek att ingen kan se dess slut. 
[---] 
Och nätterna finns här 
och fåglarna finns här 
och morgnarna som förbereder sitt intåg 
genom östra porten 
där framtiden otålig redan börjat samlas 
Se 
En massgrav är det, det är en åker för kriget 
och glömskans plogar som kommer efteråt, 
nu blir det en stadsgata och världens butiker finns där.231 

 
I flyttfågeldikten står havet, isen och fåglarna i första rummet, men strängt taget i 
varje vers möter en bild, konventionell eller nyskapad. Välkända texter i Gamla 
testamentet liknar människan vid gräset. Sjögren skriver i sammanhanget: ”De 

––––––––– 
229 Lennart Sjögren, Havet, s. 44. 
230 Tom Hedlund, Att förstå lyrik (Stockholm: Ordfronts förlag,1989), s. 32. 
231 Lennart Sjögren, Havet, s. 43. 
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kommer tillbaka så som gräset kommer tillbaka” (35) I liknelsen ryms både fågel 
och människa.  
    Men den symbolladdade lyriken hade starkt ifrågasatts av flera av nyenkelhe-
tens representanter i den unga sextiotalslyrikens Sverige.232 Göran Palms dikt
”Havet”, ur samlingen Världen ser dig (1964), har blivit det kanske mest kända 
exemplet på oppositionen mot en symbolöverlastad poetisk konvention: havet.     
    Det tidiga sextiotalet ifrågasatte modernismens poetik. Palm skriver i ett de-
battinlägg (1963) något som i sak kunde överensstämma med åtskilligt i den 
samtida poesin. Kritiken träffar emellertid fel på grund av ett alltför långtgående 
generaliserande vad beträffar till exempel vad Palm kallar ”det lyriska skimmer” 
när samma havsmotiv återkommer i Sjögrens diktning:  

 
Det är på dagen, på arbetstid, som vårt samhälle fungerar, bullrar 
och rör sig för full maskin, men händer det att poesin skildrar 
samhället tycks den oftare skildra det som är skymning och natt 
än det som är dag, det som är frihet och inte det som är arbetstid, 
det som är stillhet och inte det som är rörelse, det som är avstan-
nad bild och inte det som är oavslutat skeende, det som kan om-
ges med ett lyriskt skimmer, som havet, skogen, slätten och 
stjärnhimlen kan omges med ett lyriskt skimmer, och inte det 
som ohämmat, osorterat, oombett, fräckt tränger sig på.233 

 
Havet som motiv visade sig kunna inrangera inte endast liv och rörelse dagtid, 
här redogörs likaså för vardagens hårda slit för näringens skull. Kritiken behöver 
med andra ord nyanseras. 
    Palm var också en av dem som i rytmiskt avseende tog talspråket till förebild. 
Eva Lilja visar att poeten försöker vara konstlös i dikten ”Havet” genom att op-
ponera sig mot den modernistiska diktens ”höga komplikationsgrad som försvå-
rade läsningen”.234 Lilja förtydligar: ”Han ansåg att poeten borde kommunicera 
hellre än att uttrycka sig. Vardagens talspråk hölls fram som ideal för diktsprå-
ket.”235 Riktigt så okomplicerad är dikten inte vilket också framkommer i Liljas 
analys. Även Palms bidrag till genren havsdikter räknas till kategorin poem som 
byggs av rytmiska figurer. 236 Palms dikt lyder: 
––––––––– 
232 Redan 1953 ondgör sig Öyvind Fahlström över samtidens bruk av ”myter”, ”symboler” och ”sym-

bolism”. Språkbruket benämns som ”romantiskt skönordsjönsande” i ”Hätila ragulpr på fåtskliaben. 
Manifest för konkret poesi”. Peter Hansen, ”Gränsen mellan dikt och bild: Exemplet konkret lyrik”, 
Valör 6, 1991:1, s. 32f. Jfr. Jesper Olsson, ”Bord, hyllor och radikala artefakter. Öyvind Fahlström 
och den konkreta poesin”, Ord & Bild årg. 107 (1998:1/2), s. 13ff. 

233 Göran Palm, ”Ur en debattinledning”, Sextiotalskritik, red. P. O. Enquist (Stockholm: Norstedts, 
1966), s. 333. Jfr. ”Megafonen i poesiparken” i Palms samling Hundens besök (Stockholm: Nor-
stedts, 1961), s. 57ff. 

234 Eva Lilja, s. 283f. 
235 Ibid., s. 284. 
236 Magnus von Platen berättar hur deltagarna i en kongress 1972 kring temat ”modern skandinavisk 

lyrik” fick i uppdrag att tolka Göran Palms dikt ”Havet”. von Platen skriver: ”Man kan i förstone 
undra över att ett så kort och enkelt poem som Havet kan tydas på flera sätt. Men en sekunds efter-
tanke säger en att det inte är så förvånansvärt. Just enkelheten, kortheten, öppenheten ger spelrum åt 
analysen, åt de privata intolkningarna. Bläckplumpen i Rorschachtesten kan fås att föreställa vad 
som helst, tuschteckningen kan det inte”, Svensk litteraturtidskrift  36, 1973:2, s. 25ff. 
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Jag står framför havet. 
Där är det. 
Där är havet. 
Jag tittar på det. 
Havet. Jaha. 
Det är som på Louvren.237 

 
Också Sjögren har besökt Louvren, berättar han i ”Suggan och Havet”.238 Våren 
1959 besökte han, kanske mer i egenskap av konstnär än poet, flera museer i 
Frankrike och stannade ofta till inför målningar av Veronese, hos vilken motiven 
– ytorna – var fyllda av ett myller med figurer och rörelse. Intrycken av vad han 
studerat hos renässanskonstnärerna kommer delvis att transformeras och gestal-
tas i samlingen Dikter Ur Landet tio år senare. Oförfärad, och knappast omedve-
ten om Palms ifrågasättande av lyriken som leverantör av allegorier och symbo-
ler, fortsätter han att skriva, att hitta djupare skikt i slitna symboler och att skapa 
nya bilder i lyriken. Med ekon från Harry Martinsons poesi, men även kända 
passager i Nya testamentet, skriver Sjögren om vattnet som är det ett levande vä-
sen. Vi kan också lägga märke till ordsammanställningen ”gryningsrökarna” som 
är konstruerad efter samma modell som det nyskapade ordet ”skymningsbård” i 
Martinsons dikt ”Juninatten”: 

 
De liknar då insjöar i sin svaghet 
och när morgonen kommer 
ligger de stilla under de första gryningsrökarna. 

 
Det är den tid då människorna kan gå på vatten.239 

 
Under parollen att landskapet fortfarande finns och att vi finns inne i det, redogör 
Sjögren om bevekelsegrunderna för att skriva den poesi han publicerar 1974 i 
samlingen Havet: 

 
Göran Palms kortdikt Havet, denna festligt, ironiska uppgörelse 
med vårt turistiska naturseende. Det var en sann dikt, den visade 
upp det sekulariserade samhällets främlingsskap inför naturen. 
Den berörde mig, men samtidigt måste jag motsäga den. Den 
gällde inte mitt umgänge med vattnet och inte heller den kustbe-
folkning jag kommit från. Dels var vattnet här en direkt arbets-
plats, en del av det stora livsköket, dels också den grymma och 

––––––––– 
237 Göran Palm, Världen ser dig (Stockholm: Norstedts, 1964), s. 11. 
238 Lennart Sjögren, ”Suggan och Havet”, Diktaren om sin dikt (Del 1), s. 108. 
239 Lennart Sjögren, Havet, s. 42. Jfr. Harry Martinsons dikt ”Juninatten” där det bl.a. står: ”Skym-

ningsbård blir gryningstimme / varken tidig eller sen. / Insjön håller kvällens ljus / glidande på vat-
tenspegeln”, Cikada (Stockholm: Bonniers, 1953), s. 67. Se även verserna ”I Bottniska viken natte-
tid under högsommaren / kan vattnet vara vitt som mjölk. / Hur underligt med så mycket vitt och 
vatten”, Havet, s. 16, i ljuset av Harry Martinsons dikt ”Sommarnatt på Bottniska havet” som avslu-
tas: ”på hundra sjöspråk har man frågat: varför / står juni natt så vit på Bottniens vågor?”, Natur 
(Stockholm: Bonniers, 1934), s. 139.  
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ständigt fortlöpande berättelsen om skeppsbrott och drunknade. 
Till denna mera självbiografiska sida kommer så den allmänna 
som har med det stora sammanvävnadsproblemet att göra: havet 
inte något man ser från en balkong, men något man lever av, i 
och genom. Vårt beroende av naturen och vår strid på liv och 
död med den.240 

 
En annan ölänning, Anna Rydstedt, uttrycker också dubier gentemot vad hon 
uppfattar som Palms raljerande. ”Göran Palms sexrading ’Havet’ tycker jag bara 
helt enkelt illa om”, säger hon i en intervju.241 Vad får de båda öländska moder-
nisterna att reagera på Palms utspel? För att illustrera vad Sjögren uttrycker med 
de symboltyngda havsmotiven, vidare hur dessa motiv utgör vitala inlägg i sam-
talen som rör överlevnadsfrågorna och som miljödebatten aktualiserar, förtjänar 
dikten ”Min granne rensar fisk” att citeras: 

 
Min granne rensar fisk 
han böjer sig över rensbordet 
och förvandlar med sin kniv och hand 
det vattengröna, det rödgälade, det metalliska. 
Inälvor för sig 
det rensade för sig. 

 
Livsanrättning. 

 
På kvällen när sjön rullar hop sig  
går fiskarna in i hans nät 
på morgonen när sjön rullar ut sig för hans båt 
hämtar han fiskarna 

 
Att så vara på ett vatten  
i ett sådant ärende. 
Han deltar då i världens spel.242 

 
På frågan huruvida dikten är central för poeten svarar Sjögren:  

 
Det är den på sätt och vis. Den har ju ett alldagligt motiv, som 
jag ändå upplever som mycket viktigt. Dikten är kort, och jag 
skriver oftast långa dikter. Men på ett inre plan är den genom sitt 
vardagliga motiv central för mig: detta att en till synes obetydlig 
händelse är en del i ett större kraftfält.243 

 

––––––––– 
240 Lennart Sjögren, Diktaren om sin dikt (Del 1), s. 110. 
241 ”Kristus och Kattungen”, Lennart Sjögren och Anna Rydstedt samtalar, Vår Lösen årg. 63

(1972:8).  
242 Lennart Sjögren, Havet, s. 29. 
243 Matts Rying, Tungomål. Samtal med diktare (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1979), s. 148. 
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En vardaglig händelse, för många en bagatell, utgör en del i ett större kraftfält.
Vad beträffar vår existens ges inget val. Att delta i världens spel eller att gå un-
der rent fysiskt är den lag som styr detta kraftfält. I Sjögrens poesi är människan 
både iakttagare och deltagare i naturens spel, på en och samma gång existens och 
essens. Något självklart kan tyckas, men olika personer förhåller sig olika inför 
vad som upplevs, till exempel inför åsynen av en havstrut som slukar en skrak-
unge. Den sorglöse cynikern rycker på axlarna, den mer tungsint lagde grubblar 
över naturens obegriplighet. Men genom biologiska grundvillkor som innefattar 
födande, liv, åldrande och död är människans livsbetingelser i grunden samman-
fallande med trutens och skrakens livssituation. Det är här komplikationerna 
uppkommer. Individen kan ha synpunkter på naturen, till exempel havet, men 
havet självt står utanför etiska överväganden: ”Havet – där det sitter vid sitt mid-
dagsbord / spelar med oceaner och utväxlar människoliv.”244 
    För att förstå Sjögrens poesi är det viktigt att komma ihåg de två ovan citerade 
verserna som talar om att människan deltar i ”världens spel” och att individen 
också i den mest oansenliga gärning ingår i ett ”större kraftfält”.  
    Omvälvande förändringar i miljön eller naturkatastrofer av större omfattning 
står inte att upptäcka i Sjögrens poetiska universum. De universella sanningarna 
kommer till uttryck i småskaliga omständigheter, varför dikten avslutas: ”Han 
deltar då i världens spel.” Jaget i Palms dikt avskärmar sig från den fysiska verk-
lighet det står inför. Betraktaren står på stranden och iakttar havslandskapet på 
estetiserande distans som om det vore en målning på en museivägg. Det är som 
en tavla. Denna benägenhet att i vissa situationer uppleva den yttre verkligheten 
som om den vore en bild benämner Hans Lund ”ikonisk projicering”.245 En så-
dan perceptionell aspekt kan spåras till vissa av dikterna i Havet, ett konstateran-
de som inte utesluter närvaro och engagemang. Såväl poeten själv som grannen 
som fiskar och rensar fisken ”deltar i världens spel”, också flyttfåglarna:     

 
De klara fläckarna i deras vingslag  
redan bär de juni i sitt släptåg  
och kvällarna som alltmer dröjer,  
nu spänns ett fint nät av sång över vattnet  
och inlandets fåglar möter dem.  
De vet inget slut  
eftersom de inte visste någon början.  
I sina vingar lever de (63) 

 
Ett av dessa många destillat, som Sjögren benämner dikterna i samlingen Havet, 
är den monumentala dikten om flyttfåglarna längs det isfria Kalmarsund. Tom 
Hedlund skriver: ”människorna lär sig något mer om sig själva genom att betrak-
ta fågelsträcken, och detta utan att vare sig förmänskliga fåglarna eller fastna i 
biologins tyranni246:  
 

––––––––– 
244 Lennart Sjögren, Havet, s. 12. Lennart Sjögren, ”Den absurda möjligheten”, Naturen som livsrum, 

red. H. H. Brummer och A. Ellenius (Stockholm: Natur och Kultur, 1998), s. 78f. 
245 Hans Lund, Texten som tavla, diss. (Lund: Liber, 1982), s. 61f. 
246 Tom Hedlund, Den obönhörliga verkligheten (Stockholm: LTs förlag, 1980), s. 33. 
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4. 
 
Dikten om flyttfåglarna är typisk för Sjögrens poesi. Inför det våldsamma och 
det farliga, och där det är lätt att resa frågor om meningen med livet, behåller po-
eten sin klarsyn. Till detta intryck av lugn bidrar författarens förtrogenhet med 
naturens villkor, vidare en filosofisk beläsenhet, men även strofernas ömsom 
böljande och ömsom omruskande rörelser medverkar till en känsla av lugn. Kan-
ske det går att tala om maktlöshetens trygghet? Den i dikten beskrivna verklighe-
ten förenas i författarens kunskap och i det till situationen anpassade språket. 
Den som har upplevt när isen går längs Östersjöns stränder, kanske på ort och 
ställe vid norra Ölands västkust, och den som skådat fågelsträcken hur de forme-
rar klungor som samlas ihop för att ögonblicket senare sträckas ut i långa kedjor, 
höja sig och sänka sig, ser scenerna för sin inre syn. 
    Eva Lilja sammanfattar förutsättningarna för att diktens formelement skall 
kunna tillföra texten extra betydelse: ”Diktens uppfattade känslofärg eller ethos
bottnar i hög grad i dess rytmer och klanger”.247 Extra betydelser tillförs genom 
association på två olika vägar, konventionens och ikonicitetens, skriver Lilja.248 
Distinktionen tydliggör stilbrottet mellan den traditionella poesin och nyenkelhe-
ten i allmänhet, men synliggör även det unika i Sjögrens poesi, som gör att dikt-
ningen inte utan reservationer kan inrangeras under epitetet nyenkelhet. Lilja 
skriver:  

 
Konventionell betydelse har tillskrivits en form och sedan nötts 
in så väl att vi tar den för given. Den blir med tiden kulturellt 
allmängods. De ikoniska betydelserna beror av eventuella likhe-
ter med allsköns yttre företeelser. Rytmer kan associeras till all-
mänmänsklig kroppslig erfarenhet. Dessutom föreligger ibland 
subtila faktiska likheter mellan formdrag och innebörd, vilket of-
tast registreras omedvetet och avslöjas först vid analys.249  

 
Lilja ägnar diktens rytm mest uppmärksamhet, även om bildspråket också bely-
ses. Längre fram i detta kapitel skall Sjögrens bildspråk analyseras. Flera innova-
tiva metaforer är remarkabla och utgör exempel på vad som ovan kategoriseras 
som ikoniska betydelser beroende av eventuella likheter med allsköns yttre före-
teelser. Sjögrens författarskap står inte isolerat inför nuets fiktiva centrum även 
om lyriken i allt väsentligt höjer sig över det efemära. Upptagen med att panorera 
årstidsväxlingarna och att detaljbeskriva enskildheter inom naturens stora spel så 
exakt som det är möjligt, söker poeten uttryck som oavsett tidsålder förmår över-
räcka insikter om förhandenvarande realiteter i tillvaron.  

––––––––– 
247 Eva Lilja, s. 33ff. 
248 Ibid., s. 143. 
249 Ibid. 
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Bildspråket i Havet

1. 
 
Paul Ricœur sammanfattar den klassiska teorin om metaforen i följande teser: 

 
1. Metaforen är en trop, en retorisk figur. 
2. Metaforen representerar en avvikelse från ordens egentliga betydelse.
3. Orsaken till denna avvikelse är likhet i något avseende.
4. Metaforen ersätter den bokstavliga meningen med ett ord.
5. Eftersom metaforen sålunda är ett substitut, innebär den inte någon 
    semantisk nyskapelse. Metaforen kan översättas, det vill säga vi kan 
    ersätta metaforen med den bokstavliga innebörden. 
6. Då metaforen inte är någon semantisk innovation, innehåller den ingen ny 
    information om verkligheten. Den är blott emotiv.250 

 
Bakom den klassiska teorin döljer sig ett fundamentalt misstag beträffande meta-
forens språkliga karaktär, enligt Ricœur, nämligen antagandet att metaforen ut-
görs av ett enskilt ord.251 Aristoteles begränsade sin metaforteori till ordets och 
närmare bestämt till substantivets nivå. Vad som sker när retoriker eller poeter 
tar metaforen i bruk är att ett ords lexikaliska innebörd byts ut mot en bildlig el-
ler figurativ. Härigenom uppstår den aristoteliska substitutionsteorin, på vilken 
uppfattningen om metaforen som retorisk figur grundar sig. ”Metafor är att ett 
ord som betecknar en sak förs över till en annan sak, antingen så att ordet förs 
över så att ett allmännare begrepp används i stället för ett mer speciellt, eller ett 
mer speciellt används för ett allmännare, eller ett speciellt för ett annat speciellt, 
eller så att det förs över genom analogi.”252 Rikard Schönström redogör för hur 
flera litteraturvetare och filosofer ersatt substitutionsteorin med en interaktions-
teori, ”och därvid ger emfas åt det metaforiska uttrycket som helhet.”253 Schön-
ström fastslår: ”Detta får avgörande konsekvenser för vår förståelse av det poe-
tiska bildspråket, men det ger också betydande insikter om det litterära verket i 
stort.”254 Vilka ”konsekvenser” och vilka ”insikter om det litterära verket i 

––––––––– 
250 Paul Ricœur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning (Fort Worth: Texas 

Christian University Press, 1976), s. 49. Översättning av Rikard Schönström, “Skapande falskhet”, 
Radix årg. 3 (1980:3/4), s. 23f.  

251 Jfr. Monroe Beardsley, Aesthetics, Problems in the Philosophy of Criticism (London: University 
of Alabama Press, 1988), s. 134ff. Jfr. Lars Gustafsson som med utgångspunkt i några verser ur 
Tomas Tranströmers dikt”Epilog”, 17 dikter (Stockholm: Bonniers, 1954),”December. Sverige är 
ett uppdraget, / avtacklat skepp. Mot skymningshimlen står / dess master kärvt”, uppmärksammar 
den semantiska analysen av diktade satser. Utopier och andra essäer om ”dikt” och ”liv” (Stock-
holm: Pan/Norstedts, 1969), s. 68ff.   

252 Aristoteles, Om diktkonsten, översättning Jan Stolpe (Stockholm: AlfabetaAnamma, 2005), s. 56. 
253 Rikard Schönström, s. 24. Schönström belyser Paul Ricœurs, I. A. Richards, Philip Wheelwrights, 

Monroe Beardsleys och Max Blacks teorier. Jfr. Interpretation Theory: Discourse and the surplus 
of meaning, kap. 3,”Metaphor and Symbol”, s. 45ff.

254 Rikard Schönström, s. 24. 
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stort”? Schönströms svar är av stor vikt och blir till hjälp vid analysen av Sjö-
grens diktning:  

 
En modern metaforteori bör utgå ifrån två hypoteser: att metafo-
ren inte endast är en retorisk figur, utan fastmer en fundamental 
princip för språket, såväl det vetenskapliga som det poetiska; att 
metaforen inte är ett litterärt verkningsmedel bland andra, utan i 
sig utgör nyckeln till litteraturens gåta. – Den gåta som består i 
att det litterära verket ger oss möjlighet att se verkligheten på ett 
nytt sätt. Och därmed kraft att förändra den. (Min kurs.)255 

 
I dikten ”Havet som på nytt reser sig” är nyskapandet av bilder framträdande.  

––––––––– 
255 Ibid. 
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”Havet som på nytt reser sig” 
 

 
Havet som på nytt reser sig (1) 
det reser sig upp ur sitt vatten 
och samlar sig till en stam inne i oss. 
Det bygger en pelare över sig själv 
och skjuter med full fart uppåt 
splittrar sig sen 
och bygger genom fallet in sig i en regnbåge 
det faller ut i oss – det gör oss annorlunda än förut 
i en lövkrona skakar det sig över oss 
och sin egen förvåning. 

 
Havets skyltfönster där livets varor förevisas (11) 
och en sten som krossar det tunga glaset. 
Naturligtvis behöver inte havet oss 
naturligtvis har det nog med sin egen förvåning 
och alla ungarna runt sig, 
en utbredd moderlig sugga är det  
med strömdragen som diar henne. 
– De säger att det är nedlåtande att kalla Havet en sugga  
de förstår inte det utbredda 
som livet växer ur, 
som sakta vältrar sig åt sidan. 
Havet och människans alla motorer på det 
en stund nu utan förare, där cylindrarna fria, ekrarna fria 
bär med sig nyheterna om de ständiga upptäckterna. 

 
Havets hästar (25) 
men inte de dresserade i paraderna 
och de rasrena tvingade in i det uniformerade 
som döljer lögnerna. Bara de otämjda 
med ryggarna ännu fria och de snabba betten. 
Plötsligt 
blev allt stilla, alldeles stilla 
och man hör den varma pulsen under en 
nyfödds huvudskål. 

 
Vattnets lungor som andas (34) 
och skulderbladen som sakta rör sig, 
inälvorna och deras funktioner. 
Hur djupt slår inte havets hjärta 
och tänderna som lyser vita ännu genom natten. 

 
I min tillit finns också min rädsla (39) 
därför utkräver jag det omöjliga 
jag gör kärvar av löven som faller genom min kropp 
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jag multiplicerar havet med havet 
tills skrivbladen spricker som fruktkorgar. 

 
Alla sådana försök måste sluta som misslyckanden. (44) 

 
Det är inte havets storlek som lockar mig (45) 
det att så och så många mil sover mellan stränderna. 
En dag reser det sig helt utan namn 
och varje antydan till figuration, 
det håller upp sin tomma duk 
där resterna av ett ansikte blir synligt 
ett mänskligt ansikte är det 
ett djurligt – och mer än så. 
Det är plågat och åter sjunker det mot sin egen mitt. 

 
Ögat i vattnet. (54) 

 
Det kan vara en mindre göl utan botten (55) 
som har nätterna till sina vänner 
och där stjärnorna kommer för att släcka den törst 
som sakta tär dem genom evigheterna, 
det kan vara ett kärr som världen sitter böjd över 
och kammar och kammar sitt hår. 
Det är inte havets kropp som lockar mig 
det är Ögat – 
det enda och stora ögat 
som finslipat ligger i sin oval 
och ständigt följer våra rörelser. 
Det samlar vår svett – och det är som vore det inget 
det samlar våra trosbekännelser – och det är 
som vore det inget 
det samlar våra bokföringsnummer – och det är 
som vore det inget.256 

––––––––– 
256 Lennart Sjögren,  Havet, s. 5ff. 
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2. 
 
”Då kände jag att jag ville och kunde skriva en diktsvit om Havet”, skriver Sjö-
gren i ”Suggan och Havet”:257  
 

Det blev ett företag som kom att följa mig ett par års tid, men  
just den dagen tog de inledande stroferna om ett hav som  
”samlar sig till en stam inne i oss” form, liksom raderna om  
havets skyltfönster, stenen som krossar glaset, och motorerna  
utan förare. Det är möjligt att jag aldrig kommit på de bilderna 
om inte vågorna genom vindriktningen verkat så toppiga och 
uppåtriktade. Friheten i dem var stark.258 

 
Dikten skildrar en man som arbetar med veden en vårvinterdag längs Kalmar-
sund. Han får syn på de toppiga vågorna och känner friheten. Kanske han är trött 
av arbetet, och i några ögonblick av avslappning ges tankarna och fantasin spel-
rum: ”Havet som på nytt reser sig.” (1) Havet är ett skyltfönster där ”livets varor 
förevisas” (11). Insikten förvandlas till en bild och beskrivs som en sten som 
”krossar det tunga glaset” (12). ”Havets hästar” (25) är inte dresserade. Bilderna 
utmynnar i några frågor över vad det är som förmår fantasin att skapa dessa bil-
der. Det är inte havets storlek som imponerar. Författaren vet vad det är som får 
honom att skapa och att bejaka sin frihetslängtan: ”Ögat i vattnet” (54).259 Havet 
äger ett hjärta och ett öga, och elementet iakttar människan, hon som trodde sig 
vara den som övervakade naturen. Vad havets öga ser är åtskilligt, men likafullt 
är det som var det intet. Våra rörelser, vår svett, våra trosbekännelser, våra bok-
föringsnummer – ”och det är som vore det inget” (70). Urban Andersson kom-
menterar dikten i Lyrikvännen: 
 

Med åren har det blivit allt tydligare att denna poesi också  
har öga och öra för det som inte kan ses eller höras, på sin 
 höjd bara anas som en blixt av ljus i våra liv, en kort skymt  
av något större.260 

 
”Ögat” får personifiera vattnet som i dikten framstår som en samtalspartner. ”Det 
är inte havets kropp som lockar mig”, skriver poeten, ”det är Ögat ”.261 Ögat 
speglar djurets och människans delade biologiska verklighet, aldrig något inre 
seende i kristen eller platonsk mening.262 I Havet återfinns flera strofer med ögat 
som objekt men också som subjekt. Genom denna perspektivförskjutning står 

––––––––– 
257 Lennart Sjögren, ”Suggan och Havet”, Diktaren om sin dikt (Del 1), s. 107. 
258 Ibid. 
259 Jfr. Lennart Sjögrens dikt ”Ögat”, där  författaren bl.a. skriver: ”Och livet som håller på med sitt 

vid sidan om / det bryr sig inte om andra / det håller alltid på”, Människans fot, s. 8. 
260 Urban Andersson, s. 159. 
261 Lennart Sjögren, Havet, s. 6. 
262 Jfr. J. L. Runebergs dikt där det om flyttfågeln heter: ”väg visar dig ingen / i villande blå; / du hit-

tar ändå”. Skrifter i urval I, s. 32. I den religiösa kontexten skrivs implicit att bönen är en väg att 
följa: inåtskådandet. Beakta dock verserna 13 och 14 i ”De flyger norrut om vårarna”: ”De söker 
inget mål / de har fötts med det inne i sig, de följer en väg före dem”. 
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ögat som ett allvetande seende i dialogen med människan. I samlingen Sent, ti-
digt möter ögat i en vivisektion i en av dikterna: 
 

Tag det döda djurets huvud 
i din hand 
uttag ur ditt eget huvud 
ögat. 
Sätt in djurets öga,eller din fiendes, 
i det tomma hålet 
någon skillnad skall du inte 
se. 
Ögonen är sig lika 
bara infattningen är det 
som skiljer.263 

 
Läser vi dikten som en saklig beskrivning av verkligheten för verserna vilse, li-
kaså om det makabra i scenen får all uppmärksamhet. Det är omöjligt att se ögat 
med ögat.  
    Tankeexperimentet som ställs fram skall inte uppfattas bokstavligt, inte heller 
laborerandet med organet som ömsom subjekt, ömsom objekt. Ännu en perspek-
tivförskjutning i tillvaron förutsätts, nämligen den att djurets seende påstås vara 
identiskt med människans. Att man kan se sig själv i det främmande. Det är i och 
genom skådandet som allt levande förenas. Utanverket förleder till uppfattningen 
att människa och djur står åtskilda. Människan som rangordnare av naturen mö-
ter sin egen blick. Det avlägsna är och förblir välbekant. I liknande sammanhang 
återkommer Sjögren till djurets öga som ett instrument att genomsöka okända 
stråk hos människor, bland annat i samlingen Deras ögon.264 I Havet gestaltas 
inga halsbrytande identitetsbyten likt det i dikten citerad ovan. Fortfarande om-
nämns ögat som bild för havet: personifikationen av ”ögat”.  
 
3. 
 
Hos den moderna lyriken spelar metaforen nästan lika stor roll som rim och me-
ter i den klassiska diktningen. Om poesin i vår tid, kanske särskilt efter andra 
världskriget, mera allmänt och slutgiltigt har övergått till fri vers, behöver det 
inte i och för sig innebära att de rytmiska och akustiska inslagen i dikten skulle 
ha blivit mindre väsentliga än förr. ”Det är bara så att dessa element sällan längre 
följer några fastställda schemata utan gestaltas fritt och varierande efter textens 
växlande krav.”265 Men om lyriken använder metaforer är detta inget exklusivt 
––––––––– 
263 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 16. 
264 Lennart Sjögren, Deras ögon: ”Mitt öga som möter kalvens öga / genom döden ser det åter mot 

mig / och jag ser då / att ett tunt, ett mycket tunt ljus brister / runt glömskan / men jag vet inte vad 
det betyder” (ur ”Kalven”), s. 23. ”Du gjorde ditt öga till den glob / som bevakar världen” (ur ”Fis-
ken”), s. 49. ”En katt ur världen / ser på en människa ur världen” (ur ”Den romerska katten”), s. 59.  

265 Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik, s. 123. Staffan Bergsten redogör för den rimmade stro-
fens historia i Sverige under olika epoker i Den svenska poesins historia. Bergsten konstaterar: 
”Detta regelverk, rimmen som mallar som bestämmer diktens form, växte fram mycket långsamt 
och kodifierades för Sveriges del först ett gott stycke in på 1600-talet. [---] I själva verket finns det 
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användningsområde. Dagligen används och möter bilder i olika sammanhang. 
För att hopfogningarna av skilda ord skall kunna uppfattas rätt av mottagaren 
krävs att ersättningsorden eller kopiorna ligger nära de egna upplevelserna. Vi 
möter svårigheterna i samband med att Sjögren liknar havet vid en sugga. (16) 
Bilden av havet som en ”sugga” uppmärksammades vid tiden för publiceringen 
av Havet. Omskrivningen skulle visa att dikten förvandlar jämförelsen våg/sugga 
till en liknelse som strax utvecklas till en omfattande bild där suggan breder ut 
sig ”moderligt” (16) och där strömdragen diar henne. Längre fram i samlingen 
skall grisen återkomma som bild för havet, när sommarvågorna liknas vid snabb-
sprungna spädgrisar. 

 
Mer och mer tycker jag att sommarvågorna 
liknar små snabbsprungna spädgrisar 
de lyfter sina lätta trynen mot solen 
och springer under vinden 
de plöjer upp små fåror med klövarna 
de springer där, de bara springer och tröttnar aldrig.266  

 
Ibland händer det att läsare frågar mig, skriver Sjögren, 267 hur jag egentligen 
kunde kalla havet en sugga; de menar att det är en poesilös och i sammanhanget 
dessutom missvisande bild. Författaren förtydligar:  

 
”Sugga” är ett nyckelord i den inledande Havsstrofen. Det är ett 
av de verkligt låga orden i vulgärspråket. Som kvinnligt diskri-
mineringsord är det i klass med fitta och hora, funnes det i Sve-
rige klart uttalade kastgränser vore sugga liktydigt med paria.  
Vad är då en sugga i verkligheten. Det är ett av de intelligentare 
djuren, det är ett av de få djur som i tamt tillstånd håller rent runt 
sig, gör sig en sovplats och en särskild plats för avföring. Dess-
utom är det ju det djur som svarar för en stor del av världens 
köttproduktion: syltor, revbensspjäll, skinka, kotletter och 
mängder med annat, huvudet garneras till jul och är i blickfånget 
i skyltfönstren. Skor och väskor gjorda av svinhud är dessutom 
något som gott tål att bäras på konstvernissager och Operapre-
miärer. Ändå är det inte alls fint att vara ett svin, ännu mindre en 
sugga. Det var mycket därför ordet kändes så viktigt för mig.268  

 

                                                                                                                                   
mycket i det sena 1900-talets postmodernistiska lyrik som påminner om de medeltida visorna. Sett i 
detta vida tidsperspektiv utgör den traditionella, strikt regelbundna poesin en drygt 300-årig paren-
tes i vår litteraturs historia”, s. 22. Se även s. 261ff. och s. 275ff. 

266 Lennart Sjögren, Havet, s. 13. 
267Lennart Sjögren,  Men också denna skog, s. 174. Jfr. Anna Rydstedt som i dikten ”Ön” liknar 

Kalmarsunds vågor vid hundar, en poetisk bild som knappast upprörde när boken publicerades. 
Rydstedt skriver: ”Havet störtar sig emot mig. Många små spetshundar simmar rappt / fint hundsim 
i vågorna. Rad efter rad av de vitaste, finaste, mest ren- / tvättade, små spetshundar simmar i våg ef-
ter våg längs hela Kalmar- / sund”, Jag var ett barn (Stockholm: Bonniers, 1970), s. 10. 

268 Lennart Sjögren, Diktaren om sin dikt (Del 1), s. 109.  
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Synpunkten att suggan är en poesilös och missvisande bild kommenterar Sjö-
gren269: ”havet liknar verkligen vid många tillfällen en sugga. I sina långsamma 
dyningsrörelser och sin utbreddhet, och i detta att det ger liv och uppehåller så 
mycket liv är det ju en sugga.”270 Att bryta upp sådana fördomsfulla värderings-
normer är i själva verket ett av huvudsyftena i Sjögrens poesi.271 
    Bilden förskjuter ordens normalanvändning. Verserna ”De säger att det är ned-
låtande att kalla Havet en sugga / de förstår inte det utbredda / som livet växer ur, 
/ som sakta vältrar sig åt sidan” (18) förtätar sammanhanget mellan sugga – vält-
ra – och havet. Vad som livet de facto växer fram ur – den prosaiska situationen 
– förvandlas till ett poetiskt mysterium: en primitiv mytologi. 
    Charles Sorel skämtar med poesins användande av bildspråk.272 Poeternas be-
skrivningar av den älskade med vita pärltänder, strålande solögon, röda rosen-
kinder och andra bleknande metaforer parodierades redan på 1600-talet. ”När lä-
saren eller åhöraren överger den primära betydelsenivån för att i stället söka efter 
konnotativa samband mellan subjekt och attribut, söker han egentligen en ny 
kontext, inom vilken de kan förenas”, skriver Rikard Schönström.273 Omständig-
heterna överensstämmer väl med Sjögrens nyskapande bildspråk, metaforerna i 
till exempel samlingen Havet där vågorna liknas vid spädgrisar. ”Vad som är 
semantiskt och logiskt absurt på denotationsplanet är således fullt rimligt på 
konnotationernas nivå. Det absurda uttrycket kan räddas om vi förflyttar oss från 
den ena nivån till den andra”274: 

     
        Denotationsplan:   ”en utbredd moderlig sugga är det (havet)” = absurt! 
                       �                                        � 
        konnotationsplan:              ”havet ger liv / (och död)”  
 
Om metaforen är en verksam stilfigur i Sjögrens samling Havet, reduceras bild-
språket till fördel för symbolerna i samlingen Fågeljägarna. Symbolen är till ex-
empel, enligt Ricœur, visserligen semantisk till sin natur som metaforen och 
tecknet, men den inte blott pekar utöver sig själv, den smälter samman beteck-
nande och betecknat i stället för att bara ersätta en betydelse med en annan. Me-
taforen är inte endast en bildlig omskrivning som förklarar en sak med andra ord 

––––––––– 
269 Överhuvudtaget är det påfallande hur ofta Sjögren återkommer till vad som vanligtvis betraktas 

som poesilösa djur i lyriken. Ett slags omvänd heraldik träder fram. De i lyriska sammanhang 
mindre frekvent återkommande djurarterna i Sjögrens poesi, går vägen via Harry Martinson till en 
av dennes poetiska inspiratörer, nämligen Rabbe Enckell. ”Från och med den andra samlingen, 
Flöjtblåsarlycka (Helsingfors: Schildt, 1925) bildar dikterna en pastoralsymfoni med djurmotiv. 
Martinson lärde sig mycket av dem. Enckell skriver: ”Jag är en överkultiverad / mus. / Tag mig i 
handflatan, / känn, / hur jag genomryses / av nervreaktioner”.  Clas Zilliacus skriver: ”Enckells bio-
grafi kan förklara varför djuren mestadels är minimala, gråsuggor och gräshoppor, möss och my-
ror”, Den svenska litteraturen. V. Modernister och arbetardiktare, red. Lars Lönnroth och Sven 
Delblanc (Stockholm: Bonniers, 1989), s. 169.  Jfr. Kjell Espmarks avhandling Harry Martinson 
erövrar sitt språk (Stockholm: Bonniers, 1970). 

270 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 174. 
271 Se Anna Birgitta Rooth, ”Bilden och dess relation till gruppen och miljön”, Folklig diktning. Form 

och teknik (Lund: Almqvist & Wiksell, 1965), s. 162ff. 
272 Charles Sorel, Le berger extravagant, 1627. Se Rikard Schönström, s. 37.  
273 Ibid., s. 36. 
274 Ibid. 
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– den är ett nytt sätt att förstå oss själva och världen. Den upprepar inte bara vad 
vi vet på förhand, utan pekar på nya möjligheter.275 Schönström skriver med en 
referens till Ricœur: 

 
Vetenskapsmannen är väl medveten om att han utför en tolkning 
av verkligheten när han begagnar sig av modellen, han är med-
veten om att verkligheten ändrar karaktär i den mån han föränd-
rar sin modell, sitt ”språk” om den. [---] :med hänsyn till verk-
ligheten är metaforen för det poetiska språket vad modellen är 
för det vetenskapliga språket (Ricœur)276 

 
Bildspråket expanderar och bilderna avlöser varandra i Sjögrens dikter som ha-
vet växer fram i våg efter våg. Bilderna och språket likt vattnets rörelser, dess 
väsen, laddar dikten med en betydelse som inte låter sig översättas, endast tolkas. 
En sak står klar och det är att under tiden för transformationen av scenen såsom 
en iakttagelse, eller en prosaberättelse, till lyrik har genom förtätningarna och 
förvandlingarna en ny mening skapats. Redan en enkel trop som synonymen
medför att innehållet i ett ord eller i en fras mer eller mindre ändrar karaktär. 
Sjögren använder poetiska bilder och med dessa stilfigurer ökar scenens kom-
plexitet, något som under ett studium av författarens bruk av olika troper blir 
tydligt. Att överge ett traditionellt betraktelsesätt och sätta den välkända verklig-
heten på spel innebär risker men kan i utbyte innebära att inte tidigare samman-
hang åskådliggörs. 
    Etymologiskt sett implicerar ordet ”metafor” en rörelse (fora) som tillika är en 
förändring (meta). Det metaforiska uttrycket kan med andra ord beskrivas som 
en semantisk rörelse från en betydelse till en annan, något som Philip Wheel-
wright tar fasta på, men han urskiljer samtidigt två distinkta rörelser, epifor och 
diafor.277 Ordet ”epifor” förekommer ursprungligen hos Aristoteles. Schönström 
förtydligar:  

 
Enligt honom innebär metaforen alltid en överflyttning, epifora, 
av ett ord från ett objekt till ett annat. Aristoteles’ metaforteori 
centreras således kring det enskilda ordet, som kan användas an-
tingen i bokstavlig eller i överförd bemärkelse. I överförd eller 
bildlig betydelse betecknar ordet inte längre det föremål med 
vilket det vanligtvis förknippas, det tas i stället i anspråk för att 
karaktärisera något annat. Som regel får ett välbekant ord be-
teckna något okänt och främmande; på samma sätt kan ett väl-

––––––––– 
275 ”Från hermeneutik till etik”, Från text till handling, red. Peter Kemp och Bengt Kristensson 

(Stockholm/Lund: Symposion, 1988), s. 22. Författarna jämför Paul Ricœurs teorier med Hans-
Georg Gadamers: ”Den levande metaforen är ett fascinerande försök att hålla språket och kunska-
pen öppna för nya insikter genom dikt och konst. Denna förvissning, att språkets och fantasins före-
ställningar kan öka människans förståelse av sina livsvillkor och möjligheter, ligger här i linje med 
Gadamers hermeneutik såsom den redovisas i Sanning och Metod , 1960 (svensk översättning 
1997) som är en teori om tolkningen av varat (världen) genom den språkligt förmedlande traditio-
nen”, ibid. 

276 Rikard Schönström, s. 45. 
277 Ibid., s. 31. 
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känt föremål stå för ett ovanligt, det konkreta karaktärisera det 
abstrakta, delen säga någonting om helheten osv. Det är i samtli-
ga fall fråga om en rörelse från det kända till det okända. Häri 
ligger orsaken till att Aristoteles tillmäter metaforen en så stor 
betydelse. Metaforen är för honom ett heuristiskt instrument, och 
följaktligen ett oumbärligt redskap för den som vill utforska 
verkligheten.278  

 
Sjögrens användning av metaforerna för att steg för steg göra upptäckter är påfal-
lande. En läsning av Olle Holmbergs betraktelse över metaforernas väsen är väg-
ledande:  

 
Liksom man kan återfinna det för ett träd karakteristiska inte 
bara i stam och grenar, utan även i varje bladflik, och liksom 
man i ett förnämt hus finner vapnet anbragt icke endast utanför 
porten, utan också på dessertskedar och brevpapper, så kan man 
studera det för poesien utmärkande inte bara i dess byggnad i 
stort, utan också i dess minsta delar. Poesiens minsta delar äro 
metaforerna. De äro delar av poesien, men också själva poemer i 
smått med de för sådana typiska dragen.279 

 
Suggan som bild för havet ger exempel. Suggan, grisen, havet, livsanrättningen, 
människans och allt levandes villkor – delen spelar mot helheten – och valet av 
suggan som metafor motsvarar till exempel dessertskeden i Holmbergs betraktel-
se. Enskildheten och helheten står i förbund med varandra, den utvalda metafo-
ren och dikten korresponderar. Detta innebär att diktverket i sin helhet speglar 
författarens livsuppfattning. Lennart Sjögrens livsförståelse manifesterad i en 
metafor: havet är en sugga!280 En sådan variant av metaforen benämns synekdo-
ke: delen för helheten.281 Ordet ”sugga” kan på sikt komma att stå självständigt, i 

––––––––– 
278 Ibid., s. 31f. 
279 Olle Holmberg, Inbillningens värld, del II: 1 (Stockholm: Bonniers, 1929), s. 182.  Jfr. Tom Hed-

lund, ”Sjögren utmanar vaneseendet”, SvD 31.7 2006. 
280 Ricœur citerar Monroe Beardsley i Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, 

som i Aesthetics skriver:”For a metaphor is a miniature poem”, s. 144. Ricœur utvecklar påståen-
det:”Hence the relation between the literal meaning and the figurative meaning in a metaphor is like 
an abridged version within a single sentence of the complex interplay of significations tha charac-
terize the literary work as a whole”, s. 46. Jfr. Göran Palms dikt ”Megafonen i poesiparken” där 
ironiskt den blivande poeten uppmanas att hitta ”en metaphor att dölja tanken i”, Hundens besök, s. 
57. I Sjögrens metafor sker det omvända; tanken förtydligas. 

281 Lars Elleström utreder och problematiserar metaforens olika varianter, de fyra bildspråkstyperna, 
bland annat definitionerna av och användningsområden för metonymi och synekdoke i Lyrikanalys. 
En introduktion (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 82 och 89.  Peter Hallberg visar att gränserna 
mellan metafor, metonymi och synekdoke kan vara suddiga och distinktionerna svåra att upprätt-
hålla: ”Om en yngling på grund av sin smala figur, långa ben och spretande gång får heta Storken, 
är det en klar bild, en metafor grundad på likhet. Om en annan med påfallande skäggväxt kallas 
Skägget, är det ett lika klart fall av metonymi, närmare bestämt av pars pro toto (synekdoke; min 
anm.): skägget är hans faktiska attribut”, Diktens bildspråk (1982), s. 11. Jfr. Lars Elleström:”A 
metonymy is based on closeness – not identity. A metaphor is based on similarity – not identity. If 
not taken literally, the notion of ‘depth of thought’ might be interpreted as both a metaphor and a 
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alla fall teoretiskt sett. En trestegsmodell förtydligar: havet behöver inte oss (13) 
– en utbredd moderlig sugga är det med alla ungarna runt sig (16) – ”De säger att 
det är nedlåtande att kalla Havet en sugga / de förstår inte det utbredda / som li-
vet växer ur” (18). ”Sugga” utgör en del av helheten. Begreppet och innebörden 
av ”sugga” föder associationer kring livet, döden och vattnet, något Sjögren inte 
är omedveten om. I valet av bild, och därmed konnotationer, finns en tanke som 
talar om syftet med dikten och diktsamlingen i sin helhet. I liknande ordalag be-
skriver Göran Printz-Påhlson flera av Francis Ponges texter. Printz-Påhlson kon-
kluderar: ”Det beskrivna föremålet i en text av Ponge kan, tror jag, på ett eller 
annat sätt alltid betraktas som en metafor för dikten, dikten som en metafor för 
kunskapen.”282 I enlighet med Ponge, och Printz-Påhlsons interpretation av för-
fattarskapet, är det inte sanningen som Sjögren söker utan förhållandet till våra 
sanningar.283 
 
4. 
 
I ”Havet som på nytt reser sig” personifieras efterhand sinnesorganet och övergår 
till att bli en allegori. När ögat ”samlar vår svett” (65), ”samlar våra trosbekän-
nelser” (66), och ”samlar våra bokföringsnummer”(68) är det Döden som be-
skrivs. En allegori kräver en allegorisk läsning. Klarar läsaren inte att avtäcka de 
två nivåerna kommer figuren inte att fungera som det är tänkt. Den som uppfattar 
versen som att ett öga samlar människans svettdroppar får uppenbara svårigheter 
med tolkningen. Sjögrens arbete med att utveckla konsten att konstruera och att 
använda metaforen som verksam stilfigur är långtgående: 

 
Havet som på nytt reser sig  
det reser sig upp ur sitt vatten 
och samlar sig till en stam inne i oss.  
Det bygger en pelare över sig själv 
och skjuter med full fart uppåt 
splittrar sig sen 
och bygger genom fallet in sig i en regnbåge 
det faller ut i oss – det gör oss annorlunda än förut (8) 

 
Inte endast den mäktiga inledningen utan poemet i sin helhet är en programdikt. 
Ögat är inte oskyldigt i sammanhanget. Sjögren kommenterar ögats vandringar 
och därmed dess förmåga att skapa fysiska och imaginära världar: 
 

Att ”vandra” genom livet, att gå dit öga och övriga sinnen leder. 
Vägra lojaliteter som riskerar att bli dogmatiska system. Att tro 

                                                                                                                                   
metonymy. Because one does not know how a deep thought ‘really’ looks, it is difficult to say 
whether the verbal representation of it is ‘close’ or ‘similar’, ‘associative’ or ‘formal’”, Divine 
Madness (Lewisburg: Bucknell University Press, 2002), s. 187. 

282 Göran Printz-Påhlson, Solen i spegeln, s. 34. 
283 Se ibid., s. 35. 
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på den individuella friheten – och att lika skarpt inse att den ock-
så är ett nät som hindrar rörelsen.284 

 
Havets öga är en ”pupill som ser tvärs igenom oss”285, skriver Sjögren i Havet. 
Ögat spelar även en avgörande roll i dikten ”Den romerska katten”.286 Författa-
ren har kommit till Colosseum, han strövar omkring bland ruinerna på Forum 
Romanum. Säkert finns det människor i hans närhet, men det är en av stadens tu-
sentals vildkatter som får poetens uppmärksamhet. Ögonen etablerar kontakt: 

 
En katt ur världen  

 ser på en människa ur världen 
 deras ögon möter varandra. 
 En katt med rinnande ögon ser på mig 

nära döden 
 har den en människas tunga. 
 
 En katt på Colosseum 
 i stenens, i solens hetaste mitt.287 
 
Bilden av katten väcker anstöt. Till stor del är det ögonen, djurets blick, i mötet 
med människans ögon (blick) som åstadkommer att obarmhärtiga sanningar 
kommer för nära inpå under semesterresan på ett liknande sätt som sker när ha-
vet en vårdag omtalas som en sugga.  
    Martin Buber skriver beträffande djurets ögon: ”Djurets ögon har förmågan att 
tala ett väsentligt språk”.288  

 
Självständigt – och starkast när blicken helt vilar i sig själv –
uttalar de, utan att behöva använda sig av ljud och åtbörder, li-
vets hemlighet i dess naturgivna instängdhet, i dess bävan inför 
tillblivelsen.289 

 
Inte sällan återkommer Sjögren till samtalen mellan en människa och ett djur. I 
prosatexten ”Skeppsråttan” råder det slags förhållande som Buber kallar en Jag-
Det-relation. Människan ser, drar slutsatser och bestämmer villkoren för de bå-
das liv, i alla fall den närmaste tiden. Han skriver: 

––––––––– 
284 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 172. 
285 Lennart Sjögren, Havet, s. 51. I ett samtal med Matts Rying uttalar Lennart Sjögren: ”Vi iakttar 

naturen, men om man kommer riktigt nära inpå den upplever man lätt hela tillvaron som något 
mycket gåtfullt. Som mänskor lever vi ju inneslutna i den väldiga naturkroppen, är en del av den. 
På så sätt kan man i symbolisk mening säga att naturen faktiskt också iakttar oss”, Matts Rying, 
Tungomål, s. 161. Jfr. Lennart Sjögrens dikt ”Ögat” i vilken ögat sägs iaktta ”Bilder mellan det 
sedda och det bara genom hörsägner / det ur den egna levnaden och allegorierna”, Människans fot, 
s. 7. 

286 Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 57ff. 
287 Ibid., s. 59. 
288 Martin Buber, Jag och Du, översättning Margit och Curt Norell (Ludvika: Dualis, 2001), s. 127. 
289 Ibid. 
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Som fiender iakttar vi varann, och som fiender kan vi ett  
ögonblick förstå varann. Du finns där. Jag ser dig. Ja, nu  
ser jag dig tydligt. Du växer framför mig, du går in i min  
hjärna. Jag vet att driver jag dig inte därifrån kommer du  
att bli min undergång. [---] Vad angår dig mina tankar?  
Vad angår de mig själv? Till sist måste vi helt tomma utan  
någon förklädnad möta varann. Du ser på mig ännu. Du  
släpper mig inte. [---] Vari består då ditt brott? Att du lät  
födelsen komma dig så nära att du blev till. Jag vill inte dö  
för att du skall få leva.”290 

 
Indirekt påverkar råttan människans liv och livsrum mer än vad individen uppfat-
tar. Men ”dialogen” människa och djur utspelas på den förres villkor. Med katten 
i dikten ”Den romerska katten” förhåller det sig delvis annorlunda. Djuret äger 
inte en människas tunga men tilldelas ord. Författarens ärende gäller att belysa 
människans väsen och allt levandes villkor ur ett biologiskt perspektiv291. För att 
bättre förstå aspekterna av detta naturens spel krävs något utöver att människan 
dikterar villkoren. Dikten justerar förhållandet människa och djur så att en Jag-
Du-relation kan urskiljas i dialogen: 

 
Inte om ondskans eller godhetens yttersta bopålar 
vill jag tala med dig 
men om lusten 
om livet och ätandets åtrå 
och det som inte är lustens 
och ätandets liv 

 
inte om den helighet som ibland tilldelas dig 
men det oheliga 
som står över det heliga292   

 
Att berätta om ”magerhet”, ”rinnande ögon” och djurets ”rinnande tarm” bryter 
med den gängse bilden av katten som sällskapsdjur.293 Katten förvandlas inte till 
en människa men framställs som förmänskligad:  

 
Katt 
om det är var eller tårar 
som rinner ur dina ögon 
om det är världens sorg 
eller det vanligt inflammatoriska 
kanske ändå ett barn 

––––––––– 
290 Lennart Sjögren, ”Skeppsråttan”, Författarnas djurbok, red. Staffan Söderblom (Stockholm: För-

fattarförlaget, 1981) s. 246. 
291 Den naturalistiska kontexten utesluter inte ontologiska analyser av Varat (olika aspekter av Varat). 

Behovet av avgränsningar gör att detta moment utgår. 
292Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 60. 
293 Ibid.  
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kan våga sig fram till dig och torka 
kanske att du utan misstänksamhet 
mottar en sådan hand.294   

 
Läsaren av dikten ställs fortfarande inför ett Det, för att tala med Martin Buber. 
Kontexten kräver emellertid att översättas från mötet människa – djur/ting (sub-
jekt-objekt) till ett möte med en katt vars blick (ansikte) kräver människans re-
spekt i den bemärkelsen att relationen kan liknas vid en Jag-Du-relation (subjekt-
subjekt).295  
    Mot en fond av historiska rester, ruiner, väggar och utspridda stenar en som-
mardag placeras katten som tingens röst. Djuret framkallar människans historia 
för den enskilde men också kollektivets: ”Räck mig din klo så blir den min hand 
/ och vi kan gå tillsammans bort”.296 Och vidare läser vi: ”Katt giv oss mod att 
leva / giv oss ändå av det modet”.297 Variationer i enskildheter är dock av under-
ordnad betydelse inför tillvarons realiteter såsom biologiska villkor eller histori-
ens grymheter. Katten och diktens jag ser på varandra: ”Katt du ser mig / jag ser 
dig”298 och de blir varandra: ”Du föder så som vi föder / du dör så som vi dör”.299 
    I det faktum att läsaren är en individ i mänskligheten ingår hon eller han i 
samtalet som utspelas. Objektet katten blir subjektet människan. Eller mer exakt 
uttryckt: blir som subjektet människan. Dikten som föds är resultatet av dem som 
ingår i samtalet. Poesin möjliggör detta ”mellan”, dialogen mellan två jämbördi-
ga parter. Bilden av scenen som dikten målar upp transformeras av ögonen till 
ord. Katten talar när poeten beskriver djurets sista tid: 
 

Och när du till sist går bortåt 
och du släpar en rinnande sträng efter dig 
hur liknar du då inte en människa 
med dina skeva ben.300 

 
I dikten ”Den romerska katten” är anstöten driven till sin spets. Katten framställs 
som en metafor: bilden av allt levandes förgänglighet placeras på en historisk 

––––––––– 
294 Ibid., s. 64. 
295 Jfr. inledningskapitlet i Martin Bubers Jag och Du, s. 7ff. Det kan ligga nära till hands att dra pa-

ralleller mellan Sjögrens samtal med katten och Edith Södergrans intima förhållande till naturen. 
Jan Häll skriver i Vägen till landet som icke är (Stockholm: Atlantis, 2006): ”En nästan animistisk 
livskänsla möter i hennes ständiga personifikationer av naturfenomenen, lekfulla i tonen men ändå 
grundade i en konkret och spontan verklighetsupplevelse”, s. 40. Häll refererar till Gunnar Tide-
ström som i sin bok Edith Södergran (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1991) som i sin tur 
hänvisar till ett brev i vilket Hagar Olssons redogör för det första mötet med Edith Södergran 
(1919). Bl.a. noterar hon: ”Då hon talade med sin älskade katt, så talade hon inte med en katt, utan 
med sin jämlike, med en personlighet, med ett mytiskt väsen, som hette Nonno, och vars originella 
fantasiliv tjusade henne”, Häll, s. 40. Tideström, s. 177. Sjögrens samtal med katten skiljer sig radi-
kalt från Södergrans. Någon intimitet eller eftertraktad naturkänsla är det inte fråga om i den sjö-
grenska diskursen.   

296 Lennart Sjögren, Deras ögon (1994), s. 69. 
297 Ibid., s. 70. 
298 Ibid., s. 60. 
299 Ibid., s. 70. 
300 Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 71.  
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scen i solljuset en sommardag. Däremot är uttrycket ”den romerska katten” ingen 
metafor till skillnad från uttrycket ”sugga” när det beskriver havet. Det visar sig 
att Sjögrens uppgörelse med vanetänkande och schabloner skulle drivas än läng-
re i kommande dikter vid en jämförelse med de många sensationella metaforerna 
i samlingen Havet. Att lägga märke till är att denna långt gående anstöt inte 
framställs i nya bilder eller omskrivningar. I själva verket är det ögonkontakten 
mellan djuret och diktens jag som påminner läsaren om lidande, förgängelse och 
död. Tom Hedlund kommenterar diktsviten: 

 
Den romerska katten blir själv en mytisk figur och en spegel för 
det innerst mänskliga. Själva illusionslösheten föder visioner av 
drömsk saklighet där gränser ständigt raseras, ett slags levandets 
gåtfulla myller som ryms i – och innefattar – det mänskliga.301 

 
Huvudsakligen har rädslan sin rot i insikten om biologiska realiteter. Ett äta eller 
ätas-motiv tydliggörs, även sexualdriften framställs som drift avklädd all roman-
tik: 
  

Klo  
Gap 
Kön302 

 
Tre ord sammanfattar naturalismen såsom teorin kunde gestaltas i romaner under 
1800-talets slut. Men dikten stannar inte vid beskrivningar av tillvarons grund-
villkor i termer av drifter utan vill nå djupare. Diktens jag konstaterar uppford-
rande: 
 

Vi måste ner i grunden 
där endast detta gäller. 

 
Vi måste än längre ner 
där detta inte gäller.303 

 
Pär Lagerkvist för anteckningar (1929) som berör skapandets problem att nå 
bakom och under ytan av ”falskhet”, en diskussion som också i stort illustrerar 
Lennart Sjögrens arbete med att genomskåda språkets gestaltningar av tillvaron: 

 
Man måste tränga djupare, inunder denna falskhet för att nå 
grunden till tro på människan. De flesta, skeptiker, ser inte läng-
re än till denna skrämmande yta och dömer därför blott efter 
den. Förstår ej att så måste människan mer eller mindre bli – det 
är livets lag. Det följer av liv. Men under detta döljer sig själva 
människan vilket är något ganska annat, är av en materia och av 
lagar som vi ej känner. Blott genom att förstå den ständiga 

––––––––– 
301 Tom Hedlund, ”Sjögren utmanar vaneseendet”, SvD  31.7 2006. 
302 Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 65. 
303 Ibid. 
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falskheten på detta sätt och förstå att den på ett gudomligt vis är 
skapande, kan man nå till den verkliga tron på människan. Ej 
genom att förneka falskheten, ej heller genom att blott se den, 
stanna vid den. – I själva verket är falskhetens problem grund-
problemet beträffande människan och livet. Det är just detta man 
måste tränga till botten med för att kunna förstå. Och om man 
fattade dessa ting rätt, skulle man kanske skönja någonting stort 
och underbart – bortom. Kanske är det av vagt svävande hopp 
om detta jag drivits in mot dessa tankar. Och kanske skall en 
gång denna bitterhet som varit begynnelsen, sluta med bejakelse, 
tro. – Grunden bara djupare ner?304 

 
Till dessa djup når inte bildspråket i samlingen Havet. Någon stipulerad botten i 
tillvaron nås inte heller i den här uppmärksammade sviten, ”Den romerska kat-
ten”. Först när ett, låt vara hypotetiskt, uppåtstigande till ljuset och den nya da-
gen möjliggörs i dikten har botten nåtts. Vid denna gräns ställs läsningen av sam-
lingen Fågeljägarna med de drunknade männen i dikten. Till en sådan asymmet-
risk beskrivning av tillvaron har Sjögrens diktning ännu inte tagit steget, inte i 
Havet, inte heller i Deras ögon. Fortfarande råder en kunskap om den/det andra 
som begränsar samma kunskap till subjektets förutfattade mening om objektet. 
Flyttfåglarna skall dö, grisar likaså när de återgått från den sjögrenska exilen i 
metaforen för alstrandet av liv och katten kommer att avlida precis som diktens 
jag. En symmetrisk spegling av tillvaron sker på människans villkor och hennes 
kunskaper om tillvaron, ”Skapandets falskhet”, som Lagerkvist beskriver denna 
brist. Men det är samma insikter, när kunskapen kompletteras med visdom som 
vidgar individens vyer. I versraderna ”Vi måste än längre ner / där detta inte 
gäller”, förespeglas en annorlunda gestaltning av livet och döden. I Fågeljägarna 
hörs rösterna av de drunknade från dödsriket. I Havet, eller allmänt i Sjögrens ti-
digare lyrik, berättas aldrig om döden ur detta efter-livet-tillstånd. För en sådan 
(poetisk) undersökning behöver bildspråket vila i och genomlysas av djupgående 
samhörighet och ömsesidighet mellan diktaren och läsaren. Ett sådant kontrakt 
har vid tiden för samlingarna Havet och Deras ögon inte upprättats. Marken till 
mytens och mytologiernas världar anträds i de tidiga dikterna för att intas i sam-
lingen Fågeljägarna.  
 
5. 
 
Sjögren må skriva ett slags naturlyrik i rustika miljöer och lantliga sammanhang, 
men hans diktion är något annat. Naturen framställs utan förskönande omskriv-
ningar. Ofta återkommer författaren till beskrivningar av livet som något brutalt. 
Hans uppgift, om ett så stort ord föresvävar honom, är att upplysa sekulariserade 
och urbaniserade människor om realiteter. Metoden i denna strävan utgörs till 
stora delar av det djärva bildspråket, något som skapar både väg och hinder: väg 
när vanetänkandet avslöjas och dialogen föder nya insikter, hinder då samtalet 
avstannar på grund av att den krassa verklighetsskildringen provocerar. När mot-

––––––––– 
304 Pär Lagerkvist, Antecknat (Stockholm: Bonniers, 1977), s. 69. 
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ståndet inför bildspråket övervinns öppnas för en fortsatt dialog mellan dikt och 
läsare. 
    Monroe C. Beardsley definierar fyra metaforteorier i Aesthetics.305 En av te-
orierna benämns ”Controversion Theory”: 

 
A metaphor is a significant attribution that is either  
indirectly self-contradictory or obviously false in its context,  
and in which the modifier connotes characteristics that can  
be attributed, truly or falsely, to the subject.306 

 
”The Controversion Theory” (metaforen som provokation) förklarar en av meta-
forens mest märkliga och betydelsefulla egenskaper, nämligen dess förmåga att 
skapa nya betydelsebärande sammanhang. Beardsley skriver: 
 

Sometimes we have an idea and search for a metaphor to mean it 
– though even in this case we don’t know fully what we shall 
decide to mean until we find the metaphor. But sometimes we 
invent, or hit upon, a metaphor and find that it gives us a new 
idea.307  

 
Anledningen till detta är, fortsätter Beardsley, att ett ords konnotationer aldrig till 
fullo är kända, eller ens möjliga att känna till på förhand, varför det inte sällan 
sker att vi upptäcker nya konnotationer när ordet modifieras genom metaforen 
och vad dess attribut framkallar. Det är inte metaforen som skapar konnotatio-
nerna, skriver Beardsley, men de får dem att leva.308  
    Anstöten valet av sugga som bild för havet rönte bland vissa hade säkert däm-
pats och av samma anledning även uppmärksamheten dikten krävde, om författa-
ren valt en metafor som gått att förbinda med det som benämns. Traditionen är 
full av exempel på uttryck som gestaltar havet i bilder. När Sjögren valde att lik-
na havet vid ett djur var detta inte något nyskapande i sig. Kenningen, en poetisk 
stilfigur under vikingatiden, sökte inte sällan förlagor till omskrivningarna i 
djurvärlden, och Harry Martinson såg i daggmasken en odlare under gräset.309 
Det var konstellationen i Sjögrens dikt som verkade utmanande. Traditionellt 

––––––––– 
305 M. C. Beardsley, Aesthetics. Problems in the Philosophy of Criticism, s. 134ff. 
306 Ibid., s. 142. 
307 Ibid., s. 143. 
308 Ibid. 
309 Kenning är en poetisk omskrivning, ofta brukad i den fornnordiska litteraturen. Vikingatidens ABC 

(Stockholm: Statens historiska museum, 1981), s. 140 och s. 50. Jfr. Peter Hallberg som redogör för 
bruket av djur och djurnamn i skaldediktningen. Diktens bildspråk (Stockholm: Esselte Studium, 
1982), s. 142–153 (s. 147.) Harry Martinson: ”Vem vördar daggmasken, / odlaren djupt under grä-
sen i jordens mull”, Passad, s. 83. Jfr. Peter Hallberg som redogör för bruket av djur och djurnamn 
i Bibeln: ”Masken är en bild för vanmakt och förnedring: ’Men jag är en mask och icke en männi-
ska, till smälek bland män, föraktad av folket’ (Ps. 22:7)”, Diktens bildspråk, s. 92ff. En tidig blas-
femisk framställning där grisen ingår utgörs av Hieronymus Boschs (c: a 1450–1516) målning 
Lustgården i vilken en detalj visar fram en sugga i nunnedok. Målningen torde inte vara obekant för 
Sjögren. Se Anna Birgitta Rooth, Från lögnsaga till paradis (Stockholm: Acta Universitatis Upsa-
liensis, 1983), s. 68.   
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hade havet framställts i lyriska sammanhang som mäktigt, till och med majestä-
tiskt långt ifrån epitet förknippade med en gris.  
    Att orden appliceras på ständigt nya sätt, görs vaga eller mångtydiga, till och 
med provocerar läsaren, att de avlockas symboliska värden och således i en kon-
ventionell mening inte är att lita på – detta är poesins förutsättning – men om lä-
saren accepterar villkoren och deltar i språkspelet, uppstår en distansering gent-
emot vanetänkande och konventioner. Det är vid denna gräns nya verkligheter 
upptäcks. ”I litteraturen föds nya betydelser ur de gamla; ur de invanda föreställ-
ningsmönstren skapar litteraturen nya sätt att betrakta verkligheten.”310 Liksom 
metaforen genom sin orimlighet utgör en protest mot den välkända verkligheten, 
undandrar sig det litterära verket den värld vi lever i för att låta oss se den i ett 
annat ljus. Rörelsen bort från verkligheten är paradoxalt nog en rörelse mot den, 
men när vi möter den andra gången är den sig inte lik, den är förändrad och född 
på nytt, skriver Schönström med hänvisning till Ricœur.311 Ricœur tvekar inte att 
låta studiet av metaforen glida över i en mer generell teori om symbolen, arkety-
pen och myten. ”Metaforen blir för honom ett hermeneutiskt problem”.312  

 
Vi kan ur detta dra slutsatsen att det inte är korrekt att  
frånkänna litteraturen varje förbindelse med verkligheten.  
Precis som metaforen har det litterära verkets referens,  
men ingen deskriptiv sådan, utan en konnotativ. Man  
skulle t.o.m. kunna påstå att det litterära verket refererar  
till verkligheten först när det bryter mot språkets deskriptiva  
karaktär. Det är inte verkligheten, och är det ändå – fast på  
en djupare och mer innebördsmättad nivå. Dess referens  
är splittrad eller ambivalent.313 

 
6. 
 
Fler metaforer i samlingen Havet än de sensationella och spektakulära skall 
uppmärksammas. Sjögren vill säga något om människans villkor, och för att 
förmedla sin poetiska tanke använder han havet som bild. Människan äger djup 
som är svåra att loda. Men i denna tematik bryts helheten ner och olika bilder 
speglar världen som omger individen. Att poetiska bilder inte begränsas till visu-
ella intryck är uppenbart, också hörselintryck, rena taktila intryck, smak och lukt 
kan bidra med material till metaforerna. Havet blir symbolbärande för männi-
skors drömmar och tankar: en symbol för kretsloppet, för födelse och död. Men 
det finns också gott om stora sammanfattande bilder i Havet: krigets hav, vinter-
havet, den jagande dyningen, demokratins hav – allt är sidor av Havet, det hav 
som ”sitter vid sitt middagsbord / spelar med oceaner och utväxlar människo-
liv”.314  

––––––––– 
310 Rikard Schönström, s. 33. 
311 Ibid., s. 44. 
312 Ibid., s. 40. 
313 Ibid., s. 44. 
314 Lennart Sjögren, Havet, s. 12. 
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Till Sjögrens dikter, där havet agerar subjekt, kan parallellen med  J. O. Wallins 
Dödens engel dras (se kap. 3). Som subjekt står de båda agenterna utan möjlighet 
att påverka skeendena, låt vara att havet uppträder i en areligiös kontext vad be-
träffar tilltro till dogmer och fromhetstraditioner, förhoppningar som ängeln re-
presenterar. Födelse- och dödsguden �iva inom hinduismen vars skakningar är 
att uppfatta som ett membran som registrerar rörelserna i kosmos kan också 
komma i åtanke.315 I suggestiva bilder registrerar Sjögren dyningarnas opersonli-
ga rörelser, hur de i samma stund som livet släcks återuppstår i ny gestalt: 

 
Dyningen som kommer långt bortifrån 
där vågorna har sin mötesplats 
innan de beger sig ut på vandringen mot stränderna 
den har genomgått sitt liv 
den har lyst sig inifrån 
och nått den punkt då dess krön är dess död. 

 
Den brister nu högst uppe på sitt berg. 

 
Tusen fåglar låter den löpa på sin rygg 
de jagar varann i glädjeyrsel 
så stannar de. Mindre än en sekund 
slår de ut med stjärtarna. Höjer näbbarna. De gal 
De spränger sig själva i sitt skratt. 

 
I den stunden uppstår på dess topp en hel stad 
ett liv spolas där ut 
över torgen, genom gatuhörnen 
i de stora vattenskogarna 
där granarna bryts ner av sin egen tyngd 
och i fallet sprider ett moln av nya skogar. 

 
Den byter ständigt namn 
ingen frågar den till råds om vem den är. 
Jo vinden! men vinden är dess hjärta.316 

 
Dikten framlyfter och förtydligar tre typiska kännetecken för dikterna i Havet. 
En utvecklingsprocess i författandet låter sig studeras. Ruelsen inför det animala 
– köttdiskarnas slaktade djur – som är uppenbar i Köttets hus-trilogin317 överges 
inte. Också i samlingen Havet indigneras författaren över människors hantering-
ar av djur och natur även om saluhallarna har övergivits. Men till dessa aspekter 
skall läggas en perspektivförskjutning i synen på naturen. Havet framställs som 
ett från människan skilt element. ”Den [dyningen] byter ständigt namn / ingen 

––––––––– 
315 �iva är känd som dansare, men dansen är ingen underhållning utan hänvisar till världens tillstånd. 

Hans dans är en kosmisk dans. Religionshistoria. Ritualer, mytologi, ikonograf, red. Tim Jensen, 
m.fl. (Nora: Nya Doxa, 1996), s. 367. 

316 Lennart Sjögren, Havet, s. 33ff. 
317 Lennart Sjögren: Dikter Ur Landet, Köttets hus och Människans fot. 



94

frågar den till råds om vem den är. / Jo vinden! men vinden är dess hjärta”. I den 
citerade versen öppnas för drömmarna och möjligheten att som individ ställa sig 
utanför naturens kretslopp. Mystiken i denna tredje fas är färgad av religionernas 
gåtor och pekar fram mot Sjögrens senare lyriska författarskap. Havet är sig likt 
genom tiden: det är poetens förhållningssätt som registreras i dikterna och detta 
varierar. Om fiskens gap som blev havets, skriver Sjögren: 

 
Så annorlunda är ert vetande 
att ni knappt kan se om jag är död eller levande, 
era ögon som flackar och drar ihop sig 
jag famnar hela världen 
jag blundar inte ens mot solen318 

 
Symboler och poetiska bilder är inte småbrukarens eller yrkesfiskarens. Sjögren 
har tagit sig rätten att klä den rustika miljön i en lyrisk språkdräkt: 

 
Står någon vid en insjö en sådan natt 
ser den två världar 
en står upprätt och den andra är vänd neråt 
båda är de inklädda i en väv av ljus gas. 
De röster som då hörs 
är som lätta slag av trä mot trä. 

 
Sådana nätter när våra kroppar och djurens kroppar 
är identiskt lika 
de rör sig lika tungt i sitt nattliga bad 
medan stränderna lutar sig över vikarna 
och med sina tysta fingrar för varann 
beskriver livets händelser. 

 
I de nätterna blir tankarna mycket tydliga 
man kan nästan ta på dem.319 
   

Gestaltningarna i bilder och symboler kan uppfattas som grova men skall inte 
förväxlas med jargong och förråande förenklingar som förekommer under hårt 
arbete. Bland annat liknas havet vid en slaktbänk: ”En slaktbänk är det / här förs 
liv ut / och liv förs fram”.320 De expressiva bilderna väcker anstöt men är strängt 
taget uttryck för ett subtilt tankearbete. ”Poeten betraktar och drar sina slutsat-
ser”, skriver Tom Hedlund, ”precis som Sjögrens förhållande till havet inte är 
fiskarens eller sjömannens, utan den uppmärksamt betraktande kustbons”.321  Li-
kafullt är det småbrukarens, poetens och mystikerns betraktelser som fångas någ-
ra ögonblick i dikten. Det är fullt rimligt att som läsare identifiera sig med det 

––––––––– 
318 Lennart Sjögren, Havet, s. 23. 
319 Ibid., s. 38f. 
320 Ibid., s. 43. 
321 Tom Hedlund, Den obönhörliga verkligheten, s. 31. 
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jag som är diktens. I en dikt i Havet redogörs för ett möte med en människa som 
”nästan aldrig sett havet”.322 Skildringen fortsätter anekdotliknande: 

 
Vi talade om havet 
hon visste mycket mer om det än jag. 
Hon var själv ett hav 
hon visade mig en kväll öarna inne i sitt jag.323 

 
Hedlund skriver: ”I Havet är det människan som individ i en social gemenskap 
snarare än människan som art i en biologisk gemenskap som står i centrum.”324 
När Sjögren brukar metaforerna, utgör dessa i sig synekdoker som i sina enskild-
heter representerar hela det litterära verket, vilket i sin tur äger förmågan att åter-
ge en värld – världsbild – för läsaren. Symbolen däremot, i diktens fall ”havet”, 
strävar mot det okända av annat slag, som också detta kan uppenbaras hos indi-
viden.  När det påstås att diktens jag äger kunskaper om havet vida överlägsna 
poetens, är det ett slags förförståelse, egenskaper hos symboler i lyriken under 
romantiken som kommer i dagen. Enligt romantikerna kunde människan nå kon-
takt med en andlig och outsäglig verklighet genom det sinnligas och konkretas 
förmedling.  
    Begreppet romantik är lika omöjligt att definiera som de flesta andra idéhisto-
riska strömningar, skriver Tore Frängsmyr, men samtidigt finner han en minsta 
gemensamma nämnare när han skriver att romantikerna ville hävda ”människans 
behov av känsla och fantasi, drömmar och poesi”.325  Blomman, klippan, havet, 
det gamla trädet, lät dem förstå att världen var av Gud.326 Att som individ själv 
vara ett hav med öar inom sig betyder inte i den sjögrenska diskursen att indivi-
den – såsom romantikens poeter spekulerade – äger en gnista av evigheten inom 
sig: Gud som i djupet av människan söker gemenskap med sig själv och sitt ur-
sprung.327 I kontrast till en sådan panteistisk uppfattning av tillvaron binds de 
synliga öarna samman av bottenformationerna under vattenytan i Sjögrens efter-
romantiska diktning. ”Öarna” i dikterna är av inomvärldsligt slag: allt levande 
förenas i ett grundvatten.  Också i denna kontext framkommer det att somliga vet 
mer att berätta om avgörande sammanhang än andra. Men där inte sällan tidigare 
bevekelsegrunder för gemenskap byggde på platonska föreställningar om med-
födda insikter hos människor, står grunden för gemenskap i Sjögrens dikter att 
tyda i en ekologisk kontext. Människan är ett bygge som aldrig tillräckligt kan 
utforskas, benämnas eller beskrivas. Hennes spår kan sökas överallt där liv finns, 
skriver Urban Andersson i en kommentar till Sjögrens lyrik, men blir hon därför 
lättare att se, att förstå? 

––––––––– 
322 Lennart Sjögren, Havet, s. 11. 
323 Ibid. 
324 Hedlund, s. 31. 
325 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria, del II (Stockholm: Natur och Kultur, 2002), s. 10. 
326 Tillvaron bildade ett kontinuerligt sammanhang, en sammanhängande kedja (ofta kallad ”the great 

chain of being”) eller en stege från den lägsta materien upp till det högsta Varat eller Gud. Ibid., s. 
12.  

327 Jfr. Den svenska litteraturen. Upplysning och romantik, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, 
(Stockholm: Bonniers, 1988), s. 199ff. 
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Att under en längre tid läsa Lennart Sjögren kan vara att se sitt 
eget ansikte utplånas, drag för drag. Det blir som på en Bruegel-
bild. Du är till slut en av de många som rör sig i myllret av va-
relser, utför sina dagliga sysslor, leker, äter vid det bord där alla 
andra äter. Du rör dig visserligen som av en egen och fri vilja.  
Men på avstånd syns bara den stora rörelsen, precis som man på 
håll inte ser varje enskilt löv röra sig i dess egen rytm i det väl-
diga trädets krona utan bara Trädets rörelser när vinden går i 
det.328 

 
Vissa symboler har av olika anledningar haft större betydelse än andra för män-
niskan, symboler som har stadfäst sig i hennes medvetande: arketyperna. Bland 
de mest framträdande återfinns flera centrala arketyper i Sjögrens diktning: vatt-
net spelar en framträdande roll men också spelet mellan liv och död. När diktens 
”hon” visar ”öarna inne i sitt jag” övergår gestaltningen i berättelsen om männi-
skan till myten och dess formspråk. Rikard Schönström resonerar om symbolens 
förhållande till myten. Han skriver:  
 

Utan att gå i detalj kan vi emellertid leka med tanken att den 
grundläggande narrativa strukturen, nämligen rörelsen från ett 
tillstånd till ett annat, hänför sig till symbolens och metaforens 
epiforiska struktur, dvs rörelsen från en betydelse till en annan. 
Under alla omständigheter bör det vara möjligt att studera myten 
som en narrativ symbol. Frågan blir då i vilken utsträckning vårt 
resonemang kring metaforen också säger någonting om mytens 
funktion. [---] Kan det rentav vara så att myten utgör en förut-
sättning för den korrekta bilden av verkligheten, det som vi tra-
ditionellt benämner mimesis?329  

 
Frågan följer med till nästa kapitel som skall behandla Fågeljägarna. 
 
7. 
 
Med nämnda exempel skall kretsen av dikter som underlag för analyserna vid-
gas. Människan kontrasteras mot havet – ”endast som döda kan de ljumma krop-
parna / utan skyddande skal umgås med Det Djupa”.330 I flera av Sjögrens dikter 
möter uttryck som till en början väcker obehag, men som efterhand och vid när-
mare begrundan antyder det svindlande djupet i tillvaron, ett begrundande som 
poeten gjort till ett återkommande tema: människans förhållande till det som lig-
ger utanför henne.  

––––––––– 
328 Urban Andersson, s. 159. 
329 Rikard Schönström, s. 48. 
330 Lennart Sjögren, Havet, s. 14f. 
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”Nattetid glider över Det Djupa” 
 

Nattetid glider över Det Djupa (1) 
stora upplysta fartyg 
därinne finns barer, tempererade hytter 
där rör sig lätt klädda kroppar, där finns vilstolar, 
orkestrar. 

 
Det är ett rike skilt från vattnets (6) 
mellan det och Det Djupa finns ingen vänskap 
det är konstruerat för 
mänskliga utopier om det självhärskande 
det är byggt av stål 
det har formats för att tvinga Det Djupa under sig, 
det skär sönder det med sina kölar 
sitt avfall kastar det ut mot Det Djupas ansikte. 

 
De ljumma kropparna därinne (14) 
viskningarna genom hytterna, de florstunna kärlekstimmarna 
och utanför är natten 
där dyningarna långsamt rullar sina kilometerlånga kroppar 
mot stålet. 
Nedsänkta i Det Djupa förvandlas lakanen  
till svepningar 
endast som döda kan de ljumma kropparna 
utan skyddande skal umgås med Det Djupa. 
Deras lust som inte är vattnets lust – 
mellan sitt liv och dyningarnas glittriga kyla 
har de byggt en tunn skiva av fruktan. 

 
Det upplysta och det kristalliska, barernas sömn (26) 
och orkestrarna som till sist somnar i sina toner 
– de glider över Det Djupa. 
Det djupa glider runt dem. 
I en tyst fiendskap passerar de genom varann 
de prövar sin makt 
men natten runtom tar inte parti för någon 

 
som onda facklor lyser skeppsbrotten genom vattnet, (33) 
där de övervunna avstånden 
samtidigt bygger sina triumferande brospann, 
bäst är det 
då de endast snuddar vid varann 
och förblir i sin egen dvala. 

 
Dyningarna går vidare (39) 
och den kyla som bränner Det Djupa 
sätter hytternas blod i en egendomlig upprörd svallning. 
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8. 
 
Människan framställs som skild från havet eller tror sig vara distanserad från 
elementet. I det illusoriska uppenbaras en tragik. Inte desto mindre återkommer 
författaren till den biologiska cykeln. Om drivkraften till liv skriver Sjögren 
bland annat i dikten ”De flyger norrut om vårarna”. I samma dikt skildras utplå-
ningens intighet. Den kraft som finns i havet kan vi inte uthärda levande – rent 
konkret drunknar vi.331 I en av dikterna skildras hur de drabbade, de ”med blö-
darmagar” och ”svulster inom kroppen och utanpå”, går ner till vattnet, några för 
att ”tvätta sig rena”, andra ”tigger vattnet om att få upplösas”.332  ”Någon är det 
väl som ännu tror på möjligheten / av ett nytt liv / de andra ber bara om vatten – 
att få bli vatten”, citerar Tom Hedlund.333 Människan som biologisk varelse blir 
naturligtvis vatten helt automatiskt, men här är det de plågade individerna som 
ber att få upplösas i ett vattnets nirvana.  Individen (jaget) framställs som om han 
eller hon har en kamp att utföra.  
    Genom hela den omfattande dikten ”Nattetid glider över Det Djupa” åter-
kommer ett stående epitet: ”Det Djupa”. I tillvaron, symboliserad av ”Det Dju-
pa” (vattnet/havet), pågår en kamp mellan elementet och allt övrigt levande: en 
ovänskap (7), tvång (11) och lakan förvandlas till svepningar (20). Havet perso-
nifieras genom en mängd olika förklädnader: ”I en tyst fiendskap passerar de ge-
nom varann / de prövar sin makt / men natten runtom tar inte parti för någon” 
(30). Båten, som är människors verk, och vattnet ”snuddar vid varann” (37), och 
natten spelar sin roll som mörker:  

 
Dyningarna går vidare 
och den kyla som så bränner Det Djupa 
sätter hytternas blod i en egendomlig upprörd svallning. (41) 

 
Den fiendskap som föreligger mellan människans värld och vattnets kan till det 
yttre påminna om det slags relation som Martin Buber torgfört när han definierar 
skillnaderna mellan en Jag-Du-relation och en Jag-Det-relation.334 Förhållandet 
mellan människan och vattnet kan uppfattas som en Jag-Det relation, låt vara att 
vi för att kunna tala i dessa kategorier med dikten får betrakta vattnet/”Det Dju-
pa” som något personligt, något som också dikten möjliggör i de många besjäl-
ningarna av elementet. Att söka en allians mellan individen och vattnet så att en 
Jag-Du-relation uppkommer är uteslutet enligt samma dikt. Men om så skulle 
vara fallet är likväl ett sådant subjekt-subjekt-förhållande endast en chimär, en 
tanke (allmänt sett) som framförts av Emmanuel Lévinas i boken Totality and In-
finity. Till skillnad från Buber målar Lévinas inte upp ett symbiotiskt förhållande 
mellan Jag och Du – den Andre förblir ”annan”.335 Beskrivningarna av mötet än-
dar därför aldrig i någon slutgiltig ömsesidig relation, utan manar fram den 

––––––––– 
331Tom Hedlund, s. 31. 
332 Lennart Sjögren, Havet, s. 17. 
333 Ibid. 
334 Martin Buber, Jag och Du, s. 7ff. 
335 Emmanuel Lévinas, Totality and Infinity, översättning Alphonso Lingis (Pittsburgh: Duquesne 

University Press, 2005), s. 69f. 
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oslutbara sprickan – en asymmetri som räddar den Andre från att slukas upp av 
Jaget, och Jaget från att duka under i självtillräcklighet. Lévinas lämnar öppet för 
ett långt mer radikalt förhållningssätt gentemot den andre än som är fallet hos de 
flesta filosofer och författare. Peter Kemp skriver i Emmanuel Lévinas. En intro-
duktion: ”[Buber] menar att jaget i sitt förhållande till den Andre enbart kan välja 
mellan ett Du och ett Det”.336 Ett förhållningssätt likt detta är inte radikalt nog 
enligt Lévinas.  
    I dikten ”Nattetid glider över Det Djupa”, i vilken tillvarons ”den andre” 
genomgående framställs som ”Det Djupa”, är förutsättningarna klargjorda. Inte 
vid något ögonblick framförs idén att det rör sig om en relation där ömsesidighet 
råder. Sjögren låter en jämförelse mellan vågornas och de älskandes kroppar illu-
strera obalansen i styrkeförhållandena: 

 
De ljumma kropparna därinne  
viskningarna genom hytterna, de florstunna kärlekstimmarna 
och utanför är natten 
där dyningarna långsamt rullar sina kilometerlånga kroppar 
mot stålet. (18) 

 
Modellen för en relation enligt Lévinas skall söka asymmetrin, inte det symmet-
riska parförhållandet där båda parter försöker ockupera den andre genom sin 
eventuella överlägsenhet, och detta trots de goda ansatserna som talar om en dia-
log mellan två subjekt. Lévinas moralfilosofiskt avancerade tankemodell avser 
möten människor emellan: den andres ansikte kräver mitt engagemang men för-
bjuder min suveränitet över den andre. I Sjögrens dikt kan endast modellen an-
vändas i överförd bemärkelse då det är ett möte mellan människan och ”Det 
Djupa”, det vill säga havet, som skildras. Men genom att elementet framställs i 
en mångfald bilder, där bland annat vattnet personifieras och en rad olika symbo-
ler levandegör naturen, livet men också döden som agent, åstadkommer dikten 
att gränsen mellan ett mänskligt subjekt och ett materiellt objekt destabiliseras. I 
dikten såväl som i den värld dikten vill gestalta framstår aldrig ”Det Djupa” som 
ett objekt i ordets egentliga bemärkelse så att människan som subjekt har möjlig-
heten att manipulera eller behärska vattenmassorna. I själva verket förhåller det 
sig tvärtom. Havet är den kraft som agerar subjekt. Människor och djur har att 
finna sig i den ömsom behagliga, ömsom våldsamma hanteringen. Diktens sak-
lighet ställer in människan i ett större biologiskt sammanhang. Att betvinga havet 
och avkräva en förhandlingssituation är lika meningslöst som att försöka be-
tvinga all annan natur. Sjögren skriver i en dikt i Havet:  

 
Det vänder 
sina läppar uppåt och ger ifrån sig ett ljud 
som ingen begriper 
det vänder 
sitt öga emot oss och ger ifrån sig ett ljus 
som ingen begriper.337 

––––––––– 
336 Peter Kemp, Emmanuel Lévinas. En introduktion (Göteborg: Daidalos, 1992), s. 28. 
337 Lennart Sjögren, Havet, s. 51. 
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Visst sluter sig Sjögrens havspoesi till den stora traditionen, skriver Hedlund: ”i 
havet finns födelse och död, där finns drivkraften till livet och där finns dödens 
och utplåningens intighet”338 Diktens ord ”endast som döda kan de ljumma 
kropparna / utan skyddande skal umgås med Det Djupa” får tas som (poetisk) in-
teckning att individen står skild från elementet.  
    En gammaltestamentlig utsaga som ”Herren gav och Herren tog, välsignat 
vare Herrens namn” (Job 1:21) betyder inte enkom att Gud som skänker livet 
kan ta det tillbaka, utan, också omvänt, att den makt som tar livet kan skänka det 
åter. Därav bevisas inte Guds existens, inte heller det motsatta. Orden är poesi: 
ett förhållningssätt, en attityd och dess styrka står och faller med bildspråket.339 I 
så måtto överensstämmer Sjögrens poesi i mycket med det religiösa språket. Lä-
saren får överväga och bestämma huruvida tankarna följer med till mötet där ”de 
ljumma kropparna utan skyddande skal umgås med Det Djupa”.  
    I Sjögrens dikter apostroferas inte sällan omgivningen. Tilltalet verkar inte så 
att döda föremål förvandlas till levande personer, däremot framstår den talande 
och lyssnande individen som insiktsfull genom agerandet. Men Sjögren möjlig-
gör inte endast att Bubers dikotomi (Jag-Det) får tjäna som brobyggare i sökan-
det efter allianser av till synes oförenliga motsatser, den asymmetri som bör kän-
neteckna ett för alla inblandade parter integritetsskyddat möte, enligt Lévinas, fö-
resvävar även detta i somliga dikter. Ett sådant upprätthållande av den andres 
egenart och egenskaper utesluter inte det moraliska engagemanget. Uppfattning-
en om symmetriska förhållanden, av vad slag dessa nu är, visar sig vara bedräg-
liga, då en sådan relation grundar sig på den enes definition av den andre/det 
andra, vilket i sin tur öppnar för manipulation. I samlingen Havet, och än mer ut-
talat i Fågeljägarna, kvarstår det etiska medvetandet i dikterna och den moralis-
ka appellen, men dikterna föreskriver aldrig att omvärlden skall bemästras. I 
Sjögrens andra diktsamling, Det dubbla spelet, läser vi: ”Redan i ditt jakande 
finns nekandet fördolt, / i sanningens grottor / växer lögnen — sönderfallan-
de”.340 Bilden av havet som ”sugga” visar också som ett exempel att djurets 
egenart respekteras, samtidigt som kravet på ett ökat etiskt medvetande implicit 
går att uppfatta, till exempel i en försvarbar djuretisk hållning.   
    I en kapris framställs den slaktade grisen som altarskåp och mysterium i en 
och samma scen när Sjögren kommenterar dikten ”Grisen”,341 men vad som kan 
uppfattas som ett mysterium förblir ”som ett mysterium”. Sjögren skriver: ”Den 
skållade, vitskrapade och upphängda grisen i tidiga vintermorgnar. Kroppen som 
öppnades och blev till något av ett uppslaget altarskåp. [---] Det lågas upphöjel-
se. Inte alls något mysterium – men som ett mysterium”.342 I författarens texter 

––––––––– 
338 Tom Hedlund, s. 31. 
339 Juan Wilhelmi skriver i Smak eller värde (Nora: Nya Doxa, 1999) med hänvisning till J. R. Sear-

les Expression and Meaning (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), kap. 5, ”Literal Me-
aning”, s. 117ff: ”Vad som skiljer fiktionens språk från vardagsspråket är således att i fiktionens 
språk upphävs de regler som korrelerar språket med verkligheten, och att språket i fiktioner uppvi-
sar en bokstavlig mening utan att författaren gör sig ansvarig för det han säger, vilket är fallet i van-
lig kommunikation”, s. 138f.  

340 Lennart Sjögren, Det dubbla spelet (Stockholm: Bonniers, 1959), s. 53. 
341 Lennart Sjögren, Människans fot, s. 35ff. 
342 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 173. 
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möter med viss regelmässighet betraktanden av människans existens utifrån: ”att 
se på henne med det öga som kanske är evighetens”.343 
 
9. 
 
I dikten ”Havet och det oacceptabla” mer eller mindre staplas bilderna på var-
andra: 

 
Havet och det oacceptabla  
att en sådan meningslöshet är möjlig. 

 
Havet som en centrifugalkraft. 

 
Murbräckan. Förstöraren. Avlivaren. 
Havet som blommar vissa tider om året. 

 
Dikterna om havet som tillkommer på stranden  
så som dikten om snön blir till i spisvärmen 
dikten om nebulosan på soffkanten. 

 
Ja, endast på avstånd umgås vi med elementen. 

 
Havet – där det sitter vid sitt middagsbord  
spelar med oceaner och utväxlar människoliv.344 

 
Havets benämns som är det en omnipotent gud i bilden av ”centrifugalkraft”, 
varefter tre epitet apteras: ”Murbräckan. Förstöraren. Avlivaren”. En brutal tre-
enighet ställs intill urkraften havet: Gud som den centrifugalkraft som i Fadern 
murbräckan skapar liv, men i Sonen inte läker det sargade utan fastmer förstör 
och i Anden inte pånyttföder livet utan avlivar. Någon pueril lek är det inte fråga 
om och vid ett besinningsfullt betraktande av bildspråket inom en from sfär up-
penbaras också att konventionella bilder i religiösa texter symboliserar fasansful-
la och ångestframkallande inslag i tillvaron. Men vanan är en stark sordin och 
bilden av Den gode herden står i vägen för slakten av årslammen, och föga berör 
tanken på korset som smycke att det i själva verket är ett tortyr- och avrättnings-
redskap som konfirmanden får som minnesgåva. Sjögren upprättar inte någon 
marin trosbekännelse, det är inte hans avsikt med bilderna, däremot blir det up-
penbart hur symboler och värden av samma symbolspråk snart förlorar skärpan i 
samtalen som söker vinna insikter utöver vanetänkandets domäner. Genom ett 
djärvt och innovativt bildspråk skapas förutsättningarna för att naturen represen-
terad av havet på nytt blir en spegel: en spegel för människans biologiska jag. 
    Sprickan i tillvaron – den klyvnad författaren ofta återkommer till – vidgas 
genom murbräckan. Mörka stråk löper över och genom tillvaron, något poeten 
redovisar, men också livets trotsiga motstånd och överlevnadsförmåga. Få eller 

––––––––– 
343 Urban Andersson, s. 157. 
344 Lennart Sjögren, Havet, s. 12. 
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inga författare har balanserat öppenhet för vetenskapliga rön och samtidigt i dik-
terna bejakat det gåtfulla som Sjögren under det sena nittonhundratalet i Sverige.   
    Bilden av murbräckan i den ovan citerade dikten hämtas från en handfast till-
varo – hantverkarens redskap – och en värld där människan trots protester har att 
underkasta sig elementen. En alternativ hållning gentemot eventuell defaitism 
kan sökas i delaktighet och det är såväl diktarens som läsarens ansvar att ingå i 
samtalet om livsfrågorna.   
    De tre återgivna bilderna ovan uttrycker en esteticism som är typisk för poeten 
då de vanligtvis inte förknippas med gängse kulturvärld. Att delta i ”världens 
spel” som mannen i dikten där den nybärgade fisken rensas är en verksamhet 
som förtydligar villkoren vid havets närhet.345 Benämningarna av havet som 
”Förstöraren” och ”Avlivaren” må vara brutala men ligger nära den värld som 
där gestaltas. På det hela taget är de scener som exponeras i Havet hämtade från 
en tillvaro full av aktiviteter som ingår i och används i ”världens spel”. Sjögren 
kommenterar människors arbete och jämställer verksamheten överförd till havets 
väsen:  

 
Den mänskan deltar också i det här stora världsspelet. Och i den 
funktionen ingår också något av det vi kallar estetisk erfarenhet. 
Och med estetisk menar jag inte vad vi allmänt kallar en skön-
hetsupplevelse, utan en intensifierad livskänsla. Det är ju också 
här frågan om att i det praktiska, till synes obetydliga se det 
”oerhörda” 346 

 
Det är således en mångskiktad bild som Sjögren ger av havet: vågornas och fis-
karnas och fåglarnas värld, fartygens och skeppsbrottens värld, människornas 
och krigens värld, vinterhavet, den jagande dyningen, demokratins hav: 
 

Vattnet och demokratin 
egentligen är det bara demokratierna som kan åberopa 
sig på vattnet. 
Vattnet och det feodala, vattnet och de moderna 
diktaturerna. 
Vattnet, avlivningarna och ensamcellerna. 
Vattnet och de bakbundna. 
Vattnet och de som samlas i hemlighet. 
Vattnet som alltid står på gerillans sida 
och nattetid bär deras lätta båtar. 
Vattnet som en brunn för demokratierna 
att dricka ur.347 

 
Allt är sidor av havet, det hav som ”sitter vid sitt middagsbord / spelar med oce-
aner och utväxlar människoliv”.348 Matts Rying skriver:   

––––––––– 
345 Ibid., s. 29. 
346 Matts Rying, Tungomål, s. 155. 
347 Lennart Sjögren, Havet, s. 45. 
348 Ibid., s 12.  
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ett på en gång avlägset och alltid närvarande element, som lever 
i oss som en stam och ger både trygghet och rädsla; en stor le-
vande varelse i världen, ett helt universum av liv349 

 
Hur kan poeten veta att det förhåller sig så som bildspråket indikerar när havet 
gestaltas, till exempel att gerillans lätta båtar bärs av vattnet? Sjögren överger 
den retoriska frågan och det gåtfulla mysteriets språk, även de spektakulära bil-
derna, för att låta svaret klinga trohjärtat med en medvetet anlagd tvärsäkerhet: 
   

Jag gick ner till vattnet en dag 
för att höra hur det var. 

 Vattnet sa själv att det var så.350 
 
10. 
 
Kustbon Lennart Sjögren lika mycket som den tillfällige besökaren längs den 
nordöländska kusten blickar ut över vattenvidderna, men dikten ”Havet och det 
oacceptabla” och dess beskrivning ifrågasätter upplevelsen när orden ”endast på 
avstånd umgås vi med elementen” (9) kommenterar sammanhangen. Att poeten 
som en representant för den moderna människan umgås med elementen på av-
stånd, må vara i sak korrekt men för dikten innebär detta inget negativt.  
    Bachelard skriver i Vattnet och drömmarna: ”Blott en ikonoklastisk filosof 
kan ta sig an denna tunga uppgift: att lyfta bort alla suffix från skönheten, bemö-
da sig att bakom de bilder som visar sig finna de bilder som döljer sig, gå till 
själva roten av föreställningsförmågan.” 351 Strax står det klart att just ett sådant 
perspektiv i gestaltningen av havets väsen är Sjögrens. Dikten vet att havet ”ut-
växlar människoliv”. Havet självt är oberört. Men ett uttryck som ”oberört” är 
olyckligt då en antropomorf bild av vattenmassorna läses in, varför Sjögrens ut-
talande om naturens cykler som något som ”helt står utanför våra begrepp om 
gott och ont”352 bäst lämpar sig som sinnebild. Men hur förhålla sig oberörd när 
ämnet är havets oberördhet? Hur undvika sentimentalitetens och dramatikens 
lockelser? Lennart Sjögrens samling Havet ger flera svar. I dikten som redogör 
för en torpedering skriver han i en av många strofer som kan påminna om inven-
teringslistor: 

 
Östersjön utanför. 
De som i natt tar steget ut genom den tunna plåten är dödens. 
Alla ska i natt ta det steget. 
Vattnet. Elden. Skräcken. De vassa kanterna. 
Alla tar i natt det steget. 
Svetssömmarna som bågnar. Eldmonstren, Vattenfallen. 
Det som är över skräcken. 
Megafonerna. De hopknutna. De utfläkta. Halsarna. 

––––––––– 
349 Matts Rying, s. 160. 
350 Lennart Sjögren, Havet, s. 45. 
351 Gaston Bachelard, s. 22. 
352 Lennart Sjögren, ”Det ljuva livet och straffkolonin”, BLM årg. 47 (1978:3), s. 171. 
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Magarna. Kofferterna. 
När eld och metaller förblandar sig. 
Om sådant 
kan bara de tala som var med. De talar inte.353 

 
I själva katastrofen – dödsögonblicket – förblir verkligheten registrerbar som en 
innehållsförteckning över utrustningen ombord på farkosten. Tid för reflektion 
med eller utan distanserande bilder i ett på tomgång gående vardagsspråk ges 
inte och de som skulle kunna berätta tiger.354 Tystnaden markeras genom det 
stumma, även de stumma föremålens närvaro, och blir själv något som finns till i 
det konkretas gränstrakter – tingen som tystnad och tystnaden som ting.  Den ta-
lande tystnaden – paradoxen som stilfigur – gestaltar döden. Havet framställs 
som något obeskrivbart. ”Beskriv oss säger vågorna”.355 Men författaren som ger 
dem orden känner människors vanmakt i ett ärende som detta, och han vet att 
detta tillkortakommande är känt av havet, för att hålla fast vid besjälningen av 
vågorna: ”De vet sin överlägsenhet / de vet våra tomma händer.”356  
    Sjögren är inte någon bildstormare, tvärtom utgör bilderna redskap han använ-
der för att beskriva kända och mindre kända sidor i tillvaron. Av den anledning-
en kan det tyckas anmärkningsvärt att poeten i en diktsamling som Havet, där 
symboler, metaforer och stilistiska figurer trängs om utrymmet, slutligen också 
”Tystnaden” står fram som en verksam bild i gestaltningarna av livsvillkoren: 

 
Geometriska figurer 
övergår i rop, viskningar. 
Anropen 
tvingar oss högre och högre. 
Plötsligt upphörde beskrivningarna. 

 
Allting spändes mot en tystnad 
bilderna gick vilse 
de demolerade sig själva, hade inget att säga 
– en stund glänste de men väggarna tyngdes under dem 
då närmade sig Tystnaden, 
men tystnaden kan inte tala.357 

 
Att hävda att tystnaden inte kan tala är ett långt ifrån oproblematiskt påstående. 
Vi har anledning att återkomma till yttrandet. Vidare är det av vikt att skilja mel-
lan tystnaden som avsaknad av ljud och språkets oförmåga att fixera bestående 
sanningar om havets väsen som trots det orimliga kommer till uttryck i liknelser 
och metaforer. Sjögrens väg för att nå autenticitet i diktningen går via ett utveck-
lande bildseende. Jag skriver ”utvecklande” då metaforen är att betrakta som ett 
––––––––– 
353 Lennart Sjögren, Havet, s. 25. 
354 Jfr. Lennart Sjögrens analys av Börje Lindströms dikt ”I grodans tecken” Skenet från den andra 

stranden. Tillskrifter. 20 kritiker närläser ny svensk poesi, red. Tommy Olofsson, Torbjörn Schmidt 
och Göran Sommardal (Stockholm: Fib: s lyrikklubb, 1985), s. 113. 

355 Lennart Sjögren, Havet, s. 19. 
356 Ibid. 
357 Ibid. 
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medel, en tidsbestämd trop som likt allt som momentant söker visa fram ett ut-
snitt i en dynamisk tillvaro är hänvisad till metaforernas blomningstid och vita-
lism, men också åldrande och förgängelse.  
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Diktens autenticitet. Exemplet ”De flyger norrut om vå-
rarna”
 
 
1.  
 
I Tegnérsamfundets årsskrift 1999, ventilerar Sjögren betydelsen av att beröras 
av en dikt. Som ung kom poeten i kontakt med Tegnérs dikt ”Flyttfåglarna”.358 
Han märker, skriver författaren, att om det överhuvudtaget skall vara någon me-
ning med att stanna till inför ett poem, till exempel Tegnérs dikt om flyttfåglarna, 
måste det ske på ett självsvåldigt sätt och utgå från vad individen berörts av: 
”När jag säger ’berörts’ menar jag något betydligt mer inträngande än det som 
enbart har med inlärning att göra – något som rört vid mitt eget skrivande.”359 
Sjögren skriver angående Tegnérs dikt, där versen ”och hararna vitna och rönn-
druvan glöder” ingår: 

 
Den process som det i naturen tar månader att slutföra samman-
pressas här i en nästan heraldisk form. Jag säger ’nästan’ – i 
själva komprimeringen kan man kalla de sex orden för ett em-
blem, men genom att bilden samtidigt befinner sig i en hastig rö-
relse blir den på samma gång en impression och den går inte att 
låsa in i ett givet begrepp. Den måste finnas i sin egen frihet. Jag 
tror att en av poesins allra innersta egenskaper är att den hos lä-
saren eller lyssnaren förmår att väcka en förvåning: känslan av 
att det som här sägs aldrig sagts förut, hur många gånger det än 
sagts. Det är en egenskap som ligger så djupt inne i dikten att 
den kan kännas som en hemlighet.360 

 
Det sjögrenska korrektivet till nötta bilder i den symboltyngda poesin visar att 
texterna inte är tillkomna som resultatet av något känslosvall lika litet som att ti-
den för en emblematisk lyrik är ute. Bachelard skriver i Vattnet och drömmarna 
om hur vattnet fördubblar tingen, fördubblar världen genom sina reflexer. Är det 
inte i termer som dessa Sjögrens havsdikter låter sig beskrivas? Att sjön skapar 
en himmel inom sig, ”en upp och nedvänd himmel där stjärnorna får nytt liv.”361  
    I motsats till begreppen kan de äkta symbolerna inte bildas avsiktligt och 
medvetet, skriver Paul Tillich: ”De växer fram ur det individuellt eller kollektivt 
omedvetna och kan inte fungera utan att accepteras av den omedvetna funktionen 
i vårt väsen.”362 Liksom levande varelser föds, växer och dör symbolerna. De 
föds och växer när situationen är mogen för dem, och de dör då de inte längre 
svarar mot människans situation. Symbolerna ”dör emedan de inte längre ger nå-
––––––––– 
358 Esaias Tegnérs, Samlade dikter II, s. 79. Jfr. Fredrik Böök, Analys och porträtt (Stockholm: Al-

dus/Bonniers, 1962), s. 9. 
359 ”När hararna vitna och rönndruvan glöder”, Tegnérsamfundets årsbok 1999, s. 7. 
360 Ibid., s. 24f. 
361 Gaston Bachelard, s. 76.  
362 Alf Ahlberg, ”Grundtankar i Paul Tillichs religionsfilosofi”, Troende utan tro (Stockholm: Natur 

och Kultur, 1966), s. 24. 
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gon resonans i den grupp där de ursprungligen föddes och växte”363 Frågan som 
väcks har att göra med om det över huvudtaget existerar något bestående eller 
om tillvarons värden och värdegrunder växlar med tiderna varför också symbo-
lerna och tolkningarna av dessa bilder skiftar? Tillichs svar illustreras väl genom 
de två kontrasterande begreppen ultimately concerned och preliminary concer-
ned364, där det första representerar människans djupaste angelägenheter till skill-
nad från det senare uttrycket som betecknar tillfälliga engagemang. Tillich ut-
trycker tanken att debatten om Guds existens eller icke-existens blir meningslös 
om begreppet ultimate concern framstår som en konkret bild av vad som engage-
rar någon. Han skriver:  
 

Gudsidén är i och för sig viss. De symboliska uttrycken för detta 
element växlar däremot i det oändliga genom hela mänsklighe-
tens historia. Här skulle det återigen vara meningslöst att fråga, 
huruvida den ena eller andra av de gestalter vari vår ultimate 
concern symboliseras ”existerar”. Om ”existens hänför sig till 
något som kan anträffas som ett objekt i verkligheten, existerar 
det ingen gudomlig varelse.365 

 
Tillich talar om symbolerna i sig som meningslösa ordsammanställningar.366 När 
de otaliga bilderna som används för att uttrycka människors djupaste angelägen-
heter i tillvaron tar bort uppmärksamheten från ett adekvat trosinnehåll är det lätt 
att ge filosofen rätt när han talar om ”meningslösa ordsammanställningar”.  Sam-
tidigt finns det intet substitut för användningen av symboler, de är trons språk 
slår Tillich fast.  Sjögrens nyfunna bildspråk kan naturligtvis uppfattas som ett 
uttryck för något tillfälligt såsom begreppet preliminary concerns beskriver ett 
ytligt engagemang, men som framkommit söker Sjögren, i kontrast till ett in-
smickrande språk, verka för att insikterna om tillvarons realiteter fördjupas ge-
nom de nyvunna bilderna. Metaforen är ett medel; en insikt som ger vid handen 
att ingen symbol förmår innesluta djupet av dess omfattning såsom något giltigt 
oberoende av tid och rum. Ett sådant tillkortakommande är inte att uppfatta som 
något misslyckande.  Symbolen öppnar vägar för dimensioner i tillvaron som på 
annat sätt är otillgängliga för oss. I en av dikterna i samlingen Havet uttrycks 
tanken att det är i havet som drömmarna kommer till: 
 

I havet där drömmarna kommer till: 
ett rispigt, ett vällande, ett rinnande mörker. 
Och ur det grus som samlas mot slutet 
hördes fotsteg 
som dels avlägsnade, dels närmade sig. 

––––––––– 
363 Ibid., s. 25. Anna Birgitta Rooth diskuterar bildernas föränderlighet i relation till gruppen och mil-

jön, t.ex. det kristna symbolspråket, men även de enkla bilderna från bondens, jägarens och fiska-
rens liv och hur många referenser från förr förlorat sin aktualitet för en urbaniserad befolkning. 
Folklig diktning, s. 162ff. 

364 Per Erik Persson, s. 123ff. och s. 129. 
365Alf Ahlberg, s. 25f. 
366 Ibid. 
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Det finns ljusa drömmar lättare än lövrök 
och livet, en tunn båt mycket högt över ett vatten 
som var sommar. 

 
Men det här var en mörk dröm – och den var mot slutet. 
O grafitgrå svärta! 
Mörkret som sakta sköljer ansiktet, det rinner ner 
i tunga block och förvandlar pannan till asfalt, 
men det är ju också gnistrande ljust 
i mitten där kådan glänser 
och rinner över en svart krackelerad tavla. 
Vattnet som sköljer bort svetten 
och som föregår namnets upplösning.367 

 
Inte sällan brukar språkbruket i samband med något i tiden nytt stanna vid det 
utbytbara. Fascinationen inför det nyvunna i språket tar överhanden. Sjögrens 
dikter i samlingen Havet gömmer insikter om tillvaron som kräver språkliga ny-
orienteringar. Samtidigt söker han förmå läsaren att inte stanna vid innovationer-
na. I själva verket visar de nyvunna uttrycken att de skall uppfattas och användas 
som instrument med vars hjälp det går att nå bortom bilderna.    
 
2. 
 
Sjögrens diktning låter sig kategoriseras som ett av många exempel på vad som 
med en vag benämning etiketteras som lyrisk modernism .368 Men modernismen 
har också rum för poeter som stryker stroferna med ett drag av traditionalism.
Lars-Håkan Svensson och Göran Printz-Påhlson samtalar om och redogör för 
den debatt bland lyriker där åsikterna går isär huruvida Seamus Heaney är mo-
dernist eller traditionalist.369 En liknande debatt kring Sjögrens lyrik skulle med 
stor sannolikhet innebära att aspekter på författandet kommer många till känne-
dom och som en följd av detta placerar diktningen högt upp på dagordningen där 
poetik ventileras. Också i somliga av Sjögrens diktsamlingar bildar hembygden 
bakgrund men övergår av den anledningen aldrig i vad jag opreciserat benämner 
traditionsbunden vers. Konsekvensen av en sådan diskussion skulle måhända re-
––––––––– 
367 Lennart Sjögren, Havet, s. 46f. 
368 Jfr. Ingemar Algulins Tradition och modernism Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska 

förnyelse efter 1940-talets mitt, s. 16. och Peter Lutherssons kritik av Algulins definition (er) av 
begreppet ”modernism”, Modernism och individualitet, diss. (Stockholm/Stehag: Symposion, 
1993), s. 68f. 

369 Lars-Håkan Svensson samtalar med Göran Printz-Påhlson om ”Platsens poesi”, Lyrikvännen årg. 
36 (1989:5). Samtalet kommer in på in på moderna poeters förhållande till ”traditionalismen”, bl.a. 
Heaney. Printz-Påhlson: ”Denna dubbelhet i relationerna till traditionen tror jag har att göra med 
Heaneys starka, och ovanliga, ambition att vara representativ, etniskt och socialt, att inte förneka 
sitt ursprung i den nordirländska situationen.  Med den samhörighet och det delade ansvar som re-
presentativiteten medför, följer också en viss typ av ”traditionalism” i uttrycksformerna, i den mån 
poeten känner sig manad att nå ut till en vidare läsekrets – vilket han ju lyckats med. Samtidigt är 
kravet på autenticitet sådant att privata och därmed i princip okommunicerbara upplevelser privile-
gieras”, s. 230. Texten återfinns i Göran Printz-Påhlsons När jag var prins utav Arkadien (Stock-
holm: Bonniers, 1995), s. 292ff.  
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sultera i att somligt omvärderades inom den samtida lyriken, och vidare att som-
ligt som avviker från poetikens dagordning omdefinierades. Begreppet moder-
nism visar upp det motsägelsefulla som inträder när det hävdas att det nya står 
oberoende av tidigare diktning. Modernismen är beroende av en tradition för att 
kunna uppfattas som modern; normbrott förutsätter norm. Med en sådan insikt 
levandegjord skulle värderingsgrunden för intressant lyrik breddas och fördjupas. 
Så var fallet när Sjögren skrev bildrik poesi under det tidiga sjuttiotalet, då nor-
men bland vissa inflytelserika poeter premierade en avskalad diktion i jämförelse 
med den föregående erans symboltyngda lyrik. Också under nittiotalet förhåller 
sig Sjögren konsekvent till bildspråket även om metaforen som stilfigur ifråga-
sattes av yngre tongivande poeter. Förhåller det sig på det viset att en författare 
betraktas som modernist då en tidigare rådande norm bryts, eller ges utrymme 
för benämningen hos skalder som skriver modernistiskt inom en i tid längre ut-
sträckt tradition? Sjögrens poesi visar att det senare är fallet.370    
    När Printz-Påhlson beskriver Heaneys dikter som delvis varande eftergifter för 
autenticitet, att texten skall vara kommunicerbar, går det i överensstämmelse 
med detta ideal att hitta liknande inslag i Tegnérs flyttfågeldikt, även många 
andra inom samma tradition, vilket inte överraskar. Men också Sjögrens flyttfå-
geldikt kommunicerar med läsarna, låt vara i en annan tidsålder och av den an-
ledningen med andra medel i ambitionen att skapa autenticitet. I Tegnérs fall fö-
der dikten tanken på en teologisk kontext, där fåglarnas uppbrott får symbolisera 
människans hädanfärd. I en annan tidsålder väcker samma dikt delvis andra as-
sociationer. Likafullt går det inte att utesluta konnotationer i Sjögrens dikt som 
orienterar i riktning mot kristen tro såsom denna traditionellt har kommit till ut-
tryck i fromma verser och förkunnelsen även om fågelflockarna framställs som 
just återvändande fåglar och ingenting annat.  
    Knipor jagar sina spegelbilder och alfåglar ropar in i sina egna rop i dikten, 
men av den mängd sjöfåglar som passerar Kalmarsund om vårarna och som där-
för också uppfattas i verserna, utgör dessa exempel undantag. Ett syfte finns att 
spåra och det är utvidgningen från det individuella till det allmänna; från det par-
tikulära till det universala; från art till fenomenet fågel. Genom att förhålla sig 
till fåglarna på ett sådant sätt vidgas ramarna. De enskilda arterna bidrar till 
gruppen flyttfåglar. Den enskilda fågeln representerar kollektivet allt levande – 
allt levandes villkor. Individen kan identifiera sig med diktens fåglar. På ett lik-
artat sätt kan människan se sig själv med vetskap om det förestående uppbrottet 
––––––––– 
370 Jfr. Mats Janssons passus i avhandlingen Den siste barden där han frågar om Sven Alfons poesi 

går att kategorisera som ”nostalgisk modernism”, en fråga som är intressant att följa i samband med 
Lennart Sjögrens förhållande till traditionalism och modernism; ävenså Janssons fortsatta bestäm-
ning av Alfons författarskap: ”Den alfonska nostalgin kan hänföras till den modernitetskritiska 
aspekt av modernismen som påtalar förlusten av ett helhetsskapande norm- och värdesystem i den 
moderna civilisationen”, s. 334. Se även Erik Beckmans vägvinnande kommentar till synen på ka-
tegoriseringarna av allehanda författarteorier: ”Den ideala modernistdikten – Hölderlins, Rilkes, 
Tranströmers – utspelar sig just före slutenheten, just där begreppsligheten håller på att uppslukas 
av Det Nya Okända – eller säg brorsan just när han blir inlåst på livstid eller drunknar i en vak. – 
Ja. Men vägen inåt är som forskningsexpedition sällan framgångsrik – tvärtom hopar sig identitets-
problem och blir snarast fler och svårare ju längre man sysslar med dem. Stabil, oreflekterad identi-
tet utmärker den utåtriktade driftighetens män och de skriver sällan stor poesi”, DN 6.8 1980. (Ingår 
i Gunnar D. Hansson, ”Vem är Göran Holmberg, som inte är du, som inte är jag”?, Ärans hospital 
(Stockholm: Bonniers, 1999), s. 376. 
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som underordnad ett högre syfte i Sjögrens gestaltning av samma motiv.371 Där-
emot är kontexten radikalt förändrad. Psalmistens fråga ”Vad är då en männi-
ska”? (Psaltaren 8) klingar obesvarad i Sjögrens dikt, och de fåglar som faller 
till marken gör så utan Guds kännedom.  Så på vilket sätt skapar Sjögren autenti-
citet och hur görs texten kommunicerbar när de traditionellt kristna referenserna 
reduceras?  
    Värderingsgrunden skiljer sig från tidigare flyttfågeldikter, även stilbrottet av-
seende bildspråket är iögonenfallande. Svaret kan sökas i den sjögrenska diskur-
sen där diktens ekologiska förtecken synliggörs på motsvarande sätt som en pie-
tistisk läsart kan avtecknas i de klassiska flyttfågeldikterna, till exempel Tegnérs 
dikt. I så måtto bidrar inte enkom innehållet som ett unikt dokument till tolk-
ningen av dikten, fastmer tidsandan och ideal människor färgas av under olika 
epoker. Naturligtvis påverkas även språket och de poetiska uttrycken i dessa pro-
cesser genom tiden. Genom att oavbrutet sammanställa orden i nya och märkliga 
konstellationer, ständigt uppfinna nya kontexter i vilka orden kan undersökas, 
förändrar människan oupphörligt sitt språk och därmed sin verklighet. Genom att 
töja språket i olika riktningar, genom att vrida det ut och in på de mest oväntade 
sätt, görs språket mottagligt för den ständigt förändrade omvärlden. När havet 
personifieras och spelar med oceanerna vid middagsbordet utväxlas människo-
liv.372  
    ”De poetiska bilderna har, också de, en materia”, skriver Bachelard, något po-
eten får ta med sig hem för att återerövra.373 När Sjögren i dikten ”Havet och det 
oacceptabla” skriver att dikterna om havet tillkommer på stranden ”så som dik-
ten om snön blir till i spisvärmen / dikten om nebulosan på soffkanten”374 illu-
streras Bachelards magistrala ord med vilka han definierar den angelägna poesins 
incitament. En planta är i behov av jord och himmel och analogt behöver också 
bilden substans och form. ”De poetiska bilderna har, också de, en materia”.375 
Översatt till det lyriska hantverket innebär detta avstånd att distans i tid och rum 
upprättas. Sjögren skriver: ”Ja, endast på avstånd umgås vi med elementen”.376 
Människors kunskaper – brist på kunskaper – om elementets ontologi, om ett be-
grepp som detta låter sig användas i försöken att definiera havets väsen, reduce-
rar individens status vid en jämförelse med uppfattningen om människans över-
lägsenhet gentemot naturen till en sådan åskådare på stranden om vilken dikten 
berättar. Ur denna aspekt framstår människan som alienerad inför skapelsen. När 
främlingskapet medvetandegörs inträffar en scenväxlig och allt levandes livsvill-
kor ställs i ett delvis nytt ljus. Med insikten – ”Havet som en centrifugalkraft”377 
– varken förminskas eller förstoras människan. Hon förblir den hon är. Att som 
människa befinnas vara åskådare på stranden innebär såväl något tragiskt som 
något vördnadsbjudande. Stunden förvandlas till en plats för samtal om tillvarons 
––––––––– 
371 Urban Andersson: ”Det är som om den individuella existensen vore något i grunden ointressant 

eller åtminstone ovidkommande. I hans dikter växer i stället hela tiden ett slags allmänbilder fram – 
av olika djurarter, av människan”, s. 157. 

372 Lennart Sjögren, Havet, s. 12. 
373 Gaston Bachelard, s. 23. 
374 Lennart Sjögren, Havet, s. 12. 
375 Gaston Bachelard, s. 23. 
376 Lennart Sjögren, Havet, s. 12. 
377 Ibid. 
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gränser. Längre än till denna gräns och till detta samtal når människan inte. 
Symptomatiskt avslutas samlingen Havet med en anad uppmaning om lyhördhet: 

 
Ett rop hörs! 
Hörs det verkligen ett rop så här ur ingenting? 
ja, idag hörs det ett rop. 

 
Det är vatten som talar till vatten 
och dagarna samlar sig runtom och lyssnar.378 
 

* 
 
I kapitlet har refererats till samlingen Fågeljägarna. I följande kapitel, Fågeljä-
garna, återkopplas till samlingen Havet. Att avsevärd tid passerat – ett kvarts se-
kel – mellan publiceringarna av de båda böckerna indikerar att upplevelserna av 
tillvaron allmänt sett gestaltas olika i de båda samlingarna. I den senare förlängs 
horisontlinjen och djupnar havet samtidigt som kretsen av levande och döda re-
duceras till några individer som namnlösa representerar människan. Dikterna i 
Havet speglar skeenden i tiden; dramat som skildras i Fågeljägarna har en bak-
grundshistoria som kan dateras men som i diktcykeln står över tiden. Åtskilligt 
av vad som utspelas i dikterna i samlingen Havet kan upplevas av besökaren på 
ort och ställe. Angående timade händelser i Fågeljägarna är läsaren i likhet med 
författaren hänvisad till spekulationer över Varat: livet, döden och vattnet. 
Drunkningsolyckan i Fågeljägarna är inte på samma sätt som till exempel åter-
berättandet av torpederingar under Andra världskriget eller flyttfågelsträcken ge-
nom Kalmarsund åtkomligt för läsaren. Men poeten trotsar begränsningarna och 
ger de omkomna jägarna ord. Det är till dessa röster vi i lyrikens frågor och svar 
är hänvisade att lyssna. 

––––––––– 
378 Lennart Sjögren, Havet, s. 52. 
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3. Fågeljägarna 

”Måste då denna jakt äga rum?”379 

Plötsligt kom sprickan 
vi såg den för sent 
för sent såg vi vårt öde.380 

 
1. 
 
I samlingen Fågeljägarna, som utkom i mars 1997, tar Sjögren en händelse han 
hörde om som barn till utgångspunkt för en vindlande berättelse.  En fågeljägare 
går ner sig på isen och drunknar under pågående sjöfågeljakt en vårvinterdag 
1902. Av historien har en diktsvit vuxit fram, men männen har blivit tre. Tre är 
även rösterna i den fyrtiosidiga sviten: fågeljägarna, den allvetande berättaren 
samt de sörjande. Tretalet återkommer på flera sätt i uppbyggnaden av dikten 
och bidrar till att den mytologiska dimensionen förstärks: de tre männen, de tre 
berättarrösterna, likaså perspektiven, de tre nivåerna himmel, hav och havsbot-
ten. Diktsviten kan liknas vid transparanger, en dödens treenighet genomlyses: 
villebrådet, de drunknade och de som lever sörjande vidare.  
    Den yttre miljön i Fågeljägarna är given. Havet är grunden för livet. Låt vara 
att miljö och enskildheter i detaljer inte överensstämmer med varje individs livs-
situation, likafullt på ett existentiellt plan är det inte något främmande som bryter 
sig in i den gängse tillvaron. Däremot framställs världen, naturen och föremålen 
som omger händelsen i nytt ljus. Detsamma gäller livsfrågorna. Motsägelser i 
existensen uppenbaras när individen inser att vad som betraktas som känt lika-
fullt är helt eller delvis dolt. Dikten riktar ljuset så att läsaren ser och hör vad del-
tagandet i livet redan berättat. ”Hur skall vi höra den röst som vattnet svalde?” 
frågar de sörjande i Fågeljägarna.381 Kravet på att förstå tystnar och insikten att 
tillvaron är större än orden som misslyckas förklara det svåra som inträffat ma-
nar till stillhet.382 
    Döden framställs inte allegoriskt och ges heller ingen röst. I olika samman-
hang återkommer författaren till läsningen av J. O. Wallins Dödens engel.383 I 
detta religiösa poem vet Dödens tjänare att berätta åtskilligt om människans vill-

––––––––– 
379 Lennart Sjögren, Tornet, s. 127. 
380 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 7. 
381 Ibid., s. 36. 
382 Gaston Bachelard mediterar över frågan i essän Vattnet och drömmarna: ”Tysta, mörka vatten, 

sovande outgrundliga vatten, se där materiella rön för ett begrundande av döden. Men det är inte 
rönen om en heraklitisk död som för oss långt bort med strömmen, som ett strömmande. Det är rö-
nen om en orörlig död, en död på djupet, en död som förblir hos oss, nära oss, inom oss. Det behövs 
blott en kvällsbris för att vattnet som tystnat åter skall tala till oss… Det behövs blott en månstråle, 
mycket mild, mycket blek, för att vålnaden åter skall skrida över vågorna”, s. 101. 

383 Lennart Sjögren, ”Staden Atlantis och barndomens snäcka”, Jag! Utropar Fröding, red. Staffan 
Söderblom (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1997), s. 98f. 
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kor. Någon ängel uppträder inte i dikterna om jägarna varför livsvillkoren fram-
förs av en människas röst.384 Däremot gör sig skräckromantiska inslag påminda, 
likaså andra kristna referenser än uppenbarelsen av en ängel. Den tredje strofen 
visar prov på överensstämmelser mellan Dödens engel och Fågeljägarna i 
nämnda hänseenden:  

 
I gån och sucken, som dufvor sucka, 

För morgondagen, som I ej sett; 
Då oförtänkt, som en fallets lucka, 
Sig jorden öppnar för er med ett… 

Och I försvinnen 
I plötsligt nedan, 
Och edra minnen 
Försvinna sedan; 

Och nytänd måne ur silfversky 
Ser andra komma – och andra fly.385 

 
En patetik vilar också över Sjögrens framställning av döden när isen öppnar sig 
på ett liknande sätt som i Wallins strof – där ”en fallets lucka” öppnar jorden – 
för männen. Influenserna från Wallins diktcykel kan vidare spåras till rytmen 
men också när det gäller beskrivningen av döden som något oförmedlat. Wallins 
och Sjögrens dikter inbjuder genom sina ämnen till ett långsamt tempo, vilket 
vid en jämförelse mellan Sjögrens dikter ”De flyger norr ut om vårarna” och Få-
geljägarna minskar möjligheterna att läsa den senare dansant, vilket är tänkbart i 
stroferna om flyttfåglarna som återvänder. Dessa formella och innehållsliga 
överensstämmelser bidrar till att Sjögrens diktsvit, trots de rustika inslagen i öv-
rigt, framstår som högstämd. 
    Sjögren visar som snittlager de drunknades färd nedåt. Scenerna illustrerar den 
medeltida geocentriska världsbilden, kanske en på fri hand tecknad scen ur Dan-
tes Den gudomliga komedin där de dödsdömda jägarna färdas över floden till den 
första kretsen i Helvetet, Limbo.

Fördes vi ned i den lägre solkretsen  
redan 
djupt under isarnas tak 
våra skrik spolades bort 
i avlägsna ekon hördes de ännu 

––––––––– 
384 Louise Vinge skriver om Döden i Wallins dikt: ”Döden talar själv om sin väldighet och sitt välde i 

kraftfulla antiteser. ” Och om dödens tjänare – Dödsängeln: ”Liksom Wallins egna predikningar är 
den monolog som han låter dödsängeln framföra genomvävd av bibelcitat – kursiverade – och av 
allusioner på bibelställen”, Den svenska litteraturen. Upplysning och romantik, s. 219.   

385 J. O. Wallin, Dödens engel (Stockholm: P. A. Huldbergs Bokförlags-Aktiebolag, 1903), tredje 
strofen. 
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innan månens nytändning 
och genomskinligare än maneternas kroppar 
mottog vi ljudet från vattnets klockor.386 

 
Scenerna från underjorden kan endast läsas och uppfattas som just scener i sin 
miljö. På liknande sätt förhåller det sig med att ta upp maneter på land för att där 
undersöka dem, dess egenskaper går förlorade.387 Dikten är uppenbarelse och 
närvaro. Läsaren är hänvisad till diktens element.  
    Varför skriver poeten i slutet av förra seklet i en arkaiserande stil? Författaren 
tecknar själv på ett plausibelt svar när han i essän ”Staden Atlantis och barndo-
mens snäcka” utvecklar vikten av Gustaf Frödings dikt ”Atlantis” för den egna 
diktningen. I ett sammanhang omtalas Wallins Dödens engel: 
 

Nu slutar Wallins dikt med en fanfar där döden sänker ned sitt 
svärd, de döda återuppstår, och blir till en lovsång ”vid livets 
tron”, medan hos Fröding glömskan sänker sig både över oss och 
det tidigare – livet som återstår tillhör ”folk av främmande stam” 
och berör inte oss. Men återuppståndelsen hos Wallin gäller inte 
de mäktiga faraonerna, de får vara kvar i sina gravar, det tycks 
enbart vara det förtryckta livet som får sinupprättelse. Här för-
enas Wallin och Fröding i en medkänsla, och i en gemensam in-
sikt om det ytterst bräckliga i maktens fundament.388 

 
Sjögren tillstår att jämförelsen de båda dikterna emellan kan verka långsökt, men 
skriver han: ”det är något i dikternas andning och i en viss anemisk ton inför dö-
den som gör att de finns till på samma poesins kontinent, hur olika de än är för 
övrigt”.389 I Fågeljägarna förenas Wallin och Fröding med Sjögren i medkänsla, 
”och i en gemensam insikt om det ytterst bräckliga i maktens fundament”.390 
Sena tiders tekniska landvinningar och det faktum att jägarna i Sjögrens dikt har 
makten över fåglarnas liv utgör inget värn mot den egna döden. 
    Ett intermezzo där frågan om jaktens väsen ventileras återfinns i prosatexten 
”Jakten” ur samlingen Tornet. Sjögren skriver:  

 
Måste då denna jakt äga rum, är den inskriven i skapelsen, är  
det för att de nya fostren måste ha mat som det sker? Några me-
nar att det är så, och de menar att de som nu jagas nästa morgon 
kan bli de som jagar. Men denna morgon skulle kunna vara en 
fri morgon och livets höga halsar skulle kunna vaja utan rädsla. 
Döden är själv ingen jägare, den hetsar inte, den är bara den som 
dukar av tallrikarna från bordet. Jakten som nu gäller är en an-
nan jakt.391  

––––––––– 
386 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 12. 
387 Agneta Pleijels använder bilden i en analys av Tomas Tranströmers diktsamling Östersjöar, Ly-

rikvännen årg. 28 (1981:5), s. 307. Tomas Tranströmer, Östersjöar (Stockholm: Bonniers, 1974). 
388 Lennart Sjögren, ”Staden Atlantis och barndomens snäcka”, Jag! Utropar Fröding, s. 98f. 
389 Ibid. 
390 Ibid. 
391 Lennart Sjögren, Tornet, s. 127. 



115

”Måste då denna jakt äga rum”, frågar författaren. Frågan är ett vanligt stildrag i 
Sjögrens poesi, en stilistisk figur som kan uppfattas undanglidande. Vagheten är 
emellertid avsiktlig och vädjar till ytterligare frågor i akt att inte hålla till godo 
med traditionsbundna svar. Prosadiktens svar formulerar ännu en fråga som sö-
ker fördjupa insikterna i problematiken, här jaktens natur: ”Jakten som nu gäller 
är en annan jakt.” Vilken annan jakt? 
    Samtliga avsnitt inom diktcykeln berör förhållandet tid – namnlöshet; liv och 
död. Människans eviga frågor blottläggs. Vad är det Lennart Sjögren skriver om 
här, frågar Kristjan Saag. Är det om döden? Saag svarar själv: ”Nej, från dödens 
land finns inget att berätta, säger de drunknade. Det är om ’färden ned till vår 
död’ som det här berättas.”392 Konturerna av en poetisk gestaltning av författa-
rens livshållning låter sig anas. Varför en sådan defensiv hållning? Svaret har 
med gåtfullheten att göra. Lika litet som tiden, den stora tiden (för att tala med 
Luther), låter sig fixeras i klockornas mekaniska angivelse i timmar och år, lika 
litet förmår dikten fånga en sista klargörande bestämning av tillvarons mening 
och mål.393 Svaret som möjligen uppenbaras är skrivet i strömmande vatten. Ett 
kort förbiskymtande ögonblick av klarsyn erbjuds människan. 
 
2. 
  
Det är naturligt att författarens röst från tidigare dikter ekar i diktcykeln, samti-
digt framstår Fågeljägarna som en solitär. Mer uttalat, och ytterst koncentrerat, 
kretsar diktcykeln kring människors strävan att förstå och finna en mening, möj-
ligen ett hopp i en undergångsbestämd tillvaro.  
    Med anledning av frågan som rör en författares utveckling av tidigare använda 
ämnen och kända teman bidrar Anders Mortensen med synpunkter. Mortensen 
ventilerar sambanden mellan originalitet, influens och den genrespecifika tradi-
tion som diktaren, enligt Harold Bloom, brottas med och kommer fram till den 
grundläggande princip som avgränsar resonemangets giltighet: ”hans intresse 
gäller blott the poet in a poet.”394 Nedan återges Mortensens referat:  

 
Poet blir individen först som författare av poesi – och då av sin 
egen poesi, inte andras. Följaktligen sker tillblivelsen som poet i 
konkurrens med den poesi som andra redan har skrivit och som 
den vardande poeten blott reproducerar i början av sin bana. 
Förutsättningen för att bli poet är alltså att upphöra med denna 
reservationslösa reproduktion av traditionen; ”the anxiety of in-
fluence” är den produktiva ångest som the poet in a poet i initi-
alskedet erfar inför hotet om att över huvud taget inte existera, 
och därefter den kreativa drivkraft som säkrar och i skiftande ut-
sträckning stärker hans existens. Reproduktionen kan emellertid 

––––––––– 
392 Kristjan Saag, ”Färden ned till vår död”, Allt om böcker 1997:2, s. 31f. 
393 Viljan är ’trälbunden’, men när ’rätt tid’ råder är människan ändå fri, Guds medskapare och jämli-

ke ’cooperator’, G. D. Hansson, Nådens oordning, diss. (Stockholm: Bonnier, 1988), s. 113. 
394 Anders Mortensen, Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf, diss.  (Stockholm/Stehag: Sym-

posion, 2000), s. 28.  Se Harold Bloom:”That even the strongest poets are subject to influences not 
poetical is obvious even to me, but again my concern is only with the poet in a poet or the aborigi-
nal poetic self”, The Anxiety of Influence, s. 11.  
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aldrig helt undvikas. The anxiety of influence fortsätter att mana 
även de värdigaste mästare. Därför består poesins tradition enligt 
Bloom av en allt mäktigare succession av poeter som med en 
blandning av missunnsamma, förtigande, självbedrägliga och 
faktiskt genuint nyskapande manövrar försöker uppnå suveräni-
tet på föregångarnas bekostnad.395  

 
Bloom driver tesen så långt att han dristar sig till att påstå:”Poets, by the time 
they have grown strong, do not read the poetry of X, for really strong poets can 
read only themselves.”396  
    Sjögren inmutar en domän som naturlyriker där ingen idyllisering av naturen 
bereds rum. Som förvaltare av naturlyriken i Sverige skönmålar han inte.397 Ock-
så där lyriken som tankediktning angränsar till föregångare (Ekelöf), eller i mini-
atyrer skissar ett kosmos i gräset eller i kalvens ögon (Martinson), visar det sig 
vid en granskning att författare inte är någon osjälvständig eftersägare.398 ”Len-
nart Sjögrens egen poesi är […] en direkt avbildning av en nästan övermäktigt 
myllrande tillvaro: de många associationerna trampar nästan ner varandra”, skri-
ver Tom Hedlund och fortsätter: ”långt inne i texterna finns det djupa suget från 
den obegripliga kraft som håller livets hjul i gång”.399  
    Fågeljägarna är en diktcykel i konventionell lyrisk modernistisk stil. De 
många dikterna är som länkarna i en kedja. Somliga avsnitt kan läsas och förstås 
enskilt, men det är helheten som skapar dikten. Dess mimetiska yta är åskådlig. 
Dikten inleds med att beskriva männens ärende på isen en vårvinterdag. Jägarna 
ska pröva lyckan en sista gång innan det är kväll och tid att bege sig hem. En av 
de anonyma männen för de andras talan: ”dagen var jaktens dag. / Fågeljägare 
var vi / tre var våra namn.”400 Men redan i första strofen förebådas olyckan. ”Då 
ägde vi namn.” Ett märkligt användande av preteritum kan tyckas. ”Klar var da-
gen” och vidare ”Då ägde vi namn”.401 I den följande strofen inträder den allve-
tande berättaren. Denne förmedlar information om sådant som utspelas runt dra-
mat, kommenterar samt disponerar intrigen. I detta allvetande ingår att fritt kun-

––––––––– 
395 Anders Mortensen, s. 28. 
396 Harold Bloom, s. 19. 
397 Samhörighet i synen på djuren och naturen finns att upptäcka t.ex. hos Werner Aspenström och i 

hans diktsamlingar Ordbok (Stockholm: Bonniers, 1976) och Tidigt en morgon sent på jorden 
(Stockholm: Bonniers, 1980). I den sistnämnda samlingen ingår dikten ”Ingen anmärkning kan rik-
tas mot sjön” som med sina nio rader utgör en intertext till flera av Sjögrens dikter med havet som 
tema.

398 Vid sidan om dessa valfrändskaper, Ekelöf och Martinson, vars diktning återkommer som referen-
ser i avhandlingen kan ytterligare tre poetiska själsfrändskaper nämnas som också dessa i likhet och 
kontrast förtydligar det typiska för Sjögrens diktning, tre poeter som också refereras, nämligen 
Werner Aspenström och hans misstro mot klichéer; av det mest banala blir det skimrande poesi; 
och Tomas Tranströmer vars bildflöde i somligt tangerar mystikens ordlösa landskap; vidare Karl 
Vennberg. Om den senares betydelse för diktningen uttalar sig Sjögren i olika sammanhang, t.ex. i 
ett samtal med Tina Persson: ”Kanske för att vi hade det gemensamt att vi båda kom från bondefa-
miljer med kristna förtecken”, Smålandsposten 4.8 2007.   

399 Tom Hedlund, Den obönhörliga verkligheten, s, 51,  
400 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 5. 
401 Ibid. 
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na växla mellan olika tidsperspektiv; mellan realistiska skildringar och mytens 
genomlysta landskap. 
    Sprickan i isen är verklig och samtidigt en symbol för graven. Den svarttjärade 
båten är en eka, men också Karons båt över vattnen i dikten som på vägen mot 
dödsriket förvandlas till en likkista.402 De olika konnotationerna ryms inom stro-
fen utan att konkurrera om utrymmet eller ta bort effekterna av varje enskildhet. 
Mot slutet av diktcykeln kommer de anhöriga in i handlingen. De sörjande för-
medlar smärtan och saknaden tiden efter olyckan. Livet dog med de drunknade. 
”Vi plockar äpplena om hösten / vi samlar dem i korgar / men vet ej hur de sma-
kar”.403  
 
3. 
 
Catherine Wilson argumenterar för tanken att litteratur mycket väl kan utgöra en 
källa till kunskap; vishet i bemärkelsen delade upplevelser individer emellan när 
det kommer till personliga erfarenheter. En sådan i överförd bemärkelse erfaren 
kunskap som kan bli en insikt hos läsaren möter i den citerade versen som berät-
tar att frukten mist sin smak. Dikten omnämner sorgereaktionerna som realiteter 
en människa strängt taget inte kan tala om, likväl tillåts ett samtal som trotsar 
empiriska krav att föras mellan dem som drabbats av sorgen. Detta slags icke-
kunskap avfärdas emellertid inte av alla litteraturvetare. I ett av flera argument 
för en sådan utvidgad kunskapssyn tar Wilson stöd mot I. A. Richards förklar-
ingar som ser poesi som kunskapsförmedlare med motiveringen att ”in reading a 
poem a person may be stuck with an impression of deep import”. Wilson fortsät-
ter:  

 
As a result of a mental habit of association between learning a 
fact of deep theoretical importance and similar feelings of sig-
nificance, he (Richard) concludes that he must have learned 
something. In fact, what he has experienced is simply a revision 
of his attitudes, the sum total of his emotional responses to the 
world. He regards with awe, or fear, or tenderness, presumably, 
what he hitherto regarded with indifference, mild interest, or re-
pulsion.404  

 
I den redovisade kunskapssynen presenteras resultatet av läsningen, i det här fal-
let en dikt, hur läsaren påverkas och reagerar. Lika viktigt att uppmärksamma 
som denna märkbara attitydförändring hos den enskilde är dennes förförståelse, 
är en tanke som framförs här. Kunskap i bemärkelsen visdom innebär en för-
––––––––– 
402 Gaston Bachelard kommenterar kistans betydelse i mytologierna: ”Långt innan de levande anför 

trodde sig åt vågorna, lades väl kistan i havet, i strömfåran? Kistan torde i denna mytologiska hypo-
tes inte vara den sista farkosten. Den torde vara den första farkosten. Döden torde inte vara den sis-
ta resan, utan den första. För vissa som drömmer på djupet kommer den att bli den första verkliga 
resan”, Vattnet och drömmarna, s. 105f. Bachelard skriver även:”I synnerhet är funktionen hos en 
enkel färjkarl, så snart den intagit sin plats i ett litterärt verk, nästan ödesdigert färgad av Karon-
symboliken”, s. 111. 

403 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 33. 
404 Catherine Wilson, s. 325. 
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skjutning från fakta om till exempel zoologi eller sjöfågeljakt till insikter i exis-
tentiella frågor. Den kunskap Sjögren sökte i sin tidiga diktning var sakkunska-
pens, det faktiskt seddas. Fokus låg på en mörk livssyn både hos människan och i 
naturen. I de senare diktsamlingarna återfinns inskott av anandets kunskap vilket 
blir tydligt i Fågeljägarna. Dikten och tillägnandet av den fungerar då som ett 
slags förbedjare. Kunskapen transformeras i vissa hänseenden och närmar sig er-
farenheter som inte självklart redovisas utanför poesins verksamhetsfält: dikten 
lyckas befria sig från sin biologiskt deterministiska livssyn genom ”att öppna sig 
för det visionära.”405  
   I det uppslagsrika kapitlet om ”Diktens samlande nu” i Poesins mystik har 
Hans Ruin tagit fasta på de enhets- och helhetsskapande greppen i poesins form-
värld. Ruin skriver:  
 

Poesin hör till de makter, som för en stund råder bot på den 
människolivets tragedi, som låter oss utarmas under det vi skri-
der framåt, ty tiden, som ger oss våra erfarenheter, berövar oss 
dem också i den mån den glider dem förbi. Poesien sörjer för, att 
vi upplever ögonblick, då hela vår själ rinner in i nuet och allt, 
som legat kringstrött, åter samlas och blir levande.406  

 
Bilden av detta något trasiga som ”kringstrött” blir tydlig i Fågeljägarna. Vad 
dikten möjligen kan åstadkomma i en sådan situation är att mana till inre sam-
ling. De sörjande talar till läsaren om erfarenheter i dödens närhet som mot allt 
förnuft vågar tro på en mening i vad som sker, också i dagar av sorg och saknad: 

 
Egentligen är det inte återkomsten  
vi längre hoppas på 
att ett av vatten utnött ansikte 
som inte längre är en människas 
skulle visa sig. 
Vad är då vårt hopp? 
det som är bortom hoppet och ändå väntan. 

 
Vågorna talar om en vind från sydväst 
då kommer sommaren 
strandpiparen lägger sina ägg 
och i bleke kan vi ibland se laxens 
sneda käke. 
 
Vi väntar ingen återkomst. 
Sorgens rep har tänjt oss år efter år. 
Skall de då aldrig brista? 
Nej, de skall aldrig brista.407 

 

––––––––– 
405 Bo Gustavsson., ”Oumbärlig dikt med visionära öppningar”, UNT 7.2 2005, 
406 Hans Ruin, Poesins mystik, s. 176f. 
407 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 34. 



119

Varför tala om det som aldrig kommer att inträffa? Även om de sörjande fram-
står som desillusionerade och uppgivna förmedlar stroferna likväl inte en trons 
stängda dörr, inte heller löften om ett evigt liv. I hoppet ”bortom hoppet och 
ändå väntan”.408återvänder strandpiparna och lägger sina ägg. Livet föds på nytt, 
sakta pånyttföds möjligen glädjen: ”Sorgen sörjer i oss / - skall vi en gång se den 
/ så som ärlan såg på oss?”409 frågar de anhöriga.  
    Berättartekniska strukturer och tolkningsmodeller från en religiös kontext kan 
förnimmas. Människors och djurs predikament blandas in i dikterna. Kända, för-
vrängda och okända bibelställen talar i Sjögrens dikt vilket tillåter tankarna att i 
sökandet efter referenser uppfatta en sentida författad apokryf där de religiösa ut-
trycken grundar sig i allmänmänskliga känslor fria från kraven på bestämda up-
penbarelser och/eller dogmer. Anders Johansson uppfattar diktcykelns uppgift 
som en poesi till tröst; att ge en öppning in mot en sorgeprocess. Sjögrens Fågel-
jägarna för oss i kontakt med andra döda, även mytiska element vilket vidgar 
perspektivet i den enskilda sorgen. Johansson utvecklar tanken och skriver att 
diktcykeln går att likna vid ”en profan gudstjänst”:

 
genom att uppleva en annan sorg kan man nå fram till sin egen 
sorg, och därvid förändra denna. Det är en märklig bro Lennart 
Sjögren spänner mellan landet där de levande bor och det dödens 
land dit de drunknade förs. Det är en på en och samma gång 
konturskarp och undanglidande berättelse.410 

 
Redan 1982 i Lövskogselegier skriver Sjögren om kluvenheten inför tillvaron 
och människors behov av tröst. Vid ett närmare studium av dikterna i samlingen 
blir det tydligt att flera dikter pekar fram mot Fågeljägarna, låt vara att det är 
träden som utgör fond i den förra och vattnet i den senare. Sjögren skriver: 

 
Jag trädet 
Jag det till sist levande 
Jag har format vingarna 
så att de besöker mig 
Jag har bett vattnet stiga in 
så att vi kan föra ett samtal. 
Jag höll 
en göks huvud i min famn 
han gol när det blev morgon. 

 
I natt kom blixten på besök 
han delade mig 
men mitt liv och blixtens gör nätterna 
självlysande.  

   
 

––––––––– 
408 Ibid. 
409 Ibid., s. 44. 
410 Anders Johansson, En resa till underjorden. Om tre dikter från Öland (Kalmar, 2001), s. 16f. 
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Jag lutade mig över en människas otröstliga sorg 
hon sade hon var död 
hon fick dricka ur mig 
tills hon blev otörstig.411 

 
Särarten i Sjögrens dikt ligger till stor del i att han i en och samma sinnebild 
förmår uppföra vad vi allmänt kallar verkligheten från två håll: från livets och 
från dödens, från vad synligt är och från det osynligas domäner. ”En tillvarata-
gen erfarenhet som förmått skapa den öppenhet som tillåter honom att färdas 
motströms med kärv innerlighet”, skriver Curt Asker panegyriskt.412 
 
4.  
 
Jägarna talar genom poeten med läsaren, berättaren redogör på sitt sätt, kommen-
terar och informerar om sådant som är okänt för en utomstående, också de sör-
jande ingår i samtalet. Dikten skapar något nytt som orden föder fram. Poeten ta-
lar i stroferna och bilderna, men också diktverkets komposition och dess referen-
ser som om det handlade om ett samtal författare – läsare emellan; ett möte som 
när man talar med varandra om en händelse, till exempel att tre män drunknat 
under sjöfågeljakten. I själva verket förhåller det sig inte så. Språket överskrider 
gränserna för vad vardagskonversationens uttryck pekar på.413 Sanningen i poe-
sins verkan är sannare än sanningen, eller mer återhållet uttryckt, är inte beroen-
de av en falsifierbar verklighet. Berättaren i Fågeljägarna säger: 
 

På land ligger husen  
som döda fåglar ruvar de döda ägg. 

 
Hos dem som sjunkit är höga, gröna salar 
vatten rörs mot vatten 
bland fiskars munnar. 
På land är sorgen, den virar runt sig 
sin gråa sjal. 

 
En föreställning är att de döda 
diar de oföddas bröst.414 

 
Det finns intryck och upplevelser som är så starka vad beträffar känslor, men 
även den intellektuella bearbetningen av stoffet att talsituationen måste transfor-
meras från samtalet i vardagen till en stansad form: prat blir poesi. Verserna som 
uttrycker att ”de döda diar de oföddas bröst” 415 utgör ett sådant exempel. I den 
situationen framkommer att estetiken per definition inte innebär att versen är 
––––––––– 
411 Lennart Sjögren, Lövskogselegier, s. 12. 
412 Curt Asker, ”Efterord”, Lennart Sjögren, Anteckningar om bilder, s. 93. 
413 Jfr. John R. Searle som utgår från meningen”The cat is on the mat”. När påståendet läses och en 

teckning av det upplästa ritas ner på ett papper tvingas vi att påstå: ”the cat is on the mat; otherwise 
not”, Expression and Meaning, s. 117ff.  

414 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 29. 
415 Ibid. 
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vacker i konventionell mening. Också orena, till och med i någon mening mot-
bjudande inslag kategoriseras under begreppet estetik. Ett obundet opoetiskt ut-
tryck skulle verka oartikulerat. Ju större sensibilitet och intensitet desto mer pre-
cis artikulation krävs och i vissa fall nås detta endast i bilden och metaforen, i det 
klangligt och rytmiskt bundna uttrycket.  
 

Sjönk så den första kvällen  
kvällen när isen brast. 
Grått var landet, husen var sänkta i grått 
grått var blodet, grå var sorgen. 

 
Spreds över isen i svarta lysande fjädrar 
det frisläppta vattnet 
is gnagde mot is, sörplandet hördes 
när fälten av vitt spräcktes av vinden.416 

 
Om det förhöll sig annorlunda, om avsikten med det poetiska uttrycket var isole-
rat estetiskt skulle det som innehåll kunna visa upp sådant som är vackert och 
händelser som avlöper lyckligt. Att ge det fula och förtvivlade ett vackert uttryck 
av estetiska skäl uppfattas förvänt.  
    När de prisgivna männen möter läsaren av dikten är detta att likna vid flera 
andra välkända scener där en eller flera personer befinner sig utlämnade på isen. 
I filmen Guldfeber sitter Charles Chaplin på toppen av ett snöklätt isberg och i C. 
D. Friedrichs målning Vandraren över dimhavet konfronteras människan direkt 
med allt det som är närmast att betrakta som ahistoriska villkor; en värld som är 
vacker men också frånvänd och obegriplig såsom orden vanligtvis uppfattas. 
”Det er et typiskt eksempel på, hvordan følelsen af at være alene i verden kan 
skildres som sublim ensomhed.”417 I kölden, känslan av övergivenhet och makt-
lösheten när slutet närmar sig, stämmer de många bilderna och texterna som 
återgett scenerna möte med läsaren och dennes erfarenheter med resultatet att 
diktens rum rymmer starkare närvaro än vilket skulle vara fallet om dikten sak-
nat dessa referenser, det må gälla gemensamma bilder från filmens eller konsthi-
storiens världar men även privata erfarenheter från isvandringar som barn eller 
som vuxen. Det är inte otroligt att personen som möter en text likt denna grips av 
något utöver vad orden förmedlar. Men vems röst är det som talar och till vem 
vänder sig talaren? Hur kan rösten känna till och återge människornas mest inti-
ma tankar utan att vara Guds röst? En viss inlärningstid krävs för att kunna förstå 
inte endast orden i verket, utan också den litterära ram inom vilken orden an-
vänds. Här vid lag utgör Fågeljägarna inget undantag, också i Sjögrens dikt 
gäller i hög grad en sådan beredskap. 
    Mot den nu föreslagna läsningen av dikten och tolkningen av dess innersta vä-
sen önskar jag ställa upp en alternativ läsart gentemot den redovisade som säger 
att egna erfarenheter fördjupar läsförståelsen. Naturligtvis behöver det ena be-
traktelsesättet inte utesluta det andra och receptionen av en dikt skiftar också 

––––––––– 
416 Ibid., s. 13. 
417 Mette Marcus, ”Hvad har det med kunst at gøre”, Louisiana Revy nr. 1 oktober 2006, Stjerneskud, 

s. 91. 
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mellan olika personer. Men om de många rösterna är att uppfatta som en orgel-
punkt i en flerstämmig komposition där grunden utgörs av gemensamma referen-
ser för diktens människor och läsaren, utesluts inte att denna grundton i Sjögrens 
dikt tillåts klinga isolerad från dess ursprungliga sammanhang. Det är effekterna 
av en sådan distansering som i stället för olika grader av identifikation som 
åstadkommer att läsförståelsen fördjupas och breddas. Diktens kvalitéer begrän-
sas under sådana omständigheter inte till läsarens förförståelse, inte heller redu-
ceras läsningen till något slags inre angelägenhet för dem som likt de sörjande 
står ordlösa på stranden. 
    Juan Wilhelmi påminner om att skilda verklighetsbegrepp används inom olika 
verksamhetsområden.418 Han talar om en attityd – ett sätt att se på döden – som 
inte konkurrerar med det vardagliga begreppet ”död”. Wilhelmi skriver, och ut-
draget av resonemanget överensstämmer med Sjögrens litterära konstruktion i 
vilken ”den mänskliga verkligheten” kommer till uttryck: 

 
Det litterära språket står i kontakt med denna verklighet, den 
mänskliga verkligheten,. På så vis kan vi tala om språkformer 
som är meningsfulla, även om deras ord saknar referenter, och 
även om de beskriver omöjliga sakförhållanden, vilket ofta är 
fallet i litteraturen.419 

 
Wilhelmi torgför efter detta konstaterande uppfattningen att en läsare som delar 
diktens erfarenhet kan tillgodogöra sig läsningen på ett mer lödigt sätt vid en 
jämförelse med en person som står främmande inför vad som skildras: ”Upp-
skattningen av ett litterärt verk underlättas av att läsaren kan förhålla sig till för-
fattarens livshållning så som den visar sig i verkets anda”, skriver Wilhelmi.420  
Endast de läsare som upplever en känsla av samhörighet med den värld som tex-
ten gestaltar, som känner igen sig i denna värld, kan till fullo uppskatta den skön-
litterära texten blir konsekvensen av det ovan förda resonemanget.  
    I Fågeljägarna möter ett sätt att tala om döden som strider mot vårt vardagliga 
begrepp men som ändå är meningsfullt och frågan som omgående väcks lyder: 
Vilken värld är det som möter i diktsviten? Vidare vilken livssyn genomsyrar be-
rättelsen? Av så vitt skilda orsaker som att den ene uppfattar verket som en histo-
risk berättelse om ond bråd död i lyrisk dräkt och den andre i diktcykeln ser ett 
ahistoriskt drama om människans hinsideslängtan draperad i en vardagsdräkt, in-
nebär att diktens storhet skyms av olika tolkningsföreträden. Det slags uppskatt-
ning som Wilhelmi beskriver blir till förfång för tolkningen av verket och hind-
rar läsaren att helt eller delvis positionera sig annorlunda gentemot redan intagna 
uppfattningar i allsköns frågor. 
    Med anledning av det förda resonemanget skall i den fortsatta framställningen 
Fågeljägarna betraktas som en avgörande litterär text från slutet av förra seklet 
med möjligheterna att se bakom uttryck i verket som eventuellt står i vägen, till 
exempel som sker när fördomar komplicerar läsningen. Avsikten är inte att driva 
teserna att Sjögren bejakar eller förnekar traditionell kristen tro; inte heller re-

––––––––– 
418 Juan Wilhelmi, s. 142. 
419 Ibid. 
420 Ibid., s. 91. 
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spektive läras tolkningar av tillvaron. Däremot framförs åsikten att ett metaper-
spektiv föresvävar författaren, nämligen individens moraliska ansvar att inte ut-
tala egna eller av andra personer ärvda preferenser beträffande livsfrågorna i 
samband med tolkningen av skilda dikter. Intressant att studera är hur implicita 
referenser till såväl traditionella kristna föreställningar som förnekandet av trons 
dogmer ideologiskt bygger upp Fågeljägarna; vidare hur det i spelet mellan des-
sa motpoler skapas ett förhandlingsutrymme som inte gäller huruvida den ena el-
ler den andra trosuppfattningen kommer att gå segrande ur striden, fast mer hur 
det i samma spänningsfält blir möjligt att samtala med texten på ett delvis nytt 
sätt om livsfrågorna utan att komprometteras av ett uttjänt tankegods.  

 
5. 
 
Aris Fioretos uppehåller sig kring fenomenet med det textliga momentet som 
språk och inskrift i kapitlet ”Texten” i Det kritiska ögonblicket.:  
 

Metaforen är figuren framför andra i detta system som sägs er-
bjuda ett sätt att vinna visshet om substanser. I lyckade fall ut-
vidgar den vår kunskap om enskilda ting genom analoga kombi-
nationer: för att man skall lära sig något om livet och kunna 
hävda att ”aftonen är dagens ålderdom” [---] krävs att man vet 
något om beståndsdelarna i denna utsaga (liv, ålderdom, dag och 
afton).421  

 
I diktsviten Fågeljägarna verkar bildspråket annorlunda. Stannar tolkningen vid 
att diktens ord och bilder endast skapar associationer, skapar egna världar, har 
ännu inte den gräns som Sjögrens poesi finner angeläget att gestalta tangerats. 
Upplevelsen är inte upplevelsens mening. Uppfattningen av händelsen, dess ge-
staltning stannar inte i det subjektiva. Öppenheten inför vad som skildras, män-
nen, isen, fåglarna, situationen, sorgen, landskapet, hela scenen med vida panore-
ringar, nedstigningar i olika tidsdimensioner och litterära referenser. Den totala 
dikten står vidöppen för läsaren. Meningen är vad som tänks och avses och den-
na mening är immanent för diskursen, skriver Paul Ricœur i essän Distansering 
som hermeneutisk funktion: ”Referensen är framställningens sanna värde, dess 
anspråk att nå verkligheten. På grund av dessa egenskaper skiljer sig diskursen 
från språket, som inte har ett motsvarande förhållande till en yttre verklighet. 
Diskursens ord refererar till andra omkringliggande ord utan att begränsas av nå-
got lexikon. Endast diskursen avser saker, förhåller sig till verkligheten, uttryck-
er en värld.”422  Efter detta smått sensationella påstående frågar Ricœur: ”Vad 
sker med referensen, när diskursen blir en text?” Han svarar:  
 

Utan tvivel är det detta upphävande av referensens demonstrati-
va och denotativa karaktär, som möjliggör det fenomen som vi 
kallar litteraturen, där varje referens till en given verklighet kan 

––––––––– 
421 Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket, diss. (Stockholm: Norstedts, 1991), s. 195. 
422 Paul Ricœur, ”Distansering som hermeneutisk funktion”, Hermeneutik, red. Horace Engdahl, m.fl. 

(Stockholm: Rabén & Sjögren, 1977), s. 148.  
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avskaffas. [---] Det kan tyckas som om det mesta i vår litteratur 
har till syfte att förstöra denna värld. Detta gäller för all fiktions-
litteratur – sagor, myter, romaner, dramatik – men också för den 
så kallade poetiska litteraturen, där språket tycks hylla sig själv 
utan att vara beroende av den vanliga diskursens referentiella 
funktion.423  

 
Det är detta slags distansering som fiktionslitteraturen tillför en gängse verklig-
hetsuppfattning. Berättelsen, sagan eller dikten saknar inte någon referent. Ge-
nom fiktion och poesi öppnas nya möjligheter att ”vara-i-världen” (för att tala 
med Heidegger) inom den vardagliga verkligheten. ”Fiktion och poesi avser nå-
got som är, men inte i form av något givet, utan snarare i form av något möjligt. 
På så sätt förvandlas den vardagliga verkligheten med hjälp av den inbillnings-
kraft, med vilken litteraturen bearbetar det verkliga.”424 Läsningen befinner sig i 
den sjögrenska diskursen, men hur låta texten förmedla en livsförståelse med 
vilken det går att förstå och uppfatta sig själv? Om det sista momentet i förståel-
sen innebär tillägnandet av textens mening så kan detta tillägnande endast ske 
dialektiskt i förhållande till den distanseringen, skriver Ricœur, som svarar mot 
”diskursen, skrivandet och verket”.425 Läsaren av Fågeljägarna ställs inför ut-
maningen att ingå som samtalspartner i en kontext där företeelserna som ventile-
ras saknar referenser. 
    Inte sällan genererar Sjögrens dikter ett moraliskt imperativ. Skyldigheter in-
för intilliggande ansvarsområden i vardagen ligger fast, men vid sidan om detta 
inbjuder dikten läsaren till att vilja vidga synfältet så att samtalen beträffande de 
existentiella frågorna inte begränsas av redan intagna livsåskådningsmässiga 
ståndpunkter, eller det omvända, förnekandet av tidigare upprättade dogmer. Få-
geljägarna uttalar en tredje ståndpunkt inför frågan hur individen kan förhålla 
sig till livet och döden, eller mer exakt, hur det uppenbaras möjligheter att tala 
om livet och döden. Konsekvenserna av Sjögrens självständiga förhållningssätt 
när han trotsar risken att bli missförstådd genom att tillåta referenser från kristen 
fromhetstradition genljuda – och i motsvarande grad ateistiska försanthållanden 
– framstår som ett inspirerande exempel för dem som i likhet med författaren 
önskar hävda en bestämd uppfattning – och ansvara för denna tro – utan att bli 
dess fånge. Ett svar på frågan hur en person kan agera och hålla alternativa lös-
ningar levande utan att förbli overksam, kanske resignera och hemfalla åt uppgi-
venhet, låter sig uttolkas i några strofer i Fågeljägarna:  

 
Att med vattnets bokstäver skriva 

   det alfabet som endast vattnet läser 
att gå ner mot bottnen 
och där skriva namnen på dem 
som en gång ägde händers insida 
och vattnet som skall strömma 
innan något ens är färdigskrivet: 

––––––––– 
423 Ibid., s. 149. 
424 Ibid., s. 150. 
425 Ibid., s. 151. 
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vattnet som ständigt plånar ut 
vattnet som ständigt på nytt låter namnen 
glimra i vågornas ögon. 
 
På väggar av sorg 
bygger vattnet sitt genomskinliga tak.426 

 
6. 

I Fågeljägarna förekommer inga ortnamn. Även personerna, jägarna och de an-
höriga förblir anonyma. Inte heller berättaren presenterar sig. I ett namnlöst och i 
ett ansiktslöst landskap färgas kulisserna med alfåglarnas svartvita teckning. Ejd-
rarnas och knipornas rosa, ljusgröna och vita fläckar kompletterar färgskalan. 
Örnarna avtecknas som svarta siluetter mot den vintergrå dagen. Poeten tillåts 
inte välja fågelarter. Alfåglarna, ejdrarna och kniporna utser sin författare helt 
enkelt därför att det är dessa arter som uppträder i Kalmarsund i mars: ”vi gick 
över isen / sköt alfågel, ejder och knipa”.427 På motsvarande sätt förhåller det sig 
med havsörnarna som står långt ut längs iskanten spanande efter döda eller ska-
dade fåglar: 
 

Örnar syntes tidigare den vintern  
de satt långt ute på isen 
de liknade avsatta furstar väntande sin egen död 
de livnärde sig på hunger 
de högg bitar av as ur isen 
och krönte sig med den längsta natten.428 

 
Ur den aspekten framstår inte havsörnen uttalat emblematiskt. Havsörnen är en 
relativt dålig jägare och livnär sig ofta som asätare. I en essä om Bruno Liljefors 
tavla Örn och hare skriver Sjögren om örnen som slår en hare: ”Allt tycks finnas 
samlat i ett Nu. Den hopplösa flykten, den dödandets instinkt som står utanför 
varje moralbegrepp – och som visar hur idiotiskt det är att använda örnen som en 
fascistisk maktsymbol. Örnen är inte vår, haren är inte vår.”429 Fågeln ingår i 
skaran av deklasserade djur av den anledningen, inte biologiskt eller på annat 
sätt, men som asätare delar den näringsfång med råttor och kråkor.  
    Valet av örnar kan naturligtvis uppmärksammas då Sjögren gjort till sitt sig-
num att inte låta de majestätiska och heraldiska djurarterna ingå i sina dikter. 
Tvärtom är det betecknande att författaren söker sig till arter som vanligtvis inte 

––––––––– 
426 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 18. 
427 Ibid., s. 5. Lars Englund redogör för hur vårjakten på sträckande sjöfåglar gick till längs ostkusten 

fordomdags: ”Först, vid islossningen, som regel i mars, kommer de alfåglar, viggar, knipor, stor-
skrakar och lommar som övervintrar söderut i närmaste isfria vatten”, Vettar och sjöfågeljakt 
(Stockholm: Nautiska förlaget, 2007) s. 39. 

428 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 9. 
429 Lennart Sjögren, ”Diagonalens hemlighet”, Artes årg. 17 (1991:4), s. 110. Bruno Liljefors avbildar 

en kungsörn, en upplysning som är intressant för ornitologen, men som för förståelsen av dikten 
spelar en underordnad roll. 
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förknippas med poesi. Högstämdheten tilldelas nya attribut. Sjögren kommente-
rar inslagen av flugor, råttor och grisar i dikterna på flera ställen. I prosadikten 
”Mina djur” skriver han:  
 

Svinet. Kon. Hönan. Fåret. Kom mina djur. Kom 
ni som allmänt anses inbilska, dumma, fega, grym- 
tande. Ni som ska bli till mat, ni som inte får delta 
i paraderna. Kom ni råttor som jag  fruktar och som 
jag  vill fly för. Er lukt, era svansar. 
De heraldiska djuren: Svanen, Hästarna, Hjor- 
tarna. De har balans. De passar till emblem i vapen- 
sköldar. Men de är inte mina.430 

 
De konkreta inslagen bromsar upp flödet, och ett stråk av upphöjd skönhet för-
nims i naturskildringen. Örnarna liknas vid furstar som väntar på sin död också 
de. De äter as ur isen och kröner sig med den längsta natten. Konturerna av en 
mörk urtidsaga tecknas längs Östersjöns murknande iskanter. I ett annat sam-
manhang utgör de skjutna och ilandflutna änderna ett i vattnet upplöst stilleben 
från någon aldrig målad renässansmålning: 

Fåglar som inte var fåglar 
sökte sig in mot kusten 
brösten var uppslitna av hagel 
i deras ögon var också hål.431 

 
Fortsättningens rader, ”De flög mot fönstren / de ville in där människorna 
var”432, för tankarna till Alfred Hitchcocks film Fåglarna, där regissören dysto-
piskt målar upp angreppen som fåglarnas hämnd för människans rovdrift på na-
turen. Skriver Sjögren en civilisationskritisk parolldikt förklädd till skön och 
mystifierande poesi?433 
    Något högstämt i diktningen kan förnimmas. Samtidigt framstår det som an-
märkningsvärt att se hur dikterna om naturens kretslopp och ond bråd död skapar 
en oskön epitaf över de drunknade männens öde där alldagligheten tilldelas klas-
sisk resning och ålderdomlig högtidlighet. 434    
––––––––– 
430 Lennart Sjögren, Tornet, s. 9. 
431 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 42. 
432 Ibid. 
433 Jfr. Håkan Sandgren som i sin avhandling om Folke Isakssons lyrik diskuterar analogiförfarandet 

människa – djur som ”gör djuren i viss mån till speglar eller skärvor av det mänskliga, som om de 
vore något annat än i sin konventionella referent”. Sandgren refererar i avsnittet bl.a. till Hitchcock 
med anledning av att Isaksson uppmärksammar regissörens film Fåglarna i samlingen Skiftningar i 
en väv. Isaksson skriver om kajorna: ”Det är som om de markerade en slutpunkt, med stänk av 
tusch som sakta sjunker in i höstens gråpapper. De formulerar inte hotet, men utmärker ett tomrum 
i vilket hotet kan vara verksamt”, Håkan Sandgren, Landskap på jorden och i drömmen. Studier i 
Folke Isakssons lyrik, diss. (Lund: Lund University Press, 1999), s. 239. Folke Isaksson, ”Kajor i 
september”, Skiftningar i en väv (Stockholm: Bonniers, 1985), s. 58. 

434 T. S. Eliots teori om ett ”objektivt korrelat” blir i sammanhanget intressant att följa. Eliot skriver: 
”The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an ‘objective correlative’; in 
other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that par-
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7.     
 
Gemensamt för tragedier, om det så gäller i en religiös kontext eller som i Sjö-
grens lyrik naturalistiska tragedier, är idén om en härskande ordning och tanken 
på individens öde; möjligheten att kunna, eller inte kunna, påverka ödet. J. M. 
Coetzee reflekterar över skillnaderna mellan ”religiös tragedi” och ”naturalistisk 
tragedi” och skriver i Främmande stränder: ”Unikt för den religiösa tragedin är 
en rituell rening, katharsis. Unikt för den naturalistiska tragedin är dess uppro-
riskhet.”435 Till vilken kategori inrangeras Fågeljägarna? Båda, var och en för 
sig, men också tillsammans i en syntes, lyder svaret. Men därutöver låter dikt-
verket sig klassificeras i en egen kategori. Sjögrens tal om en cykel som står 
utanför människans begrepp om gott och ont, villkoren allt levande är underkas-
tat är orubbligt. Medlidandet med ”offren” och skräcken inför deras öden som 
framkallas under läsningen transformeras under tiden med dramat på isen till en 
rit: Offret (det grymma) av jägarna som en naturens ickeverbaliserade ritual. I 
dikten berättas om att de sörjande ser fåglarna återvända varje vår. Dikten erinrar 
om naturens ordningar. En ritual på olika plan med olika förutsättningar genom-
levs. Naturens kretslopp är en sådan återkommande ordning, hur dessa cykler ri-
tuellt återkommer en annan. Tillsammans utgör de en ”naturalistisk rit”.436 Kan-
ske gentagningen av det utspelade förmår rena individen? Kanske manar olyckan 
till protest och uppror? Uppror mot vad, lyder diktens svar. 
 
8. 
 
Diktsviten Fågeljägarna återges såsom den ursprungligen publicerades 1997, 
men uppspaltad i tre kolumner. I den vänstra berättar fågeljägarna. I den mitters-
ta kommenterar den allvetande berättaren händelsen. I den högra hörs de anhöri-
ga, de sörjande på land. Verserna i dikten är numrerade. Markeringarna anges 
inom parentes efter respektive hänvisning till texten vid citat och referat. Som i 
ett antikt grekiskt drama når de drunknades röster läsaren genom ett sändebud. 
De sörjande ställs upp som kören där de skanderar sina tirader. Ensam på scenen 
står den allvetande berättaren. Men märkligare förhåller det sig inte än att det är 
poeten som trakterar samtliga roller, på samma sätt som tragöden förser skåde-
spelarna med replikerna som sedan tolkas och gestaltas på orkestran. Rösterna 
som möter är uppenbart en och samma, nämligen diktarens. 
    När vintern fryser vattnen utanför Ölands nordkust ges fågeljägarna röst och 
deras sörjande anhöriga, när de som skjuter det vilda stiger ner till underjorden. 
Människan, också hon, framställs som ett jagat villebråd i tillvaron. Världen kan 

                                                                                                                                   
ticular emotion;”, ”Hamlet” (1919), Selected Prose (London: Penguin, 1953), s. 107. Atle Kittang 
förtydligar Eliots ”avpersonaliseringsprocess”: ”Ett diktverk får sin fulla mening först när det fri-
görs från de historiska betingelser under vilka det har skapats och värderas som en del av det totala 
litterära system det ingår i och samtidigt bidrar till att omdana”, En introduktion till den moderna 
litteraturteorin, s. 90. 

435 J. M. Coetzee, Främmande stränder, s. 107. 
436 Coetzee skriver: ”Var och en av hjältarna/offren uppträder som den andres åskådare, var och en 

renas i och genom den andres lidande, och den läsande publiken kopplas bort genom att få sin 
katharsis gestaltad i dramat. Detta förlopp ligger åtminstone i linje med bokläsningens icke-
deltagande karaktär”, ibid., s. 183. 
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visa upp brister och människor uppleva traumatiska händelser i sina liv, men 
konstnären äger redskapen att överstiga gränserna för det fattbara i såväl histori-
en som nuet. I samlingen Fågeljägarna träs textfragmenten som på en tråd ge-
nom verklighetsskikten. Dramat utspelas på en skör yta som den spröda isen 
själv. Av händelsen blev en dikt. Språket lyckas med vad isen inte förmådde, 
nämligen att bära de drunknades röster genom tiden.  
   Magnus William-Olsson uppmärksammar det romerska tänkespråket ”Ars 
longa, vita brevis” (konsten består, livet förgår) i en recension av Sjögrens Dikter
1982–2004. Ett urval, och förtydligar att originalsentensen inte avser dikter utan 
kroppar.437 Det är ett memento värt att stannat till inför när man läser Lennart 
Sjögrens poesi; i hög grad gäller det Fågeljägarna. William-Olsson skriver: 

 
I hans poesi tjänar såväl konsten som kroppen under en kraft 
mäktigare än döden. Det är tiden som likgiltigt blåser, fräter, 
stirrar, äter, maler sig fram genom Lennart Sjögrens verk. I hans 
poesi finns nästan alltid, dold eller utställd, en emblematisk ge-
stalt som med vitt uppspärrade ögon, halvöppen mun och spre-
tande fingrar stirrar stint in inte i döden hans förtrogna, utan i ti-
den, den som ingenstans finns att se men vars spår är synliga i 
allt.438 

––––––––– 
437 Magnus William-Olsson, ”En övning i utplåning”, Aftonbladet 29.10 2004. 
438 Ibid. 
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Fågeljägarna  
 
Klar var dagen (1) 
fåglarna drog mot norr. 
Vi var tre 
vi gick över isen 
sköt alfågel, ejder och knipa. 
 
Svarttjärad var vår båt (6) 
vi förde den med oss ut 
vi rodde mellan isens lysande slätter. 
Morgonens vatten var sol 
dagen var jaktens dag. 
 
Fågeljägare var vi (11) 
tre var våra namn. 
 
Då ägde vi namn. (13) 
 

När isarna brister om vårarna (14) 
 och långa sprickor far genom dem 
 då sjunger de 
 – nej inte de, men sprickan sjunger 
 och tysta dagar över havet 
 hörs då som vingar. 
 
 Vingar syns inga (20) 
 men vingar hörs 
 
 den stunden innan sprickan vidgas (22) 
 och en grav blir synlig. 
 
Plötsligt kom sprickan (24) 
vi såg den för sent 
för sent såg vi vårt öde. 
 
Den av oss som stod längst bort från båten: (27) 
För helvete, skrek han 
det spricker, det spricker! 
Båten – spring genast till båten! 
 
 
Båten vi nyss hade lämnat (31) 
skild nu ifrån oss genom den vidgade sprickan. 
Alltför länge hade vi dröjt 
vända mot ejdersträcken 
mot skotten och jaktens åtrå. 
Flamgrönt var vattnet mot isens kant (36) 
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svartnade hastigt mot djupet. 
 
Den svarta tjärade båten, två åror (38) 
matsäck, stövlar och fåglar vi redan skjutit. 
Båten – så lätt att dra över isen. 
 
Hukade oss, skulle just till att ta språnget (41) 
över det hetsade svarta. 
Hejdade oss, i språnget hejdade oss 
trodde kanhända att längre bort 
var sprickan till omfånget mindre 
- syntes så, skyndade dit 
men redan var bredden för stor. 
Sprang vi, slog vi med armarna 
ingen vågade språnget, 
ingen vågade simma genom det isiga kalla. 
 
För lång var vår tvekan (51) 
sprickan tvekade inte. 
 
Lamslagna stod vi (53) 
fattade intet. Fattade, fattade ej 
ännu var döden ej synlig 
den dröjde än i sekunden. 
 
Slag utav järn hörde vi inne i isen (57) 
och genom luften 
det lät som hyvlar mot bräder 
- förut hade vi trott det var isens sång. 
 
Skräckens blommor slog ut (61) 
frossan tog oss, gråten var nära 
kvällen var nära 
snart vi skulle vänt hemåt. 
 
Ingen såg oss, ingen hörde från stranden (65) 
de rop som ströks bort utav vinden. 
Himlen såg oss men rörde sig inte 
vi såg hur döden där skrev våra namn. 
Isen såg oss 
vattnet som väntade såg oss 
fäste på våra händer de dömdas märke. 
 
 Örnar syntes tidigare den vintern (72) 
 de satt långt ute på isen 
 de liknade avsatta furstar väntande sin egen död 
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de livnärde sig på hunger 
 de högg bitar av as ur isen 
 och krönte sig med den längsta natten. 
 
Och våra ögon var glansiga av skräck (78) 
och våra tungor var stela som fiskens 
och långt borta vilade havstruten 
med ögon kallare än hökens 
van att leva på fisk 
och annat som i havet dött. 
 
Det vilda språnget (84) 
det vilda hoppet 
det vilda ropet bortom ropet. 
 
Men ett hopp om räddning för oss (87) 
skulle endast utmana löjet 
men något löje finns heller inte här. 
Långt ute på havet finns aldrig något löje. 
 
Och sedan var det mörkt (91) 
och sedan var det inget mera 
och sedan var vattnet 
och vattnet var det sista 
och bortom vattnet var det inget mera. 

 
Om de som sjunker (96) 

 om de som bygger sig ett bo 
 mot bottnen 
 om det osannolika i bergsravinerna därnere 
 om resan dit 
 
 utan minne och före sin födelse (101) 
 bygger de där sina nya båtar. 
 
Fördes vi ned i den lägre solkretsen (103) 
redan 
djupt under isarnas tak 
våra skrik spolades bort 
i avlägsna ekon hördes de ännu 
innan månens nytändning 
och genomskinligare än maneternas kroppar 
mottog vi ljudet från vattnets klockor. 
 
Som när en nyfödd (111) 
lämnar sin hemvist och förs in i det synliga 
där namnet ges och könet fastställs 
fördes vi här mot det bortre 
där inga namn och inget kön 
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och inga andra igenkänningstecken 
längre gäller. 
 

Sjönk så den första kvällen (118) 
 kvällen när isen brast. 
 Grått var landet, husen var sänkta i grått 
 grått var blodet, grå var sorgen. 
 
 Spreds över isen i svarta lysande fjädrar (122) 
 det frisläppta vattnet 
 is gnagde mot is, sörplandet hördes 
 när fälten av vitt spräcktes av vinden.  
 
 Sjönk så den natt där ingen glädje var möjlig  (126) 
 ljusen som lyste i fönstren 
 där sömnen ej heller var möjlig  
 strimmor av rött bredde sig ut över ögonens vita 
 timmarna blev till vålnaders kroppar 
 svepta i grått  
 i mörkret dränkta 
 ingen smakade brödet, ingen åt utav köttet. 
 
 Kappan av sorg breddes ut över natten (134) 
 Satan, ropade någon i hat med händerna knutna 
 Gud, min Gud, var det någon som bad 
 kvidandet hördes ända mot gryningens timma. 
 Vinden svarade inte 
 isarna svarade inte. 
 Grått var blodet, grå var sorgen 
 gråa var dödens rosor. 
 
 Långt därute driver en båt utan manskap (142) 
 isen äter den redan. 

 
Fåglarnas sträckta halsar (144) 

 de långa halsarna 
 de smala och de med grön sammet täckta. 
 Brandröd var morgonens sol 
 och isen brister. 
  

Alfågelns spetsade vingar (149) 
 brinner i solen 
 smattret, fjädrarnas duniga virvel 
 ännu ej nådda av hagel 
 smek dem med handen 
 dun emot fingertopparnas darrning 
 över den bristande isen. 
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Knipornas vaksamma ögon (156) 
 mörka kristaller 
 speglas i vattnet – vattnet som speglas. 
 
 Virvlande kroppar, virvlande vindar (159) 
 och när ett rop brister ut 
 is emot blod hettat av solen 
 hörs över vatten – hörs under vatten 
 spelar om kväll och om morgon. 
 Fåglarnas rop 
 fåglarnas spetsiga vingar. 
 
Om det ändå varit morgon (166) 
och vår död blivit tecknad i solen 
om vi ändå hört gårdshundar skälla 
fast inga hundar finns härute. 
 
Om marskråkor som vi är vana vid att höra (170, 
den här tiden hade kommit 
inte som räddning men ändå som ett sällskap. 
 
Om ett sent norrsken varit synligt. (173) 
 

Den natten var dyningarna (174) 
 höga berg av en stor ondska 
 som går genom världen 
 de smärglade sig själva till tunga knivar 
 före järnets tid. 
 
 Men de drevs inte fram av ondska (179) 
 de var före ondskans tid 
 det var bara vi som uppfattade dem så. 
 De var knivar ur den natt som allting äter 
 och skär sönder varje antydan 
 till mänskligt ansikte. 

 
Stjärnorna vakade över dem (185) 

 fiskarna lyssnade till dem djupt nere 
 stenarna hörde dem i sina gömslen 
 när de skar genom världen. 

 
Att med vattnets bokstäver skriva (189) 

 det alfabet som endast vattnet läser 
 
att gå ner mot bottnen (191) 
och där skriva namnen på dem 

 som en gång ägde händers insida 
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och vattnet som skall strömma (194) 
 innan något ens är färdigskrivet: 
 vattnet som ständigt plånar ut 
 vattnet som ständigt på nytt låter namnen 
 glimra i vågornas ögon. 
 

På väggar av sorg (199) 
 bygger vattnet sitt genomskinliga tak. 

 
Vattnet som pratar i sömnen (201) 

 följer de drunknades färd 
 pratar sig genom natt efter natt 
 gömmer det dagen kan finna: 
 spant, roder och åra. 
 Ålen simmar förbi men stannar ej upp på sin färd  
 torskens öga bevakar 
 allting är sugande munnar. 
 
 Vattnet döljer sitt öga (209) 
 fyller sin mun med slam 
 stirrar som blint mot de sjunkandes väg. 

 
Skulle i natt ett rop (212) 

 åter höras i stormen 
 vore det vattnets munnar 
 vore det vattnets rop 
 

vore det mardrömmens rop (216) 
 vore det ropet från bristande fjädrar 
 sjunkna till sot i vattnet. 
 
 Vattnet som pratar i sömnen, skriver i bly (219) 
 tröst som ingen kan tyda. 
 
Och vi som talar här (221) 
vi talar inte med vår vanda tunga 
och det är inte heller fiskens 
– vattnet gav oss åt en annan röst. 
 
Det mörknar runt oss (225) 
mer än mörkret låter ana. 
 
Drogs vi allt djupare ned (227) 
allt tyngre vi fördes mot slutna rum 
och en sömn som länge skulle vara. 
Bäddar av en annan sort än dem vi förut sovit i 
stod färdiga att ta emot oss 
med en annan mjukhet i en annan sömn. 
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Och havskon råmar (233) 
hennes spenar räcker åt oss alla 
och bikuporna på bottnen 
står fulla av havsbinas honung 
och fjärilarna låter fladdrande 
de olika årstiderna byta färg 
hängivna som de är mot både sommar och vinter. 
 
Nog har vi rum att gå i (240) 
nog har vi nätter att sova genom 
nog har vi sötma för vår tunga. 
Bränner oss ändå minnet: 
klar var vardagen, fåglarna drog mot norr. 
 
Och när vattnet (245) 
trängt genom våra munnar 
och när vi öppnat oss 
för havet 
och havet var i oss. 
 
När vi var fiskar lika (250) 
och så långt borta från fiskars skönhet 
som tänkas kan. 
 
Men skönhet räknas inte (253) 
under en sådan resa 
– inte den skönheten 
och tiden räknades inte 
– inte den tiden. 
 

Sjögräset (258) 
 sjöhåret 
 sjöropens vatten 
 
 och kniporna som stiger upp från bottnen (261) 
 med sina gröna tofsar. 
 
Sedan vi tagit in vattnet (263) 
gled vi mot bottnen 
viskade bottnen till oss. 
 
Luften ville inte längre ge oss sitt liv (266) 
men vattnet mottog oss 
drog oss 
som nedåtgående rökslingor. 
 
Med utspärrat hår sjönk vi (270) 
och med utsträckta armar. 
Vår tyngd var en annan än ovan vattnet 
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vår tyngd blev vår lätthet 
vi var bland de snett glidande 
likt ägg 
var vi sjunkande nedåt 
mot ett rede. 
 
Vi vände oss runt i vattnet (278) 
med våra ögonvitor mot ytan 
varifrån sol kunnat komma 
om inte kväll redan kommit 
– dock skulle solen ej lockat oss mera. 
 
Mindes vi potatisen i de öppnade fårorna (283) 
och de blå daggmaskarna som försvann 
vi mindes måsarna över 
 
gärdsmygen (286) 
och kumminen som repades 
 
saltet på bordet mindes vi (288) 
de lätta björklöven som slog ut 
 
drömmen om kvinnobröst, sommarens nätter (290) 
och hudens hetta mot lakanen. 
 
Förvandlade till djur (292) 
till fiskdjur, till kodjur 
betade vi av havets ängar 
och fördes allt längre bort. 
 
Förvandlade till kråkdjur (296) 
och till de örnar vi förut sett på isen, 
förvandlade till de möss som knaprar 
också under den nedersta bottnen 
fördes vi allt längre in 
mot ett stort 
ett tungt hjärta. 
 
Vi tyckte oss fria (303) 
vi var där vi inte var. 
Vi var där. 
 
Ropa efter ett nytt namn (306) 
ett namn som ingen känner 
viskade vågorna till oss 
de som gick högt över våra ansikten. 
Och mareldar som slocknat under vintern 
och väntade att tändas nästa höst 
viskade också. 
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Vi ropade då och blev till det rop (313) 
som går genom vågornas ryggar 
vinter som sommar. 
Vi blev måsens vinge. 
 
I cirklar fortsätter vi neråt (317) 
algerna som förr inte alls lyste 
lyser nu som fosfor 
i drömmarna som är före det sedda 
och efter. 
 
Den grönt skimriga fjädern som följer. (322) 
 
Sedan drack vi glömska (323) 
och vi gick till glömskans tröskel. 
 
Vi lägger ut våra nät som vi gjorde förr (325) 
och det är glömskans nät. 
 
Vi älskade som förr (327) 
och våra kvinnor är glömskans kvinnor 
 
de ser på oss med blanka ögon (329) 
om av lust eller av tårar 
och de säger: 
ni är glömskans män. 
 

På land ligger husen (333) 
 som döda fåglar ruvar de döda ägg. 
 
 Hos dem som sjunkit är höga, gröna salar (335) 
 vatten rörs mot vatten 
 bland fiskars munnar. 

 
På land är sorgen, den virar runt sig (338) 

 sin gråa sjal. 
 
 En föreställning är att de döda (340) 
 diar de oföddas bröst. 
 

Timmarna kom, dragna ur saltet (342) 
  inte saltet från havet men sorgens salt 
  och brödet som gavs oss  

förmådde vi inte äta. 
 

Drömmarna kom om natten och förde oss nära 
(346) 

  vansinnets land 
  och ännu mera  som hån räcktes oss drömmar 
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  om livet som varit. 
  Fläckar av kortvarig dvala 
  när inget vi minds kom oss till dels. 

 
Gick vi ut över åkern, vipan  var kommen (352) 
åkern kände vi inte, vipan kände vi inte. 

 
  Bleka, hopkrympta fjädrar (354) 

gavs oss i sömnen och gavs oss i vakan 
  ryckta från fåglar där köttet redan var ätet 
  vågorna högg som tänder mot våra anklar. 
  Solen förbrände 
  dagen var helt utan skugga 
  regnet som kom 
  var vatten från drunknades hår. 
 
Och svalorna som redan om hösten (362) 
sökte sig till vattnets botten 
för att dricka vintern 
slår upp sina ögon och möter oss. 
 
De viskar: (366) 
i natt bröts isen upp 
hörde ni den sjungande sprickan? 
nu närmar sig redan sommarens värme 
och vi flyger åter. 
 
De rör sina vingar (371) 
och ler så som svalor ler. 
 
Likt skepp driver vi över bottnen (373) 
fyllda av vatten 
vi ser våra revben och hjärtat som slutat att slå 
våra ögon ser vi som vinda glober 
och fötterna som vi gått med 
och händerna som vi gripit med 
och munnarna som sugit lust och kärlek 
de flyter undan från oss 
vi ägde dem en stund 
tids nog skall de lösas upp av vattnet 
och de skall vara vattnet. 
 
Vi blir till skepp (384) 
och svalorna ler i sin sömn. 
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När isen brast (386) 
  brast våra somrars sista glädje 
  vi krymper 

 
och förs halvt i sömn allt längre bort 

  från det vi trodde var vårt liv. 
 
  En mistlur hör vi genom dimman (391) 
  men inga röster når oss som vi känner. 
 
  En hinna har växt fram (393) 
  emellan oss och träden när de blommar 
  nu som förr 
  allt är som förr 
  och inget är som förr. 
 
  Vi plockar äpplena om hösten (398) 
  vi samlar dem i korgar 
  men vet ej hur de smakar. 
  Vi minns som plåga sommarnattens ljus 
  och gökens rop om tröst 
  blir till ett rop om död. 

 
Vi skriver namn (404) 

  men papperet har vitnat. 
 

Egentligen är det inte återkomsten (406) 
  vi längre hoppas på 
  att ett av vatten utnött ansikte 
  som inte längre är en människas 
  kulle visa sig. 
 
  Vad är då vårt hopp? (411) 

det som är bortom hoppet och ändå väntan. 
 
  Vågorna talar om en vind från sydväst (413) 
  då kommer sommaren 
  strandpiparen lägger sina ägg 
  och i bleken kan vi ibland se laxens 
  sneda käke. 
 

Vi väntar ingen återkomst. (418) 
 Sorgens rep har tänjt oss år efter år. 
 Skall de då aldrig brista? 
 Nej, de skall aldrig brista. 
 
 Nätens vimplar visar att vinden tilltar (422) 
 och det vi väntar på 
 är bortom hopp och väntan. 
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Norrskenet vi ännu minns inom oss (425) 
från den vintern 
nu är den nya vintern 

  och solnedgångarna som sprakar i kölden 
  lika vilda nu som då. 

 
Fiskarna vi fångar och tar upp på land (430) 

  från isens vakar 
  skrämmer oss 
  de tar bort orden då vi äter dem. 
 

Vi äter ett annat bröd än den natten (434) 
  vi äter ändå utav samma bröd 
  vi bakar det av döda dagar 
  det smakar oss inte. 

Tigandet lärde vi oss redan efter första  
/sommaren 

  men inte heller tystnaden mättar 
  till sist smakar inte ens tårar. 

 
Vi ser sprickan när den öppnar sig. (441) 

 
  I månader gick vi och sökte (442) 
  men inget flöt iland: 
  ingen stövel, ingen åra, än mindre fann vi 
  en hand 
  ett hjärta 
  ett öga. 
 

Hur skall vi höra den röst som vattnet svalde?     
(448) 

 
Vi som länge bott intill ett vatten (449) 

  och som länge saknat de som sjunkit 
  vet att vattnet inte äger några sånger 
  utom vattnets egen klagan. 
 
  Vi som gråter (453) 
  vi gråter så länge gråten finns 
  till sist gör också sömn och glömskans 
  droger sitt. 
 
  Sol som sjunker (457) 
  bevara oss för milda händer 
  och tröst som ändå inget tröstar. 

 
Glömskans fjäril sammetslen på vingen (460) 

  men med en en giftig gadd inunder. 
  Ty vattnet äger inga sånger. 
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Sol kom – sol försvinn (463) 
  frost kom – frost försvinn. 
 
  Sommar och vinter kommer ändå (465) 
  till oss kommer de inte tillbaka. 
 
  Vatten kom – vatten vänd (467) 
  vind kom – vind försvinn 
 
  till oss kommer de ändå inte tillbaka. (469) 
 
  Knipor kom – knipor vänd (470) 
  båt kom – båt försvinn. 

 
Knipor och båtar kommer ändå (472) 

  till oss kommer de inte tillbaka. 
 

Långt efteråt var vattnet klarblått (474) 
  med inslag av grönt 
 
  båtar styrde från land, båtar sökte land (476) 
  fiskar tyngde näten. 
 
Vi sjönk och med oss sjönk tiden (478) 
våra kroppar fylldes inte bara med vatten 
glömskan gavs till vårt minne 
och drog oss nedanför bottnen 
en stund följde oss namnen 
men när tiden vek, vek också de. 
 
I multnandet där vi varit en gång förr (484) 
innan namn blivit givna – 
och runt oss var fiskars munnar. 
 
Men inget av det vi berättar (487) 
har vi någonsin berättat 
vi är i dödens land 
och vi har inget därifrån att berätta. 
 
Orden läggs i våra munnar (491) 
hur vi drogs allt djupare ned 
och nådde Glömskans rike 
där betade glömskans kor 
och drack vi av glömskans mjölk. 
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Nådde vi sent på natten den kust som sjunger (496) 
snö föll 
sången var glömskans sång 
ljuv som honung mötte den våra läppar 
så som när mannen sjunker i kvinnan 
och kvinna i man. 
 
Seglade vi vidare – och isarna brister (502)  
rodde vi vidare – såg vi alfågel, ejder och knipa 
brast våra ögon, brast våra läppar 
fördes vi vidare 
algernas grönska blev våra segel. 
Örnen gav oss sitt öga. 
 
Det var färden ned till vår död (508) 
om den har det här berättats. 
Om dödslandet och våra dagar där 
har vi inget att berätta. 

 
Fåglar som inte var fåglar (512) 

 sökte sig in mot kusten 
 brösten var uppslitna av hagel 
 i deras ögon var också hål. 
 
 De flög mot fönstren (516) 
 de ville in där människorna var. 
 

Inte sjönk vi (518) 
  så som våra döda sjunkit 
  i sorgens vatten hade vi länge 
  förts nedåt. 
 
  Ibland blev stranden oss en brygga (522) 
  där väntade vi bortom väntan. 

 
Ur vindarnas botten (524) 

  som är än djupare än vattnets 
  hörde vi röster 
  – till oss viskade de. 
 

Om det gått ett år eller många  (528) 
  – den våren kom en ärla. 

 
Den satte sig på åkerkanten (530) 

  vi såg den 
  den bar ingen hälsning från de döda 

men den levde så som vi lever. 
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Den klara luften blev än klarare (534) 
vi såg vårt liv. 

  En bävan var det. 
 
Sorgen sörjer i oss (537) 

  – skall vi en gång se den 
  så som ärlan såg på oss? 

 
Årans hemvist bortglömd (540) 

 skulle den hittas vore dess trä så splittrat 
 att ingen kust där kunde spåras 
 ännu mindre ett namn. 
 
 Inga minnen av ejder och knipa. (544) 

 
Åran ägd av vattnet. (545) 

 Åran ägd av Ingen. 
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Att leva med och mot naturen 
 
 
1. 
 
Karaktäristiskt för Lennart Sjögrens diktning är de till synes obetydliga händel-
serna som gestaltas. Ett exempel är dikten ”Min granne rensar fisk” som handlar 
om hur fiskarna går in i näten och vidare hur mannen tar hand om fångsten: ”på 
morgonen när sjön rullar ut sig för hans båt / hämtar han fiskarna”. 439 Poeten av-
slutar skildringen av fiskebondens gärning storslaget: 
 

Att så vara på ett vatten 
i ett sådant ärende. 
Han deltar då i världens spel.440 

 
I Fågeljägarna betalas priset av morgonens fångst. Att delta i världens spel in-
nebär ett tagande och ett givande. Att ingå i detta ”världens spel” omöjliggör att 
stå utanför. Dikten ”Min granne rensar fisk” kommenteras av författaren: ”på ett 
inre plan är den genom sitt vardagliga motiv central för mig: detta att en till sy-
nes obetydlig händelse är en del i ett större kraftfält”.441 Också fågeljägarnas 
öden är en del i detta kraftfält: 
 

sprickan tvekade inte.   
 

Lamslagna stod vi  
fattade intet. Fattade, fattade ej   
ännu var döden ej synlig  
den dröjde än i sekunden.   

 
Slag utav järn hörde vi inne i isen   
och genom luften   
det lät som hyvlar mot bräder   
– förut hade vi trott det var isens sång.   

 
Skräckens blommor slog ut   
frossan tog oss, gråten var nära   
kvällen var nära  
snart vi skulle vänt hemåt.   

  
Ingen såg oss, ingen hörde från stranden   
de rop som ströks bort utav vinden.   
Himlen såg oss men rörde sig inte  
vi såg hur döden där skrev våra namn.   

––––––––– 
439 Lennart Sjögren, Havet, s. 29. 
440 Ibid. 
441 Matts Rying, Tungomål. Samtal med diktare, s. 148. 
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Isen såg oss  
vattnet som väntade såg oss  
fäste på våra händer de dömdas märke. (71) 

 
Frågan som rör huruvida människor lever mot eller med naturen är i mycket en 
fråga om vilken innebörd som läggs i begreppen. Redan inför det faktum att Sjö-
gren uppmärksammar de vardagliga händelserna, till exempel en lyckad fiske-
färd, blir den sjögrenska livssynen urskiljbar. Det är inte de i omfattning stora 
katastroferna eller olyckorna som dikten gestaltar. Än tydligare framstår poetens 
livsförståelse i spelet mellan gott och ont – bortom människors begrepp om gott 
och ont – när han ställer frågorna om vilka innebörder vi lägger i att leva ”mot” 
eller ”med” naturen. För Sjögren själv är svaret uppenbart: ”Själv har jag alltid 
vad näraliggande individuella behov gäller tyckt mig leva mot naturen”.442 
Ståndpunkten får konsekvenser för Sjögrens syn på livet och på döden. Samtidigt 
som dikterna gestaltar allt levandes friktionsfria deltagande i det stora samman-
hanget – kretsloppet som markerar födelse och död, insikter som talar om att 
leva med naturen – stöter en sådan naturlighet på motstånd. 
    Sjögren hävdar således, något som också framträder i dikterna, att vi lever 
med naturen eftersom vi ingår i det stora kretsloppet. I en sådan livsuppfattning 
kan tanken på ett harmoniskt universum utan större svårigheter integreras. Men 
här markeras gräns av författaren. Sjögren vänder sig mot en mera kosmologiskt 
betonad föreställning om en harmonisk skapelse, ”där allt griper in i allt och bil-
dar en högre jämviktsrörelse”.443 Författaren avvisar uppfattningen om en sådan 
högre harmonisk skapelse med hänvisningar till naturkatastrofer som bevisligen 
också ingår i denna cykel. Han refererar även till inslag i naturen som kommit att 
gestaltats i olika debattinlägg på temat naturens grymma spel med det enskilda 
djuret: katten som leker med råttan, räven som hetsar rådjuret till döds i skar-
snön. Alla dessa inslag i naturen ”följer ett urgammalt biologiskt mönster långt 
före människan och utanför hennes moral”.444 Leker skyttarna på isen med flytt-
fåglarna såsom katten leker med råttan? Vad skiljer lekmomentet mellan en katt 
som bollar med musen och en jägare som finner nöje i att skjuta prick på ett rör-
ligt mål för att se villebrådet falla till marken? Finner den unge pojken med ge-
väret en liknande upphetsning vi förknippar med rävens hetsande av rådjuret? Vi 
kan endast spekulera. Sjögren som medger att han lever ”med” naturen i ett av-
seende, men ”mot” naturen i ett annat talar klarspråk och ger besked inför kon-
staterat faktum: ”Jag vet ju att det är så, och tror inte heller att mönstret bör rub-
bas, moraliska aspekter har ingen plats här”.445 Den anstöt som kan upplevas in-
för en sådan uppfattning lindras inte genom förskönande omskrivningar. Förfat-

––––––––– 
442Lennart Sjögren,  ”Bundsförvant och fiende”, Aftonbladet 16.1 1977. 
443 Ibid. 
444 Ibid. Ett exempel på kategorin bland Sjögrens dikter utgörs av ”En räv med skabb”, I vattenfå-

gelns tid, s 57f. Se Kerstin Ekman, som behandlar ordet ”ekologi”, dess bakgrundshistoria och hur 
det används i vår tid, med utgångspunkt från ett tal som Carl von Linné höll i Kungliga Veten-
skapsakademien 1739, ”Om märkvärdigheterna uti insecterna”, vilket avslutas: ”Så går allt i kring.”  
I kommentarerna flätar Ekman in en värdering som ligger i linje med Sjögrens uppfattning, nämli-
gen den att ”Ju längre bort från de naturliga sammanhangen vi befinner oss, desto mer idealiserar vi 
dem”, Herrarna i skogen, s. 494ff. 

445 Lennart Sjögren, ”Bundsförvant och fiende”, Aftonbladet 16.1 1977. 
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taren är den kärva realismen trogen: ”Att söka hålla tanken öppen åt bägge hål-
len, att leva både med och mot naturen är vår situation, den har med ständiga 
omprövningar och paradoxer att göra men är den enda mänskligt möjliga”, skri-
ver Sjögren.446  
    I poetens attityd såsom den kommer till uttryck i dikterna kan en moralisk ap-
pell förnimmas. Insikter om realiteter i tillvaron bidrar till att avvärja en passivi-
serande känsla av sorg. När författaren således uttalar att ”moraliska aspekter” 
inte hör hemma i detta sammanhang, till exempel att räven hetsar rådjuret, upp-
fattar jag uttrycket som att det är besläktat med moralism, något som bör skiljas 
ut från moral och etik. Att moralisera bär en klang av dubbelmoral som i många 
fall har sin rot i bristande insikter och en oförmåga att se helheter.  
    Moralen utgör den praktiska sidan av etiken. Den senare kan vi förhålla oss till 
men moralen går inte att undkomma. Att avslöja och avväpna moralismen ingår i 
den etiska fordringen, något som till exempel sker när ett vanetänkande bryts. 
Jag finner att uttryck för indignation över hjärtskärande inslag i tillvaron i stor 
utsträckning saknas i Sjögrens dikter. En eventuell moralisk upprördhet och ett 
etiskt medvetandegörande äger sitt värde, men poeten vänder på turordningen in-
för vårt engagemang för en bättre värld genom att understödja vad som vanligt-
vis tas för givet i den bästa av världar. Ett i sammanhanget bjärt exempel som 
har att göra med vad som legaliserar en vigsel illustrerar förhållningssättet. På 
frågan vad som rättfärdigar en vigsel mellan två kontrahenter är det vanligt att 
sådant som är olagligt räknas upp. Mindre ofta berörs det faktum att paret rim-
ligtvis bör älska varandra. Analogt är det möjligt att betrakta Sjögrens syn på 
moralen allmänt sett. Det är lätt att fixera uppmärksamheten på sådant som måste 
regleras i lagtexter för att därefter tala om gällande normer i allsköns frågor. Vad 
som understödjer gemenskapen genom en nära nog intuitiv godhet betraktas som 
något givet och brukar sällan eller aldrig väcka intresse. Sjögren uppmärksam-
mar en vardagsscen hos de sörjande som berör själva överlevnaden. Brödet ba-
kas och brödet äts: 
 

Vi äter ett annat bröd än den natten 
vi äter ändå utav samma bröd 
vi bakar det av döda dagar 
det smakar oss inte. (437) 
 

Moralen i bemärkelsen att tjäna det goda reduceras till något basalt. De mest 
grundläggande behoven för en människas överlevnad understöds. 
 
2.  
 
I dödsögonblicket uttalar jägarna den bistra sanningen som – oavsett om vi är jä-
gare på isen eller om vi befinner oss i en sjuksal – i sak återger människans livs-
villkor. I så måtto ingår historien om fågeljägarna i en berättartradition som är 
besläktad med naturalismen. Inför döden delar människa och djur samma biolo-
giska verklighet: 

––––––––– 
446 Ibid. 
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Isen såg oss 
vattnet som väntade såg oss 
fäste på våra händer de dömdas märke. (71) 

 
Undantag beviljas inte: ”sprickan tvekade inte” (52). Isens sång uppfattas vara 
hyvlar som bearbetar bräderna till kistor. Tidigare är det något som fått männen 
att tro att det är isen som sjunger. I denna tolkning uppfattas sången som vacker, 
kanske till och med något estetiskt skönt som berikar personen på vinterprome-
nad. Men blommorna som slår ut är inte vårens knoppar som brister, det är 
”Skräckens blommor”. (61) De dömdas märke fästs på händerna. Inför detta ser 
isen skeendet men varken kan, vill eller har möjlighet att reagera över vad som 
utspelas. Inför döden är universum och vattnet lika kallt.  
    Men också ett liv mot naturen framträder i dikten. Det är emellertid inte jakten 
eller skadlig inverkan på miljön som utgör exempel. Motståndet inför naturen 
och dess cykler rör något så subtilt som att inte acceptera gränsen mellan liv och 
död som definitiv, men fördenskull inte heller utfästa löften om ett hinsides liv, 
till exempel såsom kristen apologetik utlovar.  
    Där mystiker beskriver Gud i termer som säger vad den Högste inte är kräver 
uppgiften här att definiera hur Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse kommer 
till uttryck. Ett svar är naturligtvis att söka i dikterna; det är emellertid ett svar 
som i tur och ordning trotsar havet, döden och slutligen också själva frågan. 
Närmare än intill den gräns som frågorna utgör förs vi aldrig. Men då svaren inte 
är definitiva framstår, av samma anledning, tolkningarna som möjligheter. Sjö-
gren spelar medvetet på ordens mångtydighet. Pendlingen i betydelsen mellan 
”hopp” som språng och en tillitsfull förtröstan för tankarna till Kierkegaard och 
en filosofi som säger att individen når autenticitet i samma ögonblick säkerheten 
i på förhand givna utfästelser överges.447  

 
Det vilda språnget 
det vilda hoppet 
det vilda ropet bortom ropet. 
Men ett hopp om räddning för oss 
skulle endast utmana löjet 
men något löje finns heller inte här. 
Långt ute på havet finns aldrig något löje. (90) 

 
Påståendet att upplevelsen är en möjlig väg för individen att nå ett autentiskt liv 
– ”Det vilda språnget / det vilda hoppet” (84) – omöjliggörs emellertid i Sjögrens 
dikt. Det löje som ett sådant agerande skulle åstadkomma existerar inte ute till 
havs av den enkla anledningen att en sådan tanke inte låter sig omsättas i prakti-
ken i den sjögrenska diskursen. Ett räcke att hålla i, om så vägen leder mot död 
eller liv, existerar inte. Men vad som framstår som orimligt för individen i en 
krissituation kan omfördelas och bli till tankestoff för den som befinner sig på 

––––––––– 
447 Lennart Koskinen kommenterar Kierkegaards uppfattning: ”Men framtiden kan bara mötas i nuet, 

i val av handlingar bestämda av tron. Men tron är det absurda, och kan inte uppehållas av egen 
kraft”, Søren Kierkegaard och existentialismen – om tiden, varat och evigheten (Nora: Nya Doxa, 
1994) s. 149. 
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avstånd från det våldsamma vattnet. ”Långt ute på havet finns aldrig något löje” 
(90) hävdar dikten. I det skrivna ordet utmanas det definitivas suveränitet.  
    Karon har rimligen besökt ”den andra sidan”, i alla fall lagt till vid stranden, 
och torde av den anledningen veta mer om dödsriket än dem som inte rör sig 
mellan livet och döden, såsom hans gärning som färjkarl skildras i myten om 
dödsfloden. Utsagan återkommer till att Sjögrens poetiska och konstnärliga 
hemvist är gränsen, också gränsen till döden. Att tala om Kalmarsund som poe-
tens Styx utmanar löjet, även detta, men också ordlekar kan visa sig bära på 
djupt allvar: ”Långt ute på havet finns aldrig något löje.” (90) En dikt, ”Grän-
sen”, i samlingen Ormens tid, inleds: 

 
Några måste leva vid den gränsen 
födda som de är på en färja 
som just avgått. 
Någon riktig hemvist har de inte 
de måste bevaka gränsens hemvist448  

 
Om någon idyll finns vid dessa gränstrakter är den tillfällig och bedräglig. Den 
avslutande strofen i dikten ”Helgsmål på alvaret” av poeten och botanikern Sten 
Selanders kan betraktas som en stormsvala. Redan under 1950-talet vet författa-
ren att skildra ekologiska sammanhang som att till exempel individen dör men 
inte själva livet, när han skriver:  

 
Du vet, att alltet, det mångtusenmila, 
skall engång sprängas i ditt ögas lins 
och sjunka i en ocean av vila 
där ocean och vila inte finns.449 (Min kurs.) 

Dikten är en intertext till Sjögrens Fågeljägarna i vilken döden inte medför nå-
gon vila för de drunknade i bemärkelsen utslocknandets frid. Tingvärldens at-
traktionskraft lever vidare med jägarna in i döden. Vid ett tillfälle övergår den 
dominerande elegiska versen till en drömlik scen där de döda betraktar sig själva 
och de bortslitna kroppsdelarna i en makaber vattendans. Även om hjärtat slutat 
slå ser männen sig själva tumlande runt i de djupa vattenströmmarna. Onekligen 
är de döda – men ”munnarna som sugit lust och kärlek” förnims: 

 
Likt skepp driver vi över bottnen 
fyllda av vatten 
vi ser våra revben och hjärtat som slutat slå 
våra ögon ser vi som vinda glober 
och fötterna som vi gått med 
och händerna som vi gripit med 
och munnarna som sugit lust och kärlek 
de flyter undan från oss 
vi ägde dem en stund  (381) 

––––––––– 
448 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 11. 
449 Sten Selander, Avsked (Stockholm: Bonniers, 1957), s. 28. 
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Viljan till liv vilar inte. 
 
3. 
 
Men innan Sjögrens mycket specifika poesi och essäistik ur aspekten dikten som 
ett korrektiv till den parallella ekosofiska rörelsens framväxt och delvis revidera-
de paroller belyses, skall en bro slås mellan orden i dikten ”Rit”, publicerad i 
samlingen Det dubbla spelet (1959) nämligen, ”Buren så av vattnet, / genom-
strömmad därav / får du mod att ännu uthärda det kommande / och avstå / från 
en självförvållad död”450, och några sammanhang ur Fågeljägarna.  I den tidiga 
dikten lever fortfarande människan och med henne hoppet. I Fågeljägarna är
scenen radikalt förändrad. Visserligen är det ingen miljökatastrof som orsakat 
olyckan, men den unga personens möjligen aningslösa tro om en aldrig förestå-
ende död är utom räckhåll. I stället visas med all tydlighet att människan ingår i 
det stora spelet på lika villkor som allt annat levande och detta av det självklara 
skälet att hon är dödlig. Vågorna blir hennes sista samtalspartner: 

 
Ropa efter ett nytt namn  
ett namn som ingen känner 
viskade vågorna till oss 
de som gick högt över våra ansikten. 
Och mareldar som slocknat under vintern 
och väntade att tändas nästa höst 
viskade också. 

 
Vi ropade då och blev till det rop 
som går genom vågornas ryggar 
vinter som sommar. 
Vi blev måsens vinge. (316) 

 
”Måsens vinge.” (316). Med en penna från naturen skrivs historien om naturen i 
vattnet. Färden genom livet till döden skildras, likaså sjunkandet mot havsbott-
nen. Därefter är livet över. De drunknade männen säger: ”Om dödslandet och 
våra dagar där / har vi inget att berätta.” (511). Sjögren skriver om döden och 
vägen dit. Likafullt kan en lovsång till livet höras i Fågeljägarna. Fåglarnas evi-
ga liv, de som kommer tillbaka; och människans livsdagar nedtecknas med en 
fjäderpenna:  

 
Det var färden ned till vår död  
om den har det här berättats. 
Om dödslandet och våra dagar där 
har vi inget att berätta. (511) (Min kurs.) 

 
I Fågeljägarna nedtecknad fyra decennier senare är det som om personerna i 
dikten ”Rit” åter möter i vattnet, ”befriad från din kropp / och ångesten nedkyld / 

––––––––– 
450 Lennart Sjögren, Det dubbla spelet, s. 49. 
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under medvetandets känsel”451, nu i skepnad av de drunknade männen. Av idyll 
blev tragedi. De stilförebilder poeten nyttjar som ung har inte övergivits, men i 
formen fylls ett innehåll som är typiskt bara för författaren till Fågeljägarna. 
Sjögrens kväll vid havet har fört honom som poet den långa vägen från ett ritu-
ellt bad i Östersjön till en mytologisk gestaltning som genom de många statio-
nerna på vägen i form av diktsamlingar och artiklar bär på ett dokument som be-
rättar vad det innebär att vara människa förenad med den övriga skapelsen. Sam-
tidigt understryks den avgörande skillnaden i och inför livsvillkoren: det är en-
dast människan som kan reflektera över existensen.  

  
Vi som länge bott intill ett vatten 
och som länge saknat de som sjunkit 
vet att vattnet inte äger några sånger 
utom vattnets egen klagan. (452) 

 
Insikten får estetiska och etiska konsekvenser. De sörjande vet att livet inte hålls 
i människans händer. Likafullt föder havet inga sånger. Oavsett om det gäller 
glädje eller sorg är det människan som komponerar melodin: ”Ty vattnet äger 
inga sånger” (462). 
 
4. 
 
I ett harmoniskt ekosystem förutsätter alla delar varandra och är beroende av 
varandra. Härav dras lätt slutsatsen att alla delar är lika mycket värda. De fyller 
ju alla någon funktion i helheten och helheten kan inte klara sig utan en enda av 
delarna. Men slutsatsen är ogiltig. Även om alla delar faktiskt utgör nödvändiga 
villkor för varandras existens är det inget som hindrar att delarna värderas olika. 
Sjögren skärper kritiken mot resonemanget om allts lika värde genom att vädja 
till en förståelse att poetens uppgift faktiskt är att skildra det motsägelsefulla i 
tillvaron. I sviten om jägarna på isen blir detta tydligt i det grymma som utspelas. 
Männen skjuter, och kan vi utgå från, även skadeskjuter fåglarna, men också jä-
garna omkommer. De kanske inte skadeskjuts men familjerna som lämnas med 
sorg och saknad är mentalt skadade lång tid framöver, kanske livet ut. Sjögren 
skriver: 
 

Alltså: känslan av ett kretslopp där det överpersonliga skeendet 
kan ge en psykologiskt vidgad jagupplevelse tillhör det reella li-
vet, att förneka den vore att skära bort en bit av verkligheten. 
Men den får inte ställa sig i vägen för vår insyn i naturförloppets 
komplexitet. Jag menar att det är minst lika viktigt att vår känsla 
hålls vaken för denna ständigt akuta situation där inte bara liv 
står mot död utan också enskilt liv mot annat enskilt liv i en oav-
slutad konflikt.452  

 

––––––––– 
451 Ibid. 
452 Lennart Sjögren, ”Det ljuva livet och straffkolonin”, BLM årg. 47 (1978:3), s. 173. 
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Den radikala ekosofiska tolkningen är svår att upprätta. Idag finns bara svagt 
stöd för den hos ekosoferna. I stället glider man tillbaka i en antropocentrisk 
tolkning och låter människan återta sin plats i toppen. Konsekvenserna om män-
niskan ytterst inte är den i världen agerande skulle leda till, argumenterar Tho-
mas Anderberg, att människokollektivet lämnade scenen helt och hållet. Risken 
att människan kommer att föra världen till nya katastrofer är uppenbar, att hotet 
mot alla arters överlevnad inte upphör. Därför: ”utplåna människan som art. Inte 
enskilda folkgrupper, utom alla, onda som goda. Abdikera och överlämna ska-
pelsens krona till älgar, möss och myror.”453 Med utgångspunkt från revolutionä-
ra föresatser har numera läran blivit revisionistisk.454 Vad finns att vinna på den-
na utveckling och en sådan insikt? Sjögren utvecklar sin uppfattning i frågan un-
der ett samtal med Matts Rying: 

 
Det finns konflikter i livet som aldrig kan lösas. Ohyggliga kon-
flikter om man ser på naturen med vanliga mänskliga värdering-
ar. Där finns ingen plats för skonsamma överenskommelser. Det 
finns nog knappast något så förljuget, eller kanske rättare sagt 
förblindat, som alla vackra naturfilmer. Har man med egna ögon 
sett ett rådjur hetsas till döds av räv på skarsnö – ja, då bör man 
söka glömma detta om man vill stämma in i den stora kören om 
naturens skönhet och ”kloka” uppbyggnad. En hetsjakt till döds 
är ju ett så påtagligt exempel, men hela naturen formligen kryllar 
av långsamma, plågsamma dödar – och det gäller allt levande.455 

 
Detta spel pågår på två plan, ett bortom människans begrepp om gott och ont, 
och ett där människan har ansvar för ingrepp i naturen. ”Själva livssystemet, det 
här med att äta och bli äten, kan vi ju inte göra något åt, men vårt samhälle kan 
vi förändra, och förändra det mycket.”456 
    Lennart Sjögrens natursyn har i hög grad kommit att bestämmas av den dar-
winistiska kampen för överlevnad. ”Kanske är jag rent genetiskt lämpad för en 
sådan livshållning”, skriver han, ”kanske grundas den på att jag större delen av 
mitt liv bott nära naturen, och uppvuxen i en bondemiljö har jag inte kunnat und-

––––––––– 
453 Thomas Anderberg, Den mänskliga naturen. En essä om miljö och moral (Stockholm: Norstedts, 

1994), s. 12. 
454 Jfr. Arne Næss, Ekologi, samhälle och livsstil, översättning Ingvar Lindblom och Vanja Sparrman

(Stockholm: LTs förlag, 1973), s. 79ff: ”Vad vi anser ska eller bör göras är i hög grad beroende av 
våra hypoteser om hur världen ser ut”, s. 81. I Livsfilosofi, översättning Mona C. Karlsson (Stock-
holm; Natur och Kultur, 2000) skriver Arne Naess med tidigare stipulerade definitioner av begrep-
pet djupekologi i backspegeln: ”Jag förstår emellertid nu att en rimlig tolkning av min formulering 
är att den är en alltför enhetsrelaterad syn i förhållande till vad jag känner innerst inne. Eftersom 
’ekosofi’ är ett främmande ord, är det lätt att förutse att inte alla som är intresserade av sitt positiva 
förhållande till fri natur, kan ha en ekosofi”, s. 123. Jfr. J. M. Coetzee, Djurens liv, översättning 
Lisa Gålmark (Nora: Nya Doxa, 2003) i vilken på ett pedagogiskt sätt djurrättsfrågorna ventileras. 
Bl.a. förs ett argument från antiken fram som föreslår alla djurs rättighet att aldrig födas. Wendy 
Doniger vänder sig mot förslaget och skriver: ”Det förefaller mig som att vi kan bättre än så”, s. 
106.  

455  Matts Rying, Tungomål, s. 159. Lennart Sjögren, Tornet, s. 18ff. 
456 Matts Rying, s. 162. 
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gå att ständigt ha för ögonen överlevnadens villkor: äta – ätas.”457 Ekvationen äta 
– ätas (döda – överleva) går inte ihop. Vårt förhållande till naturen är irrationellt. 
Sjögren utvecklar påståendet:  

 
Men kanske finns det också svåråtkomliga skikt i jaget, som bär 
med sig minnen av tidigare stadier i evolutionen, och därmed en 
särskild förbundenhet med djur- och växtlivet. Ett minne som 
arbetar med så gigantiska tidsdimensioner och spänner över 
hundratals miljoner år störs då knappast av en civilisation som 
räknar högst några tusen år. Jag kan också, när jag låter fantasin 
löpa, tänka mig att det i dessa skikt finns en medvetenhet om att 
evolutionen ständigt fortsätter och att människan inte är något 
slutmål utan ingår i en för oss helt ogripbar process som bildan-
det, utslocknandet och nybildandet utgör. I den processen har allt 
del i allt, stjärngrus och plasthinkar är delar av samma ”orga-
nism”.458 

 
5. 
 
Ögat återkommer flera gånger i Sjögrens dikter som organ, möjligen som ett ting 
bland andra ting, men också som verksam metonymi. Till ögat hör blicken, vårt 
seende. Ur detta seende föds mötet och de stora samtalen. En fördjupad läsning 
av dessa många texter av Sjögren ges då han året efter att diktsviten Fågeljägar-
na publicerats förklarade: 
 

Kråkan ser in i människans öga. Koderna är olika, de skilda pu-
pillerna förstår inte varann – men kanske ”förstår” ändå ögonens 
botten inom bråkdelen av en sekund den fiendskap och rädsla 
som måste finnas mellan dem i ätandets ögonblick. Levandets 
olika former snuddar vid varann och en bristning kan plötsligt 
uppstå i den hinna, som annars skiljer de olika arterna och indi-
viderna åt.  

Vad som då sker är inget mirakel, men kanske är det ändå 
denna enhetsupplevelse som all mystik, både den subtilt intellek-
tuella och den naivt öppna har sin grund i: att ett ögonblick ”se” 
tvärs genom evolutionen och ”höra” växandet från årmiljarder 
blandas med nuet.  

Kanske vore det individuella livet egentligen outhärdligt om 
inte sådana plötsliga rämningar ibland uppstod. Här får konsten i 
dess olika betydelser sin giltighet och blir en hjälp in mot sådana 
ögonblick. Dikten kan uppträda som ett slags förlösning i språ-
kets rörelse.  
   När den primitive jägaren dödar totemdjuret när en nutida se-
kulariserad människa i en sekund av total inre frihet känner en 

––––––––– 
457 Lennart Sjögren, ”Den absurda möjligheten”, Naturen som livsrum, s. 81. 
458 Ibid., s. 82f. 
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euforisk närhet till varat runtom, då har denna bristning i tiden 
uppstått.  
   Men att alltför mycket resonera i sådana termer leder lätt över 
till en vag mysticism som glömmer att biologins obönhörlighet: 
äta – ätas ändå fortsätter genom det vanliga individuella liv, som 
vi är fysiskt bundna till. Det är överslätandets glömska som är  
farlig; den leder över till den flummighet och den allsköns vaga 
andlighet, som i bekvämlighetens namn skjuter undan de mora-
liska problem som har med den ensamma individens lidande att 
göra.  
   Vad som förvånar och förskräcker mig personligen, och vad 
som bidrar till att min natursyn blir labil och allt oftare får en 
tragisk prägel är den kompletta likgiltighet jag tycker mig se i 
naturförloppet inför allt enskilt liv. Frånvaron av omsorg inför 
det enskilda är total.459 

 
Vad är det som konstituerar den mörka klangbottnen i Sjögrens diktning? Kan-
ske ett svar finns att söka i den uppriktighet inför livets realiteter som skildras 
och som gör det svårt att rationalisera eller att ta skydd i diverse självbedrägerier.  
    Hur förhåller Sjögren sig, såsom det kommer till uttryck i poesin, till miljöho-
ten, till nutidsmänniskans medvetna och lika ofta omedvetna rovdrift på natur-
tillgångarna; vidare till vårt utnyttjande av djuren som mat, försöksdjur, som un-
derhållning och tidsfördriv, till exempel inom idrotten? Ett nedslag i en av dik-
terna positionerar författaren. I kretsen av människor som till synes inte oroar sig 
inför såren och smärtan i tillvaron ser sig diktens jag omkring, inte fördömande 
men med viss förundran. De två första stroferna i dikten ”Glädjen” lyder: 

 
Hur skulle jag kunna tala om glädjen 

 när mitt öga såg fågel äta fågel 
sten gnaga sönder sten 
och människa skända det som var människa. 
Då mötte jag dem som talade om glädjen 
fastän de sett mera av livets ondska än jag. 
Jag gick bort för mig själv 
jag  sade till mig själv: 
gör dig hård 
gör dig till glömska 
då kan du skriva om glädjen.460 

 
I överensstämmelse med dikten ”Smultron” bryter Sjögren också i dikten ”Gläd-
jen” med tanken på en ändamålsenlig skapelse där allt är ämnat att tjäna ett högre 
syfte. Men brottet mot en sådan ordning stannar på det intellektuella planet. 
Känslomässigt tillåts människorna leva och tro som om en högre ordning råder. 
Om de äldre på promenad en sommardag skriver poeten: ”de söker smultron / de 

––––––––– 
459 Ibid., s. 83f. 
460 Lennart Sjögren, Grönskan, s. 35. 
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tror att sommaren tänker på dem.”461 Dikten trotsar intellektet och upphäver 
momentant dess gränser. Glädjen inför något så troskyldigt som ett smultron i 
handen väger upp den smärta som obestridligen dominerar i tillvaron. Påståendet 
mynnar ut i en fråga. Utgör den spontana och naiva glädjen i själva verket ett 
grundläggande värn mot försurningen av människors inre och yttre livsrum? I 
frågan ryms en vädjan till försonande ömsinthet. Ljusa stråk av liknande art fö-
rekommer men är sällsynta i Sjögrens diktning. Det tycks som författaren själv 
överraskas av vad han skriver, en iakttagelse som Erik Bergqvist förmedlar: 
 

Den skärskådning av fallandet och grymheten som är hjärtat i 
Sjögrens poetik härbärgerar ett ljus som när det sipprar fram 
ibland tycks förbrylla också den som skriver. Det gråas blindhet 
är i dikterna somliga dagar blid och generös; det drama med 
dödlig utgång som i olika skalor och hastigheter observeras, och 
som kan kallas årstider eller naturen eller vad som helst, över-
rumplar ständigt människan med motrörelser […] Men det måste 
också fogas till det sedda. Inte vika med blicken. Så kan poeten 
återge oss människor som talar om glädjen ’fastän de sett mera 
av livets ondska än jag’.462 

 
Dikten ”Glädjen” avslutas: 
 

Men de som var glada och talade om glädjen 
var varken hårda 
eller hade förbund med glömskan. 
De förvånade mig 
jag tyckte de liknade björkar 
och andra svårbeskrivbara träd 
i sommarens början.463 

 
De vrånga och de glädjerika inslagen möter i huvudsak också i Sjögrens diktning 
såsom det kan uppfattas att verkligheten ter sig, till exempel i en nyhetsrapporte-
ring. Förhållandet mellan det smärtsamma och det glädjerika är sällan i balans, 
vilket inte betyder att de sköna stråken i livet, också i Sjögrens dikter, utesluts. 
Indirekt hävdar dikten att glädjen är nödvändig. Av den anledningen är ett av-
brott som detta när författaren talar om glada människor som ”var varken hårda / 
eller hade förbund med glömskan” att ta på allvar. Mötet med dem som talar om 
glädjen förmedlar det oerhörda. I vardagens uppdelande av kvoter om gott och 
ont fördjupas kampen mot förstörelsen. Den destruktion som människan själv 
genom sin livsföring är skyldig till angrips vid själva roten till det onda, nämli-
gen den mentala försurningen.464 I Fågeljägarna berättas om ett möte med den 
just anlända sädesärlan och de sörjande: 

––––––––– 
461 Lennart Sjögren, 1452 och dikter från vår tid, s. 69. 
462 Erik Bergqvist, ”Att se det som försvinner”, Kritiker nr 2, 2006, s. 18. 
463 Lennart Sjögren, Grönskan, s. 35. 
464 Georg Henrik von Wright varnar för ett dubbelt främlingskap i det moderna samhället. ”Men den-

na dubbla alienering av människan, först från naturen och sedan från arbetet, skapar också vantriv-
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Den satte sig på åkerkanten 
vi såg den 
den bar ingen hälsning från de döda 
men den levde så som vi lever. 

 
Den klara luften blev än klarare 
vi såg vårt liv. 
En bävan var det. (537) 

 
Vårens budbärare framställs i sin bräckliga uppenbarelse som ett trotsigt hopp 
och blir till en symbol för det stora kretsloppet, men lika mycket en inspirations-
källa för den som likt fågeln vågar leva i en kvalfull värld. I det ogenomträngliga 
mörkret öppnas ingen dörr mot ljuset, däremot faller en stråle av framtidstro över 
de sörjandes väg när de inser att de delar tillvarons bävan med fågeln. Lennart 
Sjögrens dikter i Fågeljägarna håller fram nödvändigheten av insikten om ett 
dubbelperspektiv inför vår existens. 

                                                                                                                                   
sel och missnöje med tingens rådande ordning”, Vetenskapen och förnuftet (Stockholm: Bonniers, 
1986), s. 148. Vanmakten som föds inför betraktandet av hur människan våldför sig på miljön ska-
par ångest som i sin tur individen försöker bli kvitt genom ytterligare konsumtion: rovdriftens hjul 
snurrar allt fortare: den mentala försurningen genererar ett sargat yttre livsrum. Jfr. Georg Henrik 
von Wright, Myten om framsteget (Stockholm: Bonniers, 1993). 



156

Dikten som språkets ekologi 

Att inte längre vara den som äter 
men ätas 
av natten och det som hör natten till.465

 
1. 
 
När realisten i svensk samtidspoesi, Lennart Sjögren, utvecklar en poetisk teori, 
som jag uppfattar saken, är det inte anmärkningsvärt att det sker i en ekologisk 
diskurs. Begreppet språkets ekologi använt som en metod åstadkommer att van-
ligtvis svårfångade sammanhang i naturen kan belysas och åskådliggöras. Dikten 
speglar inte på beställning vissa aktuella partier ur landskapet. Den verklighet 
som reflekteras är bilden av hela livslandskapet.466 
    Sjögrens dikter där ekologiska ämnen behandlas är att förstå som en kontinui-
tet, en process där intertextualiteten som litteraturvetenskaplig metod utvecklas 
till och övergår i språkets ekologi. Vad betyder det? På ett liknande sätt som oli-
ka texter kommunicerar med varandra i och genom oräkneliga vävtrådar, in-
teragerar de många livstrådarna i naturen med varandra. Sjögrens dikt är fortfa-
rande en dikt, låter sig läsas som en dikt, men språkets ekologi möjliggör ett be-
traktande av texten ur en speciell aspekt, nu med syftet att fördjupa de ekologis-
ka insikterna; spelet mellan gott och ont – bortom gott och ont.   
    I sin avhandling om Anna Rydstedts författarskap467 ställer Anna Smedberg 
Bondesson begreppet platsens poesi som innebär att en bestämd yttre miljö där 
författaren lever och verkar ger avtryck i författarskapet mot Anders Olssons ar-
gument i essän Poesins plats,468 där perspektivet byts. Olsson hävdar att en fysik 
plats inte kan spåras bakom dikten. Platsen är språket. Anna Smedberg Bondes-
son sammanfattar de båda betraktelsesätten:  

––––––––– 
465Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 59. 
466 Jfr. John R. Searle som i Konstruktionen av den sociala verkligheten, översättning Staffan Ahlin

(Göteborg: Daidalos, 1977) sammanfattar sin teori om skillnaden mellan ”råa fakta” och ”sociala 
fakta”. Ett rått faktum är ett faktum som för sin existens inte beror på några människors tankar, atti-
tyder eller kunskaper, medan ett socialt faktum konstitueras av sådana attityder: ”Enligt min åsikt är 
den traditionella motsatsställningen som vi är benägna att postulera mellan biologi och kultur lika 
felaktig som den traditionella motsatsställningen mellan medvetande och kropp. [---] det (finns) 
ingen motsatsställning mellan kultur och biologi; kulturen är den form som biologin tar. Det kan 
inte finnas någon motsatsställning mellan kultur och biologi, för i så fall skulle biologin alltid segra. 
Olika kulturer är olika former, som en underliggande biologisk substruktur kan manifesteras i. Men 
om detta är riktigt, då borde det finnas en mer eller mindre kontinuerlig berättelse, som går från en 
biologins ontologi till en ontologi som innefattar kulturella och institutionella former; det skulle 
inte finnas något radikalt brott. Den tes jag har argumenterat för är att det inte finns något radikalt 
brott”, s. 241. 

467 Anna Smedberg Bondesson, Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst, diss. (Lund: eller-
ströms, 2004), s. 63ff. 

468 Anders Olsson, ”Poesins plats”, Försök om litteratur, konst, teater, red. Sara Danius (Stockholm: 
Bonniers Essä, 1998), s. 80ff.  
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Det mest fruktbara torde vara att betrakta problemkomplexet 
från båda hållen, reciprokt och interaktivt. Poesins plats förutsät-
ter inte en platsens poesi. Detta hindrar emellertid inte att man 
kan studera interrelationer mellan en dikt och en geografisk plats 
när dessa korrespondenser faktiskt finns och är meningsgivan-
de.469 

 
Mot ett sådant ”statiskt betraktelsesätt”470, som Anders Johansson benämner 
Anna Smedberg Bondesson sammanfattning av de två uppfattningarna beträf-
fande synen på vad som utgör diktens plats, utvecklar han den tidigare forsk-
ningens resultat till ett tredje alternativ, nämligen att betrakta dikten som ett me-
dium, ”vilket lyssnar till den dialog som förs mellan jaget, orden och platserna, 
kort sagt den process där ’vara’ och ’göra’ egentligen helt sammanfaller”.471      
    Sammanhanget är Anna Rydstedts poesi och hur hennes författarskap belyses 
av olika recensenter och litteraturvetare. Johansson tar med ett steg definitionen 
ut ur den tidigare forskningens antingen-eller tänkande, där en tradition hävdar 
en geografisk bestämning som diktens plats, medan en annan ser poesins be-
stämning till språket, varför författarens nyorientering förtjänar att citeras i sin 
helhet. En utvidgad och nyformulerad definition av begreppet skall visa sig tjäna 
analyserna och uttolkningarna av Sjögrens poesi i vissa avseenden: 
 

Ett av sätten för jaget att vinna hemhörighet i världen är att täm-
ja geografin, utforska och kartlägga platsen för att vila i. Men 
om texter kan betraktas som platser, vilket jag anser, så är skri-
vandet av en text i sig en hänvändelse till geografin, ett sätt att 
lokalisera sin egen plats, ett kartläggande av språkliga samman-
hang där jaget kan få en boning. Detta mynnar i den ofrånkomli-
ga slutsatsen att jaget, platsen och texten definierar och bestäm-
mer varandra, var och en förutsätter för den andra i ett ständigt 
samspel – en process. Jaget, platsen och språket kan inte åtskil-
jas; det är deras ömsesidiga influenser, som gör sammanhanget 
till vad det är. Därmed är också sagt att skrivandet av en text inte 
bara är ett sätt att arbeta i världen utan ett sätt att vara där. Det 
man gör och den man är sammanfaller. [---] Men om vi väljer, 
vilket är rimligare, att betrakta medvetandet som en process, som 
liknar det strömmande vattnet, är det poänglöst att tala om fasta 
punkter.472 

 
Johanssons förslag är bestickande, inte minst avseende Sjögrens poesi och det 
landskap som är norra Öland, även när det gäller dikternas många utblickar över 
samtida kulturlandskap samt tillbakablickarna på historien. Även om beskriv-
ningen fångar åtskilligt av Sjögrens poesi avseende dess plats i rummet gäller ka-

––––––––– 
469Anna Smedberg Bondesson, s. 66. 
470 Anders Johansson, En hink i skogen (Kalmar: Ängö Bok & Bild, 2005), s 35. 
471 Ibid. 
472 Ibid., s. 35f. 
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raktäriseringen Anna Rydstedts poetiska hemvist, varför en överföring till Len-
nart Sjögrens diktning inte fullt ut låter sig göra.473 
    Hur låter sig Sjögrens poetiska rum beskrivas när varken platsens poesi eller 
diktens plats i språket, inte heller interaktionen dessa benämningar emellan, fixe-
rar dess incitament? Vad utgör diktens bas, dess grund att bygga på, dess rum att 
vistas i, de strukturer som håller ihop arrangemanget och som möjligen tillåter 
dess idéer att bygga vidare i mötet med andra dikter, också i mötet med läsaren? 
Sjögren myntar begreppet språkets ekologi. Plats, poesi och ekologi: språkets 
ekologi. 474 

 
Ekologi: tanken om det ekorum där det biologiska livet föds, 
dör, återföds i ett cykliskt förlopp vars egentliga betydelse och 
mening undandrar sig vårt vanliga förstånd. Dikten som språkets 
ekologi. Inte ett sätt att förklara världen i den betydelse man i 
allmänhet lägger in i ”förklara”, inte heller i första hand som ett 
medel att lösa de klassiska gåtorna om döden o. dyl. Men som 
ett oöverträffat medel att tala om att de frågorna finns, att de all-
tid finns, att de inte kan lösas men väl upprepas i ett otal olika 
figurer. Och att de figurerna har sitt eget liv. Poesins.  
Att när en fråga dör ut växer den på nytt fram i en annan, att i 
poesirummet de olika orden bildar ekon mot varann. Så som i 
det biologiska ekologisystemet där varje växt och djurart på nå-
got sätt griper in i varann, och den ena i längden inte kan vara 
utan den andra.475 

 
2. 

Genom sin inriktning på det biologiska kraftspelet kom Sjögren tidigt att syssla 
med frågor som ett sent 70-tal skulle komma att kalla ekosofi. Bevekelsegrunden 
till hans sätt att förhålla sig till genren beskrivs i allehanda kommentarer, skrivna 
av poeten själv i olika essäer och artiklar. I Lyrikvännen går till exempel att läsa: 

 
Att vara i naturen, att vara utanför den, att söka förstå den och  
veta att jag aldrig kan förstå, att veta om den som en dödsfiende,  
att veta att den är en livsnödvändig bundsförvant, det är några av  
de paradoxer en naturmedveten människa måste leva med. Och 
det är ur de oöverbryggbara motsättningarna dikten får sin när-
ing och någon gång i en inspirativ sekund kan ge en illusion av 
att en enhet är möjlig. Det har sin betydelse att markera ordet 

––––––––– 
473 I en kommentar till samlingen Ur människovärlden uttalar sig Sjögren kritiskt beträffande begrep-

pet ”platsens poesi”: ”Jag har menat att dikten ska vara platsen.” Han konkluderar sin uppfattning: 
”Men nu är jag platsen”, Smålandsposten 4.8 2007. 

474Lennart Sjögren, ”Dikten som språkets ekologi”, Lyrikvännen årg. 28 (1981:1), s. 93f. Jfr. Ewa Ni-
ewiarowska-Rasmussen: ”In an interview Katarina Frostenson has said that her writing is an at-
tempt to ’läsa den andres tankar, vara i den andres kropp, bli den andre’ […] For Frostenson this 
need not only be a person, but can often be a place, for instance. On the other hand, we can see that 
she regards place not as a thing, an object, but as a living organism”, (Min kurs.), s. 64.       

475 Lennart Sjögren, ”Dikten som platsens ekologi”, Lyrikvännen årg. 28 (1981:1), s. 93.  
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oöverbryggbar. Det vatten jag ena stunden dricker för att inte gå 
under av vätskebrist hotar i nästa stund med översvämning och 
drunkningsdöd.476  

 
Lever diktsviten om Fågeljägarna redan vid denna tidpunkt som skiss? En tema-
tiskt näraliggande prosadikt, ”Seglarna”, kan läsas som ett utkast. Sentensen äta 
eller ätas ersätts av den vulgära klyschan vinna eller försvinna. 
 

Sent på natten kommer seglarna in i hamnen. De liknar vita 
blomklasar där de av vinden lämnas fram ur mörkret. Kajerna 
tar emot dem. Då faller segeldukarna. Lysande bloss blir 
tända i deras ställe och festen kan börja. 
   Först när morgonen kommit vänder man sina ansikten ut 
mot vattnet och frågar den egna tystnaden vart de tog vägen 
som lämnades kvar därute och inte nådde kajerna. Man sluter 
sig då på nytt inne i sina hytter och överlämnar sig åt den 
sömn som för en stund låter den sovande överge också en 
sådan fråga. 477  

 
En vers i samlingen Människans fot pekar fram mot hållningen inför dilemmat 
som blottläggs i Fågeljägarna och som direkt har med problematiken äta – eller 
ätas att göra: ”jag talar om de yttre tingen / jag letar mig därifrån till de inre.”478  
    Den sinnliga erfarenheten leder till frågor som rör ekologiska sammanhang. 
Vägen leder via strikt biologism, naturalism, rustikt bondeliv, vidare saluhallar-
nas köttdiskar, den samtida ekologiska debatten, till tillvarons inre, i dess hem-
lighetsfulla dimensioner och mysteriösa enhet. En dikt likt den som möter i Få-
geljägarna förespeglas; dikten öppnar för spekulationer om sådant en människa 
inte kan veta något. I Fågeljägarna slipar vågorna sig själva till knivar, någon 
ondska rör det sig inte om, inte det slags grymhet människan känner och namn-
ger som ondskefull:  

 
Den natten var dyningarna  
höga berg av en stor ondska 
som går genom världen 
de smärglade sig själva till tunga knivar 
före järnets tid. 

 
Men de drevs inte fram av ondska 
de var före ondskans tid 
det var bara vi som uppfattade dem så. 
De var knivar ur den natt som allting äter 
och skär sönder varje antydan 
till mänskligt ansikte. 
Stjärnorna vakade över dem 

––––––––– 
476 Lennart Sjögren, ”Bortom ideologierna”, s. 90. 
477  Lennart Sjögren, Kopparkrukan, s. 51. 
478 Lennart Sjögren, Människans fot, s. 25. 
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fiskarna lyssnade till dem djupt nere 
stenarna hörde dem i sina gömslen 
när de skar genom världen. (188) 

 
Världen utom räckhåll för kategoriseringar och normer däremot är förtrogen med 
dessa knivar. Att indignerat ställa elementen till svars för ond bråd död i sam-
band med katastrofer av skiftande slag vet både natten och stenen att inte göra. 
De har sett verktygen skära sedan urminnes tider. Att människors anleten för-
vandlas till oigenkännlighet och inte skonas är heller ingen ny erfarenhet, en 
kunskap som den allvetande rösten i dikten förmedlar. 

 
3. 
 
Liv – livslandskap – livsförståelse är en formel som hjälper till att komma in i 
den värld som Sjögren går in och ut i i sina dikter. De olika komponenterna kan 
utan att redskapen vid tolkningsarbetet försämras läsas i omvänd ordning: livs-
förståelse – livslandskap – liv. Här rör det sig inte om ett språk som behandlar 
ekologi eller de ekologiska frågorna. Inte heller låter det sig beskrivas genom en 
liknelse så att språket är som ekologin eller det motsatta – spelet i naturen är som 
ett språkspel. Med metaforen uttrycker Sjögren idén att språket är ekologi och 
ekologi är språk. Bekräftandet av poesins styrka och dess värde bedyras med en 
metafor på liknande sätt som samma lyriska uttryck i sig inte sällan använder 
metaforerna som möjliga vägar att erövra nya insikter. Sjögren utvecklar tanken:
 

I dikten, mera än i någon annan litterär form, har varje ord en 
alldeles speciell finförgrenad betydelse in emot nästa ord, en 
slags inre grafisk betydelse där tyngd, lätthet, linjens långsamhet 
eller snabbhet har en central innebörd. Därför blir också poesi så 
svår att översätta, de olika rottrådarna är alltför tunna för att 
kunna planteras om i ny miljö, de reppelleringar och glidningar 
som uppstår mellan orden är så knutna till ordens koloritiska och 
klangmässiga utstrålning att det vill till något av ett underverk 
att på nytt få dem att ljuda i ett annat språk.479 

 
I det sagda närmar vi oss kärnan i analogin språk – ekologi, nämligen svårighe-
ten, kanske det omöjliga, i att översätta en dikt till ett främmande språk, att plan-
tera om en växt i en ny och annorlunda biotop. Oftast blir resultatet att växten 
vissnar och dör. När likväl en sådan översättning eller omplantering (i den sjö-
grenska kontexten är det även rimligt att tala om transformation) är för handen 
räcks oss tolkningen som ett alternativ:  

 
Inte en ”översättning” men väl en tolkning, och just att en tolk-
ning är möjlig visar på ett annat, förlängt sätt diktens släktskap 
med den biologiska ekologin. Hela rummet görs nytt, flyttas så 

––––––––– 
479Lennart Sjögren, ”Dikten som språkets ekologi”, Lyrikvännen årg. 28 (1981:1), s. 93. 
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att säga till en annan breddgrad men behåller inom sig samma 
funktion som förut. Ekorummet finns kvar.480  

 
Huruvida ordleken är avsiktlig eller inte är svårt att veta. Effekten av ordsam-
manställningen ”eko” och ”rum” illustrerar väl diktens språkrum, hur det i poe-
sin ekar av röster och erfarenheter svåra att fånga i något annat uttryck. Samtidigt 
som livsrummet är något vi uppehåller oss i låter det sig inte beskrivas och för-
stås som något betraktat. I en ansats att definiera termen språkets ekologi skriver 
Sjögren: ”Att dikten själv med sina stigande och fallande rytmer, sina allude-
ringar, omtagningar, sina pulsslag som långt nere i djupet påminner om den 
mänskliga pulsen själv blir en del av det större organiska förloppet.”481 Av citatet 
att döma blir det uppenbart att beskrivningarna av komplexa ordningar i naturen 
behöver det poetiska språkets analogier, vilket också av tradition nyttjats i försö-
ken att klä svårfångade sammanhang i ord. 

4. 
 

Sjögren återkommer i flera olika sammanhang till den flamländske konstnären 
Pieter Bruegels målningar. I dikter och i essäer men även till motiv av konstnä-
ren som illustrerar varjehanda texter av Sjögren. I målningen Jägare i snö störtar 
en rovfågel över landskapet.482 Som jägarna söker den rov. I Bruegels målning 
finns en mångtydighet: en svåråtkomlig gåta.483 Ett tillvarons mysterium som rör 
jakten för överlevnaden. Jag finner det sannolikt att författaren haft bilden med 
rovfågeln för ögonen när han skrev dikten ”Högsommar”: 
 

En hök med bakåtlutade vingar 
faller genom det gröna 
och kommer upp med ett tungt byte. 
 
Ett skrik hörs 
ett skrik dör undan. 

 

––––––––– 
480 Ibid. 
481 Ibid, s. 93f. Jfr. Arne Næss som skriver med ekosofin som utgångspunkt i Livsfilosofi: ”Det vi 

spontant upplever, är mycket rikare än sättet vi klarar av att beskriva det på. En poet, i gengäld, har 
träning i att uttrycka det i sitt språk – utbrodera det utan att överge den enda, enhetliga upplevelsen 
man fokuserar på. Poeten är i stånd till att hålla upplevelsen fast i medvetandet”, s. 135. 

482 Motivet illustrerar ”Kommentar till en kommentar”, Lyrikvännen årg. 37 (1990:1/2), s. 76.  Se 
även ”Jägare i snö” till en målning av Pieter Bruegel, Anteckningar om bilder, där bl.a. Sjögren 
skriver: ”Jägarna går hemåt genom snön / och snö faller över världen. / Vintrarna som kommer / 
och dagarna som då ogenomskinliga öppnar sig / – hur skulle ett liv vara möjligt / och de frusna 
vattnen där örat kan höra / hur isen brister / över det alldeles klara djupet / där människor rör sig – 
som om inte djupet fanns. [---] Ja, alla de döda som omger de levande / och munnen som öppnar sig 
/ den talar om världen och tystnaden / och om håligheterna inne i tystnaden / där rösterna uppstår”, 
s. 89f. Jfr. Rudolf Otto Wiemer som benämner fågeln ”dödsfågel” i en ekfras över Bruegels tavla 
Jägare i snö: ”Weh! Weh! Der schwarze Totenvogel schnarrt”, Gedichte auf Bilder, red. Gisbert 
Kratz (München: Deutschen Taschenbuch Verlag, 1975), s. 93. 

483 Lennart Sjögren, ”Kommentar till en kommentar”, s. 76f. 
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Skogarna är sig lika, dagarna är sig lika 
städerna är nästan utrymda.484 

 
Med jägarna i det vintriga landskapet på väg hem med hundar och vapen, vidare 
rovfågeln på en av sina dagliga raider, är det inte märkligt att det vintriga Öland 
där fågeljägarna i diktsviten med samma namn kan spåras till författarens intres-
se för Bruegels bilder.  
    Anakronismerna är vanligt förekommande i den flamländske konstnärens mo-
tiv. I Skattskrivningen i Betlehem anländer Josef och den havande Maria på ås-
nan till det med konstnären samtida samhället. Budskapet i enlighet med Jul-
evangeliet (Luk.2) säger att barnet som skall födas är en räddare som skänker liv 
till alla människor. Ett universellt inslag skiljer Lukasevangeliet från de övriga 
synoptikerna.485 Budskapet är riktat till alla människor i alla tider och på alla 
platser. På motsvarande sätt förkunnar scenen med de dödsmärkta männen fyllda 
av skräck inför anblicken av fåglarna som väntar på vad havet ger att äta, oavsett 
vad, en universell sanning. Deras hjälprop är bortom ropet: 

 
Och våra ögon var glansiga av skräck 
och våra tungor var stela som fiskens 
och långt borta vilade havstruten 
med ögon kallare än hökens 
van att leva på fisk 
och annat som i havet dött. 

 
Det vilda språnget 
det vilda hoppet 
det vilda ropet bortom ropet.(86) 

 
Bilden av en rovfågel på jakt i ett motiv från femtonhundratalet uttrycker en lika 
universell sanning som evangeliets budskap om att ett barn fötts, nämligen att 
döden råder i allt överallt. Talet om livsförståelse i Sjögrens lyrik är många 
gånger att uppfatta som dödsförståelse. Bruegels motiv med rovfågeln, via dikten 
”Högsommar” utgör en av många förlagor till Fågeljägarna, är något jag håller 
för troligt. Med budskapet om döden som något definitivt för allt levande place-
ras den flamländske konstnärens vinterlandskap som fond för jägarna på isen. 
Anakronismerna verkar så att det individuella speglas i det universella och vice 
versa. Skräcken i dödsögonblicket isoleras inte i tiden:  

 
Lamslagna stod vi 
fattade intet. Fattade, fattade ej 
ännu var döden ej synlig 
den dröjde än i sekunden. (56) 

 
Sekunderna före dödsögonblicket skildras med biologisk realism. Språkets eko-
logi gör det möjligt att i dikten gestalta det ohyggliga och beredas tillträde in un-

––––––––– 
484 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 27.  
485 En bok om Nya testamentet, red. Birger Gerhardsson (Lund: Gleerups, 1971), s. 41. 
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der vad ytan visar. Tydligare kan livsvillkoren inte gestaltas: att äta eller ätas. El-
ler än mer realistiskt uttryckt – äta och ätas! 
 
5. 
 
Den hembygdslyrik som vid en allmän bestämning av genren uppträder i Sjö-
grens författarskap, och där sviten om fågeljägarna ger exempel, avgränsas från 
traditionell bygdepoesi. Det är i sammanhang som rör synen på estetiken som 
gräns markeras mellan pekoralet och den dynamiska diktens väsen. I den tradi-
tionella hembygdsdikten är skönheten ett av syftena. Det identifierbara, det med 
de förutfattade bilderna överensstämmande i poesin, möter vill jag hävda, utan 
att nämnvärt utmana läsaren. Men av samma anledning stannar läsupplevelsen – 
mötet i samtalet – vid schablonen. Skönheten är inte syftet med de olika lyriska 
scener som Sjögren överräcker. Vad dikten talar om behöver inte vara behagfullt, 
det kan lika gärna vara fult och är det också. Likafullt lockar den brutala och 
långt ifrån traditionellt vackra poesin fram skönhet; känslan av något estetiskt 
förfinat. Var kommer den upplevelsen från? Den hör till tolkningen. Jag uppfat-
tar det som att det är läsaren som svarar för denna kvalité, läsaren som en sam-
talspart. Varför manar elevationen fram skönhet och något estetiskt trots det ore-
na och fula, även förvrida och brutala som dikterna om drunknade män och hårt 
plågade anhörigas förtvivlan? Därför att trivialiteten är oprecis och döljer san-
ningen (för att tala med Løgstrup).486    
    Att studera naturen på dess egna villkor också i lyriken sägs ofta ha med 
ekologisk klarsyn och miljömedvetande att göra.487 Det stämmer säkert för Len-
nart Sjögrens dikt.488 Frågan huruvida denna medvetenhet – studera naturen på 
dess villkor – uttrycker ekologisk visdom vid en jämförelse med gammaldags ut-
talad vördnad för naturen har väckts, bland annat av Tomas Löthman. Varför kan 
man inte se ”abstraheringen som ett förtingligande, ett tillrättaläggande för kon-
sumtion – alltså motsatsen till ekologisk klarsyn? ”, frågar han och fortsätter 
genmäla mot dem som revolterar mot den poesi som gör naturen till människo-
själens spegel: ”Och varför uppfattas den ’romantiska’ bekännelsen till förtäran-
de skönhetsupplevelser som exploaterande?”489 
    Ett rimligt svar på frågan orienterar i riktning mot Sjögrens estetik såsom den 
möter i flertalet av dikterna, en poesi som tillåter också det osköna. I samman-
hanget är ett begrepp som banalitet angeläget att skärskåda. När jag påstår att 
Sjögrens dikt eliminerar det banala är det en sanning med modifikation. När ba-
naliteten möter som en klyscha stämmer påståendet. När dikten tar sig an det ba-
nala i bemärkelsen något vanligtvis ouppmärksammat, något vardagligt knappast 
värt att ägna uppmärksamhet, lämpar sig beskrivningen väl i den sjögrenska kon-
texten. I Fågeljägarna kommer världen, naturen och tingen nära på ett sätt som 
har uppenbarelsens karaktär. Dikten är något annat och mer. Medlet för detta är 
undanröjandet av schablonerna som berättar utan djupare sanningskrav om det 

––––––––– 
486K. E. Løgstrup, s. 221. 
487 Tom Hedlund, Att förstå lyrik, s. 74f. 
488 Jfr. Tom Hedlunds analys av Lennart Sjögrens dikt ”Råttkärlek”, Att förstå lyrik (Stockholm: Ord-

fronts förlag, 1989), s. 72ff. Dikten återfinns i samlingen 1452 och dikter från vår tid, s. 18ff. 
489 Tomas Löthman i recensionen av Tom Hedlunds Att förstå lyrik, Horisont årg. 36 (1989:6), s. 108.
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redan kända. Ett sådant stildrag som bryter mot konventionen är inslagen av ab-
surditeter i poesin. Vanligtvis förknippas inte hembygdsdiktning med absurdism. 
I ett sällsamt utspel i samtalet med Rying talar författaren om detta ”något annat 
och mer” i termer av absurdism:  
 

Kanske är det ändå så att jag för egen del allt mera kommit att 
dras till absurdismen. Absurdismen som både är en reträttväg in
mot det orimliga och på samma gång en spjutspets bort mot det 
orimliga. En förnekelse och en bejakelse på exakt samma gång 
och därför omöjlig att beskriva i termer som optimism, pessi-
mism. Det är något tredje. Inte en pendling mellan motsatser och 
ännu mindre en klar överblick. Här finns ett fält både för patetik 
och ironi – kanske också humor.490 

 
När termen absurdism appliceras i den ekologiska kontexten och en negation 
som sträcker sig bortom fascinationen inför naturen låter sig upptäckas – den 
skräck som naturen ger anledning att hysa – uppfattas termen inte lika främman-
de. De drunknade männens rapportering från sin nyvunna vattentillvaro i Fågel-
jägarna kan naturligtvis betraktas som absurd, men skall inte uppfattas som ut-
tryck för någon ”modernistisk äckelelegans”.491 

 
Absurdismen som begrepp ställer allt på huvudet. Absurdismen 
säger: så här ser det ut, men så är det inte. Negationen finns här, 
men själva obegripligheten stegras till en paradox där också den 
hemlighetsfulla, sista och ogripbara ’resten’ plötsligt kan blixtra 
som en fiskstjärt i vattenytan. Absurdismen har inte förnuftets 
klarhet och tydlighet, ändå har den en vasshet som relaterar till 
förnuftet. I snabba glidningar förenas det konkret sinnliga med 
det abstrakta. Absurdismens temperatur är kyla och hetta på 
samma gång. Den innehåller spegelbilder där alla tolkningarna 
är olika och ändå sanna.492 

 
Ambitionen är att sammanföra djurens och människornas situation för att genom 
en sådan dubbelexponering synliggöra en verklighet som språket vanligtvis väjer 
undan för: 

 
Förvandlade till kråkdjur  

 och till de örnar vi förut sett på isen, 
 förvandlade till de möss som knaprar 
 också under den nedersta bottnen 
 fördes vi allt längre in 

 

––––––––– 
490 Matts Rying, Röstlägen, s. 88. 
491 Göran Bylund: ”Det kan ju finnas en viss modernistisk äckelelegans i att förhöja det låga, det be-

tydelselösa. Djur är tacksamma objekt i detta estetiska spel. Sjögren vill inte delta i detta spel”, ”du
är den du är”, s. 44. 

492 Lennart Sjögren, ”Den absurda möjligheten”, Naturen som livsrum, s. 89. 
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mot ett stort 
 ett tungt hjärta. 
 
 Vi tyckte oss fria 
 vi var där vi inte var. 
 Vi var där. (305) 
 
Vad annat än absurdism är att vänta i en skev tillvaros beskrivning av ekologiska 
sammanhang? Och likväl vill inte Sjögren delta i detta spel. Med männen som i 
den citerade versen ovan kan poetens position i tillvaron travesteras. Hans dikt-
ning befinner sig där; poeten själv däremot är inte intresserad av att posera. 
    Är det apokalypser Sjögren målar upp, kanske profetiska varningsord inför ho-
tande miljökatastrofer i dikterna som berättar om människan inför naturen? För 
fågeljägarna på isen när sprickan vidgas och det inte finns någon väg tillbaka till 
land är det en katastrof som utspelas, men drunkningsdöden finns som en möjlig 
dödsorsak, i alla fall för kustboende som vistas i olika ärenden på havet. Ur 
aspekten att isen vilken stund som helst i bokstavlig och i överförd mening kan 
rämna i en människas liv är vandringen av samma anledning alltid en vandring 
längs iskanten. I intervjuer och tidskriftsartiklar framkommer rädslan för miljö-
katastrofer där antalet döda överstiger vad som går att känslomässigt mäkta.493 I 
dikten om fågeljägarna är det döden per capita som räknas. Dikten begränsas för 
den sakens skull inte till det individuella. I själva verket är det kollektivet mänsk-
ligheten och allt levandes livsvillkor som fångas: 

 
den stunden innan sprickan vidgas 
och en grav blir synlig. (23) 

 
I mytens landskap framställs människan som är hon en namngiven person place-
rad på en i rummet och i tiden fjärran plats, en omständighet som för ett ögon-
blick skänker individen en replipunkt då tanken kan föresväva att undantag be-
viljas inför dödsögonblicket; ett självbedrägeri som i och genom språkets ekologi 
är svårt att upprätthålla.  

––––––––– 
493 I ett samtal med Matts Rying uttalar Sjögren en fruktan för vad den ekologiska obalansen kan 

komma att innebära för våra möjligheter att leva och verka på jorden: ”Ibland känner jag en tyst 
panik växa inom mig, och då är jag ganska övertygad om att det inte blir de framtida krigen som 
kommer att utplåna mänskan, men väl den ekologiska obalansen. Och inne i denna jättelika krimi-
nalitet finns både du och jag, vi deltar i det accelerande välståndet, vi är också utsugare”, Matts Ry-
ing, Tungomål, s. 163. 
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Sekulariseringsprocessen 
 
 
1. 
 
Topografin är vanligtvis vågrät i Sjögrens dikter; horisontell och jordisk där få-
gelsträcken synliggör årstidernas växlingar. Det eviga livet är lika med det bio-
logiska livet, den återkommande grönskan. Men det förekommer också att förfat-
taren målar en vertikal axel genom landskapet.494 I Sjögrens dikter är det nära till 
hands att i topografin se en axel mellan himmel och jord som med sin symbolik 
håller läsaren kvar i en uppfattning som talar med en dualistisk världsbild. I dikt-
sviten om de drunknade jägarna skär denna linje ner genom vattenytan och når 
havsbottnen.  
    I ett samtal med Mona Kårsnäs om Fågeljägarna berättar Sjögren att han fa-
scineras av diagonalen.495 Med kännedom om detta intresse är det lockande att 
söka skissade kompositionstekniska linjer som förenar diktens olika plan. I ljuset 
av informationen ser jag en sådan linje som förenar två världar, nämligen livet på 
jorden och de dödas i underjorden. Folktrons uppfattning att svalorna bryter vat-
tenytan för att övervintrar på sjöbotten framkallar tanken på en sådan linje eller 
diagonal:  

 
Och svalorna som redan om hösten 
sökte sig till vattnets botten 
för att dricka vintern 
slår upp sina ögon och möter oss. (365) 

 
Såsom fåglarna en gång när det var höst föll som löv genom vattnet skall de som 
i en baklängesfilm stiga upp och bryta vattenytan. Kommer männen som också 
de en vinter singlade ner mot bottnen att stiga åter mot ljuset? Vad dikten berät-
tar är att svalorna viskar till de drunknade: ”i natt bröts isen upp / hörde ni den 
sjungande sprickan? / nu närmar sig redan sommarens värme / och vi flyger 
åter”. (370)  
    Även om en sådan förbindelselänk, likt en stödlinje under färgen på en mål-
ning, mellan olika verklighetsskikt anas, sammanfaller inte brytpunkten med det 
kristna korsets lodräta linje mot tvärslåns vågräta bjälke. På bokomslagets foto-
grafi av originalutgåvan till Fågeljägarna löper en diagonal snett över isen. Den 
visar sig anknyta till viktiga tankegångar som har att skaffa med Sjögrens vilja 
att inte låsa diktningen till konventionella uttryck, till exempel korset som sym-
bol för kristen tro. Diagonalen utgör som kompositionstekniskt inslag ytterligare 

––––––––– 
494 Erich Auerbach redogör för två ”verklighetsframställningar” i den västerländska litteraturen, där 

den ena härrör från Iliaden och Odysséen. Mot denna episka framställning och dess rytmiska rörel-
ser, ställs den gammaltestamentliga berättarstilen där vad som behöver vara känt om situationen 
inom handlingens ram bryter in i det större flödet. Den bibliska berättelsen vill inte, till skillnad 
från Homeros, få oss att glömma vår egen verklighet en stund. Erich Auerbach, Mimesis, översätt-
ning Ulrika Wallenström (Stockholm: Bonniers, 1998), s, 17ff. I Sjögrens dikt avbryts de eviga vå-
rarnas jaktfärder av drunkningsolyckan. 

495 Mona Kårsnäs, ”En liten litterär geometri”, Artes årg. 25 (1999:2), s. 32–37. 
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ett exempel på hur dikten står fri från traditionella begrepp i sökandet efter att ut-
trycka föreställningar som väcks inför sådant som vanligtvis är hänvisat till 
hävdvunna begrepp. 
    Längre ned i sin natursyn än här (Fågeljägarna) har han nog aldrig gått, skri-
ver Staffan Söderblom i efterordet till Lennart Sjögrens Dikter 1982–2004, Ett 
urval, och fortsätter:  

 
Detta är det outgrundliga ”nu” som han verkligen framsäger, på 
andra sidan av alla ”om”. Det är knappast fråga om någon åter-
födelsetanke här, ingen reinkarnationstanke till tröst. Men det är 
en lugn och dramatisk vidgning av det personliga poetiska upp-
draget, som han har arbetat med i hela författarskapet – att göra 
dikten till ett seende (lyssnande) i naturen, eller skapelsen, eller 
biologin… vad man föredrar att kalla det, att låta dikten vara ett 
membran för det ohörbara talet inifrån den tystnaden.496  

 
I Sjögrens lyrik framstår det biologiska betraktelsesättet som förklaringsmodell 
och ersätter helt eller delvis vårt samhälles traditionella svar på de existentiella 
frågorna om vad som uppfattas som livets mening. Diktsviten avslutas med en 
negation, ett nihil.  

 
Årans hemvist bortglömd  
skulle den hittas vore dess trä så splittrat  
att ingen kust där kunde spåras  
ännu mindre ett namn. 

  
Inga minnen av ejder och knipa.  

 
Åran ägd av vattnet.  
Åran ägd av Ingen. (546) 

 
I den näst sista versen är det vattnet som äger åran. Men i den avslutande versen 
får också vattnet släppa ifrån sig vad som kan uppfattas som ett sista räddande 
flytetyg för människan.497  
    Friedrich Gogarten har i sina analyser av sekulariseringen avskilt en extrem av 
fenomenet som strängt taget inte har mycket kvar av sekulariseringens ursprung-
liga innebörd. Denna sekularism, som Friedrich Gogarten kallar tillståndet, är 
väsenskild från idén att samhälle och religion lever åtskilda.498 Sekularismen är 

––––––––– 
496 Staffan Söderblom i efterskriften till Lennart Sjögrens Samlade dikter 1982–2004. Ett urval,  

s. 194. 
497 Jfr. Lövskogselegier där scenen förebådas i en drömlik upplevelse av främlingskap. Sjögren skri-

ver: ”Utsatte en båt i sjön / såg där en hand. En åra. / Hörde fotsteg som närmade sig och gick bort. 
/ Hörde åran”, s. 11. Diktens jag upplever handen och åran som något utanför den egna tillvaron.  

498 Per Erik Persson, s. 34. Persson kommenterar Friedrich Gogartens teologi: ”Den kristna trons, teo-
logiens och kyrkans uppgift får ej vara att krampaktigt försöka hejda den ohejdbara sekularise-
ringsprocessen eller på nytt införa ett slags ’förkristligande’ av världen. En sådan attityd är djupast 
sett okristlig. Den uppgift som i stället nu är nödvändigare än någonsin blir att skydda sekularise-
ringen från att urarta till sekularism, till ideologi och nihilism”, s. 34f. 
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en felutveckling som kyrkan själv är skyldig till när man inte unnat människan 
hennes frihet, den frihet som i sista hand är ett resultat av den kristna tron. ”Man 
har betett sig som om man ville hålla henne kvar som ’barn’ fast hon blivit ’son’ 
och myndig.”499 Sekularismen karaktäriseras av Gogarten som nihilism.  
    ”Åran ägd av Ingen” (546), skriver Sjögren. Till skillnad från sekulariseringen 
(sekulariseringsprocessen) som går att uppfatta som något positivt – individen är 
myndigförklarad och tillåts förhålla sig till tron och trosfrågor på ett utvecklande 
och dynamiskt sätt – är sekularismen något negativt då denna hållning övertar 
den gamla trons fastlåsande av individen i dogmer. Gamla trossatser byts mot 
nya. Vägen från tro till icke-tro är vägen bort från människans möjlighet till fri-
het och självständighet. Säger dikten att denna, den biologiska döden, ett nihil, 
förestår människan? Svaret på frågan är inte entydigt. Diktaren låter paradoxen 
bli ett stildrag som mer väcker förundran över tillvaron än att den ger definitiva 
svar. I det motsägelsefulla, inte det skenbart paradoxala, såsom uttrycket ofta 
möter, utan i det faktiskt paradoxala, hämtar Sjögrens livsförståelse näring och 
bereds lyriken livsrum. 
    En flytande åra visar spåren efter något/någon som lämnat skådeplatsen. En 
ensam åra flytande i vattnet berättar åtskilligt, också att inte ”Ingen” är att upp-
fatta som ingen. Däremot, och det är utmärkandet för ett index500 är dess ägare 
frånvarande men genom samma tecken att uppfatta som närvarande. Mellan des-
sa två ytterligheter, en person ror båten och en övergiven åra flyter på vattnet, ut-
spelas en flerskiktad historia. Frånvaron skapar förutsättningarna. Åran som ett 
index suggererar fram en osäkerhet som väcker fantasin.501 I än högre grad in-
bjuder åran som ett tecken på en linje, kanske till och med en diagonal genom 
dess läge i vattnet, till tankeutflykter i det fördolda. Utan att rubba sakernas till-
stånd, utan att förgripa sig på den dramatiska händelsen genom ett överdrivet ut-
spel inte heller agitera i den ena eller andra riktningen när det gäller livsåskåd-
ningsfrågor framstår poeten som allvetande och allsmäktig i bemärkelsen på så 
sätt att det är författaren som låter åran klyva vattenytan. Vid denna skärnings-
punkt bestäms de många skiftande sanningarna som kommer att uppenbaras för 
den enskilde läsaren: 

 
Seglade vi vidare – och isarna brister 

 rodde vi vidare – såg vi alfågel, ejder och knipa 
 brast våra ögon, brast våra läppar 
 fördes vi vidare 
 algernas grönska blev våra segel. 
 Örnen gav oss sitt öga. (507) 

 

––––––––– 
499 Ibid. 
500 C. S. Peirce,”On a New List of Categories”, Peirce on Signs, red. James Hoopes (Chapel 

Hill/London: The University of North Carolina Press, 1991), s. 30. 
501 Lennart Sjögren skriver i dikten ”Åran”: ”Den som finner en sönderslagen åra / kan inte med be-

stämdhet säga / att ett skeppsbrott ägt rum / men troligt är att en roddare / funnits på vattnet / en 
glömska kan ha uppstått hos honom / sitt namn / överlämnade han åt strömmen / och avsade sig 
årans möjligheter”, Dagen före plöjarens kväll s. 67. 
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Det var färden ned till vår död 
 om den har det här berättats. 
 Om dödslandet och våra dagar där 
 har vi inget att berätta. (511)   
 
Diktcykeln avslutas emblematiskt: 

 
Åran ägd av vattnet. 

 Åran ägd av Ingen. (546) 
 
Två rader förenas i bilden av åran. Den renskrapade scenens dubbelexponering 
uttrycker minimalism och överbelastad symbolism på en och samma gång. Åran 
som likt en diagonal bröt vattenytan och förde båten flyter nu på vattnet och 
kraften bakom dess rörelser en gång är upplöst. Åran ägd av ingen; inte heller 
någon kan göra anspråk på att äga åran. Två rader bestående av åtta till omfånget 
korta ord, däribland ordet ”Ingen”, rymmer i sin avskalade dramatik en urscen 
värdig anslaget till en skapelseberättelse. 
    Mer än att förena verklighetsskikt i tillvaron, såsom analogierna används i 
kristen förkunnelse, markeras en gräns mellan olika plan. Vattenytan visar sig 
som den gräns som Sjögren i skilda sammanhang återkommer till; också detta ett 
tecken som ingen kan göra anspråk på att äga.  
 
2.  
 
Den trettionio sidor långa diktsviten Fågeljägarna avslutas således med versen: 
”Åran ägd av Ingen.” Ordet ”åra” denoterar alla åror som existerar. Konnotatio-
nerna är betydligt många fler. För att begränsa fältet av associationer som kom-
mer i tankarna inför ordet avgränsas utbudet till den unika situationen. Referen-
serna går i olika långa bågar tillbaka genom dikten och hamnar i ett tidigt skede i 
vers 38, där det talas om ”Den svarta tjärade båten, två åror”. I vers 45 uppenba-
ras ”sprickan” i isen. Raderna med början i vers 57 säger: ”Slag utav järn hörde 
vi inne i isen / och genom luften / det lät som hyvlar mot bräder.” Associationer-
na går till en likkista och hur en snickare iordningställer kistor med järnbeslag 
och hyvlade plankor. Explicit talas om döden: ”vi såg hur döden där skrev våra 
namn” (68) Hur männen överväger att undslippa sitt öde, genom att hoppa över 
isrännan (graven), men ”Isen såg oss / vattnet som väntade såg oss / fäste på våra 
händer de dömdas märke”. (71)  
    Läsningen är väl förbered när ordet ”åra” möter. Tankarna styr till Karons båt, 
till vrakgods på havet, flytetyg, kanske virke i vattnet som kan användas som en 
räddningsplanka. Av ett fyra bokstäver långt ord ”åran” målas människans livssi-
tuation upp. 
    Diktsvitens sista ord är ”Ingen”, ett problematiskt ord. Ordet denoterar allt le-
vande, men med tanke på kontexten är det rimligt att avgränsa betydelsefältet till 
alla människor. Ordet denoterar alla dem som inte äger åran. Vad är det första en 
person tänker på när ordet ”Ingen” registreras? Vad är det som i associationer 
och referenser förenar människors konnotationer när ordet ”ingen” uttalas? Sva-
ret är att något gemensamt att samlas kring inte existerar. Begreppet saknar kon-
notationer. 
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Anders Olsson diskuterar begreppet motsatsens illusioner, ett tema inom samtida 
filosofi som rör svårigheterna och konsekvenserna av att säga nej.502 Vad som 
gör motsatsen till en illusion är en tredje position bortom motsatserna. Derrida 
visar hur exempelvis kritiken av metafysiken vilar på metafysiska premisser, hur 
en teoretisk uppgörelse med en annan teori eller tradition och kanske rentav ab-
sorberas av den. ”Det är ’motsatsens illusion’, tron att man är fullständigt skild 
sin motsats när man kanske just på grund av denna passionerade tro binder sig 
vid den och låter den bestämma ens tänkande”, skriver Olsson, och vill visa efter 
att ha dekonstruerat i sammanhanget relevanta teman hos Ekelöf att diktaren står 
efter att radera motsatserna för att fylla syntesen, den tredje termen, med nytt in-
nehåll.503 Ekelöf skriver i ”Tag och skriv”: 

 
I verkligheten är du ingen. 
Så jaglös, naken och formlös är verkligheten! 
Det var i skräck inför den du började klä dig, 
började uppföra dig och kalla dig ’jag’, 
klamra dig fast vid ett halmstrå. 
I verkligheten är du ingen. 
[---] 
Och ändå är du i botten så namnlös som natten och mörkret: 
I verkligheten är du ingen.504 
 

Till skillnad från Sjögrens dröm om en allians mellan det höga och låga, mellan 
det immanenta och det transcendenta, har Ekelöf bland annat tillägnat sig den 
dubbla negationen, perspektivskiftet, ”förmågan att genomskåda motsatsens illu-
sion.”505 
    Åran talar om döden. Begreppet ”ingen” saknar för olika personer gemen-
samma associationer. Ett ord eller ett begrepp kan även sakna referenser, men li-
kafullt förmå skapa tankar som bygger upp världar, det vill säga konnoterar före-
ställningar som blir betydelsebärande. Totalt sett är dessa ord och begrepp ovan-
liga, också i Fågeljägarna, men två termer kommer i blickpunkten.  
    ”Satan, ropar någon i hat med händerna knutna / Gud, min Gud, var det någon 
som bad.” (136) Berättaren för in läsningen i sorgens rum. De anhörigas klagan 
första natten efter beskedet om olyckan möter. Någon ropar ”Satan”. Vad ut-
trycket konnoterar skiftar mellan olika personer men äger olika innebörd vid oli-
ka tidpunkter. Ordet saknar referens. Satan existerar inte, inte på ett sådant sätt 
som vanligtvis uppfattas, kanske inte ens som en antropomorf bild av det ondas 
väsen. Är åkallan ett uttryck för den förtvivlades vanmakt? Om så är fallet deno-
terar ”Satan” de svordomar där ordet ingår? Förhåller det sig inte på motsvarande 
sätt med åkallan av ”Gud” då också detta namn saknar referens? En omväg via 
passionshistorien och Jesu död på korset får belysa den invecklade frågan.  Kän-
––––––––– 
502 Anders Olsson, ”Ekelöfs nej”, BLM årg. 49 (1980:6), s. 339ff.
503 Ibid., s. 340f. 
504 Gunnar Ekelöf, Färjesång (Stockholm: Bonniers, 1941), s. 19f. Anders Mortensen skriver bl.a. 

om impulserna från Nietzsches filosofi i samband med tillkomsten av diktsviten: ”’något bortom 
rätt och orätt, bortom sats och motsats’” – jenseits von Gut und Böse”, Tradition och originalitet 
hos Gunnar Ekelöf, s. 178–181. 

505 Anders Olsson, s. 341. 
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da är den döendes ord: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”(Mark 
15:34). Att tankarna orienterar till en kristen kontext, låt vara att alla läsare inte 
hamnar vid Golgata, men i ett allmänt fromt landskap med begrepp som liv, tro, 
hopp, kärlek, kan tanken på ett evigt liv inte uteslutas. Ett ord som ”Gud” som 
saknar referens förmår omvända hopplöshet till framtidstro, förmår framkalla vi-
sioner. Andra negativa exempel säger att individer, grupper och nationer går ut i 
krig på grund av ordet ”Gud”, eller är det att förenkla sammanhangen då bevisli-
gen betydligt mer handfasta orsaker utlöser konflikterna än läsning av olika heli-
ga skrifter.  
    Gerald Bruns skriver om språkets negativa kraft. Med utgångspunkt från ord 
som negerar ting sluter han sig till att det litterära språket har en förmåga att ne-
gera språket som sådant och fungera som tystnad. ”Man, possessed as he is of 
the capacity for signification, is a creature of the void.”506 Jonathan Culler refere-
rar Bruns resonemang med hänvisning till Maurice Blanchots analys av Orfeus-
myten. Den förre skriver”It is the negative of the power of Orpheus to call the 
world into being. Man may annihilate the world at will”. Culler fortsätter:  

 
Jag citerar denna passage med dess kraftfulla vädjan om förtrös-
tan på det negativa, i syfte att leda oss till frågan om vilken funk-
tion negativa kategorier har i diskussioner om litteratur. Vad är 
det som åstadkoms genom scenarier som präglas av det negati-
va? Och vad är det i litterära verk som transformeras eller bort-
trängs med hjälp av dessa kategorier? Passagen från Bruns är ett 
extremt exempel – det litterära verket blir tystnad och allt i det 
neutraliseras – men den skärper vår blick för liknande, mindre 
radikala elimineringar i andra användningar av det negativa.507 

 
Om överlevnadskonstens romantik finns det fantastiska berättelser. Myterna som 
växer fram efter katastrofer av olika slag berättar om de anhörigas drömmar. 
Inget anmärkningsvärt står att finna i dessa tröstande strategier där livsmodet 
skänker tanken att den drunknade trots allt överlevt och befinner sig ombord på 
en båt eller under en tids frånvaro söker skydd på en obebodd ö. Sjögrens epos 
delar inte överlevnadsmyternas förhoppningar, inte heller kristendomens credo 
att de döda skall återuppstå. Och likväl berättar dikten i trots mot allt vad ett ra-
tionellt tänkande i en sekulariserad tidsålder föreskriver, nämligen att: 
 

Nätens vimplar visar att vinden tilltar  
och det vi väntar på 
är bortom hopp och väntan. (424)  

––––––––– 
506 Gerald Bruns, Modern Poetry and the Idea of Language (Yale: Dalkey Archive Press, 2001), s. 

200. 
507 Ibid. Jonathan Culler, ”Om den moderna poesins negativitet”, Den svindlande texten, red. Mikael 

van Reis (Stockholm/Stehag: Symposion, 1992), s. 426. 
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3. 
 
I Fågeljägarna står människan i centrum. På vardaglig grund hyllas hennes möj-
lighet att transcendera och gå vidare i tankar och drömmar. Språket utgör inget 
hinder utan är i sig självt ett redskap. Människans storhet står således inte att fin-
na i Gud, däremot i tankens frihet att säga ”ja” eller att säga ”nej” till språket 
som lever i samma verklighet som individen delar med andra. Av samma anled-
ning upprätthålls en människosyn, olika beroende på öppenhet inför poesins 
språk, men omöjlig att begränsa till tillfälliga känslostormar.  
    Reservationen kräver sitt utrymme. Som tolkning av tillvaron, som kunskap, 
behöver dikten inte beröra en person för att medföra att dennes tillvaro berikas. 
Åter andra läsare känner tacksamhet för att författaren förmår ge den flyktiga 
upplevelsen – de många snabbt växlande tankevändningarna – ett forum att ingå 
i som samtalspartner. Kanske ett vittnesbörd från de drunknande männen skänker 
tröst till den person som själv ställts inför sorgen och saknaden av närstående508: 
 

Och vi som talar här  
vi talar inte med vår vanda tunga 
och det är inte heller fiskens 
– vattnet gav oss åt en annan röst. 

 
Det mörknar runt oss 
mer än mörkret låter ana. 

 
Drogs vi allt djupare ned 
allt tyngre vi fördes mot slutna rum 
och en sömn som längre skulle vara. 
Bäddar av en annan sort än dem vi förut sovit i 
stod färdiga att ta emot oss 
men en annan mjukhet i en annan sömn. (232) 

 
Ingen säkerhet för att ett alternativ är mer riktigt än det andra ges. Någon Dante 
är Sjögren inte, men med olika följeslagare passerar han i stroferna de olika sfä-
rerna. Den sjögrenska underjorden ter sig betydligt behagligare än Inferno men 
är inte som rapport mer vittnesgill av den anledningen. Som redan uppmärk-
sammats talar de döda som vore de fortfarande levande. Olof Lagercrantz upply-
ser i sin bok om Dantes ”Den gudomliga komedin”, Från helvetet till paradiset, 
att ”Dante erkänner att hans gestalter är skuggor men ofta synes de för oss ikläda 
sig en levande kropp. De döda lever, men vi vet samtidigt att de är döda. Det är 
ett av de många under som är förbundet med detta diktverk, att det funnit en 
form och en växt som liknar det som vi upplever som sanning, att Dante fattar 
tillvaron som mångdimensionell, att han bryter upp de trånga ramar vi bygger 
omkring oss.”509  Flera anledningar till denna överensstämmelse mellan Lager-

––––––––– 
508 Anders Johansson ser två tänkbara motiv i dikten: ”resan” och ”dikten som tröst”, En resa till un-

derjorden, s. 13. 
509 Olof Lagercrantz, Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi (Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, 1964), s. 22. 
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crantz upplysning om de dödas ”liv” och Sjögrens återgivna röster från resan ner 
genom vattenskikten finns att spekulera kring.  
    Vår tids lidande är lika stort som på Dantes tid, men det upplevs av de flesta 
av oss på avstånd, avkönat, avmaterialiserat, skriver Lagercrantz: ”Ingen 
svältande störtar död vid vår port utan endast i vår tidning eller vår televisionsru-
ta.”510 Så är Sjögren den reporter som ger de döda röster, och genom dikten får 
deras belägenhet konsekvenser för den som läser. Död blir liv och vad som fak-
tiskt är levande framstår som dött. Människornas isolering är straffet i Inferno, 
alla tänker bara på sitt eget lidande. I den såväl till geografin som till antalet per-
soner strängt begränsade rapporteringen av drunkningsolyckan i Fågeljägarna 
vidgas det privata lidandet, också de anhörigas sorger till något allmängiltigt.   
    Ett studium av Sjögrens dikt Fågeljägarna blir ett verktyg i arbetet att nå dju-
pare lager än det mimetiska planet. Om de ”döda” i Dantes Inferno heter det att 
de saknar livet, skriver Erich Auerbach och fortsätter: ”Vi måste också tänka på 
att för de dödas själar är Dantes vandring det enda och sista tillfället i all evighet 
att tala till en levande, en omständighet som driver många till det mest intensiva 
uttryck och som i deras eviga ödes växlingslöshet gör ett ögonblick dramatiskt 
och historiskt.”511 Jag ser i Sjögrens diktcykel ett sådant ”intensivt uttryck” som 
Auerbach relaterar till Dantes skildring av underjorden. Mötet med de döda utgör 
ett tillfälligt avbrott i den ständigt pulserande tiden där livet fortskrider och utgör 
en replipunkt för individen att reflektera över livets framfart. Fågeljägarnas öde 
är dramatiskt och blir historiskt. 
 
4. 
 
En människa förmår inte omfatta den slutgiltiga döden, men hon kan förbereda 
sig inför det ändliga och det sker i avskedet, en händelse som skiljer sig från det 
slutgiltiga i paradoxen som pekar fram mot ett återseende av dem som lämnas. 
De drunknade männen hyser inga sådana tankar, däremot de sörjande:  

 
Ibland blev stranden oss en brygga  
där väntade vi bortom väntan. 

 
Ur vindarnas botten 
som är än djupare än vattnets 
hörde vi röster 
– till oss viskade de. (527) 

 
Om livet som ett skrik som föds och dör undan skriver Sjögren i dikten ”Hög-
sommar”.512 Varifrån kommer skriket? Vad händer efter att skriket tystnat? Vad 
betyder det att skogarna och dagarna är sig lika? Vilka städer är utrymda och var-
för? Hur länge? En oro föds. Detaljerna som skapar dikten och som laddar den 
med innebörder förmår genomlysa scenen, enskildheter såväl som helheten initi-
erar språkliga vandringar och söker referenser. Ett poesirum inreds och befolkas 

––––––––– 
510 Ibid., s. 29. 
511 Erich Auerbach, s. 207.  
512 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 27.  
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med återskapade ljud, röster, minnesbilder, kanske aningar som närmar sig ideo-
logiska ställningstaganden, religiösa förhållningssätt och bildekon som avslöjar 
läsarens spontana känsla. Som en följd av att inga emotionella skydd väcks är det 
tänkbart att grundläggande värderingar i läsarens liv avslöjas. Livsförståelsen er-
tappas och står naken, försvarslöst blottad. Frågorna som i stunden föds och sva-
ren som följer dem uttalar sanningen om människors inre verklighet och den är 
ocensurerad. ”Eternity is in Love with the Productions of Time”, skriver William 
Blake i The Marriage of Heaven and Hell.513 Sjögrens lyrik låter sig beskrivas i 
liknande ordalydelser. Vi kan förstå och tala om de verkligt stora, avgörande, 
eviga förhållandena i tillvaron genom att förhålla oss till det myller, de rikt detal-
jerade skillnaderna som världen visar upp. Också i en timlig värld visar många 
människor egenskaper som rör nyfikenhet också inför sådant som tangerar och 
passerar gränsen för densammas förgängelse. Kanske intresset inför livet som 
skrik och vad som inträffar när skriket tonat bort går att förklara som vanlig 
mänsklig nyfikenhet? Michael Juul Holm skriver i ”Evigheden er forelsket i det 
timeliges ting”:  

 
Mennesket er af natur et både visuelt og visionært væsen. Visu-
elt derved, at en meget stor del af vores hjernekapacitet bruges 
til at processere synindtryk; visionært forstået på den måde, at vi 
slet ikke kan lade være med at se ting for os.514   

 
Samhället må vara sekulariserat och människor främmande för hinsides världar 
men dikten har inte några förpliktelser mot religiösa dogmer, inte heller tidsan-
dan som för tillfället råder. I vissa av Sjögrens dikter bejakas tingens och vår 
timliga existens föreställningar om ett tillstånd bortom vår nuvarande:  
   

Ropa efter ett nytt namn 
 ett namn som ingen känner 
 viskade vågorna till oss 
 de som gick högt över våra ansikten. 
 Och mareldar som slocknat under vintern 
 och väntade att tändas nästa höst 
 viskade också. 
 
 Vi ropade då och blev till det rop 
 som går genom vågornas ryggar 
 vinter som sommar. 
 Vi blev måsens vinge. (316) 
 
Förmedlingen av sådana oprecisa förhoppningar och bilder är beroende av mot-
tagarens goda vilja. Men samtidigt är verkligheten sådan att vi hela tiden är vi-

––––––––– 
513 ”Evigheten är förälskad i tidens skapelser”, William Blake, Äktenskapet mellan Himmel och Hel-

vete, översättning Folke Isaksson (Tystberga: Epokhe, 1988), s. 23. 
514 Michael Juul Holm, ”Evigheden er forelsket i det timeliges ting, red. Michael Juul Holm och Met-

te Marcus, Louisiana Revy, 47. årgång nr. 1, oktober 2006, Stjerneskud, s. 8. Jfr. Markus Meisters 
uttalande: ”Vores tørst efter det nye begynder tilsyneladende allerede i selve øjet”, s. 16. 
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sionärer. Om inte skulle vi inte kunna samtala och inte skriva så att vi förstår 
varandra eller i största allmänhet få vardagen att hänga ihop.  
    Sjögren kommenterar Friedrich Rückerts dikt ”Chider”515 som i ett balladlik-
nande omkväde upprepar att mannen i dikten återkommer till olika platser efter 
perioder av femhundra år. För människor är nuet väldigt och den senaste dagen 
den viktigaste, men dikten vidgar perspektivet, skriver Sjögren: ”Men samtidigt 
finns den andra sidan i oss som är vänd mycket längre framåt och bakåt. Den är 
också en del av vårt jag, och den kan låta en overklig skugga falla över det verk-
liga nuet.”516 
 
5. 
 
De två sista meningarna i Fågeljägarna lyder: ”Åran ägd av vattnet. / Åran ägd 
av Ingen” (546). Vattnet som ger och tar liv är ”Ingen”. Författarens uttalade 
hänvisning till en drivkraft i tillvaron bortom våra begrepp om gott och ont upp-
repas. Men kan detta ”Ingen” hanteras tankemässigt utan förankring i ”Någon”, 
till exempel författaren själv som skeptiker och troende, nihilist eller värdeskapa-
re. Någon eller något måste vara ”Ingen”. Hur är det annars möjligt att överhu-
vudtaget omfatta någon som helst uppfattning beträffande tillvaron? En sådan 
nödvändighet har alla – mystiker såväl som ordrika förkunnare – att underkasta 
sig.517 När William Blake i Helvetets Ordspråk skriver att ”En enda tanke upp-
fyller oändligheten”518, är det inte främmande att uppfatta denna idé som poetens 
när Sjögren i Fågeljägarna upplyser och levandegör dödsriket.  
    Tom Hedlund återkommer vid flera tillfällen till polariseringarna inom Sjö-
grens diktning, hur det inom ytterligheterna och anomalierna ges utrymme för ett 
liv att spira som vanligtvis inte möter utanför diktens domäner: ”Gång på gång 
gestaltas i Sjögrens poesi levandets villkor och människans roll i skapelsen med 
enastående frodighet och svindlande perspektiv, som ständigt utmanar vårt vane-
seende. Här ropar okända fåglar ur obekanta årstider, här möts de döda och de 
ofödda.”519 

––––––––– 
515 Friedrich Rückert (1788–1866). Lennart Sjögren, ”Stenarna rör sig”, Våglängder. 33 poeter väljer 

en dikt, red. Carl Magnus von Seth (Höganäs: Bra Lyrik, 1987), s. 77ff. 
516 Ibid., s. 78. 
517 När Bo Gustavsson skriver i en anmälan av Lennart Sjögrens Dikter 1982–2004. Ett urval, att 

uppgåendet genom döden i något som är större än människa och natur, och vidare att detta utgör 
”Ett slags positivt laddad glömska vars mål är att bli Ingen, slutordet i Fågeljägarna”, förespeglar 
Sjögren rimligtvis en vision. UNT 7.2 2005. Glömskan enligt Gustavssons tolkning försvinner inte 
endast in i det förgångna utan faller också in i framtiden som en upplösande kraft. I nuet däremot 
råder ingen glömska.   

518 William Blake, s. 26. 
519 Tom Hedlund, ”Sjögren utmanar vaneseendet”, SvD  31.7 2006. 
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Dikten som skapelseberättelse 
 

Till sist återstår bara de som viskar  
men de är mycket starka i sin tystnad  
de bor inne i löven  
och kan bära en storm med sig  

som sprickorna  
genom isen i mars öppnar de stora vatten.  

Den som talar bakom en sådan tystnad  
är mycket tydlig.520 

 
1. 
 
George Berkeley (1685–1753) introducerade en med tiden känd ansats att försö-
ka bevisa Guds existens. Med sentensen esse est percipi (att vara är att förnim-
mas) utvecklar han hypotesen att allt existerande finns i någons medvetande. Det 
ytterstas medvetande är Gud. Världen existerar därför att allt finns i Guds med-
vetande.521  
    Sjögren går in i de av sorg lamslagna familjemedlemmarnas djupaste känslor. 
Som allvetande står han över tid och rum. Diktaren är naturligtvis inte allsmäk-
tig, men i Guds frånvaro får poeten ta dennes plats. I dikten minns ingen fåglar-
na, artnamnen ejder och knipa. (544) Men poeten vet att berätta, han redovisar de 
till havsbotten sjunkande jägarnas tankar och upplevelser.  
    Diktsviten äger ett budskap, dock inte agiterande eller styrt av någon religion, 
ideologi eller något partiprogram. Sjögren transformerar och återberättar en hi-
storisk händelse från början av förra seklet utanför Ölands norra udde. I scenerna 
som utspelas tecknas ramarna för människans yttre villkor, men dikten transcen-
derar. Den oskrivna tavlan ges innehåll och mening. Poeten talar och något blir 
till, något som man kan kalla diktsvitens litterära mening. Böcker har en egen-
skap som det mänskliga livet saknar, skriver Juan Wilhelmi, och fortsätter: 

 
De har en överblickbar struktur och överskådliga gränser. När vi 
försöker betrakta livet som helhet är det däremot oöverblickbart 
och okontrollerbart, och därför kan vi inte i vårt språkbruk an-
vända helheten som språkligt meningsgivande drag. I ett litterärt 
verk, däremot, har de fiktiva situationerna en bestämd plats i en 
överblickbar och kontrollerbar narrativ struktur, vars väsentliga 
aspekter är väl genomtänkta. Strukturen som helhet skänker en 

––––––––– 
520 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 19. 
521 För att ”rädda” kontinuiteten hos tingen inför Berkeley Gud. Hela världen existerar alltid i Guds 

medvetande, hävdar han. Därför existerar t.ex. innekatten dygnet runt, även om djuret lämnas 
ensamt av husfolket – Gud har kapacitet att ständigt uppleva allt.  
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mening till de beskrivna situationerna; en mening som går utöver 
den vardagsspråkliga.522 

 
Det är därför det är möjligt att tala om en utvidgad läsning i förhållande till den 
naturalistiska kontexten.523 Dikten har bland annat till uppgift att leda den bered-
villige till en gräns, i sammanhanget är det den rågång där handlingen i Sjögrens 
dikt utspelas; en skiljelinje där värden och värderingar blir skönjbara inför en-
skildheter som inför tillvaron i stort. Bristen på närvaro och avsaknaden av tids-
bestämningar skapar negationer i vilka föreställningar bortom språket lockar tan-
ken att söka. Ännu en gång finns anledning att citera de sörjande i Fågeljägarna 
som frågar:  

 
Vad är då vårt hopp? 
det som är bortom hoppet och ändå väntan. (412) 

 
Per Helge uppehåller sig åtskilligt vid en liknande gräns, en återhållsam för-
hoppning som inte strävar upp mot allsköns himlar utan mot marken, i essän ”I 
den stilla kvällen hörs hur ett löv då och då släpper från trädet och faller”.524 När 
det kommer till talet om ett bejakande av skapelsen som en hemlighet, vågar han 
tala om religiositet som ett naturligt inslag bland bönder, detta genom ett citat 
hämtat från John Berger som spekulerar: ”Peasants are thought of as being tradi-
tionalists when placed in historical time; but they are far more accustomed to li-
ving with change in cyclical time”.525 Berger skriver: 

 
En närhet till det oförutsägbara, osynliga, okontrollerbara och 
cykliska predisponerar medvetandet för en religiös tolkning av 
världen. Bonden tror inte att framsteget pressar tillbaka det 
okändas gränser, eftersom han inte godtar det strategiska schema 
som ligger införstått i ett sådant antagande. I hans erfarenhet är 
de okända konstant och centralt: kunskapen omger det men 
kommer aldrig att eliminera det.526 

 
Åtskilligt i tillvaron förblir ett mysterium. Sjögrens dikt och de händelser som 
redogörs för utgör inga undantag. Men kan verkligen Bergers argumentering ap-
pliceras på Fågeljägarna? 
 
 
 
 
––––––––– 
522 Juan Wilhelmi, s. 112f. 
523 I slutet av Den goda viljan (Stockholm: Bonniers, 1991) skriver Ingmar Bergman: ”Här kunde 

spelet vara slut, varje slut och varje början måste ju bli godtyckliga, eftersom jag berättar om ett 
stycke liv, inte om ett påhitt. Likväl har jag bestämt mig att tillfoga en epilog, den är helt och hållet 
uppdiktad”, s. 392. 

524 Per Helge, ”I den stilla kvällen hörs hur ett löv då och då släpper från trädet och faller”, I en så 
långsam trakt som vår (Västerfärnebo: Rallarros, 2006), s. 178f. 

525 John Berger, Keeping a Rendezvous ((London: Vintage International, 1992), s. 90. 
526 Ibid., s. 90f., översättning Per Helge. Per Helge, s. 179. 
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2. 
 
I den judisktkristna skapelseberättelsen står att ”Jorden var öde och tom” (Creato 
ex nihilo), innan Gud säger sitt Varde! (Genesis 1: 1ff.)527 Fågeljägarna slutar 
vid denna punkt. Ett tillstånd före detta Varde: en nollpunkt i ordets absoluta 
mening.  I essän ”Doften av Gud”, närläser Sjögren Karl Vennbergs dikt ”Och 
om du fanns” och uppmärksammar särskilt mystikens via negativa, som hos 
Vennberg blir en metod att försöka gestalta ett vetande som ligger bortom varje 
begreppslig förklaring. Bland namngivna mystiker återfinns Eckhart: ”Eckhart 
som avsäger Gud varje attribut och egenskap, som avsäger sig varje kunskap, 
därför att han vet att en ännu större ’kunskap’ är möjlig: icke-kunskapen som blir 
till ett skådande.” Sjögren fortsätter: 

 
Ständigt, i samling efter samling, attackerade han [Vennberg] 
med olika metoder denna gräns där varje Ja förvandlas till ett 
Nej [---] I sin negation visar detta nej, att en annan möjlighet 
måste återstå om det överhuvudtaget skall kunna bevara sig själv 
som en negation inom språkets ramar. Den möjligheten sker 
”bortom” språket.528 

 
Föreskriver Sjögren två från varandra oförenliga verklighetsplan? En tidsbegrän-
sad tillvaro i materien (för att tala med Aristoteles) och en ”tillvaro” fri från ob-
jekt. Kan tanken tala om detta inget när tanken inte förmår tänka på detta utan att 
samtidigt förnimma negationen? Existerar denna den yttersta verkligheten i 
människans tankar? Skapas skeendena i orden som tankarna föder? Är det Aris-
toteles idé om en ren form som föregår och som väntar efter jordelivet som före-
speglas?529 De genom vattnet sjunkande männen ges ord: 

 

––––––––– 
527 K. I. Johannessen skriver med anledning av hur inledningsversen till Genesis ska (kan) tolkas. 1.I

begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2. Och jorden var öde och tom, och mörker var över 
djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.: ”När det i v 1 heter att Gud skapade himlen och jor-
den betyder det att skapelseaktens objekt inte var till före handlingen. Uttrycket ”himmelen och 
jorden” i v 1 betyder inte nödvändigtvis ”himmelen” + ”jorden”, utan alltet, universum, allt som 
är”, Första Mosebok – en kommentar, red. A. J. Bjørndalen, m.fl. (Stockholm: Verbum, 1971), s. 
63. Gerhard von Rad belyser Gamla testamentets betydelse av verbet skapa (bara) i Old Testament 
Theology, vol. 1. (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1970). ”The conceptual formulation creatio ex ni-
hilo is first found in Macc.VII. 28, s. 142.  Mackabeerböckerna ingår i apokryferna. Versen von 
Rad refererar till återfinns i Andra Mackabeerboken 7:28: ”Jag ber dig mitt barn: lyft blicken och se 
ut över himmel och jord och allt vad de rymmer, och tänk på att Gud skapade detta ur intet”, (Min 
kurs.).    

528 Lennart Sjögren, Doften av Gud, s. 10. Karl Vennberg, ”Och om du nu fanns”, Tillskrift (Stock-
holm: Bonniers, 1960), s. 54.  

529 Sven-Eric Liedman: ”Form och materia hör samman. Men det händer att Aristoteles talar om form 
utan att därmed inbegripa materien”, Stenarna i själen (Stockholm: Bonniers, 2006), s. 81. Jfr. kap. 
1 i Poetiken t.ex., där det heter att temat för undersökningen är poesins form medan det inte sägs 
något vare sig där eller senare om poesins materia. Aristoteles, Poetik, översättning Jan Stolpe
(Uppsala: Institutionen för estetik vid Uppsala universitet, 1993), s. 5ff. 
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Vi sjönk och med oss sjönk tiden   
våra kroppar fylldes inte bara med vatten  
glömskan gavs till vårt minne  
och drog oss nedanför bottnen  
en stund följde oss namnen   
men när tiden vek, vek också de.  
I multnandet där vi varit en gång förr  
innan namn blivit givna –   
och runt oss var fiskars munnar (486)530  

 
I föreställningen om en ren form döljer sig också flera olika innebörder. Vi kan 
skilja mellan två huvudvarianter. Den ena innebär att formen saknar både konno-
tation och denotation eller med andra ord, den kan fyllas med vilket innehåll som 
helst och åsyfta vilket föremål som helst. Sven-Eric Liedman upplyser om be-
greppets innebörd hos Aristoteles: ”Gud är ren form utan materia och därmed 
fullständigt oföränderlig.”531 Sjögren beskriver sönderdelningen av materian som 
”slam” men även ”sot”: 

 
Vattnet döljer sitt öga 
fyller sin mun med slam 
stirrar som blint mot de sjunkandes väg. 

 
Skulle i natt ett rop 
åter höras i stormen 
vore det vattnets munnar 
vore det vattnets rop 

 
vore det mardrömmens rop 
vore det ropet från bristande fjädrar 
sjunkna till sot i vattnet. (218) 

 
Bottenleran som nämns, slammet, är det material som människan formas av i fle-
ra myter. Därför, skriver Gaston Bachelard, blir också leran ”för många själar, 
temat för oändliga drömmerier. Människan ställer sig oändligen frågan av vilken 
gyttja, av vilken lera hon är gjord. Ty för att skapa krävs alltid en lera, en plastisk 
materia, en tvetydig materia där jorden och vattnet har förenats.”532 Sjögren be-
skriver de drunknande männens tillstånd befriat från tidsbegrepp i den mening vi 
kategoriserar mätningarna i dagar och år: 

––––––––– 
530 Brita Wigforss belyser flera motiv i Gunnar Ekelöfs diktning, bl.a. namnlösheten och identitets-

lösheten i ”Mellan riddaren och draken”, Radix årg. 3 (1980:3/4), s. 92f.  Hon citerar t.ex. ur dikten 
”Tag och skriv”: ”Och ändå är du i botten så namnlös som natten / och mörkret: / I verkligheten är 
du ingen”, Gunnar Ekelöf, Färjesång, s. 20. 

531 Sven-Eric Liedman, s. 37. 
532 Gaston Bachelard, s. 150. 
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Men skönhet räknas inte 
under en sådan resa 
– inte den skönheten 
 
och tiden räknades inte 
– inte den tiden. (257) 

 
3.  

 
I ett tillstånd ”innan namn blivit givna” (485) befinner sig Sjögrens dikt nära 
skapelsemyternas sfär, till exempel såsom den hebreiska bibeln berättar om ett 
tillstånd innan världen och det myller av växter och djur namngivits. Dikten om-
vittnar en i tiden omvänd dopakt. Namn som en gång givits raderas ut. Begrav-
ningsritualets ord – Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli – åskådliggörs 
även dessa och om dopet av kyrkan betraktas som en andra födelse, raderas ock-
så här kroppens första födelse. Människan återgår till ett tillstånd innan någon 
egentlig existens formats. Ett dopets tredje led uppenbaras och diktraderna låter 
sig läsas intertextuellt med evangelisten Markus 1:4 och parallellställen där 
evangelierna skiljer mellan Johannesdopet som en bättringens döpelse till syn-
dernas förlåtelse och det kristna dopet. Också i Gunnar Ekelöfs dikt ”Du döps” i 
samlingen Färjesång problematiseras dopet och namngivningen. Med anspel-
ning på evangelierna heter det: ”Du döps för första gången / med liv och bara 
med liv. / Du döps för andra gången / i eld och ande, heter det.”533 Ekelöfs inter-
text, som han kompletterar med sitt eget, tredje dop, är Johannes ord i Matteus 
3:11: ”Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han 
är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa 
eder i helig ande och eld.” Anders Olsson, som uppmärksammar sambanden, 
upplyser om att det grekiska ordet för ”döpa” betyder ”sänka ned”. I Ekelöfs dikt 
– med dess trefaldiga sjunkande – finns uppenbarligen ingen auktoritet som kan 
verkställa eller övervaka akten – ”sjunkandet” får ta dopets plats i processen:534 
 

Du sjunker för första gången. 
Då ser du ditt liv som det är och var. 
Du sjunker för andra gången. 
Då ser du ditt liv som det borde vara 
och borde ha varit. 
Du sjunker för tredje gången.535 

 
Horace Engdahl har lagt märke till inledningsverserna i Fågeljägarna: ”Morgo-
nens vatten var sol / dagen var jaktens dag. / Fågeljägare var vi / tre var våra 
namn. / Då ägde vi namn” (13) och reflekterar över sammanhangen i ett samtal 
med Sjögren:  
 

––––––––– 
533 Gunnar Ekelöf, Färjesång, s. 34. 
534 Anders Olsson, Ekelöfs nej, diss. (Stockholm: Bonniers, 1983), s. 199. 
535 Gunnar Ekelöf, Färjesång, s. 35. 
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Det här med namnen [---] poängterade du det i slutraderna att de 
hade var sitt namn först och sedan inget namn och det kommer 
igen flera gånger, namn olika typer av namn? Och för mig blir 
det då ett sätt att enklast möjligt benämna det här att människan 
gör motstånd mot alltings utplåning. Man ristar in namnet som 
ett märke, det ska bli kvar, även när jag är död så kan någon säga 
mitt namn. Det kan stå där på en sten. Det är motståndet mot den 
här totala förvandlingen som naturen erbjuder oss. Men de går ju 
in i denna förvandling och vad är det då som är motsatsen till 
skrift som skriver och upplöser i samma rörelse? Det glittrar, det 
tycks glida förbi en bokstav ett tilltal sedan är det borta, sedan är  
det någonting annat.536  

 
Sjögren förtydligar:  

 
Namnet är en tillfällighet mera medan ansiktet har en  
annan dimension, jag menar ansiktet. Med det menar jag  
vår identitet och den inbillar jag mig på något sätt finns  
utanför tiden, i varje fall så ser jag det rent poetiskt som  
en poetisk bild att ansiktet finns före tiden på något sätt.  
Namnet finns i tiden.537 

 
Den centrala grund- och bottentematiken hos Ekelöf i samlingen Färjesång är 
påfallande lik Sjögrens gestaltning av samma tema varför den förres inflytande 
på den andre är troligt. Dopet och sjunkandet sammanvävs metaforiskt i den 
skiktade strofen hos Ekelöf och hos Sjögren, där det tredje ledet som följer efter 
insikten att något saknas – det som fattas eller det som ”borde ha varit”/”innan 
namn blivit givna” – förblir outtalat, språklöst. Kvar är detta tredje dop, explicit 
uttalat hos Ekelöf, detta ”tredje sjunkande” som en dophandling, implicit uttalat 
hos Sjögren, som anger en än radikalare nedåtriktad rörelse.538   

 
Om det ändå varit morgon  
och vår död blivit tecknad i solen 
om vi ändå hört gårdshundar skälla 
fast inga hundar finns härute. 

––––––––– 
536 ”Röda rummet”, SVT1, 4.5 1997. 
537 Ibid. 
538 I ”Tag och skriv” i Ekelöfs Färjesång, skriver Anders Olsson, kan man se hur namnlösheten fogas 

till bottentematiken, Ekelöfs nej, s. 199. Gunnar D Hansson ventilerar ”Namnets sakrament” i av-
handlingen om Lars Ahlins författarskap, Nådens oordning, diss. (Stockholm: Bonniers, 1988):
”Alltså kan det sanna namnet inte ges = uttolkas. Det betyder också att människan är innan hon blir 
’funnen’, dvs. hon är redan inskriven i Livets bok, s. 64f. Jfr. Hanssons utläggning om Allegorin
som den andre: ”Läsandet som på en och samma gång en dophandling och en korsfästelse, som en 
död och en uppståndelse till en nyskapad värld, som en död från en fördomsfull och förment objek-
tiv realism till en ’bredare’ och ’brutalare’ bild av världen, till en hoppets och den villkorliga oord-
ningens realism”, s. 409. 
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Om marskråkor som vi är vana vid att höra 
den här tiden hade kommit 
inte som räddning men ändå som ett sällskap. (172) 

 
Just ingångna i det speciella sjögrenska dödriket önskar sig männen en annan 
tillvaro, ett annat tillstånd. Livsnärvaron följer läsaren in i dödsriket. Nya världar 
suggereras fram. Möjligheten att förnimma nya tolkningar av tillvaron erbjuds. 
”Om ett sent norrsken varit synligt.” (173). I den efterföljande diktsamlingen Ur 
människovärlden utvecklas tanken i dikten ”Flagorna”: 

 
Att flagor skulle falla från ögonen 
som det gör hos de blinda 
när de får sin syn tillbaka. 

 
Insekter skulle då framträda 
med tunna spindelben 
och norrskenet lysa 
på ett helt annorlunda sätt.539 

 
4. 
 
Beskrivningarna av det okända behöver bilder som pekar utöver sig själva, ut 
mot verkligheten, dess obeskrivliga delar och dess oöversättliga storhet. Med 
Werner Aspenström kan Sjögren fråga: ”Hur dikta himlar i naturlig storlek?”540 
När Sjögren inleder berättarens konstaterande att kniporna stiger upp från bott-
nen med sina gröna tofsar (262) inleds denna rapport med en trerading: ”Sjögrä-
set / sjöhåret / sjöropens vatten” (260). Leker författaren en allvarlig lek när det 
myckna talet om sjö – som i Sjögren – vet att berätta vad kniporna vet? Det korta 
inpasset om dykänderna som kommer upp till vattenytan igen är placerat mellan 
två avdelningar hämtade från de drunknade männens rike: 
 

Och när vattnet  
trängt genom våra munnar 
och när vi öppnar oss 
för havet  
och havet var i oss. 

 
När vi var fiskar lika 
och så långt borta från fiskars skönhet 
som tänkas kan. 

 
Men skönhet räknas inte 
under en sådan resa 
–  inte den skönheten 

––––––––– 
539 Lennart Sjögren, Ur människovärlden, s. 41. 
540 Werner Aspenström, Fragmentarium (Stockholm: Bonniers, 1987), s. 17. 
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och tiden räknades inte 
–  inte den tiden. 

 
Sjögräset 
sjöhåret 
sjöropens vatten 
och kniporna som stiger upp från bottnen 
med sina gröna tofsar.  
Sedan vi tagit in vattnet  
gled vi mot bottnen 
viskade bottnen till oss. 
Luften ville inte längre ge oss sitt liv 
men vattnet mottog oss 
drog oss  
som nedåtgående rökslingor. 

 
Med utspärrat hår sjönk vi 
och med utsträckta armar. 
Vår tyngd var en annan än ovan vattnet 
vår tyngd blev vår lätthet 
vi var bland de snett glidande 
likt ägg 
var vi sjunkande nedåt 
mot ett rede. 
Vi vände oss runt i vattnet  
med våra ögonvitor mot ytan 
varifrån sol kunnat komma 
om inte kväll redan kommit 
– dock skulle solen ej lockat oss mera. (282) 

 
De drunknade liknas vid ägg som sjunker mot ett rede. Vad vet knipan om ägg? 
Vet knipan att hon kallas ”knipa”? Vad kallas människan när hon namnges av 
någon annan än sig själv och, i så fall, vem känner henne vid ett annat namn? 
Vad lägger poeten in för betydelse i bilden av äggen som sjunker nedåt mot re-
det? Scenen är inte möjlig att lyfta ut ur sin miljö. Symboliken är vanligt före-
kommande och ägget som bärande nytt liv är en biologisk verklighet. En sliten 
bild placeras i en ny kontext. Associationer till såväl några av Pieter Bruegels 
som Hieronymus Boschs motiv väcks.541  Vad språket inte förmår fånga, det gåt-
fulla i tillvaron, förmedlas i dödsögonblicket. Männen som liknas vid ägg när de 
döda sjunker mot bottnen är slutna inom dödens väggar. Tid och rum dväljs 
inom slutna boningar. Men ägget stöts ur redet och kläcks. Livet föds på nytt.  

––––––––– 
541 Jfr. ”Länderna i norr” där Sjögren skriver: ”det gamla ägget / det gamla övergivna redet […] Vän-

tar man sig att kycklingen / skall springa ur skalet”, Lövskogselegier, s. 43. Sjögren skriver i ”Dik-
tens språkgestalter”: ”När jag själv läser Stagnelius rader, Ack! brister ej världsäggets/högblåa 
skal?, tänker jag på Hieronymus Bosch och Bruegel, där äggskal brister och egendomliga varelser 
ser mot oss”, Lyrikvännen årg. 27 (1979:2).  
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I samlingen I vattenfågelns tid sätts fåglarnas frihet mot tanken att de kanske 
övervintrar i bottenslammet som i fångenskap:  

 
Genom det vatten 
som nu dras upp i ett enda vingslag 
tecknar sig 
i det regnbågslika 
osannolikt och otydligt som på en svetteduk 
hela trossystem 
som aldrig hunnit ta form 
och kartor över omöjliga länder.542 

 
När fågeln lyfter från vattenytan drar den upp vatten med sina vingslag och ge-
nom vattnet skapas nya världar. Fågeljägarna uttrycker den bävan som hörs från 
de drunknade när de når havsbotten, men ropen härstammar även ur det mörker 
som är de sörjandes. Ett de profundis-perspektiv kommer i dagen. Inalles är det 
ett rop ur mänsklighetens kollektiva mörker och det djup som föregår själva tan-
ken på ett uppåtstigande mot den ”klara luften” (534). Om den botten som livet 
byggs på, på havsbottnen bland stenar, sand, sjögräs och fiskar, vilar livet.543 På 
sin färd genom vattendjupen sjunger de döda sin serena sång, och detta i en dag 
av död och förruttnelse:  

 
Förvandlade till djur  
till fiskdjur, till kodjur  
betade vi av havets ängar  
och fördes allt längre bort.   

 
Förvandlade till kråkdjur   
och till de örnar vi förut sett på isen,   
förvandlade till möss som knaprar   
också under den nedersta bottnen   
fördes vi allt längre in   
mot ett stort  
ett tungt hjärta.  

 
Vi tyckte oss fria   
vi var där vi inte var.  
Vi var där. (305) 

 
Vad är det för hjärta? Ett livets första slag som skapar frihet till ett liv beskyddat 
av paradoxens icke-existens och existens? Är det mot tanken på den totala utplå-
ningen, när männen sjunker mot havsbottnen och delar livsvillkoren med djuren, 

––––––––– 
542 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 9. 
543 Flera liknande föreställningar och motiv återfinns i några av Östen Sjöstrands diktsamlingar, t.ex. 

Invigelse (Stockholm: Bonniers, 1950): ”Köldkristall och frostfibla, / vägtecken av död och frånva-
ro av död, / snäckgrus i dimensionernas fortvaro. / Isiga timglas, / fyrljus i förnekade vinterhav”, s. 
62. 
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som Sjögren talar om frihet, som poeten upprätthåller den absurda tanken på ett 
vardande i en dag av död; är det en tankens frihet att livet erbjuds som en möj-
lighet? Bejakas frågorna är Sjögrens diktsvit att betrakta som en skapelseberät-
telse likvärdig varjehanda skildringar av hur livet upprättas och vidmakthålls i 
texter där ”Man tror på mytologin utan att tro på den”.544  

––––––––– 
544 Jean-Pierre Vernant, ”Mytens gränser”, Res Publica 51 (2001), s. 64ff. 
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Diktens hembygd – mytens hemvist 
 
 
1. 
 
Merparten av Sjögrens poesi har sin hemvist i det nordöländska landskapet. En 
diktning som spänner över fält från exploateringar av landskapet, alternativa syn-
sätt på förhållandet människa, djur och natur än ett gängse – till myten närståen-
de suggestiva strofer som sträcker sig ut ur ordens slutenhet i försök att häva sig 
upp för att liksom nå utanför sinnenas stängda fönster. Naturligtvis kan en sådan 
poetiskt rik palett visa upp scener och visioner också när författaren lever i en 
annan miljö, till exempel i en storstad. Detta tillstår också Sjögren: ”Med en fot 
står jag kvar i det gamla bondesamhällets värderingar som jag föddes i, med den 
andra har jag stigit in i det urbana samhället och dess sätt att se på livet. Ur den 
klyvnaden kommer på ena eller andra sättet det mesta jag skriver.”545  
    Under rubriken ”Platsens poesi och exilens epik” skriver Oscar Hemer att det i 
det närmaste är en truism att all stor litteratur är förankrad i ett lokalt universum, 
och fortsätter: ”Den lokala förankringen – platsen, om man så vill – framstår rent 
av som kriteriet för universell litteratur. Men platsen behöver inte vara en geo-
grafisk ort. Den kan kanske precis lika gärna vara imaginär. Sist och slutligen är 
den belägen i språket.”546 Karaktäriseringen överensstämmer väl med Sjögrens 
författarskap. 
 
2. 
 
Någon traditionell bygdepoesi skriver inte Sjögren. Om ölänningen Anna Ryd-
stedts landskap, tillika poetiska epicentrum, är Ventlinge på södra Öland, har 
Lennart Sjögren sin hemvist i norr, närmare bestämt i Böda. Där Anna Rydstedt 
markerar geografisk närvaro genom att namnge kartans platser, ortnamn men 
också privata benämningar på familjens ägor547, lyser sådana markörer med sin 
frånvaro i Sjögrens dikter. Detta är remarkabelt och ett konsekvent agerande som 
leder tankarna till att poeten skriver delvis på andra bevekelsegrunder än Ryd-
stedt. Någon traditionell hembygdpoesi författar ingen av dem, något som är 

––––––––– 
545 En dikt av, red. Göran Skogberg, s. 92.  I Matts Ryings Röstlägen samtalar Rying med Sjögren om 

”hemmet på norra Öland”. Sjögren utvecklar resonemanget: ”Visst färgas man av sin miljö. Visst 
hade flera av mina yttre motiv sett annorlunda ut om jag fötts och levt i någon europeisk storstad. 
Sådant är självklarheter. Vi är och förblir sociala varelser, där flocken på ont och gott präglar oss.  

[---] Men i intrikatare mening ska inte miljöns påverkan överdrivas. Någonstans har man fötts, nå-
gonstans måste man ha sin fysiska varelse, någonstans måste man övernatta. Olika sociala omstän-
digheter har gjort att jag längst och oftast haft mitt fysiska boende här på norra Öland. Men det är 
inte lika säkert att min fantasi i lika hög grad varit där. Böckernas värld är en värld för sig, konstens 
för sig. I den meningen är geografin ovidkommande”, s. 85f. 

546Oscar Hemer, ”Platsens poesi och exilens epik”, BLM årg. 65 (1996:3), s. 4. 
547 Dikten ”Blåsten kommer” är ett exempel där skalden nämner sin hemsocken: ”inunder vågskum-

met mellan kusterna / av gröna Ventlinge och blåa Brömsebro”, Dess kropp av verklighet (Stock-
holm: Bonniers, 1976), s. 17. ”solens och vindens spel i Elins junihorva, / där miljarder strån går i 
vågor”, utgör ett exempel på familjens namn på platser inom närområdet. Verserna ingår i dikten 
”Försök”, s. 12. 



187

vanligt förekommande när platsen för de lyriska hyllningarna är bestämd till en 
utvald provins.548 Rummets väggar och tidens gränser genomlyses av myten. 
Sjögren utgår sällan från de klassiska myterna, men myternas språk framkallas 
ofta i hans texter. I en geografiskt avgränsad trakt utspelas den klassiska mytens 
tablåer explicit i Rydstedts samlingar.549 Den postumt publicerade samlingen 
Kore ger exempel.  
    Sjögren står således obunden inför det territoriala. Landskapet existerar dock 
och den initierade misstar sig inte på att det nordöländska landskapet bidrar med 
såväl scengolv som kulisser till flera av Sjögrens dikter. Den yttre miljön får stå 
tillbaka och tjäna som plats för de eviga frågorna om gott och ont, liv och död, 
för att nämna några centrala teman hos skalden. I diktsamlingarna publicerade 
mellan 1969 och 2001 omnämns ”Byxelkrok” endast två gånger. Det sker bland 
annat i dikten ”Andedräkten” i samlingen 1452 och dikter från vår tid, en dikt-
samling som också innehåller referenser till landskapet. När ett diagram över 
ortnamn och andra geografiska referenser ställs upp, visas tydligt att frekvensen 
av geografiska markörer radikalt avtar med åren. Några av diktsamlingarna 
skrivna under 1990-talet innehåller endast ett par geografiska bestämningar och 
då rör det sig om utländska, ofta historiska referenser, länder och landskap i ge-
nerell bemärkelse. I samlingen Fågeljägarna förekommer inga ortnamn eller 
andra benämningar på platser längs den nordöländska kusten. Samtidigt är det 
svårt att orientera mot andra landsändar i diktsviten om männen som går under 
på isen.  
    Lokalfärgen förstärks av få men talande markeringar på kartan i Sjögrens se-
nare diktning. Ortnamnet ”Byxelkrok” återkommer som ensam geografisk orien-
teringspunkt i samlingen Sent, tidigt och då som orts- och datumupplysning i 
dikten ”Oktoberskymning”: ”Byxelkrok i oktober 2000”.550  
 
3. 
 
Formen i Sjögrens lyrik skiljer sig från den oftast rimmade och av nötta bilder 
uppbyggda hyllningen till hembygden inom genren, även innehållet i dikterna 
står i bjärt kontrast till de vanligtvis romantiska rundmålningarna av landskapet, 
till exempel såsom det är vanligt att solnedgången skildras.551 Dikten ”Kusttrakt”
lyder i sin helhet: 
––––––––– 
548 Kristjan Saag skriver i en recension av Göran Printz-Påhlsons bok ”När jag var prins utav Arkadi-

en”, Allt om böcker/Parnass 1995:5/6: ”de flesta ansatser till global regionalism utmynna i tam 
bygdepoesi. Den klassiska pastoralen kännetecknas för övrigt enligt Printz-Påhlson av samma 
spänningslöshet”, s. 44. 

549 I samlingen Kore (Stockholm: Bonniers, 1994) återanvänder Anna Rydstedt myten om Kore. Kore 
är i diktsvitens prolog på väg tillbaka till underjorden. Där mytens berättelse om Kores bortrövande 
och återkomst slutar, tar den rydstedtska dikten vid. På liknande sätt tar Sjögrens diktning vid när 
männen färdas genom vattnet till dödsriket i samlingen Fågeljägarna. Likheterna mellan författar-
nas förhållningssätt till vidareutvecklandet av myten/erna är slående, men lika iögonenfallande 
framstår skillnaderna. Myten hos Rydstedt ingår i världslitteraturen; klassisk, välkänd. Sjögrens hi-
storia har sin bakgrund i en lokal olyckshändelse. 

550 Lennart Sjögren, 1452 och dikter från vår tid, s. 24. Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 54. 
551 Hugo Friedrich uppmärksammar Baudelaires tradering av romantikens solnedgångsmotiv, hur 

scenen tidigare skildrats i vackra färger, men hur poeten ”situiert sich und seine Epoche in die End-
zeit”. Han skriver vidare: ”Das eschatologische Bewu�tsein, das Europa seit dem 18. Jahrhundert 
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Det här är en trakt 
som sent flöt upp ur havet 
den saknar därför både äldre och yngre stenålder 
enligt geologerna 
skall den snart återgå till vattnet. 
Bergarten är porös 
längs stranden växer sneda björkar. 
De fåglar som ropar ur kvällen 
säger att det redan är för sent. 

 
Solnedgångarna är praktfullt hejdlösa 
de leder tankarna till Johannes Uppenbarelse 
och sköljblodet i moderna slakthus.552 

 
Den sjögrenska aftonrodnaden över Kalmarsund kan närmast framstå som dysto-
pisk, ett expressionistiskt utspel penslat med sköljblod. Låt vara att apokalypsens 
gyllene morgon hämtats från Patmos, den grekiska ön där Johannes skriver ned 
sina uppenbarelser; under en sådan himmel sover ingen trygg.  
    Inte sällan är religiösa inslag förbundna med traditionell hembygdspoesi. I 
svensk lyrik ger Erik Axel Karlfeldts Dalmålningar på rim exempel på hur bib-
liska gestalter integreras i hembygden. Epigonerna är oräkneliga. I Sjögrens dikt 
är bibliska influenser inte självklara och innehållet långt från explicit fromt även 
om det inte är sökt att i hänvisningarna till ”Johannes Uppenbarelse” och ”skölj-
blodet” spåra hågkomster från författarens barn- och ungdomstid i missionshus 
och kyrka som talar om Lammets blod, det vill säga Jesu offerdöd och det ut-
gjutna blodet i vilket de rättfärdiga skall tvätt bort sina synder. Jämför också ver-
sen i Uppenbarelseboken kap 6:12: ”Och jag såg Lammet bryta det sjätte inseg-
let. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart såsom en sorgdräkt, och 
månen blev hel och hållen såsom blod:”. Några bibelhänvisningar i utskrivna ci-
tat återfinns inte i Sjögrens dikter. En biblisk skuggsång kan dock höras i vissa 
dikter – starkare och svagare. Bibelns böcker skall här uppfattas som världslyrik 
som skildrar människans ”dagar såsom gräset” (Jesaja 40). Den högstämdhet 
som präglar åtskilligt i Sjögrens lyrik förklaras även av detta arkaiserande drag 
som i sin tur emanerar ur den hembygdens språk från gudstjänster och högtids-
stunder av skilda slag. Denna verkan är ömsesidig så att flertalet dikter genom 
stil och tonfall går att uppfatta som hembygdslyrik, men en oortodox sådan.  
    I samlingen Lövskogselegier återfinns en dikt som i sitt sammanhang, sitt 
handfasta och jordiskt förankrade motiv, åtskilligt skiljer sig från de övriga i bo-
ken. I dikten ”Is” öppnas med vaken liksom ett fönster mot framtiden: ”Sådana 
som är intresserade / av att sälja is / samlades förr på sjöarna / med långa så-
gar”.553 Femton år senare publicerar Sjögren diktsamlingen Fågeljägarna, där 

                                                                                                                                   
durchzieht und bis in unsere Gegenwart reicht, trat bei ihm in die Phase erschreckter wie erschreck-
ender Scharfsicht”, Die Struktur der modernen Lyrik (Hamburg: Rowohlt, 1970) s. 42. Friedrich 
betecknar stildraget ”entromantisierte Romantik”, s. 58. Karaktäriseringen överensstämmer gene-
rellt med flera av Sjögrens lyriska landskapsskildringar. 

552 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 27. 
553 Lennart Sjögren, Lövskogselegier, s. 32. 
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den vak som isförsäljarna sågar upp transformeras till den ona som blir jägarnas 
grav. Berättelsen om hur det i stilla vinterdagar går att höra till dödsriket, möter 
senare en hel diktbok ägnad män som för sin närings skull vandrar på isen, men 
också hur deras röster när de gått ner sig i issörjan och nått dödsriket kan för-
nimmas.  
    Förutom att motivkretsen successivt med varje diktsamling under åttiotalet 
och framgent ändrar innehåll förändras också dikternas karaktär. Från att ha skri-
vit en utpräglat rustik dikt går poeten in i mytens landskap. När Seamus Heaney 
talar om en ”sammanvigning som konstituerar känslan för platsen i dess rikast 
tänkbara uppenbarelseformer”554 är det lätt att förstå vad han avser. En känd för-
fattare som föddes och/eller verkade i en viss provins har genom sina verk ani-
merat orten och bidragit med en atmosfär som sentida gäster vill dela. Detsamma 
gäller för platsen och poesin i Sjögrens värld. Efter ett halvsekellångt författande 
tilldelas Haget, som är Lennart Sjögrens postadress i Byxelkrok, en viss nimbus 
som attraherar välunderrättade besökare.555  
    Vad är det som konstituerar detta landskap? Platsen? Känslan? Hur översätts 
Seamus Heaneys term ”sense of place”556 Att påstå att en ande svävar över norra 
Öland utmanar löjet. Men frågan är oss svaret skyldigt. ”Man inte bara väljer, 
man väljs också”, säger Sjögren i ett sammanhang som rör diktens form.557 På 
motsvarande sätt är det meningsfullt att tala om hur en författare inte alltid själv 
bestämmer sitt landskap, det vill säga diktens landskap och dess inneboende 
ärende: samspelet mellan den inre och den yttre miljön. 
 
4. 
 
Sjögren befinner sig i sin hembygd. Händelsen med männen som på vårfågeljakt 
överraskas av den hastigt uppkomna sprickan i isen är av ett slag som vanligtvis 
ingår i hembygdsböcker. Historierna behöver inte vara idyller ur det förgångna. 
Tvärtom delger dessa annaler upplysningar om hårda tider fordomdags, om ond 
bråd död och om orättvisor och nöd.558 Men avståndet i tid verkar försonande 
och en idealiserande bild skymmer bakomliggande realiteter. Dessa berättelser 
om gamla tider framställs ofta som en stillastående scen, rentav som en tavla el-
ler ett fotografi. ”Idyllen är den naive diktarens genre, inte den reflekterande, 
sentimentale poetens”, skriver Louise Vinge i en essä om Vilhelm Ekelunds dikt 

––––––––– 
554 Seamus Heaney, ”Känslan för platsen”, Dit man hör, översättning Ulla Roseen (Stockholm: Natur 

och Kultur, 1995), s. 90. 
555 Litteraturvetaren och recensenten Erik Bergqvist skriver på besök i det nordöländska landskapet i 

en essä: ”Jag cyklar långsamt längs vattnet. Ejdrar därute, tysta gårdar till höger. Här någonstans 
bor Lennart Sjögren förresten”, Kritiker nr 2, s. 8. 

556 Seamus Heaney, s. 88ff. 
557 Matts Rying, Röstlägen, s. 84. 
558 Clas Engströms roman Is (Stockholm: Bonniers, 1961) är en intertext till Fågeljägarna. Initialt 

redogörs för en faktisk händelse, som efter överlevandes minnen upptecknades av J. N. Cramér och 
publicerades i Gotlands Läns Tidning år 1855. År 1872 utkom berättelsen som särtryck under titeln 
”En gotländsk postfärd”, s. 5. Jfr. med Stora kutatavlan (1618) i Fårö kyrka. En votivtavla målad 
med anledning av 15 säljagande fåröbönders ”underbara räddning 1603 efter att ha drivit omkring 
14 dagar på ett isflak mellan Gotland och det svenska fastlandet”, Gunnar och Karin Svahnström, 
Måleri på Gotland 1530–1830 (1989), s. 59. 
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”Den gamla gården”.559 Begreppen ”den naive diktaren” och den ”sentimentale 
poeten” härrör från Friedrich Schiller. I essän ”Über naive und sentimentalische 
Dichtung”560  skriver Schiller om två slags diktare: de som är natur och de som 
söker det naturliga. Tommy Olofsson utvecklar och förtydligar distinktionen i en 
essä i tidskriften Aorta under rubriken ”En Schiller för vår tid?”.561 Upplysning-
arna sprider ljus över Sjögrens samling Fågeljägarna och frågan huruvida dikta-
ren ingår i kretsen av ”naiva” eller ”sentimentala” skalder är intressant att följa. 
Schiller skiljer mellan två slags diktare, skriver Olofsson och fortsätter: 

 
de som är natur och de som söker det naturliga. En sann diktare 
har kontakt med det djupaste och mest ursprungliga i människo-
själen; där finns en stark längtan till den enkla och sanna natu-
ren. Därför vill denna diktare också vara så naturlig som möjligt 
och betraktar det kultiverade med misstro.562 

 
Den sentimentale diktaren är inriktad på det idealiska, framhåller Olofsson, ”och 
med det menar Schiller att de försöker finna en harmoniskapande syntes av natur 
och kultur”.563 Till vilken kategori räknas Lennart Sjögrens poesi? Svaret på frå-
gan blir möjligen klarlagd mot bakgrund av Olofssons redogörelse av Schillers 
syn på den ”sentimentale” diktaren.  Ett längre citat ur Olofssons essä förtydligar 
sammanhangen: 
 

De sentimentala diktarna är aldrig några genier, menar Schiller, 
därför att deras medfödda anlag har deformerats av kulturen. Så-
dana diktare drivs att i idealistisk anda bearbeta kulturen och kri-
tisera den så att den åter ska närma sig det naturliga. En senti-
mental diktare kan i och för sig vara lika begåvad som en naiv, 
men hans eller hennes talang har, så att säga, ockuperats av vill-
korliga och tidsbundna kulturella föreställningar.564 

 
”Den naiva accepterar verkligheten sådan den är, bortom ont och gott”565, klar-
lägger Olofsson, ett konstaterande som ligger i linje med flera utsagor av Sjö-
gren, till exempel de ofta citerade raderna ur essän ”Det ljuva livet och straffko-
lonin”:  
 

Det finns i det populära ekologitänkandet en tendens att skjuta 
undan de för den enskilda existensen destruktiva sammanhang-
en, och att då också peka enbart på människan som naturförstö-
rare, men glömma bort att de väldiga naturkatastroferna är något 

––––––––– 
559 Louise Vinge, ”Vilhelm Ekelunds ’Den gamla gården’. En Riffaterre-läsning”, Drömmens vin, or-

dets blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik, red. Per Erik Ljung (Lund: Litteraturveten-
skapliga institutionen/Absalon, 2004), s. 81. 

560 Essän publicerades ursprungligen i tidskriften Die Horen 1795. 
561 Tommy Olofsson, Aorta nr 13, 2006, s. 11f.  
562 Ibid., s. 11. 
563 Ibid. 
564 Ibid., s. 12. 
565 Ibid. 
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som naturen själv svarat för långt innan människans tid och att 
denna stora cykel helt står utanför våra begrepp om ont och 
gott.566 

 
I detta avseende inrangeras Sjögrens poesi i kategorin ”naiva diktare”. Men ett 
viktigt memento i Olofssons essä hindrar kategoriseringen att befästas. Författa-
ren utvecklar Schillers karakterisering av den ”sentimentale” diktaren: ”För den 
som är natur kan moralen aldrig bli ett problem, eftersom moralen är en kultur-
produkt.”567 Också inför distinktionen av diktare som ”de som är natur och de 
som söker det naturliga”568 framstår Sjögrens poesi och den livssyn som där 
kommer till uttryck som något tredje. De etiska frågorna är långt ifrån likgiltiga 
för honom. Inte heller ställer han sig oberörd inför dem som drabbats av olyckan.  
I hembygdsdiktens idyll händer i allmänhet inget särskilt dramatiskt, det är just 
lugnet och livets vårdande samhörighet med jorden, rotfastheten och tidens eviga 
upprepningar som är idyllens grundmotiv och värdenorm. I Fågeljägarna 
sprängs idyllen. Paralleller till Bruegels tavla Landskap med Ikaros fall kan dras 
(se kap. 4). Himmelsfararen Ikaros störtar och drunknar medan bonden fortsätter 
sitt arbete som om inget uppseendeväckande inträffat. Den ”naive” skaldens ide-
al kommer i tankarna. Säkert drabbas de Ikaros närstående av sorg när pojken 
drunknar, men syftet med myten är ett annat än att förmedla familjetragedier. I 
Fågeljägarna drunknar männen och olyckan slår de sörjande med tystnad. Ord-
löst fortskrider livet med alla sysslor som är av nöden. Andra män, kanske de 
omkomnas söner, skall ut på samma vatten för att äventyra sina liv kommande 
vårar.569 Skeendet återges sakligt. I så måtto uttrycker Sjögrens dikt kategorin 
”natur”. Samtidigt framställs katastrofen med empati. Poeten söker det ”naturli-
ga”. I detta hänseende låter sig Sjögrens diktning i exemplet med Fågeljägarna – 
tolkad med Schillers definitioner som mallar – betraktas som en syntes av den 
”naive” diktaren och den ”sentimentala”. Sjögren bryter ner hembygdens gränser 
och öppnar för det stora samtalet över tiden. Viljan till försoning förenar hem-
bygdsdiktningens idyller och Sjögrens av existentiella frågor genomkorsade och 
mytologiskt färgade hembygdsskildring. Men där de traumatiska händelserna 
och de svårhanterliga frågorna i den traditionella idylldiktningen tenderar att för-
vandlas till ett retuscherat fotografi, tar Sjögrens dikt den långa vägen via de 
klassiska myterna och ett samtal om tro och tvivel som inhyser tillvarons olösli-
ga frågor för att därefter återvända till platsen där allt en gång hade sin upprin-
nelse. Universella och lokala erfarenheter genomlyser varandra. Såren och smär-
tans varför tillåts inte framstå som något annat än sår och smärta. 

––––––––– 
566 Lennart Sjögren, ”Det ljuva livet och straffkolonin”, BLM årg. 47 (1978:3), s. 171. 
567 Tommy Olofsson, s. 12. 
568 Ibid., s. 11. 
569 August Strindbergs roman Hemsöborna (Stockholm: Bonniers, 2007) kommer i tankarna med få-

geljakt och vådliga isfärder. Särskilt avslutningskapitlet där Gusten lyckönskas, ”den enes död den 
andres bröd”, av pastor Nordström som tröstar när kistan med madam Flod gått förlorade i en vak 
och Carlsson drunknat.  Hemsöborna avslutas i naturalistisk anda: ”Och till rors i sin egen eka lät 
den nye herren till Hemsö sina drängar ro sig hemåt, för att styra egen farkost över det nyckfulla li-
vets blåsiga fjärdar och gröna sund”, s. 140. 
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5.  
 
Sjögren är syntesernas poet. Fågeljägarna är en försonande berättelse, en histo-
ria om sorg som stillnar. De sörjande berättar om en första tendens till en öpp-
ning ut ur mörkret när sädesärlan kommer åter en vårdag: 

 
Om det gått ett år eller många  
– den våren kom en ärla. 

 
Den satt sig på åkerkanten 
vi såg den 
den bar ingen hälsning från de döda 
men den levde så som vi lever. 

 
Den klara luften blev än klarare 
vi såg vårt liv. 
En bävan var det. 

 
Sorgen sörjer i oss 
– skall vi en gång se den 
så som ärlan såg på oss? (539) 

 
Sädesärlan – vårens budbärare med vippande stjärt – får axla sorgen. Sjögren 
skriver en tröstevisa i hembygdsmiljö.570 Människorna som varje vår sett fågeln 
komma i solljuset och möter den sätter sitt hopp till ett vårtecken som tilltros 
kunna ta dem ut ur mörker och förtvivlan. Likt en visa framvuxen ur uråldrig 
folktro med begynnelserimmen i de många återkommande s: en och assonanser-
nas klangliga förbindelser mellan verserna låter ana ett svagt uttalat hopp om 
lindring i sorgen: ”Sorgen sörjer i oss / - skall vi en gång se den / så som ärlan 
såg oss?” (539) De för ögat omärkligt inflätade stilfigurerna i klangliga effekter 
genom verserna förmedlar en känsla av yttre ordning trots allt i en kaotisk tillva-
ro. Örat hör vad ögat inte ser. 

––––––––– 
570 Kristjan Saag uppmärksammar detta ljusare stråk mot slutet av diktcykeln och jämför fågelns 

blick med fiskens ”kalla gudsöga” i långdikten ”Fisken” i samlingen Deras ögon, s. 33ff: ”Hur olik 
tycks inte ärlans hastiga blick vara fiskens kalla gudsöga? Här, på åkern, på jorden, går livet vidare. 
Nere i djupet planläggs redan nästa död och pånyttfödelse”, ”Färden ned till vår död”, Bra böcker 
1997:2, s. 31f. Se även Harry Martinson som i Midsommardalen uppmärksammar sädesärlan bland 
flyttfåglarna:”År efter år samma process; evigt gammal och evigt lika ny: den nordiska sommaren 
kommer till oss, med våren främst på galjonen”, skriver författaren med erfarenheter från Sudan: 
”Jag har själv sett dem vippa där på stranden bland eremitkräftorna”, s. 5. Martinson ser arten som 
en strandfågel. Kanske det är en sådan folklig och ”självklar” glädje som ärlan förmedlar med 
vippande stjärtfjädrar som föresvävat Sjögren.  
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6. 
 
Orden i Lennart Sjögrens dikt är exklusiva. Genom dessa ord och uttryck dras lä-
saren in i ett kosmiskt medskapande. Sådana ter sig villkoren, hävdar jag. Den 
enskilde är i den poetiska livsförståelsens våld. Världen som världen visar sig i 
dikten. Det finns ingen möjlighet att genom en inställning till något handgripligt 
eller begripligt sätta sig själv i förhållande till den. 
    I exemplet med Sjögrens diktsvit blir det en fråga om öppenhet mot världen i 
motsats till den illusoriska öppenhet som utgör en slutenhet i hembygdspoesins 
dramatiska dikter om jakt, sjöresor och annat där människor drabbas av ond bråd 
död. I den poetiska öppenheten kan en identifikation med tingen ske, med natu-
ren och djuren, den yttre världen, levande och döda människor. Identifikation be-
tyder att tingen är närvarande på ett mer väsentligt sätt än i det ena eller andra in-
tresset för dem. I det poetiska samtalet väljer inte människan tolkning – förhåll-
ningssätt – hon blir själva utvalda av situationen.571  
    På vilket sätt mer väsentligt? Vad exakt är det som visar sig i det poetiskt öpp-
na tillståndet? På detta kan inte ges något entydigt svar. Det kan endast sägas ge-
nom tolkning. Möjligen kan den insiktsfulle tillägga att det krävs en god vilja 
och ett uthålligt engagemang för sakens skull. Vad som ligger bortom orienter-
ingen är på sätt och vis osägbart. Endast med bild och metafor, med anslag och 
rytm, med lyrisk medvetenhet och litterär kontinuitet, disposition och referenser 
till tidigare litterära genrer, enskilda verk och författarskap, låter det osägbara sig 
komma till tals. Det ligger nära till hands att med ett cirkelbevis hävda att ett 
diktverk som genererar poetisk livsförståelse är ett diktverk som hänger sig åt 
öppenhet. Det kan inte förmedlas på vanligt sätt. Det oerhörda i olyckan kan inte 
analyseras; förmedlingen sker på ett direkt, suggestivt sätt. Sjögren skriver i Få-
geljägarna: 
 

Att med vattnets bokstäver skriva  
det alfabet som endast vattnet läser 

 
att gå ner mot bottnen 
och där skriva namnen på dem 
som en gång ägde händelsernas insida 

 
och vattnet som skall strömma 
innan något ens är färdigskrivet: 
vattnet som ständigt plånar ut 
vattnet som ständigt på nytt låter namnen 
glimra i vågornas ögon. 

 
 

––––––––– 
571Jfr. Peter Kemp som skriver i kapitlet ”Ansiktet och språket” i Emmanuel Lévinas. En introduk-

tion: ”När ansiktet uttrycker sig noterar jag till exempel inte färgen på den andres ögon, men jag 
märker den Andres genomborrande blick. Ansiktsuttrycket kan inte gripas som ett ting som jag kan 
överblicka rumsligt. Det skär tvärs genom mitt livsrum och hänvänder sig till mig så som inget 
sinnligt innehåll förmår: genom att appellera till mig”, s. 43. 
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På väggar av sorg 
bygger vattnet sitt genomskinliga tak. (200) 

 
”På väggar av sorg / bygger vattnet sitt genomskinliga tak.” (200) Förtvivlan sö-
ker vägar till all slags gemenskap, oavsett vad, för att avleda smärtan: andlighe-
tens, vredens, vemodets, tröstens eller drömmarnas tillhörighet. Kanske poesin är 
det yttersta tecknet på en sådan ventil. Utan metaforer i tillvaron är det svårt, 
kanske omöjligt, att orientera också i vardagssamtalen.  
 
7. 
 
Det behövs ett avstånd för att se närheten. Omvägen via döden och de drunknade 
öppnar vardagen och tydliggör livet.  Förändringen är inte bara ett skeende i en 
berättelse eller i en myt. Det är verkligheten själv, den verklighet människan 
uppfattar. Människan lever mellan det som är och det som skall komma. Det är 
till den verkligheten hon är hänvisad, den föränderliga materiella allmänmänsk-
liga verkligheten. Från ett möjligen oväntat håll får uppfattningen stöd och ut-
vecklas på ett ytterst raffinerat sätt när Ernst Bloch hävdar att tillvarons gåta inte 
ligger i en tillräknad transcendens, det vill säga i ett mer eller mindre religiöst el-
ler politiskt hinsides högt uppe långt borta i det blå, utan i den inneboende natu-
ren. Leo Bartonek och Bo Svensson presenterar filosofens grundtankar under ru-
briken ”Närheten som den egentliga orten för utopin”.572 Hörnpelarna i Blochs 
filosofi – närhet och avstånd – presenteras pedagogiskt via en judisk anekdot. 
Historien bär titeln ”Fall in i nuet”. Bloch vill berätta den då han anser att det 
mesta berättas bort från nuet – den gruva som vår tillvaro utgör.573 Den gruva 
som det talas om är de rikedomar som marxismen innehåller när ideologin för-
valtas på ett med dess intentioner överensstämmande sätt, enligt Bloch. De fyn-
digheter som kan utvinnas ur Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse är av annat 
slag än politiska och religiösa utopier. Med naturen – allt levande – står männi-
skan naken inför livet. Vad beträffar nyvunna och fördjupade insikter om livet 
tar dikten individen tillbaka till den insikt som berättar att inga överbyggnader 
förmår skydda henne från vattnet när hon sjunker. En sådan insikt kan föda 
drömmar, men döden i sig själv inbjuder inte till överläggningar om eventuella 
andra utgångar. Anekdoten som Bloch anför lyder något förkortad:  
 

I bönehuset i en liten stad diskuterar några judar vad man skulle 
önska sig om en ängel plötsligt skulle visa sig. Rabbinen sade att 
han vore glad om han kunde bli kvitt sin hosta. Någon önskade 
att han fick gifta bort sin dotter. Och jag skulle vilja, utropade en 
tredje, att jag inte hade några döttrar alls, utan en son som kunde 
överta affären. Slutligen vände sig rabbinen till en tiggare som 
hade kommit dagen innan och nu satt trasig och eländig på den 
bakersta bänken. ”Vad skulle du vilja önska dig käre man? Du 
ser inte ut som om du skulle kunna klara dig utan en önskan. 

––––––––– 
572Leo Bartonek och Bo Svensson, ”Närheten som den egentliga orten för utopin: Om grundtanken i 

Ernst Blochs filosofi, Radix årg. 4 (1981:3/4), s. 215ff. 
573 Ibid., s. 255f. 
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”Jag skulle vilja, sade tiggaren, att jag vore en stor konung i ett 
stort land och hade ett palats i varje stad. I det allra skönaste pa-
latset skulle jag sitta på en tron, vara fruktad av mina fiender och 
älskad av mitt folk, som kung Salomo. Men i krig hade jag inte 
Salomos framgångar; fienden bryter igenom, hären blir slagen 
och allt står i brand. Fienden står redan framför mitt residens, jag 
hör tumult på gatorna och sitter alldeles ensam i tronsalen med 
krona, stav, purpur och hermelin. Övergiven av mina ståthållare 
hör jag hur folket ropar efter mitt blod. Då kastar jag all prakt 
ifrån mig, drar av mig allt utom skjortan och hoppar genom 
fönstret ut på gården. Jag klarar mig genom staden och tumultet 
och springer, springer för mitt liv genom mitt förbrända land i 
tio dagar fram till gränsen, där ingen känner mig längre, och jag 
kommer bortom den över till andra människor, som inte vet nån-
ting om mig, inte vill nånting med mig, jag är räddad, och sedan 
i går kväll sitter jag här.  
Det uppstår ett ögonblick av förtätad tystnad.  

 
Historien tar slut, men Bloch fortsätter: 

 
Detta märkvärdiga nu som slut eller nuets slut i orden: Sedan i 
går kväll sitter jag här, detta närvarons genombrott mitt ute i 
drömmen. Språkligt förmedlat genom den invecklade övergång-
en, som den berättande tiggaren tar ur önskeformen han börjar i, 
över det historiska, plötsligt till verkligt presens. Åhörarna ge-
nomfars av något när han landar där han är; 574 

 
Eftersom närheten är den ”tidpunkt” som är minst ”erfaren” i ordets dubbeltydi-
ga betydelse, refererar Bartonek och Svensson Bloch, så lever egentligen ingen 
människa i kvalitativ mening ”verkligt”. Eftersom hon fortfarande inte har nått 
denna så viktiga verkliga ”tidpunkt” så är hon ännu inte där, det vill säga närva-
rande.575 De drunknade männens röster i Sjögrens långa distanseringsresa genom 
diktsviten Fågeljägarna är som grundtanke analog med vad Bloch kallar ”ännu-
inte-varandets ontologi”. Det alltför nära ligger utanför individens blickfält. Kan-
ske måste en människa blicka fjärran för att upptäcka närheten, ett nu och ett här 
som man finner vara en självklarhet eller som en privatsak. I poesin kommer det 
hemvana nära i stunder då tillvaron distanseras, blir det privata åter igen den en-
skildes angelägenhet då det upphöjs till något universellt. Den sjögrenska meto-
den i Fågeljägarna låter sig beskrivas som rörelseriktning från den omedelbara 
närheten via gestaltningen av ett avstånd till en förmedlad närhet, för liv betyder 
att vara närvarande. Detta liv manifesteras genom frånvaro av liv, i det här fallet 
de döda männen. 
    Sjögren berör fenomenet ”den hemlöse” som bereder sig en plats ”i hemlöshe-
ten” i dikten ”Det föränderliga” i samlingen Grönskan. Författaren väljer att re-
presenteras med dikten i Poeternas hembygder, en antologi där redaktörerna de-

––––––––– 
574 Ibid., s. 257. 
575 Ibid., s. 245. 
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finierar hembygd som något ”nära var och en av oss, det vi återvänder till och 
hämtar trygghet från.”576  

 
Under vissa delar av sitt liv 
vittrar landskapen och faller sönder 
de förändras då 
och det som förut varit en slätt blir ett sår. 
För dem som varit vana att gå i berg 
blir stenarna skråpukeansikten. 
Torkan byter plats med en flod 
och där Höjd varit blir Djup. 

 
Men också de små förändringarna 
de som försiggår i trädens tid 
förgrenar sig till den passerande 
och bidrar till att en resa försiggår 
även i betraktarens inre. 

 
Och den som ser detta 
bygger då åt sin själ en bostad 
i det föränderliga – 
i det föränderliga uppstår en hemvist 
i de söndervittrade sluttningarna 
och i sanden som rör sig 
in från havet 
ut från havet 
och i vindarna som sakta sänker bergets topp 
och i frosten som får stenen att öppna sig 
och i det strömmande vattnet som bildar 
kärr och oceaniska slätter. 
I allt detta och i mera därtill 
bygger den hemlöse åt sig 
en plats i hemlösheten.577 

 
Läsningen visar att definitioner av vad som konstituerar plats och poesi i Lennart 
Sjögrens poetiska landskap blir för snäva och för trånga på en och samma gång. 
”Det anonyma vattnet vet alla mina hemligheter. Samma minnen stiger fram ur 
alla källor”, skriver Bachelard.578 Sjögren delar en liknande erfarenhet. Eventuel-
la definitioner av plats, poesi och hembygd, likaså den exklusiva termen ”språ-
kets ekologi” kan endast stipuleras: 

 

––––––––– 
576Poeternas hembygder, red. Josef Rydén och Gunilla Lindberg (Stockholm: Carlssons, 1990), s. 5. 
577 Lennart Sjögren, Grönskan, s. 23f. 
578 Gaston Bachelard, s. 30.  
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Ur vindarnas botten 
som är än djupare än vattnets 
hörde vi röster 
– till oss viskar de. (527) 

 
Rösterna ”ur vindarnas botten” ekar i mytens tidlösa landskap för att tillfälligt ar-
tikuleras i det föränderliga landskapet längs den nordöländska kusten.  



198

Fågeljägarna – en Løgstrupsläsning 
 

Och finns det en udde 
allra längst ut 
där man i sanning kan säga 

   
att den som där räddas mister sitt liv 

  och den som där drunknar 
  blir till ett rop 
  i vattnets mun579

 
1. 
 
I följande kapitel skall nihilismen som livshållning granskas i ljuset av Knud Ej-
ler Løgstrups syn på poesi och i vilken mån dennes poetiska livsförståelse kom-
mer till uttryck i Fågeljägarna.580 Ett mångbottnat och inte lättfångat problem-
komplex framträder där ordens vardagliga betydelser, till exempel bruket av or-
det ”tystnad” måste omprövas för att tjäna syftet med att tydliggöra den sjö-
grenska livsförståelsen. Magnus William-Olsson tycker sig uppfatta att Sjögren 
håller döden framför sig men bara för att i den förnimma tiden. Tiden som blott 
återkastar bilden av intet, skriver han i en anmälan av Dikter 1982–2004. Ett ur-
val. Längre fram i recensionen nyanseras kategoriseringen något:  
 

Om man i hans poesi ofta tycker sig höra den stumma materien 
tala, så är den likväl bara ett tecken för dess motsats. Bakom va-
rats mask talar i Lennart Sjögrens diktning Intets (icke-) stämma. 
Hans poesi minner inte om en förfluten närvaro. Den är ett slags 
övning i utplåning.581 

 
Lennart Sjögren är inte någon teolog, inte heller skriver han teologi. Hans ärende 
är lyrikerns, att ständigt ge nya tydningar av den i det mänskliga livet inneboen-
de bestämmelsen av livet. Han skriver om de döda männen, hur de längtar efter 
vad de förlorat. På avstånd utan möjlighet att kunna gripas får det tidigare inte 
nämnvärt uppmärksammade värde:  
 

Mindes vi potatisen i de öppnade fårorna  
och de blå daggmaskarna som försvann 
vi mindes måsarna över 

 
gärdsmygen 
och kumminen som repades 

 

––––––––– 
579 ”Udden”, I vattenfågelns tid, s. 69. Ordet ”ut” i andra versen är rättat från originaltryckets ”ur” 

med Sjögrens överinseende. 
580 Se K. E.  Løgstrup, s. 217ff. 
581 Magnus William-Olsson, ”En övning i utplåning”, Aftonbladet 29.10 2004. 
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saltet på bordet mindes vi 
de lätta björklöven som slog ut 
drömmen om kvinnobröst, sommarens nätter 
och hudens hetta mot lakanen. (291) 

 
I avhandlingen Antropologi. Problem i K. E. Lögstrups författarskap utvecklar 
Lars-Olle Armgard Løgstrups uppfattning om hur sorgen avslöjar nihilismen 
som illusorisk:  

 
I sorgen tyder han en älskad medmänniskas död som en förlust 
av en del av sin egen tillvaro, vilken berövats ett stycke levande 
innehåll. I sorgen tyder han också denna människas död som nå-
got i strid med hans förväntan på livet, samtidigt som sorgen inte 
upphäver utan lever av en förståelse av livet som något värt att 
leva.582  

 
För de drunknade får saknaden av livet skärpa och kontur. Saltet på köksbordet 
blir en stark symbol för livets rikedom. Vad som ena stunden förbannas när livet 
fortfarande är, åtrås i saknadens stund. I de nämnda känslorna, sorgen, saknaden 
och vemodet, är smärtan insatt i ett större sammanhang och hjälper därmed den 
enskilde till klarsyn i sin situation som människa. ”Därigenom kommer smärtan 
att blandas med en tillsats av glädje över det mänskliga livet som sådant.”583 Per-
spektiven vidgas till skillnad från ett sentimentalt förhållande, i vilket individen 
njuter av saknaden och smärtan för sin egen skull och detta i dubbel bemärkelse. 
Känslan befriar inte tanken, men samma bundenhet förmår heller inte befria 
andra människor. Dikten verkar annorlunda. De sörjandes lamentation uttrycker 
en fördjupad insikt samtidigt som sorgen får bottna i kontaktbara känslor: 
 

Glömskans fjäril sammetslen på vingen 
 Men med en en giftig gadd inunder. 
 Ty vattnet äger inga sånger. (462) 
 
2. 
 
Mot den ”transcendentalfilosofiska idealismens livsförståelse” ställer Løgstrup 
det han kallar den ”judiskt-kristna livsförståelsen”.584 Løgstrup försöker visa hur 
den förra utgör en från kristendomen fundamentalt avvikande uppfattning. I den 

––––––––– 
582 Lars-Olle Armgard, Antropologi, diss. (Lund: Gleerups, 1971), s. 174. 
583 Ibid., s. 176. Jfr. Owe Wikström: ”Den bitterljuva upplevelsen beror på människans hemlöshet i 

en ofullkomlig värld, hennes samtidiga minne av och begär efter fullkomlighet. Denna andliga brist 
blir plågsamt påtaglig just inför skönheten. [---] Syftet med smärtan var enligt medeltidens teologer 
att påminna människan om hennes ursprung, att inse sin längtan efter evigheten. Mitt emellan det 
förlorade och det efterlängtade uppstår de heliga tårarna”, Ikonen i fickan, Om yttre och inre resor 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2004), s. 191. 

584K. E. Løgstrup, Den erkendelsesteoretiske konflikt mellan den transcendentalfilosofiske idealisme 
og teologien (København: Samleren, 1942), kap. 3: ”Den transcendentalfilosofiske Idealismes mo-
nologisk bestemte Opfattelse af Erkendelsens Væsen og den jødisk-kristne Erkendelse af Gud i Aa-
benbaringens Dialog”, s. 118ff. Se K. E. Løgstrup, Den etiske fordring, s. 282ff.
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transcendental-filosofiska idealismen uppfattas livet som ett tomt och obestämt 
material, vilket formas av människans och kulturens aktiviteter. Mot detta står 
den bibliska livsförståelsen som enligt Løgstrup präglas av uppfattningen att li-
vet är skapat. Skapelsens livsförståelse innebär att livet är bestämt till sitt inne-
håll långt innan det formas av människan. För Løgstrup framstår tanken som yt-
terst radikal. Varje försök av människan att ge livet en mening utanför den som 
ligger i livet självt är ett brott mot det i skapelsen givna innehållet. Løgstrup 
hävdar att oavsett hur en person tyder de bibliska berättelserna och tolkar vad det 
mänskliga livet är, finns en för alla människor tillgänglig insikt om tillvarons 
villkor. Allt mänskligt liv förutsätter ett beroende av andra människor.585 Detta 
beroende – interdependensen – är för Løgstrup en för förnuftet omedelbart till-
gänglig insikt: 

 
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at 
han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, 
en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller 
som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan 
også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den en-
kelte, om den andens liv lykkes eller ej.586 

 
Denna ömsesidighet är en del av det allmänmänskliga, något av Gud givet i ska-
pelsen av det mänskliga livet. Hur denna ömsesidighet – kravet på ömsesidighet 
– förvaltas av människan är en fråga om tydning. Tydningen förutsätter att det 
som tolkas finns inlagt redan i det inte tolkade. Den teologiska sysslan är att kon-
frontera omvärlden, att ge ständigt nya tydningar av den redan i det mänskliga 
livet inneboende bestämmelsen av livet.  
    I Sjögrens dikt tillåts de döda agera som vore de levande och de levande som 
vore de döda. Budskapet är viktigare än ett realistiskt återgivande av faktiska 
förhållanden. Även om hoppet är ute och det mesta tycks förgäves fortsätter dik-
ten berätta om livets storhet: 

 
Vi väntar ingen återkomst. 
Sorgens rep har tänjt oss år efter år. 
Skall de då aldrig brista? 
Nej, de skall aldrig brista. (421)     

 
Men Sjögren vet också att skildra människors glädjeämnen, närmare bestämt det 
slags vardagliga tjuskraft som årstidernas växelspel möter med: 
 

Norrskenet vi ännu minns inom oss  
från den vintern 
nu är den nya vintern 
 

––––––––– 
585 ”Bland vore praktiske bestræbelser er der nogle, der ikke alene er praktiske, men også etiske”, K. 

E. Løgstrup, Norm og spontaneitet (København: Gyldendal, 1976), s. 74. 
586 K. E. Løgstrup, Den etiske fordring, s. 25. 
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och solnedgångarna som sprakar i kölden 
lika vilda nu som då. (429) 

 
Parallellt med den naturlighet som uttrycker en stoisk hållning i sorgen redovisas 
en nära nog outhärdlig smärta. De sörjande i Sjögrens dikt klagar:  

 
Timmarna kom, dragna ur saltet  
inte saltet från havet men sorgens salt 
och brödet som gavs oss  
förmådde vi inte äta. 

 
Drömmarna kom om natten och förde oss nära 
vansinnets land 
och ännu mera som hån räcktes oss drömmar 
om livet som varit. 
Fläckar av kortvarig dvala 
när inget vi minds kom oss till dels. 

 
Gick vi ut över åkern, vipan var kommen 
Åkern kände vi inte, vipan kände vi inte. 

 
Bleka, hopkrympta fjädrar 
gavs oss i sömnen och gavs oss i vakan 
ryckta från fåglar där köttet redan var ätet 
vågorna högg som tänder mot våra anklar. 
Solen förbrände 
dagen var helt utan skugga 
regnet som kom 
var vatten från drunknades hår. (361) 

 
I allvarstyngda dagar som dessa när sorgen drabbar skulle tigandet kunna utgöra 
ett alternativ. Sådana förslag har också under historiens gång föreslagits.587 Men 
åtlyds denna uppmaning frånsäger individen sig sitt etiska ansvar. Detta abdike-
rande är i den løgstrupska kontexten att uppfatta som att hemfalla till nihilism.588 
Personerna i dikten tiger inte: 

––––––––– 
587 Ludwig Wittgensteins ord ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga” avslutar filosofens 

verk över problem inom kunskapsteori och logik, metafysik, etik och estetik. Tractatus Logico-
Philosophicus, översättning Anders Wedberg (Stockholm: Doxa, 1997), s. 122. 

588 Hugo Friedrich pekar på förtvivlan och nihilism hos modernisterna. Han centrerar sin analys till 
uttryck som ”Angst”, ”Verfremdung”och ”Hang zum Nichts”, och tillägger att förhållandet att ”den 
moderna lyriken” framför allt låter sig beskrivas med hjälp av negativa bestämningar skulle kanske 
kunna förklaras med hänvisning till modernisternas nihilism. Die Struktur der modernen Lyrik, s. 
47ff. och s. 123ff. Peter Luthersson uppmärksammar det paradoxala i att också en av nihilismen 
genomsyrad dikt uttrycker livsglädje: ”Om den modernistiske konstnären försökte uttrycka enbart 
förtvivlan, hur kommer det sig då att flera konstverk som allmänt anses vara modernistiska förmed-
lar livsglädje?”, Modernism och individualitet, s. 86. Ett memento som i princip överensstämmer 
med Løgstrups uppfattning om det orimliga i att konsekvent inta en nihilistisk hållning som konst-
när och författare. Løgstrups begrepp ”nihilodicéproblemet” bär på frågan – Hur skall de positiva 
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Det var färden ned till vår död 
om den har det här berättats. 
Om dödslandet och våra dagar där 
har vi inget att berätta. (511) 

 
När poeten låter männen vittna om tillståndet bortom vad som vanligtvis går att 
berätta söker han inte tigandet som sådant utan en större tystnad än den som 
finns i språket. Ständigt söker dikten sig bortom negationens negation och likväl 
omvandlas inte tigandet till en syntes bestående av ett tystat ordflöde. Sjögrens 
metafysiska anspråk stannar i den inomvärldsliga sfären: 

 
I månader gick vi och sökte 
men inget flöt iland: 
ingen stövel, ingen åra, än mindre fann vi 
en hand 
ett hjärta 
ett öga. (447) 

 
För att kunna tolka tillvaron är den poetiska öppenheten allt för diktaren, skriver 
Løgstrup, och fortsätter: ”I den er tillværelsens gådefuldhed på enestående vis 
nærværende. På paradoksal vis tager gådefuldheden til, som gådens løsning er 
nærmest.”589 Sjögren skriver: ”Hur skall vi höra den röst som vattnet svalde?” 
(448). 
    Men rösten talar! Det är detta oerhörda som versraden kungör. I vattnet finns 
det åtrådda utan möjligheter för människan att fånga in, varför en paradox som 
säger att tystnaden talar faller bort och blir ointressant. Ett dubbelt budskap up-
penbaras. Kapitlets syfte är bland annat att ljussätta denna dubbelhet som talar 
om en tystnad bortom tystnaden. Nihilismen måste utplånas totalt för att åter 
kunna tjäna som kontrast till det livgivande. Efter uppräkningarna av de mer all-
dagliga föremålen som eventuellt skulle kunna berätta något om männens öden, 
en stövel eller kanske en åra, nämns tre kroppsdelar som framstår som något ut-
över dess egenskaper som organ: handen, hjärtat och ögat. Men det är inte 
kroppsdelarna som förväntas flyta upp på land som vi vanligtvis ser flaskor eller 
skor längs stränderna. Frånvaron av handen rör dess förmåga att ta och ge, smeka 
och slå. Frånvaron av hjärtat är pulsslagen som syresätter hjärnan och därmed 
möjliggör för människan att tänka tankar som är goda och onda, uppbyggande 
eller destruktiva. Och ögat representerar förmågan att kunna se och själv inse att 
man är betraktad. Om dessa tre fenomen som i en inskränkt mening känneteck-
nar människans väsen – tanke, ord och gärning – skulle finnas som uppflutna fö-
remål på stranden vore vi fångar i språket. Nu förhåller det sig inte så. Männi-
skan kan frigöra sig från det liv som håller henne fången i döden. Sjögren skri-
ver: 
 

 

                                                                                                                                   
och konstruktiva elementen förklaras och begrundas, om det inte förutsättes finnas en Skapare och 
Livgivare, och om tillvaron först och sist är intig och tom? L-O. Armgard, s. 214.  

589 K. E. Løgstrup, s. 225. 
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Sol som sjunker 
bevara oss för milda händer 
och tröst som ändå inget tröstar. (459) 

 
Vad förmår en ilandfluten stövel stilla den sörjande? Gåtfullheten som Løgstrup 
nämner framstår också den som en klen tröst att möta den bedrövade med. Ett 
bättre alternativ i svåra stunder som dessa då människan står tomhänt på stranden 
är att möta tomheten med verklig tomhet: tystnad. Också havet som bär på livet 
vet att tiga. Vattnet förvarar sina hemligheter: 
 

Vi som länge bott intill ett vatten 
och som länge saknat de som sjunkit 
vet att vattnet inte äger några sånger 
utom vattnets egen klagan. (452) 

 
I diktcykeln framställs elementet som ett biologiskt urhem. Tanken att också be-
trakta havet som ett andligt ursprung är dock svår att upprätthålla. Den totala 
tomheten öppnar för flera tolkningar men om och när vattnet i bokstavlig mening 
blir synonymt med ande i bemärkelsen ett andligt urhem, begränsas lyriken till 
en lek med begrepp. Utan frånvaron av transcendenta försanthållanden uppenba-
rade som biologiska realiteter skulle orden inte hitta något fäste över huvudtaget 
oavsett hur dessa stavas.  
    Om havet som svalde de drunknades röster skriver Sjögren skenbart motsägel-
sefullt vid en jämförelse med tidigare citerade versrad att vattnet inte äger några 
sånger: ”Ty vattnet äger inga sånger.” (462) I avsaknad av möjligheten att äga 
handen, hjärtat, ögat, även örat som hör ”vattnets egen klagan” (452), står det 
fritt för människan att ana vad som varit, är och skall komma. Tigandet och tyst-
naden bortom tigandet och tystnaden möjliggör detta. I de sörjandes tillvaro 
finns inget som tillför något utöver vad som redan är givet; inte heller något som 
förloras så att just de som sörjande ser tillvaron reducerad utöver vad som till-
kommer en människa i en liknande situation oavsett var och när hon lever.  
 
3. 
 
Løgstrup avråder en stämningsskapande poesin. En sådan diktning innebär att 
tilltala någon som är denne ingen. I känslan, affekten och lidandet gör sig den 
svärmiske bred genom svulstighet, exklusivitet och floskler. Ämnet har berörts 
tidigare, men frågan beträffande kravet på diktens etiska hållning kräver förtyd-
liganden. Løgstrup varnar för skillnaden mellan upplevelse och språklig formule-
ring. Han preciserar påståendet genom att hävda att hängivenheten och dess iden-
tifikation är upplevelsens, inte existensens. I hängivenheten erfars motsägelsen 
mellan upplevelse och existens. Den motsägelsen är personlighets-
konstituerande:  
 

Identifikationen og identifikation er to ting. I stemningen er den 
stemte identisk med, hvad der viser sig i stemningen. Jeg er så 
trist som regnvejrsdagen er trist. Hvad der her er kaldt identifika-
tion beror på den ejendommelighed ved stemningen, at den intet 
repræsenterer. Den viser ikke hen til noget. I stemningen sætter 
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jeg mig ikke i forhold til noget på den måde, at jeg lader stem-
ningen symbolisere det for mig. Der er ikke tale om, at man via 
stemningen som symbol skulle indstille sig mod noget for på den 
måde at møde det.590 

 
Inte heller det poetiskt öppna tillståndet är i sig självt en symbol, skriver 
Løgstrup. I det avseendet skiljer det sig inte från stämningen. Symbolen och den 
poetiska bilden skapar poeten själv i tolkningen av omvärlden. I vilket hänseende 
skiljer sig det poetiska från det stämningsskapande? Løgstrup svarar kategoriskt: 
”Ved udholdenheden i hengivelsen!”591 Resonemanget utvecklas:  

 
Den poetiske livsforståelses stadige fristelse er derfor at standse i 
hengivelsen, prisgive sig stemningen og lade beruselsen blive 
produktivitetens kilde. Modsigelsen kommer ikke til at høre med 
til oplevelsen, og fordringen bliver poesiens fjende. Og da mod-
sigelsen nu engang er en kendsgerning, bliver oplevelsen svær-
meri, om der ses bort fra modsigelsen.592  

 
Den värld som framträder i litteraturen blir enligt Løgstrup annorlunda än den 
värld som människor känner från sin vardagstillvaro, vad som kan benämnas det 
triviala. Den senare blir mer abstrakt än litteraturens fiktiva värld och detta av 
skäl som har att göra med litteraturens möjligheter att möta och lära känna män-
niskan i hela hennes historiska konkretion och sammansatthet. Litteraturens 
värld blir inte bara konkretare och perspektivrikare än vardagstillvarons, den blir 
också sannare. Litteraturen kan därför också i en annan mening uppenbara det 
främmande för människor. Løgstrup skriver: ”Filosofi kan – i bedste fald – gøre 
en forståelse klar. Digtningen kan gør den nærværende.”593 
 
4. 
 
De sörjande i Fågeljägarna känner livets realiteter. Inte lever de oreflekterande 
som djuren men behöver inte heller förverkliga sig själva för att nå ett livsinne-
håll – en livsförståelse – värdigare än djurens vegeterande genom att söka spän-
ning som motverkar ledan. 
 

Vi som gråter 
vi gråter så länge gråten finns 
till sist gör också sömn och glömskans 
droger sitt. (456) 

 
Likafullt sker språnget. Sjögren uttalar sig aldrig explicit i sina essäer om exis-
tentialismen. Däremot är det rimligt att implicit uppfatta sammanhang där indi-
videns autenticitet finns att söka i ett avgörande språng in i det okända. Ett så-

––––––––– 
590 Ibid., s. 229. 
591 Ibid. 
592 Ibid. 
593 Ibid., s. 230. 
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dant språng i Sjögrens dikt är inte resultatet av ett övervägande, ett uppbrott helt 
eller delvis iscensatt av individen själv. Språnget i samband med att livet hotas 
och döden betvingar individen på isen är inte förhandlingsbart. Det livsstadium 
som Løgstrup finner värdigt en människas moral är det etiska och i detta finner 
också Sjögrens livsförståelse näring.  
    Som framkommit av samläsningen mellan Lennart Sjögrens livsuppfattning, 
såsom den kommer till uttryck i Fågeljägarna och K. E. Løgstrups ”etiske ford-
ring”, rör sig inte detta etiska krav om en livsförståelse uppfattad och tolkad ge-
nom kristendomens glasögon, inte heller något som detaljregleras i moralkatalo-
ger. Det etiska kravet har sin hemortsrätt och äger giltighet i öppenheten inför 
språket som ett redskap att nå vidare in i vad skapelsen för intet erbjuder av ett 
bejakande av livet som gåva. En i livet given grund att bottna på, en livsförståel-
se som räcks redan i människors förvaltande av livet och som till skillnad från 
existentialismen är ett förverkligande som bara kan nås genom kravet på inne-
håll, aldrig själva upplevelsen. Løgstrup skriver:  

 
Bliver oplevelsen da ikke illusorisk af at blive bestridt af eksis-
tensen? Akkurat det er eksistentialismens påstand. For den at se 
til afsløres eksistensen kun af fordringen, aldrig af oplevelsen. 
Det er det springende punkt. Men hvorfra ved eksistentialismen 
det? Hvorfra ved den, at fordringens indhold aldrig kan falde 
samman med oplevelsens indhold? Hvordan kan den udelukke 
den mulighed, at fordringen skulle kunne få perspektiv fra ople-
velsen, fordi dres indhold var det samme. Svaret er ligetil. Det 
ved den fra fordringens indholdsløshed. Efter at have tømt 
fordrngen for alt indhold kan eksistentialismen med dødsens 
sikkerhed sige, at fordring og oplevelse intet har med hinanden 
at bestille.594 

 
5. 
 
I ett avsnitt som stilistiskt inte liknar något annat i diktsviten spränger Sjögren in 
en antitetiskt uppbyggd livsväv som i avskalade verser berättar om det etiska 
kravet som rör själva sanningsfrågan: ”till oss kommer de inte tillbaka”. (473) 
Allehanda fenomen som uppträder i naturen apostroferas, ett tilltal som i den 
sjögrenska diskursen varierar jag-du-relationen. ”If asking winds to blow or sea-
sons to stay their coming or mountains to hear one’s cries is a ritualistic, practi-
cally gratuitous action, that emphasizes that voice calls in order to be calling, to 
dramatize its calling, to summon images of its power so as to establish its iden-
tity as poetical and prophetic voice”, skriver Jonathan Culler i kapitlet ”Apostro-
phe” i Pursuit of Signs,595 vilket är ett memento vid läsningen av Sjögrens in-
pass: 

––––––––– 
594 Ibid., s. 230. Få eller ingen har kritiserat Søren Kierkegaards filosofi som K. E. Løgstrup. I boken 

Opgør med Kierkegaard (København: Gyldendal, 1967) redogör Løgstrup för hur han uppfattar att 
Kierkegaard ställer handling i motsatsförhållande till tro på ett sådant sätt att reflektionen ersätter 
trons plats. 

595 Jonathan Culler, The Pursuit of Signs, s. 157. 
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Sol kom – sol försvinn  
frost kom – frost försvinn. 
 
Sommar och vinter kommer ändå 
till oss kommer de inte tillbaka. 
 
Vatten kom – vatten vänd 
vind kom – vind försvinn 

 
till oss kommer de ändå inte tillbaka. 

 
Knipor kom – knipor vänd 
båt kom – båt försvinn. 

 
Knipor och båtar kommer ändå 
till oss kommer de inte tillbaka. (471) 

 
Betoningen av verserna kan varieras och betraktade ur olika synvinklar: modus. 
En första läsning låter sig uppfattas deskriptivt som en beskrivning av vad som 
faktiskt utspelas. Solen kommer men är inte önskad. ”Sol kom – sol försvinn.”  
När solen infunnit sig ber de sörjande att solen åter skall försvinna. Satsen växlar 
från indikativ till imperativ. Men det är inget som hindrar att de båda leden 
byggs upp symmetriskt av imperativ. De sörjande ber om solljus över dagen men 
befaller den omedelbart att gå i moln. ”Sol kom – sol försvinn.”596 Mönstret upp-
repas genom strofen. I versen ”till oss kommer de ändå inte tillbaka” är det sor-
gen som färgar tillvaron oavsett hur dagen gestaltas. Ett lyhört öra kan möjligen 
förnimma konjunktivets förhoppning om ett annorlunda tillstånd. Men verklighe-
ten förblir vid vad den är. Knipor och båtar fortsätter att existera på sjöfåglars 
och fiskebåtars vis. Deras närvaro uppenbarar att de saknade männen inte är där. 
Livet levs i ett då, möjligen i en framtid, men inte här och nu. Och ändå förhåller 
det sig inte så. Dagen levs och genomlevs men får sitt innehåll av sorgen.  Kun-
skapen om den stora tiden utanför vad som låter sig avläsas av klockor kan inte 
påtvingas någon. 
 

Vi sjönk och med oss sjönk tiden 
våra kroppar fylldes inte bara med vatten 
glömskan gavs till vårt minne 
och drog oss nedanför bottnen 
en stund följde oss namnen 
men när tiden vek, vek också de. (483) 

 
Hur skall Sjögrens insikt formuleras? Diktens dubbla natur blir synlig. Hur kan 
människan samtidigt orka sträva i tiden som är frågorna om livet och döden möj-
liga att hantera i språket när hon genomskådat tillvaron och vet att inga svar 

––––––––– 
596 Jfr. Bibelkommissionens översättning av Bibeln (1999) där Gud säger i en korthuggen befallning: 

”Ljus, bli till! Och ljuset blev till” (Genesis 1:3). I Sjögrens dikt befalls på omvänt sätt ljuset att 
försvinna. 



207

finns att tillgå?597 Förmodligen är det just denna kluvna existens som är förut-
sättningen för ett intressant författarskap. Utan att ta del av världen, skulle dikten 
röra oss? Utan att genomskåda dikten, skulle den leda oss vidare? Løgstrups poe-
tik sufflerar resonemanget. 

 
Men skönhet räknas inte 
under en sådan resa 
– inte den skönheten 
och tiden räknades inte 
– inte den tiden. (257) 
 

 Diktarens uppgift är att dikta. 
 
6.  
 
Det verkliga alternativet till ensamheten är medmänniskan, medmänniskor i de-
ras konkreta existens. Om ämnet är smärta, som i fallet med männen som går 
igenom isen i Fågeljägarna, eller glädje som i scenerna av en gryende vår där 
flyttfågelsträcken pulserar över hav och land i ”De flyger norrut om vårarna”, är 
det poetens uppgift att återupptäcka människan och den värld i vilken hon lever, 
och detta utan påtryckningar från olika håll om hur denna tillvaro bäst bör gestal-
tas; hur samtalen bäst låter sig formuleras. Så kan ske, och så sker också i Sjö-
grens dikt när poeten inriktar sig på att skriva universell och tidlös lyrik, det vill 
säga avstår från att placera ut orienteringspunkter i den poetiska terrängen. Den-
na aktivitet kan liknas vid ett begär, en lidelse som skiljer sig från de allmänna 
behoven genom att vara omättlig i den meningen att poeten begär något han inte 
kan äga, nämligen människans livsvärld som sådan:  

 
En hinna har växt fram 
emellan oss och träden när de blommar 
nu som förr 
allt är som förr 
och inget är som förr. (397) 

 
Människan begär alltid mer än hon kan tänka.598 I en sådan sfär av något utöver 
och samtidigt inkluderad i en hårdför vardag utspelas Fågeljägarna. 

––––––––– 
597 Peter Kemp kommenterar Emmanuel Lévinas analys av idén om Det Oändliga hos Descartes: 

”Faktum är att det tänkande jaget hos Descartes förhåller sig till Det Oändliga såsom till en verk-
lighet som finns bortom den idé jaget har om denna Oändlighet. Det Oändliga finns oavsett om 
’alla män vore döda’ som det heter i en norsk psalm från Descartes tid”. Emmanuel Lévinas. En in-
troduktion, s. 36f. 

598 Jfr. Emmanuel Lévinas filosofi som den möter i Totality and Infinity. I flera avseenden tangerar 
Løgstrups, Lévinas och Sjögrens gestaltningar av ”det etiska kravet” varandra. Peter Kemp skriver 
om Lévinas: ”Endast det vara som är mer än den värld vi kan se med blotta ögat och märka med 
våra händer kan lämna spår efter sig. Spåret är ju en närvaro av något som vi aldrig kan få fatt i som 
ren närvaro, som något sinnligt – för den Andre har alltid redan avsatt spår och varit där”, Emma-
nuel Lévinas. En introduktion, s. 52.
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Det elegiska anslaget – en resumé  
 
 
1.   

1949 publicerades Karl Vennbergs samling Fiskefärd, i vilken dikten ”Elegi” in-
går.599 Dikten och diktsamlingen väckte frågor bland intresserade. Har poeten 
övergivit sin upprördhet? Var finns engagemanget i samhällsdebatten? På ett lik-
nande sätt väcks frågan om engagemang i samhällsfrågorna och hur dessa even-
tuellt kommer till uttryck i Lennart Sjögrens samling Fågeljägarna. ”Mera än de 
flesta författare i sin generation har han levt mitt inne i den tid som omgett ho-
nom”, skriver Sjögren i recensionen av Vennbergs samling I väntan på pendel-
tåget (1991).600 I liknande ordalydelser låter Sjögrens senare poesi sig karaktäri-
seras. I de båda författarnas fall är det en fråga som handlar om att återerövra den 
metaforik, det upplevelsefält som redan erövrats. Att ständigt återfinna den första 
kärlekens nu, mer än att överge ett förflutet. Sjögren skriver om den sene Venn-
bergs diktsamlingar: ”Genom det vassa, det såriga, det osköna som hör nuet till, 
dras det förgångna åter fram i dagsljuset – inte som erinringar utan som delar av 
en akut situation idag.”601  
    Jan Stenkvist redogör för hur kritikerna mottog Karl Vennbergs samling Fis-
kefärd. Per Erik Wahlund skrev bland annat att Fiskefärd (1949) skilde sig från 
sina föregångare ”på ett ganska uppseendeväckande sätt”, främst genom ”en 
stark accentuering av idyllen som reservutgång”.602 Hur kommer det sig att 
Vennberg viker av från tidigare samhällspolitiska engagemang och hänger sig åt 
elegier? Vennberg var en av de mest namnkunniga kulturarbetarna under tiden 
då den så kallade ”Tredje ståndpunkten” sökte sina former i efterkrigstidens Sve-
rige. Sjögren deltog inte under 50-talet som författare i debatten kring den tredje 
ståndpunktens politik, varför överensstämmelser i engagemang i detta hänseende 
skiljer de båda författarna åt. Likafullt är det i överförd mening relevant att i Sjö-
grens inlägg i miljödebatten under sjuttiotalet inbegripa alternativ till rådande 
ordningar, här allmänt definierade som exploatörens respektive miljövårdarens 
hållningar. Sjögren inrangeras inte självklart i kadern av så kallade politiskt 
medvetna poeter. Samtidigt är det få som diktat mer inkännande om till exempel 
glesbygdsfrågor och ekologi, vidare etiska och estetiska frågor som författaren. 
För varje diktsamling har språket reducerats och närmat sig tidlösa gestaltningar 
av tillvaron. Har av skäl som dessa poeten tagit farväl av ekologiska förklar-
ingsmönster och insikterna i biologiska realiteter för att försjunka i stoisk pessi-
mism? Medan dikterna i de tidigare samlingarna uttrycker biologins tyranni, har 
med åren mytiska inslag alltmer kommit att smältas in i författarens illusionslösa 
natursyn603 I Fågeljägarna presenterar Sjögren förhållningssätt och livsalterna-
––––––––– 
599 Lennart Sjögren har ägnat Karl Vennbergs författarskap intresse i ett flertal recensioner och essä-

er. Se t.ex. Vår Lösen årg. 82 (1991:1) och BLM årg. 64 (1995:4). 
600Lennart Sjögren, ”I nuets och evighetens vinddrag”, Vår Lösen årg. 82 (1991:1). 
601 Lennart Sjögren, ”Doften av Gud”, BLM årg. 64 (1995:4), s. 6. 
602 Jan Stenkvist, ”Om flyktens villkor”, Flykt och motstånd (Stockholm: Norstedts, 1978), s. 31. 
603 Tom Hedlund, Den obönhörliga verkligheten, s. 30. Tom Hedlund, Röster på Öland (Stockholm: 

En bok för alla, 2005), s. 250. 
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tiv, men utan att försvara något av dem. På intet sätt har han avsagt sig arbetet 
med de stora problemen, tvärtom artikuleras människors predikament och per-
spektiven fördjupas. I likhet med Vennberg i Fiskefärd återkallar Sjögren de ti-
diga dikternas engagemang men låter dess ärenden mestadels iklädas en tidlös 
diktion. En sådan myts landskap närstående tablå finner jag i följande verser. 
 

Långt efteråt var vattnet klarblått 
med inslag av grönt 
 
båtar styrde från land, båtar sökte land 
fiskar tyngde näten (477)  

 
Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse skulle naturligtvis vara omöjlig att av-
gränsa om den saknade närvaro och om dikterna inte knöts samman av urskiljba-
ra egenskaper. Men en sådan närvaro, och sådana egenskaper, är inte att betrakta 
som en fångst färdig att förpacka. Vad som är utom räckhåll för individen att 
formulera i skrift eller att förgöra genom ett penndrag finns nära inpå i poesin 
som fiskarna i bilden av det tyngda nätet. Föga överraskar det att det är i språkets 
oförmåga att låsa sanningar som utrymme för fortsatta samtal om metafysiska 
frågor bereds. Trots tankarnas fångenskap tillåts dikten att bejaka och förneka 
sådant som inte avgränsas i negationer utan som ständigt orienterar bortom våra 
föreställningar om gott och ont. Diktens kringsyn upphäver anomalierna. 
 
2. 
 
I Fågeljägarna framställs tre storheter språket inte förmår omsluta: det vackra, 
det outgrundliga och det grymma. En sådan närvaro föreställer vi oss – eftersom 
ordet ”bortom” uppfattas på ett sådant sätt – finns att söka utanför tiden i en and-
lig tillvaro såsom religiösa utsagor traditionellt beskrivit orimliga händelser där 
vittnesbördet om uppståndelsen från det döda är förutsättningen för alla övriga 
mirakler. Då Sjögren skriver oavhängig en sådan, om inte tradition så i alla fall 
bekännelse, framstår själva samtalet om liv och död som viktigare än att i tid och 
rum bestämma var eventuella svar på livsfrågorna är att finna. Poeten rör vid vad 
som är omöjligt att bekräfta, men i allvaret inför bråddjupet som skiljer ord och 
verklighet åt uppstår en spänning som med sprickan i tillvaron intakt fyller tom-
rummet med röster ur människans inre:  

 
När isarna brister om vårarna 
och långa sprickor far genom dem 
då sjunger de 
– nej inte de, men sprickan sjunger 
och tysta dagar över havet 
hörs då som vingar. 
Vingar syns inga 
men vingar hörs 

 
den stunden innan sprickan vidgas 
och en grav blir synlig. (23) 
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När örat tror sig höra svanarnas flykt utom synhåll för ögat, och det visar sig 
vara isen som sjunger, är det fullt tänkbart att det motsatta förhållandet råder så 
att vandraren förväntar sig sättningar i isen men att sången i själva verket här-
stammar från en flock svanar som passerar över det frusna vattnet. 
    Hur ser hoppet ut som sången föder och hur gestaltas det? Vilken verklighet är 
det som avslöjas vara överlägsen den jordbundna vardagens erfarenheter och 
som ljuder stunden innan graven blir synlig? Frågor utan svar förmedlas i stro-
ferna och de mest förbjudna tankar renskalas. Men också den hemlighållna frå-
gan som rimligtvis föregår önskan om ett svar saknar språk. En momentan öp-
penhet inför livet och döden vidgar tomheten uppenbarad invid sprickan i isen 
och ställer människan inför nya gränser. När så sker – och om så sker – utlovar 
dikten inget utöver vad som berättas: ”tysta dagar över havet / hörs då som ving-
ar” (19).  
    Tanken på att ungdomsårens religiösa miljö i somligt – förkunnelse och bibel-
läsningar – sufflerar Sjögrens dikt väcks. I denna miljö ingick även de religiösa 
bilderna, också ängelns vingar på etsningar i uppbyggelselitteraturen. I likhet 
med antika motiv där svanar avbildas, är det inte svårt att se de vilda fåglarnas 
vingpar som förlagor också i motiven med änglar. I sådana bilder går inte sällan 
att uppfatta erotiska övertoner.604  I diktcykeln ställs förhållandet mellan den ytt-
re föremålsvärlden och den inre upplevelsen till begrundande.  
   Med fågelsträcken byter almanackan blad. Tiden inför vilket allt har att böja 
sig framställs gåtfullt som människors, fåglars och för den sakens skull, änglars 
överman.  
 

* 
 
I nästa kapitel möter mytens Ikaros i Sjögrens dikt ”Dagen före plöjarens kväll” i 
samlingen med samma namn.605 Flykten över och fallet ner i havet kan tyckas 
förena flyttfåglarna och fågeljägarna med Ikaros i vissa hänseenden. Framställ-
ningen visar att flera beröringspunkter är intressanta att belysa, men också att 
den livssyn som är poetens följer den plöjande bonden efter avslutat dagsverke.  
I kapitlet analyseras även tre ekfraser som alla ingår i samlingen Dagen före plö-
jarens kväll. Likt ekrarna i ett hjul leder de från olika håll mot det nav som här 
benämns Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse.  

––––––––– 
604 Jfr. C. G. Hellqvists illustrationer i Johan Olof Wallins Dödens engel (1903), även Carl Larssons 

illustrationer till samma dikt (1929). Gaston Bachelard ägnar bilden av svanen i lyriken stor upp-
märksamhet i Vattnet och drömmarna. Ett av många remarkabla utlåtanden lyder: ”Bilden av ’sva-
nen’ är, om vår allmänna tolkning av speglingarna är korrekt, alltid ett begär. Det är följaktligen i 
egenskap av begär den sjunger. Dock, det finns blott ett begär som sjunger medan det dör, som dör 
medan det sjunger, det är det sexuella begäret. Svanesången är alltså det sexuella begäret då det 
kulminerar”, s. 64. 

605 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 7ff. 
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4. Dagen före plöjarens kväll. Fyra ekfrasanalyser 

 
”Samtal med de konstverk vars blick han möter som den 
seende han är”606 
 
 
1. 
 
Lennart Sjögrens dikt ”Dagen före plöjarens kväll” (1984) ingår i samlingen med 
samma namn.607 I dikten sluter sig Sjögren till det långa led av konstnärer och 
författare som sedan Ovidius Metamorfoser använt den klassiska myten om Ika-
ros för egna tolkningar, bilder och dikter.608 Sjögren skriver: 

 
Ikaros kunde nu också 

 falla från himlen. Så nära är plöjaren 
 den kväll då allt slås samman 

och summan räknas ut.609 
 
Med Bruegels tavla Landskap med Ikaros fall (De Val van Icarus, 1558) för 
ögonen skriver Sjögren: 
 

Detta är dagen före plöjarens kväll 
när det högsta av träden når genom himlen, 
och fönsterrutorna 
hur vänder de sig inte mot en ljus horisont 

 
där master av fartyg är synliga 
ty havet ligger nära 610  

 
I ett slag byts motiv; likt ljuset i en transparang växlar scenen dekor och det 
öländska landskapet träder fram: 

 
 
 

––––––––– 
606 Curt Asker i efterordet till Lennart Sjögren, Anteckningar om bilder, s. 94. 
607 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 7ff.  
608 Ovidius, Metamorfoser (Stockholm: NoK pocket/Natur och Kultur, 1998), s. 183ff. I sitt lexikon 

Das Bildgedicht (Köln/Wien: Böhlau, 1981) förtecknar Gisbert Kranz trettiotre poeter som har 
skrivit om Bruegels Ikarus, s. 447. I en reviderad upplaga (1986) uppgår antalet till fyrtiofyra. Cla-
us Clüver i ”Om intersemiotisk överföring”, I musernas tjänst, red. Ulla-Britta Lagerroth m.fl., 
(Stockholm/Stehag: Symposion, 1993), s. 200. Också i Sverige är antalet Ikarosdikter ansenligt, 
något som flera diktantologier vittnar om. Se Anders Palms läsning av W. H. Audens dikt ”Musée 
des Beaux Arts”, ”Ut pictor non poeta”, Möten mellan konstarter (Stockholm: Norstedts, 1998), s. 
191ff. 

609 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 8. 
610 Ibid., s. 7. 
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Här når ljud från vatten 
 ljud från skog 
 vipor ropar in i alfågelns mun.611 
 
I likhet med Pieter Bruegel, som placerar den störtande Ikaros i periferin på tav-
lan Landskap med Ikaros fall och den med jorden arbetande bonden i centrum av 
motivet, ställer Sjögren bondens vardagsslit i förgrunden.612 Att Ikaros tilldelas 
en biroll innebär inte att symbolen ”Ikaros” förpassas till kulissen likt en staffa-
gefigur; tvärtom är det mytens berättelse som utgör den fond mot vilken Sjögren 
speglar nutida såväl som tidlösa förhållanden. 
    På Bruegels bild dominerar således den plöjande bonden motivet. Åtskilliga 
detaljer finns att upptäcka, symboler som alla var och en på sitt sätt kan tydas 
och få betydelse. Sten Dunér som har uppmärksammat Bruegels tavla skriver: 
”Vapenremmen och dolken på stenen i förgrunden visar, att bonden svarar för 
fred och trygghet [---] Eken symboliserar ett långt och lyckligt liv, och fåren är 
ett uttryck för människans nödtorft. Båtar vid en hamn betyder lugnt liv. Mot 
dessa positiva symboler står den torra busken, som är en ikon för ett syndigt och 
dåligt liv, rapphönan för Luxuria – njutning – och fiskaren för bedrägeri.”613 Till 
höger i bilden förbereder sig manskapet ombord på ett skepp att segla iväg. Ett 
ben syns knappt märkbart sticka upp ur vågorna. Det är vad som går att se av 
Ikaros sedan han störtat. Bilden illustrerar talesättet att vad helst som händer går 
livet vidare. (Se bilaga). 
    I likhet med flera andra myter och sagor i västerlandet varnar berättelsen om 
Ikaros och hans far Daidalos för vetgirighet och kunskap. En människa som drivs 
av sådana begär kommer att straffas hårt av gudarna eller ödet. Ovidius berättar i 
Metamorfoser, den åttonde boken, om hur fadern som konstruerat arrangemanget 
med vingarna också informerar sonen om att inte flyga vare sig för högt eller för 
lågt. Myten är komplex och varje episod rymmer djupa bottnar av visdom att 
förhålla sig till. För våra syften med analysen ställs vi med Ikaros inför den svåra 
konsten att hitta en medelväg. Det grekiska begreppet metron betyder både mått 
och det rätta måttet. För Ikaros innebär det att inte komma för nära solen efter 
befrielsen ur labyrinten vid Knossos på Kreta och hotet att bli kastad till vildju-
ret, men inte heller hålla sig för nära vattnet. En nutida person skulle måhända 
känna igen sig i uttrycket lagom, ett ideal som i vissa sammanhang förknippas 
med att vara tråkig. Att Ikaros inte representerar den gyllene medelvägen är up-
penbart. Tvärtom visar myten med önskvärd tydlighet hur nemesis drabbar den 
som sätter sig upp mot naturen. Bonden är Ikaros motpol. I spänningsfältet dem 
emellan erbjuds en rik flora av upptänkliga uppfattningar om livet och hur detta 
bäst bör levas.   
    Att hävda att någon slutgiltig och av den anledningen korrekt läsning finns att 
söka faller på sin egen orimlighet. Sten Dunér belyser fem tolkningshypoteser 
avseende Bruegels tavla: folkloristisk tolkning, ontologisk tolkning, moralise-

––––––––– 
611 Ibid. 
612 I överensstämmelse med Sjögren stavning stavas här konstnärens namn ”Bruegel” och den störta-

de solfararen ”Ikaros”. Avvikande stavningar förekommer vid citat.   
613 Sten Dunér, ”Pieter Bruegel d. ä.: Landskap med Ikaros fall”, Bilden och det verkliga (Hedemora: 

Gidlunds, 1991), s. 27. 
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rande tolkning, teologisk tolkning samt antimetafysisk tolkning.614 Givetvis finns 
ett folkloristiskt drag i framhävandet av den plöjande bonden, även ett folkligt 
inslag om vi så vill.615 Någon idyll rör det sig emellertid inte om, varken på Bru-
egels målning eller i Sjögrens dikt. Tungsinne råder. Bonden stirrar ner i marken. 
En ontologisk spänning mellan natur och människa kan också spåras. Det gäller 
för Bruegels tolkning av motivet såväl som när Sjögren förvaltar myten. Bildens 
och diktens tema sammanfaller i uppfattningen som säger att en motsättning mel-
lan naturens storhet och människans utsatthet råder.  
    Den moral som låter sig anas i Bruegels bild går i kyrkans ledband. Ikaros är 
omåttlig och äregirig, medan bonden framställs som plikttroget arbetande med 
jorden. Läsningen av Sjögrens dikt tjänar på att tolkningen frigörs från förutfat-
tade meningar för att söka en eventuell etisk appell genom en annorlunda och 
fördjupad undersökning.  
    I dikten kan ekon från vissa sentida teologer och moralfilosofers normativa 
etiska modeller uppfattas. Hos dessa står den etiska fordringen självständig gent-
emot kyrkans lära på ett sätt som den inte gjorde inom medeltida teologi.616 Det 
moraliska engagemanget har inte sin utgångspunkt i en religiös kontext, vilket 
medför att kraven radikaliseras. Människan har ansvar för tingen och Den andre 
utan att kräva ömsesidighet (för att tala med Lévinas). Under rubriken ”Den mo-
raliska tolkningen” kommer av skäl som dessa analysen att inriktas mot meta-
etiska överväganden på bekostnad av att klart definierade etiska normativa mo-
deller såsom dessa av hävd framträder under namn som pliktetik, konsekvens-
etik, dygdetik och situationsetik.617  
    När min tolkning av Sjögrens dikt färgas av en teologisk läsning är detta mer 
att förstå i termer av födelse och död såsom individens liv inramas av evangeli-
ernas budskap om uppståndelse och evigt liv än att tolka i kyrkohistoriska strate-
gier eller som dogmatik. 
    Vilken inriktning är lämplig att fokusera på? Jag finner samtliga tolkningshy-
poteserna intressanta att använda som instrument för att belysa och bättre förstå 
Sjögrens dikt, med undantag för den antimetafysiska tolkningen. Anledningen 
till denna exkludering motiveras av det faktum att Sjögrens dikt inte vänder in-
tresset bort från vare sig spekulationer i metafysiska eller antimetafysiska frågor. 
Författaren utfäster ingen nihilistisk trohetsed. Diktens intresse för de existentiel-
la frågorna markerar inte gräns vid det materiella: 

 
Och så som rynkorna i mycket gamla ansikten 
kan vara fostrets rynkor 
så finns också i stenens svar 
den sovandes förvåning 
när den gamla natten möter dagen 
eller 

––––––––– 
614 Sten Dunér, s. 21. 
615 Under senare tid har epitetet ”Eco-Bruegel” föreslagits som en uppdaterad karaktärisering av 

konstnären jämfört med det traditionella tilläggsnamnet ”Bond-Bruegel”, Rose-Marie och Rainer 
Hagen, Bruegel. The Complete Paintings (London: Taschen, 2004), s. 55. 

616 Se K. E. Løgstrup, Den etiske fordring och Emmanuel Lévinas, Totality and Infinity. 
617 Torbjörn Tännsjö sammanfattar de normativa etiska modellerna genom att diskutera för- och 

nackdelar med respektive uppfattning. Grundbok i normativ etik (Stockholm: Thales, 2003). 
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när en kväll som just håller på att gå bort 
vecklar hop sina kläder.618  

 
Sjögren och hans dikt är inte främmande för någon av de fyra kvarstående aktua-
liserade tolkningarna. Likväl skall ytterligare en aspekt läggas till tolkningsarbe-
tet i sökandet efter det specifika för Sjögrens bildtransformation. I Sjögrens be-
skrivning av konstverket är det intressant att stanna till inför dialogen mellan oli-
ka inslag i motivet. Samtalet är inte i en exklusiv mening att uppfatta som ett 
medel utan utgör i sig självt ett mål. Resultaten av samtalen avgränsas inte av 
dikten; även den presumtive läsaren skall uppfattas som en samtalspart.  
    En ekfras är i enlighet med modern litteraturvetenskaplig begreppsbildning en 
verbal beskrivning av ett bildkonstverk, förklarar Mats Jansson i ”Ekfras och fi-
gur”.619 I huvudsak skall Sjögrens tolkning av Bruegels tavla kommenteras, vad 
som uppmärksammas och läggs till, men även sådant som utesluts. I samman-
hang som rör uteslutningar av inslag i myten och/eller motivet kommer jag även 
att söka se en närvaro i frånvaron när läsningen inbjuder till sådana tolkningar. 
Förfarandet må vara tendentiösa men rättfärdigas av att Sjögren själv väljer att 
placera inslag i ekfrasen som inte återfinns i förlagan.  
    Bruegels tolkning av Ikarosmyten finns med i analysen men är vid en jämfö-
relse med Sjögrens vidareutveckling av myten nedtonad. Sjögren återkommer till 
1500-talskonstnären Bruegel i artiklar och dikter. Han kommenterar intresset:  
 

Dikten om Pieter Bruegel sammanfattar mycket av det jag vill 
skriva om – och som jag tycker finns så överlägset uttryckt i 
hans bilder: att den synliga yttre världen verkligen existerar, men 
att den samtidigt blir en allegori, och att livet som helhet är obe-
gripligt.620 

 
Myten om Ikaros, gestaltad av Bruegel, överförs till och utspelas i det nutida 
nordöländska landskapet. Sjögren fortsätter konsekvent genom dikten att blanda 
de lyriska beskrivningarna, kulisserna, anakronismerna och parafraserna med 
sentida inskott. Sjögrens dikt ”Dagen före plöjarens kväll” är ett uttryck för dik-
tarens vilja att förvandla och nyskapa element från ett bildkonstverk, Pieter Bru-
egels Landskap med Ikaros fall, till en verbal artefakt. 
    Vid ett ytligt betraktande ser Bruegels målningar enkla och folkliga ut. Ett 
djupare och filosofiskt innehåll i dem är lätt att förbigå. Hur kan målningen 
Landskap med Ikaros fall tolkas? Vad i motivet är viktigt för Sjögren, vad tar 
han fasta på och hur vidareutvecklas dessa inslag i bildtransformationen?  
    Det över allt annat dominerande syftet med kapitlet är att belysa de existentiel-
la frågorna som har med liv och död att skaffa och hur dessa låter sig tolkas i 
Sjögrens dikt. Hur kan en diskurs färgad av metafysiska spekulationer rättfärdi-
gas i samband med tolkningen av dikten?  

––––––––– 
618 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 9.    
619 Mats Jansson, ”Ekfras och figur”, Den litterära textens förändringar, red. Stefan Ekman m.fl. 

(Stockholm/Stehag: Symposion, 2007), s. 420. 
620 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 183. 
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Med kunskap om Sjögrens intresse för ekologiska frågor och glesbygdsproble-
matiken som diskuterades under 1970- och 80-talen är det lätt att i spelet mellan 
den perifere fantasten Ikaros och den i bilden dominerande bondens strävsamma 
arbete utläsa en partsinlaga till fördel för landsbygden och dess traditioner. Dessa 
spörsmål får anstå till fördel för en variant av Sjögrens lyrik som har att skaffa 
med insikterna i det stora kretsloppet.  
 
2. 

 
Bruegels målning heter alltså Landskap med Ikaros fall. Ordet ”landskap” spelar 
en viktig roll i Sjögrens lyrik. En geografisk markering som provinsen norra 
Öland avgränsar inte enkom platsen utan fastmer tankens orienteringspunkter i 
det litterära eller det mentala landskapet. Begreppet ”landskap” tillåter dimensio-
ner av mer än mätbara arealer, jordlager och skogsdungar att ingå i kulisserna där 
människan uppträder. Om människan befinner sig i en provins är hennes närvaro 
bestämd av kroppen och det rumsliga. Med ett litterärt landskap som fond är det 
tillåtet att se hela människan; ett drama på mytologisk grund utspelas. En tredel-
ning av människan såsom det har varit vanligt i västvärlden att bestämma henne i 
kropp, själ och ande samspelar likt en treklang med och i rummet. Ett sådant ut-
talande garanterar inte att de metafysiska spekulationerna äger relevans, inte hel-
ler de antimetafysiska. När Sjögren skriver att ”Jag tror att ju större våra sinnens 
vitalitet och sensibilitet är desto vidsträcktare blir det område vi låter gälla under 
ordet landskap”621 gör han sig till tolk för ett filosofiskt betraktande av naturen 
(livet) i vilket spekulationer om allts föränderlighet förtydligar processerna i till-
varon. Ett landskap är inte något statiskt, inte heller något smalt begränsat. Trä-
den åldras också, vägen byter form, ängspartiet kanske uppgår i något helt annat. 
”Det enda som kan sägas vara sant i naturen är rörelsen. Att acceptera naturen är 
att acceptera rörelsen.”622 Om stenen som plöjaren samtalar med står att läsa:  

 
Nu är den ett ansikte  
och den är ensam.  
De är båda ensamma.623 

 
Utan förpliktelser mot någon eller något – inte Gud, inte en känslokall världs-
ordning, inte heller sig själv som poet – tillåts de metafysiska såväl som de anti-
metafysiska utsagorna berätta åtskilligt om människans väsen, hennes liv och 
livsvillkoren rent allmänt:  

 
Och så som rynkorna i mycket gamla ansikten  
kan vara fostrets rynkor  
så finns också i stenens svar  
den sovandes förvåning 624 

––––––––– 
621 Lennart Sjögren, ”Landskapets rörelse”, DN  18.7 1965. 
622  Ibid.  
623 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 8. 
624 Ibid., s. 9. 
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Sjögrens dikt kan beskrivas som en pastoral där dramatiken begränsas till nattens 
genomlevda timmar. Intensiteten i dessa snart överståndna timmar låter sig av 
den anledningen inte begränsas till en nattväkt: 

 
när den gamla natten möter dagen 
eller 
när en kväll som just håller på att gå bort 
vecklar hop sina kläder.625 

 
Landskapet vilar. Den implicite författaren vet att den herdelika scenen inte ute-
sluter djupgående oro inför frågan vad mörkret döljer.   
 
3. 
 
James Heffernans definition av termen ekfras lyder: ”ekfras är en verbal fram-
ställning av en visuell framställning”.626 Begreppsförklaringen berättar inget om 
den mångfasetterade diskussion som termen gett upphov till sedan antiken. En 
mängd olika användningsområden visar sig numera vara lämpliga i samband 
med allsköns intermediala transformationer jämfört med vad som blir fallet när 
en ortodox definition bestämmer interpretationen. Claus Clüver redogör för de 
senaste årens utveckling av begreppet och de utvidgade användningsområdena: 
”avgörandet beror till stor del på det sammanhang där meddelandet används och 
på dess avsändare”.627 Begreppet ekfras är således inget sakrosankt som skall 
konserveras i enlighet med hävderna. En pragmatisk aspekt blir vägledande.628  
    W. J. T. Mitchell berikar debatten kring begreppet ekfras i ”Ekphrasis and the 
Other”.629 Relationen mellan ett konstverk och den litterära texten skall inte be-
gränsas till något som utspelas i förhållandet mellan ett talande/seende subjekt 
och ett betraktat objekt. Ytterligare en dimension måste uppmärksammas fram-
håller Mitchell, nämligen relationen mellan uttolkaren och ekfrasens publik eller 
adressat. Ekfrasen befinner sig mellan två ytterligheter (”othernesses”) och två 
uttryck, uppenbarligen omöjliga att översätta eller ersätta. Konsekvenserna av 
denna insikt är vittgående. Mitchell talar om ekfrasen som en gåva till läsaren, en 
gåva som förpliktar.630 Sjögrens dikt är en sådan ”gåva”. Vad som kan uppfattas 
som poänglöst i ett sådant påstående, något närmast att likna vid en truism, utgör 
i själva verket en huvudpoäng. Sällan eller aldrig drabbas vi av en aha-
––––––––– 
625 Ibid. 
626 ”The verbal representation of visual representation”, James A. W. Heffernan, Museum of Words. 

The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery (Chicago & London: University of Chicago Press, 
1993), s. 3f. Mats Jansson diskuterar invändningarna som framförts mot definitionen i Den siste 
barden, s. 358. 

627 Claus Clüver, ”Om intersemiotisk överföring”, I musernas tjänst, red. Ulla-Britta Lagerroth m.fl. 
(Stockholm/Stehag: Symposion, 1993), s. 173. Se James Heffernan, ”Literacy and Picturacy. How 
Do We Learn to Read Pictures?” Cultural Functions of Intermedial Exploration, red. Erik Hedling 
och Ulla-Britta Lagerroth (Amsterdam: Rodopi, 2000), s. 35ff. Ulla-Britta Lagerroth inventerar de 
senaste årens expansiva forskning inom ämnet intermedialitet i Tidskrift för litteraturvetenskap 
2001:1, s. 26ff. 

628 Se Mats Jansson, s. 420ff. 
629 W. J. T. Mitchell., Textual Pictures (Chicago: University of Chicago Press, 1994), s. 151ff. 
630 Ibid., s. 164. 
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upplevelse där de nyvunna erfarenheterna kommer oförmedlade ur tomma intet. 
Sensationer väcks när det välkända ställs i nytt ljus. För en sådan insikt behövs 
en viss distansering. Vad är det i Sjögrens dikt som ger en så stark upplevelse att 
det välbekanta sprider ljus över gammal kunskap? Kanske svaret är att finna i 
själva frågan. Dikten är stark. Myten tolkas av konstnären, en bild som i sin tur 
transformeras av diktaren. Nu är det mottagarens uppgift att bearbeta gåvan, inte 
som en present, fastmer som ett arbete. Litet beroende på hur en truism mottas 
blir dess värde; ibland stannar innehållet vid en plattityd, andra gånger kan det av 
något banalt växa fram angelägna sanningar som berättar om ömsesidigheten hos 
natur och det mänskliga, och som en konsekvens av denna förståelse vetskapen 
om att alla skall dö, en insikt som får konsekvenser för hur en människa lever.631 
    Poeten redogör för mötet mellan plöjaren och den stora stenen. Även om de 
två känt till varandra länge har i egentlig mening aldrig något möte kommit till 
stånd. Dikten berättar att stenen får ett ansikte: 
 

Nu är den ett ansikte 
och den är ensam. 
De är båda ensamma.632 

 
Vad är det som avhandlas? Läsaren dras in i konversationen och tvingas lägga 
sig i samtalet med egna tankar genom att begrunda, associera, diskutera och 
komplettera. 

––––––––– 
631 Michel Ekman skriver i ”Blick fäst mot det outhärdliga”, en recension av Lennart Sjögrens Dikter 

1982–2004. Ett urval: ”Sjögrens poesi bär på en ofrånkomlighet som växer ur ett etiskt uppdrag – 
vilket i sin tur ställer omutliga konstnärliga krav på den. Ett falskt ord, och hela projektet välter. 
Men det falska ordet dyker aldrig upp”, SvD 12.11 2004. 

632 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 8. 
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”Dagen före plöjarens kväll” 
 
 

Detta är dagen före plöjarens kväll (1) 
 när det högsta av träden når genom himlen, 
 och fönsterrutorna 
 hur vänder de sig inte mot en ljus horisont  
 
 där master av fartyg är synliga (5) 
 ty havet ligger nära.  
 
 Här når ljud från vatten (7) 
 ljud från skog 
 viporna ropar in i alfågelns mun. 

 
Samtalen som hörs nerifrån jorden (10)  

 när plogskivorna vänds 
 ingår i de ljud som uppstår 
 när träden tränger genom himlens golv  
 
 Änglarna som förvånas över att det jordiska (14) 
 kommit dem så nära 
 brister ut i ett av sina sällsamma skratt. 

 
Hovslagaren har i den här trakten utbytts (17) 

 mot traktorentreprenören 
 nyckelpigorna samlas på stänkskärmen 
 ett väderomslag kan vara på väg 
 sådant syns också på solens färg 
 när natten närmar sig.  
 
 Tiden står inte stilla (23) 
 i dess ansikte syns en stor skönhet.  
 
 Ikaros kunde nu också (25) 
 falla från himlen. Så nära är plöjaren 
 den kväll då allt slås samman 
 och summan räknas ut.  

 
De träd som står vid hans väg (29) 

 lutar sig över vattnet 
 och när de rör sig i den ceremoniella bugning 
 som vinden åstadkommer 
 är det till ett avsked.  
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Vet de själva? vet vinden? (34) 
 vet ingen? 
 Eller vet de alla 
 fastän det är som vore de ovetande? 
 Och vet också nyckelpigorna när de nu 

lyfter från stänkskärmen? 
 

– Varför ser du på mig så ikväll (40) 
 säger plöjaren 
 till den stora stenen som står på slätten 
 och som han länge sett.  
 
 Nu är den ett ansikte (44) 
 och den är ensam. 
 De är båda ensamma.  
 
 Och så som rynkorna i mycket gamla ansikten (47) 
 kan vara fostrets rynkor 

så finns också i stenens svar 
 den sovandes förvåning 
 när den gamla natten möter dagen 
 eller 
 när en kväll som just håller på att gå bort 
 vecklar hop sina kläder.  
 

– Så länge har vi sovit, svarar stenen (55) 
vi ser idag varandra för första gången. 
Och med det svaret nöjer sig plöjaren.  

  
Halmdösarna bildar hyddor (58) 
där vintrarna håller sina hemliga möten, 
lukten av utkörd urin är stark här.  

 
Hans händer är som händer mest (61) 
dels av läder 
dels av sårnader och minnen. 
Hans tankar är som tankar mest 
på växandet tänker han 
och på det uteblivna regnet 
med döden har han sällskap sent i natten.  

 
Men vatten skall komma (68) 
moln skall komma 
gränsen mellan det som är skog 
och det som är hav skall brista.  
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Vem Ikaros är vet han inte (72) 
ändå ser han sig själv i kvällens spegel. 
Håller sen hårt i ratten 
vet 
att ännu har inte tiden stannat. 

 
På stenen tänker han (77) 
denna sten som står ensam mitt på slätten 
och som han nu har sett. 

 
Och på den oro tänker han (80)  
som så nu gripit honom.  
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Den moraliska tolkningen 
 
 
1. 
 
Inför bondens bortvändhet skulle förmodligen indignerade röster höjas i vår tid 
och hans likgiltighet uppfattas som omoralisk. Jag hör en politisk korrekthet dik-
tera svaret. Vi skall bry oss. Att vända katastrofen ryggen är den självupptagne 
och oengagerade personens signum. Ett klandervärt beteende som till varje pris 
måste åtgärdas, eller med en cynisk kommentar, kamoufleras. Mot en person 
som fördömer liknöjdhet är knappast något att invända. Problemet är att söka i 
ett konstaterande som säger att den etiska medvetenheten praktiserad i mötet 
med omvärlden långt ifrån alltid överensstämmer med den offentliga bilden av 
hur en god moral bör se ut. På Bruegels tid framstod moralfrågorna som ytterst 
viktiga att beakta, varför konstnärerna spelade en betydande roll i förkunnelsen. 
Så kan moralfrågor upptäckas också i Bruegels Ikarosmotiv, även om engage-
manget inte avser svältdrabbade eller krigsoffer i fjärran länder. Walter S. Gib-
son skriver: 
 

The only mythological subject ever painted by Bruegel, the fall 
of Icarus was commonly understood during this period as a par-
able of the fate of those who foolishly aspire to rise above their 
rank in life. Bruegel may well have intended to convey a similar 
moral lesson. 633 

 
Skall några moralfrågor påträffas i Sjögrens dikt krävs ett annorlunda förfarings-
sätt än ett gängse som inriktar sig på att hitta liknelser som målar ut det förkastli-
ga eller uppbyggliga. Men att explicita appeller i moralfrågor saknas utesluter 
inte etiska implikationer. Att i en tolkning låta dikten om den plöjande bonden 
framstå som en pekpinne riktad mot människor som vänder katastroferna ryggen 
och således i ett kast förvandla dikten till ett uttryck för moralism är dock miss-
visande. Att människor reagerar på varandra och berörs av varandra, att vi är in-
flätade i varandras liv på ett otal sätt kommer till uttryck långt utöver begräns-
ningarna i nyhetsförmedlingarnas utbud. Moralen finns med redan i människors 
relationer till varandra, i att vi lever tillsammans med varandra. Varför skulle 
bonden annars överhuvudtaget bry sig i sitt värv och underkasta sig det slitsam-
ma arbetet med jorden: ”Håller sen hårt i ratten / vet / att ännu har inte tiden 
stannat.” (76). I Sjögrens dikt ”Dagen före plöjarens kväll” är det handlingen, 
tingen och orden som bär upp livsrummet. Att leva tillsammans på jorden eller i 
naturen är inte detsamma som att leva i världen. Världen konstitueras av angelä-
genheter som utspelas mellan människor och övrigt i närmiljön; medvetenhet om 
och insatser för människor på fjärran platser utesluts inte för den sakens skull. Är 
en aktivitet som bondens att plöja för att få mat tillräckligt för att inbegripa mo-
ralbegrepp och medvetandegöra en handling genom etiska definitioner? Mer än 
att bejaka eller förneka frågan vill jag i stället försöka beskriva det slags moralis-

––––––––– 
633 W. S. Gibson, Bruegel (New York/Toronto: Oxford University Press, 1977), s. 40. 
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ka övertoner som ibland klingar i debatten som rör människans engagemang för 
allsköns goda ändamål och hur myten om Ikaros, vidare Bruegels bild men också 
Sjögrens dikt avdramatiserar en eventuell moralisk indignation.634 Denna läsning 
suffleras av somligt i Gunnar Ekelöfs diktning, till exempel raderna i Färjesång 
där poeten proklamerar: ”Felet med idealismen är materialismen / och om-
vänt.”635  
    När W. H. Auden befann sig i Europa åren strax före Andra Världskrigets ut-
brott besökte han Musée des Beaux Arts, konstmuseet i Bryssel där Bruegels 
Ikarosmålning återfinns.636 I en välkänd dikt som fått samma namn som museet 
konstaterar poeten lakoniskt att mycket är sig likt genom seklerna. Då som nu 
tycks människor mest bry sig om det egna vardagsnära livet. En pojke drunknar 
eller en flicka förolyckas, oavsett vad kände de gamla mästarna människans vä-
sen. Dikten tolkades till svenska av Gunnar Ekelöf, vars översättning återges här: 

 
Gällde det smärtan tog de aldrig fel 
de Gamla Mästarna: hur väl de insåg 
dess plats i mänskolivet; att dess timme slår 
när andra mänskor äter, öppnar fönstret eller bara slött går på; 
att, medan gammalt folk i passionerad vördnad väntar 
den underbara födelsen, barn alltid måste finnas 
som inte särskilt önskade sig den, men åkte skridskor 
på dammen bort i skogsbrynet: 
De glömde aldrig 
att även martyriets fasor måste ha sin gång 
som bäst de kan på sitt håll, i ett hörn bland sopor 
där hundarna som vanligt lever hundliv, medan bödelns häst 
står skrubbande sin oskuldfulla bakdel mot ett träd. 
I Brueghels Icarus exempelvis: hur obekymrat 
allt vänder ryggen till åt olyckshändelsen, fast plöjaren 
gott kan ha hört det övergivna ropet, vattenplasket; 
men det var inget misslyckande av vikt för honom; solen sken, 
som den var van, på ett par vita ben, försvinnande i grönt 
hav; och det fina, dyra skeppet måste ha varsnat 
någonting häpnadsvärt, en pojke fallen ur skyn, 
men hade väl sitt mål och seglade lugnt fram.637 

––––––––– 
634 Jfr. Hannah Arendt som gör upp med tanken att samhällslivet är en övergripande ekonomisk pro-

cess som har värde för människan bara när hon arbetar, men inte skapar något hållbart och inte 
lämnar utrymme för handling, samtal och tänkande, Människans villkor, översättning Joachim 
Retzlaff (Göteborg: Röda bokförlaget, 1958).  I kap. 3 ”Arbete”, redogörs för hur olika arbetsinsat-
ser värderats under tiderna; att arbetsinsatser förbundna med livsnödvändigheterna under antiken 
(Aristoteles) ringaktades eftersom detta värv inte lämnade något beständigt efter sig, s. 107ff. Den 
plöjande mannen i Sjögrens dikt och den moral som förbinds med engagemanget framstår som ett 
alternativ till en sådan attityd.  

635 Gunnar Ekelöf, Färjesång, s. 47. 
636 Anders Palm, s. 191ff. 
637 W. H. Auden, ”Musée des Beaux Arts”, översättning Gunnar Ekelöf, Ord & Bild årg. 55 

(1946:11), s. 514. 
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Det är lätt att inrangera Sjögrens dikt i raden av stoiskt färgade tolkningar av bil-
den, men det ordkarga uttrycket får inte slutordet. I Sjögrens tolkning tillkommer 
en aspekt som ligger i linje med Mitchells maning, nämligen den utvecklade och 
utvecklande dialogen mellan individen och omgivningen. Edmund Husserls fe-
nomenologiska livsvärldsperspektiv kan tyckas långsökt i tolkningsarbetet men 
visar sig tjäna syftet att blottlägga den ömsesidighet som etiken kräver för att inte 
begränsas av intellektuell lättja och/eller sviktande handlingskraft. Utgångspunk-
ten för filosofen var den värld som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för 
given i alla våra aktiviteter. Jan Bengtsson förtydligar: ”Men samtidigt anser 
Husserl att detta förhållningssätt till världen är naivt, ty i den naturliga inställ-
ningen är vi okunniga om möjlighetsbetingelserna för vår tillvaro.”638 I vardagen 
tar människan hela verkligheten för given som en i sig själv existerande substans 
och är av den anledningen inte medveten om sig själv och därmed den roll som 
hon själv spelar.639 Kunskapen om mänskliga erfarenheter tar enligt fenomenolo-
gin sin utgångspunkt i den konkret levda värld som är grunden för människors 
erfarenheter. Husserl benämner den livsvärlden, vilken är den värld som männi-
skan erfar ur ett första persons-perspektiv. 
    Edmund Husserl utvecklade den moderna fenomenologin och formulerade en 
grundläggande princip om ”att gå till sakerna själva”.640 Sakerna är inte vilka sa-
ker som helst utan saker för någon, så som de visar sig för någon. Inom fenome-
nologin förutsätter alltså fenomenet att det finns någon som det visar sig för och 
omfattar därför ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt. ”En erfaren-
het av blott ett det är ingen erfarenhet alls, skulle Husserl säga. Allt vi erfar er-
fars som något, dvs. det har mening.”641 Det är den naturligt, för givet tagna erfa-
renhetsvärlden. Vi kan aldrig träda ur vår livsvärld, något som plöjaren erfarit, 
men också Ikaros på det mest handgripliga sätt. Men som diktare och läsare av 
poesi måste en reflekterande attityd intas gentemot omgivningen. Denna må upp-
fattas hur naturlig som helst, men en distansering är likafullt nödvändig. I Sjö-
grens dikt bär stenen vittnesbörd om en sådan fördjupad insikt: 
   

Så länge har vi sovit, svarar stenen 
 vi ser idag varandra för första gången. 
 Och med det svaret nöjer sig plöjaren. (57) 
 
Att se något innebär inte att detta sedda betraktats på ett sådant sätt att tinget el-
ler upplevelsen får mening för individen. Ett svar kan innebära två från varandra 
diametralt olika tolkningar. Svaret är att uppfatta som ett därförliknande genmäle 
som den frågade får hålla till godo med. När däremot dialogen de båda samtalan-
de emellan fungerar djupnar också respekten och insikten i frågan som ventile-
ras. Svaret djupnar och utgör ett kvitto på att intresset för den andre är äkta. Hus-
serl använder sig här av begreppet intentionalitet, som han definierade som med-

––––––––– 
638 Jan Bengtsson, Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi (Göteborg: Daida-

los, 1993), s. 44. 
639 Ibid. 
640 Edmund Husserl i inledningen till Logiska undersökningar, band 2, översättning Jim Jakobsson 

(Stockholm: Thales, 2000), s. 20. 
641 Jan Bengtsson, s. 28. 
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vetandets riktning, vilket alltid är riktat mot något annat än sig självt.642  Vi lever 
i ett ständigt flöde av upplevelser som alltid erfars som något och därmed fylls 
av mening. Meningen finns inte ute i världen oberoende av oss utan var och en är 
alltid medveten om något.643 När medvetandet har en naturlig hållning är det den 
för givet tagna världen, så som vi upplever den och som vi tror att också andra 
upplever densamma. Öppenheten kännetecknas av en äkta vilja att höra, se och 
förstå. Slutsatsen att Sjögrens dikt om plöjaren som vänder Ikaros ryggen inte lå-
ter sig tolkas ur ett moraliskt perspektiv är således förhastad. För att upptäcka en 
sådan filosofisk dimension behöver läsningen djupna i ett lyssnande som kan 
liknas vid respekt och ödmjukhet inför dikten, även en viss följsamhet gagnar ar-
betet med att dechiffrera den moraliska koden. Genom det fenomenologiska 
livsvärldsperspektivet kan sakerna visa sig annorlunda än de tidigare antagits 
vara.  
 
2. 
 
Plöjarens tankar är som tankar är mest:  

 
på växandet tänker han  
och på det uteblivna regnet  
med döden har han sällskap sent i natten. (67) 

 
Under ytan av tidsbunden dekor framstår de existentiella frågorna med samma 
obändiga kraft för Ovidius samtida landsmän lyssnande till berättelsen om Ikaros 
flykt ur stenlabyrinten som för den sentida befolkningen i den nordöländska pro-
vinsen. Sjögren skriver: 

 
På stenen tänker han 
denna sten som står ensam mitt på slätten 
och som han nu har sett. 

 
Och på den oro tänker han 
som så nu gripit honom. (81) 

 
Kulturella yttringar är som regel öppna för tolkningar. Förståelseprocessen når 
aldrig fram till ett slutligt mål. Dialogen mellan den som tolkar och vad som tol-
kas växer och fördjupas under arbetets gång. Att uppleva hur förståelsehorison-
ten vidgas under analysens framväxt inspirerar i sig till att vilja utforska Sjögrens 
dikt ”Dagen före plöjarens kväll”. Med Mitchells observandum beträffande ek-
frasens utvidgning till att omfatta inte enkom relationen konstverk – författare 
utan också författaren som uttolkare av konstverket i relation till läsa-
ren/mottagen av dikten, är det viktigt att behandlingen av budskapet inte skym-
mer så att Ikarosmyten begränsas till tidsbestämda frågor, eller mer exakt, ämnet 
kan vara tydligt samtidshistoriskt men människors reaktioner inför vad som sker 

––––––––– 
642 Edmund Husserl, Logiska undersökningar, band 3, översättning Jim Jakobsson (Stockholm: Tha-

les, 2002), s. 44ff. 
643 Jan Bengtsson, s. 28. 
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är tidlösa. När interpretens referenser och företrädelser tar överhanden i ekfrasen 
sluts mytens rum, en öppenhet som i varje tidsålder är hotad av till exempel reli-
giösa eller varjehanda ideologiska företrädare. Audens ideologiska och religiösa 
preferenser fick honom inte att skriva agiterande mot totalitära regimer, inte att 
förorda socialistiska och/eller kristna lösningar på moralfrågorna. Likafullt är en 
sådan appell riktad mot likgiltigheten inför lidandet i samtiden.644 Det är inslagen 
i tillvaron som skärskådas, det vill säga människors eviga predikament. Av skäl 
som dessa finner jag att moralen i Sjögrens dikt söker något utöver att stämma in 
i den tillfälliga kören som kanske bakom korrekta manifestationer döljer en lik-
giltighet lika den myten, Bruegels tavla och Audens dikt registrerar. I dikten 
”Dagen före plöjarens kväll” hålls samtalet levande (vilket naturligtvis också 
gäller för de andra här nämnda artefakterna); en dimension i den etiska fordring-
en som i hög grad berör människors moraliska hållning, något som till och med 
överordnas avgränsade moraliska dilemman. Om den himmelsstormande Ikaros 
och om den traktorkörande bonden läser vi: 

 
Vem Ikaros är vet han inte 
ändå ser han sig själv i kvällens spegel. 
Håller sen hårt i ratten 
vet 
att ännu har inte tiden stannat. (76) 

 
Jag uppfattar att den kända sentensen som säger att maten kommer först, sedan 
moralen, ställs i delvis annorlunda ljus i Sjögrens dikt. Arbetet med försörjning-
en är basalt, men också inför något så uppenbart behöver människan ventilera 
frågan som rör vad ett sådant engagemang leder till.645 Att äga brödet på bordet 
är en god sak; av vikt är också att veta varför det skall ätas. 

––––––––– 
644 Anders Palm, s. 210. 
645 Bertold Brecht förvränger sentensen ”Erst kommt das Essen, dann kommt die Moral”, först kom-

mer maten, sedan moralen, i Tolvskillingsoperan genom att byta ut verbet ”essen” till verbet ”fres-
sen”. Båda orden betyder ”att äta”, men medan det första relaterar till människan, kopplas det andra 
uttrycket till djuren. En traditionell tolkning av Brechts text säger att författaren vill visa på dub-
belmoralen i samhället. Perspektivförskjutningarna innebär inte, anser jag, att tolkningen begränsas 
till en marxistisk läsart. I en ekologiskt färgad kontext vidgas perspektivet, vilket i fallet med bon-
den som plöjer, på ett plan jämställer människan med djuren. Odlandet av grödorna är nog så vik-
tigt som att odla ett slags – i sämsta fall – dubbelmoral.  
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Den ontologiska tolkningen 
 
 
1. 
 
”Om nu bilden skulle handla om människans litenhet och naturens storhet, varför 
har då bonden fått en så framträdande plats i bilden och varför ser man överallt 
spår av människans skaparkraft och uppfinningsförmåga, stad, plog och båtar?” 
frågar Sten Dunér och avfärdar den ontologiska tolkningen av Bruegels motiv 
som alltför onyanserad.646 Men en sådan tudelning i synen på människans onto-
logiska status passar Sjögrens diktning väl. Författaren söker efter varandets 
varande bortom de platser dit ljuset vanligtvis riktas. Martin Heideggers uppfatt-
ning om ontologins viktigaste uppgift tycks även vara poetens. Heidegger söker 
redogöra för den så kallade ontologiska skillnaden, det vill säga skillnaden mel-
lan (och ”förhållandet” mellan) varat och det varande, då varat ”ger sig” (visar 
sig) på ett annat sätt än det varande.647 I dikten ”Pieter Brueghel” skriver Sjö-
gren:  

 
Jag tror inte livet är som det ser ut 

 det är annorlunda648 
 
Poetens tema genom hela författarskapet är kontroversen mellan det mänskliga 
sättet att se och naturens sätt att fungera, skriver Michel Ekman i en recension av 
Sjögrens Dikter 1982–2004. Ett urval, och fortsätter:  
 

Å ena sidan den blinda livsmaskinens framfart, oberörd  
av plågorna den alstrar. Å andra sidan människans förmåga  
till inlevelse med det som lider och hennes behov att  
finna tröstande, helst etiska och förnuftsmässiga, förklaringar  
till alla de oförklarliga skeenden som pågår, inom och utom hen-
ne.649 

 
Det är i vad som tycks vara som ett annorlunda varandet manifesteras, skriver 
Sjögren i dikten. Ekman definierar människans ontologiska status såsom den blir 
tydlig i Sjögrens poesi: ”Klyftan mellan å ena sidan biologin och å andra sidan 
driften att höja sig över den enkla biologismen går rakt igenom henne och defini-
erar hennes mänsklighet.”650 

––––––––– 
646 Sten Dunér, s. 24. 
647 Martin Heidegger redogör inte helt lättfångat om varats varande i två band, Varat och tiden, över-

sättning Richard Matz (Göteborg: Doxa, 2004) där följande upplysning likt en skärva reflekterar fi-
losofens avancerade tänkande beträffande skilda ontologiska nivåer och deras status: ”Vi använder 
alltså /verbet/ vara i en så vid bemärkelse att dess mening inbegriper en ’oändlig’ skillnad”, del 1, s. 
126. 

648 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 11. 
649 Michel Ekman, ”Blicken fäst mot det outhärdliga”, Aftonbladet 12.11 2004. 
650 Ibid. 
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2. 
 

Sjögren redogör för sina intryck av konsthistorikern Arnold Hausers utläggning 
av den så kallade manierismen.651 Manierism blir i konstvetarens definition helt 
skilt från ”manierad” när begreppet tillämpas på en konstnär som Bruegel:  

 
Manierismen börjar med att upplösa rummets renässansstruktur 
och sönderdela den scen som skall framställas i separata rumsde-
lar [---] man låter olika rumsvärlden, olika skalor, olika rörelse-
möjligheter gälla i konstverkets olika partier: i den ena delen 
principen om sparsamhet, i den andra principen om slöseri med 
utrymmet652  

 
Hauser utvecklar tanken att manierismen i denna bemärkelse är den första mo-
derna stilriktningen, den första som är förbunden med ett kulturproblem och för 
vilken förhållandet mellan tradition och förnyelse framstår som en uppgift som 
man löser med förståndsmedel. 
    Sjögren kommenterar konstnärens landskap med människor, natur och städer i 
linje med Hausers analys med utgångspunkt från dikten ”Pieter Brueghel”. Han 
skriver:  

 
Bruegel som realist, men han tvekar inte att förrycka proportio-
nerna om han därmed förstärker det konstnärliga bildrummet 
och samtidigt förhöjer känslan av en annorlunda verklighet. Han 
tycks se på världen med en blick som nästan kan kallas naiv, 
men som samtidigt i hög grad är spekulativt intellektuell. Det är 
som om han tycker sig ha sett genom det mesta, men ändå fort-
sätter förvåningen att helt vara kvar.653  

 
Av den anledningen att människan och hennes skapelser, civilisationer om man 
så önskar, under en kort tid framstår som märkvärdiga, till och med mäktiga, för-
stärker hennes inför tillvaron i stort underordnade ställning.654 Men inte endast 
människan är underordnad naturen. Också naturen själv ingår i det vara som inte 
låter sig tecknas i formler:  

 
De träd som står vid hans väg  
lutar sig över vattnet  

––––––––– 
651Lennart Sjögren, ”Möte med Nefertite”, Vår Lösen årg. 67 (1976:7). 
652 Arnold Hauser, Konstarternas sociala historia I, översättning Ulrika Wallenström (Stockholm: 

Pan/Norstedts, 1972), s. 146. Jfr. E. H. Gombrich som med Bruegels tavla Bondbröllop (omkr. 
1565) klargör hur konstnären bidrar till att konsten kom ut ur den återvändsgränd som måleriet (ef-
terbildande av manér) hamnat i: ”Det långa bordet leder blicken mot bakgrunden och rörelsen hos 
människomassan vid ingången till ladan för oss åter framåt till de båda männen med maten; men 
mannen som räcker fram tallrikarna får oss också att se på bildens lilla centralfigur, den leende bru-
den”, Konstens historia, översättning Sven Lövgren och Jan Teghammer (Stockholm: Bonniers, 
1978), s. 295ff. 

653 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 183. 
654 Se Bruegels målning av Babels torn (1563), Hagen, s. 20f. Se Lennart Sjögrens prosabok Tornet. 
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och när de rör sig i den ceremoniella bugning  
som vinden åstadkommer  
är det till ett avsked.  

 
Vet de själva? vet vinden? 

 vet ingen? 
 Eller vet de alla 
 fastän det är som vore de ovetande? 
 Och vet också nyckelpigorna när de nu 
 lyfter från stänkskärmen? (39) 
 
Sjögren använder ofta den retoriska frågan. I själva figuren ligger svaret, eller 
mer exakt en inbjudan att reflektera över möjliga svar. Han skriver: ”Så ser det ut 
/ det ser så ut som livet alltid ser så ut. / Men bundna är de också / som om en 
annan vilja styrde dem / - det ser så ut./ Tolkningarna är olika”.655 
    Bruegels motiv kan upplevas som något vackert, ett uttryck för långt driven 
estetik. Också Sjögrens dikt åkallar skönheten i ett inpass: ”Tiden står inte stilla / 
i dess ansikte syns en stor skönhet” (24) Men om och när bilden begränsas till 
skönhetsupplevelse förloras en dimension. Arnold Hauser placerar en brasklapp 
bakom ramen:  

 
Man förstår inte manierismen, om man inte begriper, att dess 
imitation av de klassiska förebilderna är en flykt från det hotan-
de kaos och att dess formers subjektiva tillspetsning är ett ut-
tryck för fruktan att formen skulle kunna slå slint, konfronterad 
med livet, och konsten mattas till själlös skönhet.656 

 
3. 
 
Om varats varande, vad det är och hur det gestaltas kan dikten inte ge besked. 
Det mesta, för att inte säga allt, sker i det fördolda. Sjögren skriver:  
 

Samtal som hörs nerifrån jorden  
när plogskivorna vänds (11) 

 
Dikten fortsätter:  

 
Halmdösar bildar hyddor  
där vintrarna håller sina hemliga möten,  
lukten av utkörd urin är stark här (60) 

 
I detta outgrundliga, varats vara, kan människan markera sin närvaro genom ett 
årder i marken, men också genom urin. Av sammanhanget framgår att det är 
gödsling det rör sig om, men tanken på att människan för en kortare tid markerar 
revir genom att urinera utesluts inte.  

––––––––– 
655 Lennart Sjögren, ”Pieter Brueghel”, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 10. 
656 Arnold Hauser, s. 144. 
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Diktens ontologiska status är långt ifrån vag. Genom att markera människans 
självpåtagna mandat att agera Skapelsens krona förstärks det tillfälliga i hennes 
essens. Existensen föregår visserligen essensen, men till syvende och sist reduce-
ras samma essens efter en tid åter till renskalad existens. Här är inte essens att 
uppfatta såsom en inneboende potential hos individen; en möjlighet att växa som 
person och förverkligas efter ett slags inre modell eller form (för att tala med 
Aristoteles) utan är att förstå i de valmöjligheter existentialismen inspirerar män-
niskan till. Men om detta vara vet varken Ikaros, plöjaren eller filosofen att be-
rätta med säkerhet. Inte heller poeten når längre men visar på en gräns som män-
niskor har att närma sig med stor vaksamhet. Sjögren är medveten om att grän-
sen mellan den lilla världen som är individens och tiden, den yttre tillvaro i vilket 
han eller hon ingår i, inte kan överbryggas. Men med hjälp av orden tänjer han 
på denna gräns.  Sjögren skissar på en möjlig framtida förklaring:  

 
Men vatten skall komma 
moln skall komma  
gränsen mellan det som är skog  
och det som är hav skall brista  (71)657 

 
* 

 
I samlingen Ormens tid ingår dikten ”Gränsen”: 
 
 Några måste leva vid den gränsen 
 födda som de är på en färja 
 som just avgått. 

Någon riktig hemvist har de inte 
 de måste bevaka gränsens hemvist. 
 
 De bär dubbla budskap 
 deras tvetalan stärker ingen 
 gudarna får uppkastningar 
 när de hör deras namn 
 och fienderna går i krokar runt dem. 

 
Blott Ingen som kommer till deras grav 

 om natten 
 samtalar med dem 
 där de grävts ner utanför muren. 
 
 Men fråntagna det sista 
 bär de ändå gränsens krona 
 på sina slätrakade huvuden.658 

––––––––– 
657 T. S. Eliots ord i ”What The Thunder Said” tycks genljuda i strofen:”And no rock / If there were 

rock / And also water / And water / A spring / A pool among the rock / If there were the sound of 
water only [---] But there is no water”, The Waste Land (London: Faber och Faber, 1975), v. 347ff; 
358. 
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Färjkarlens tillvaro innebär att han själv ingå i det stora spelet. I diktsviten ”Kal-
ven” skriver Sjögren: ”Du lärde mig något om gränsen som inte syns. / De som 
inte ryser inför den / är inte längre människor.”659 Retoriken är bedräglig. Förfat-
taren blir svaret skyldig, men det är avsikten. Kronan som människan tagit på sitt 
huvud visar sig inte vara värd särskilt mycket vid dagen för plöjarens kväll: 
”Men fråntagen det sista / bär de ändå gränsens krona / på sina slätrakade huvu-
den.”660 Som i en inre bild föreställande utkorelsens invigda majestäter reducera-
de till slätrakade fångar kan denna skapelsens krona – det yttre tecknet på männi-
skans värdighet – ses förvandlad till en fotboja kring Ikaros och dennes i havet 
uppstickande ben. Av himmelsfärden blev ett bensprattel. ”Splash”, för att tala 
med W. H. Auden i hans berömda ekfras med Bruegels motiv som förlaga, ”Mu-
sée des Beaux Arts”.661  
    Även Johannes Edfelt har inspirerats av ett Bruegelmotiv, nämligen illustra-
tionen ”Om en blind leder en blind” ur serien Tolv flamländska ordspråk.662 Ed-
felts dikt avslutas:  
 

Vad Brueghel såg var mänskans lott, var du  
och jag, då under skiffergråa skyn  
vi paniskt, aningslöst drivs framåt nu  
och varje tid, berövade vår syn.663  

 
Hur inverkar en ontologisk tolkning på en teologisk läsart vid analysen av Sjö-
grens dikt? Vad är det människan ser under olika tidsåldrar då enligt Bruegel och 
Edfelt yttre omständigheter berövar henne synen? Att svaret vad bekommer Sjö-
grens poesi framstår som en övning i att fästa blicken mot det smärtsamma i livet 
behöver inte överraska, lika litet som det är individens visshet om det oundvikli-
ga som utgör villkoren för att kunna upprätthålla en trovärdig identitet.    

                                                                                                                                   
658 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 11. 
659 Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 17. 
660 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 11. 
661 W. H. Auden, Collected Shorter Poems 1927–1957 (London: Faber, 1966), s. 124. 
662 Rose-Marie och Rainer Hagen, s. 35f. 
663 Johannes Edfelt, Dagar och nätter (Stockholm: Bonniers, 1983), s. 9.  Se Rose-Marie och Rainer 

Hagen, s. 34. 
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Den teologiska tolkningen 
 
 
1. 
 
Under 1500-talet hotades den gamla världsbilden och som en följd av detta kyr-
kans hegemoni.664 Den katolska kyrkans representanter menade att det som hän-
de i samhället var ett utslag av mänsklig hybris och manade därför människorna 
att sluta utforska vad hon strängt taget inte behöver ägna uppmärksamhet. Tron 
hotas, något som måste hindras.665 
    Kyrkan vill slå vakt om ett tryggt och enkelt liv och varnar av den anledningen 
för de moderna och sekulariserade tendenserna. Det moderna samhället har ut-
vecklats under sekler sedan renässansens människor beträdde upplysningens väg 
när Lennart Sjögren skriver dikten där bonden håller hårt i ratten, ”vet / att ännu 
har inte tiden stannat”. (76) 
 
2. 
 
Som regel närvarar änglar i samband med att något extraordinärt inträffar i Bi-
beln. Också i Sjögrens ödesmättade dikt uppträder dessa sändebud: ”Änglarna 
som förvånas över att det jordiska / kommit dem så nära / brister ut i ett av sina 
sällsamma skratt.” (16) Utgör versen en kapris eller en lek med Ikaros vingar? Är 
det i så fall änglavingar eller örnvingar? Lånta fjädrar? Eller roar sig författaren 
med att dekorera den relativt omfattande textväven med barndomens bokmärk-
sänglar eller siluetten av dödsängels skuggade vingar? Kanske finns det skäl att 
inte avfärda inskottet som en bagatell? 
    Bruegels tavla Landskap med Ikaros fall är den enda bland hans tavlor på Mu-
sée des Beaux Arts i Bryssel som hämtar inspiration från antiken och inte ut-
tryckligt tar bibliska motiv som utgångspunkt. De övriga, Skattskrivningen i Bet-
lehem, De tre vise männen och Herodes barnamord skildrar kända bibliska hän-
delser. I till exempel konstnärens tolkning av Skattskrivningen i Betlehem ger 
Bruegel en anakronistisk version av stoffet. Bibelns berättelse om skattskriv-
ningen förläggs till en flamländsk 1500-talsstad i decembersnö. Tavlan visar ett 

––––––––– 
664 Sverker Sörlin skriver om tidens kultur- och idéhistoria i Mörkret i människan. Europas idéhisto-

ria 1492– 1918, del I ” (Stockholm: Natur och Kultur, 2004): ”Världsbilden var också en moralisk 
ordning. Världen hade ett upp och ett ned, en god del och en ond. Och mitt i skapelsen, med fötter-
na på jorden och med kroppen och huvudet riktade uppåt, mot Gud, stod människan, spänd mellan 
det höga och det låga. [---] Detta sätt att tänka om ande och materia och hierarkin dem emellan här-
stammade från Platon”, s. 57. Drygt hundra sidor längre fram skriver Sörlin: ”Nationernas intressen 
stod i direkt strid med kyrkans, till exempel vad gällde skatterna. Där förut kyrkan tagit upp skatt 
knöts nu beskattningsrätten till det nationella territoriet och förbehölls staten eller de lokala myn-
digheterna”, s. 187. I samma verk, del 2, sammanfattas den nya världsbilden som växer fram under 
renässansen i Europa: ”Genom renässansens stora resor upptäckte Europa världen. Men Europa 
upptäckte också sig självt. Vi har blivit vana vid att se upptäckandets historia som en centrifugal 
process, från Europa ut mot periferin. Men den kan lika gärna skrivas från andra sidan […] Resorna 
gick utåt, mot den kända världens gränser. Men frågorna som uppstod riktades inåt, mot Europa 
självt: Vad var Europa? Vilken var dess roll i världen?”, s. 39.

665 Gregor Paulsson, Konstens världshistoria, del III (Stockholm: Natur och Kultur, 1963), s. 236.  
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myller av människor som samlats för att skattskriva sig. Personerna som inte har 
ett ärende till skattekontoret är alla upptagna med sitt. I målningens centrum syns 
Maria ridande på en åsna. Frälsarens födelse är inte begränsad till rummet eller i 
tiden. Historien som berättas av evangelisten Lukas äger universell giltighet, så 
lyder den kristna kyrkans budskap.666 Med en sådan inställning är anakronismen 
skenbart paradoxal. Den mirakulösa födelsen placeras i en miljö som visserligen 
går att geografiskt bestämma, också tidsbestämma, men rummet är illusoriskt. 
    När Sjögren i dikten om bonden som plöjer placerar händelserna i centrum av 
en dubbelexponering av Bruegels motiv och ett samtida nordöländskt landskap, 
kunde han som konstnären använda anakronismen och inflika en känd biblisk 
händelse. Så sker inte. Likafullt realiseras något av största vikt för poeten, näm-
ligen budskapet om dödens närvaro i allt och alla. Den mirakulösa födelsen som 
gestaltas i Bruegels motiv – dödens makt bryts när krubbans bräder byts ut till 
korsets virke på Golgata – möter inte i Sjögrens dikt. En diametralt motsatt före-
ställningsvärld exponeras.  
    Innebär det med automatik att Sjögrens dikt i avsaknad av explicita symboler 
och scener ur frälsningshistorien håller den fri från teologiska referenser?  
    När änglar uppenbaras i frälsningshistorien och delar golvet med människorna 
är det som budbärare av något extraordinärt: ett mirakel. Vad deras ”sällsamma 
skratt” betyder är värt att begrunda. 
 
3. 
 
Vilka textkällor finns i sammanhanget att söka i en intertextuell studie? Nya tes-
tamentet lever sitt liv, om inte på ytan så i ett kulturellt grundvatten som är en del 
av generationers kyrkliga referensramar, inte enkom på den öländska landsbyg-
den, men också där. Låt oss stanna till inför en strof i vilken plöjarens händer vi-
sas fram: 
 

Hans händer är som händer mest 
 dels av läder 
 dels av sårnader och minnen. 
 Hans tankar är som tankar mest 
 på växandet tänker han 
 och på det uteblivna regnet 
 med döden har han sällskap sent i natten. (67) 
 
Varför skrattar änglarna? (16) löd frågan, vilken kan kompletteras med ytterliga-
re andra. Varför är skrattet sällsamt? Varför förvånas de över att det jordiska 
kommit dem så nära denna plöjarens kväll? Är det för att dessa himmelska väsen 
ser mannens såriga händer? Beror häpnaden på att bonden har döden som enda 
sällskap? Så placeras en biblisk händelse i diktens centrum i Sjögrens dikt. Men 
det är inte Jesu födelse utan korsfästelsen som föresvävar. Drygt tusen år kyrklig 
förkunnelse har inte gått omärkt förbi generationer av generationer i norra Euro-
pa. De bilder som till exempel predikningar målar upp kan skapa föreställningen 
att människorna den gången när evangeliernas händelser utspelades kände till 
––––––––– 
666 Luk. 2. 
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vad sentida människor vet. Men så förhåller det sig inte. Jesu död på korset be-
vittnades knappast av några fler än en vaktstyrka bestående av ointresserade ro-
merska soldater, och kvinnorna vid graven bestod av en mindre skara sörjande. 
Jesu död kan möjligen uppfattas som något allmänt känt, men så förhåller det sig 
inte. Människorna i evangeliernas skildringar av dramat vänder sig bort. På lik-
nande sätt vänder plöjaren på Bruegels tavla och bonden i Sjögrens dikt Ikaros 
ryggen. De yttre och de inre likheterna mellan Jesu död och Ikaros undergång 
stannar vid detta mellanspel. Däremot kan skeenden, men även enskildheter så-
som änglar, såriga händer och stenen, i den enskildes medvetande konnotera 
minnen från Stilla veckan, likaså påskdagsmorgonen. När plöjaren själv framstår 
som ett objekt – alltså inte en publik reducerad till en person som vänder sig bort 
från dramatiken när Ikaros faller – är det inte sökt att i honom se en person som 
mot slutet av livet befinner sig i en Getsemaneliknande avskildhet där samtal om 
det oundvikliga förs (Luk. 22: 39ff). Explicita referenser till evangeliernas pas-
sionshistoria förekommer inte i dikten, än mindre bibelcitat, men i en vildvuxen 
tankeflora av associationer hos den enskilde läsaren utesluts det inte att privata 
föreställningar blandas med en, låt mig kalla den, officiell förkunnelse. Sådana 
bilder må sökas från barndomen, från berättelser och tavlor med fromma motiv. 
Jag vill påstå att en stadfäst exeges, om en sådan är tänkbar, många gånger får ge 
vika för privata referenser när livet ställs inför vad som dikten kallar ”Dagen före 
plöjarens kväll”.  
    Den teologi som möjligen finns att bearbeta i Sjögrens verk frågar inte efter 
dogmer eller god ton. Rudolf Bultmann uttrycker sin uppfattning om Jesus, vem 
han är, vidare dennes egen uppfattning om sig själv och vad som kom att bli den 
tidiga kyrkans uppfattning i följande ordalag:  

 
Since alleged re-interpretation and spiritualization of the Messi-
ahconcept to mean anything but the king of the time of salvation 
has now been ruled out, there remains only the frequently chosen 
escape of saying that Jesus was conscious of being the one des-
tined to be the future Messiah, that his idea of the Messiah was 
“futuristic.” Nothing could be cited in favour of this idea except 
those words of Jesus in which he speaks of the coming Son of 
Man (Mk 8:38 or Lk. 12:8f. par.; Mt. 24:27, 37, 44 par.; Lk. 
11:30). But it must be admitted that in them he speaks of the Son 
of Man in the third person without identifying himself with him. 
There is no question but that the evangelists – and likewise the 
Church which had handed down these sayings – make this iden-
tification; but can that be asserted of  
Jesus himself?667 

––––––––– 
667 Rudolf Bultmann, Theology of the New Testament. Volume one (London: SCM Press Ltd, 1974), 

s. 28f. Bultmann förebådar det hermeneutiska program, som under slagordet ”Entmythologisie-
rung” (”avmytologisering”) efter andra världskriget kommit att bestämma den kontinentala och 
amerikanska debatten om bibelns tolkning i dag. Per Erik Perssons, Att tolka Gud i dag. Debattlin-
jer i aktuell teologi, s. 71. Själva utgångspunkten utgörs av att han konstaterar den distans, som fö-
religger mellan de nytestamentliga texterna och vår tid. ”Vår världsbild är oåterkalleligen bestämd 
av den empiriska vetenskapen och tekniken medan Nya testamentets världsbild är ’mytisk’”, s. 72. 
Uppgiften kan inte vara att skära bort mytologierna, ty då skulle man därmed också eliminera det 
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Enligt Bultmann finns det inte någon speciell ”teologisk” hermeneutik.668 Med 
de uppfattningar som redovisats – evangeliernas tid skiljer sig inte nämnvärt från 
vår egen när det gäller människors närvaro (det läses: frånvaro) och engagemang 
när avgörande händelser utspelas – ger utrymme att tolka myterna existentiellt. 
Med termen existentiell tolkning, en subgenre inom den teologiska tolkningens 
domäner avses att en bild, en myt eller en text blir betydelsefull för någon i 
samma ögonblick som tolkningen levandegörs och individen påverkas. Väntan 
på döden samt det faktum att också en mytisk gestalt som Ikaros kan tänkas stör-
ta ner i havet utanför plogfårorna, initierar en förtätad livskänsla. Hur långt den 
känslan bär kan ingen svara på.  
 
4. 
 
Flera aspekter av dikten med utgångspunkt från Bibeln är intressanta att lyfta 
fram, till exempel verserna som berättar om att nyckelpigorna förebådar regnet:  
 

nyckelpigorna samlas på stänkskärmen  
ett väderomslag kan vara på väg  
sådant syns också på solens färg  
när natten närmar sig. (22)  

 
Ett eko från evangelierna lägger sig i strofen: ”Hycklare, jordens och himlens ut-
seende kan ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det?” (Luk 12: 
54f) Raden om nyckelpigorna och väderomslaget föregås av kontrasten mellan 
gamla tiders seder och nutida tekniska landvinningar: ”Hovslagaren har i den här 
trakten utbytts / mot traktorentreprenörer.” (18). Det kan så vara att traktorer och 
reparatörer av fordonet är behövliga och tjänar sina syften, men gamla inlärda 
tecken om viktiga förändringar i väderleken spelar fortfarande en viktig roll i ett 
tekniskt avancerat samhälle. Anna Rydstedt berör ämnet i en dikt, ”Den sista 
kommunikationen”,669 vilken binder samman inte endast Öland från söder till 
norr, utan människor på olika platser och i skilda tider. Rydstedt skriver:  

 
Ni ler åt oss,  
som talar om vädret, något så obetydligt.  
Men vädret är något realistiskt i varje fall.  
[---]  

                                                                                                                                   
som utgör Nya testamentets budskap, dess ”kerygma”. ”Uppgiften blir inte att avlägsna de mytolo-
giska utsagorna, utan att tolka dem”, s. 74.  

668 Ibid., s. 76. 
669 Anna Rydstedt växte upp och tillbringade delar av sitt vuxna liv i Ventlinge på södra Öland. Len-

nart Sjögren är förtrogen med Anna Rydstedts författarskap, vilket bl.a. framkommer i ett samtal de 
båda emellan publicerat i Vår Lösen årg. 63 (1972: 8). Anna Rydstedt, ”Den sista kommunikatio-
nen”, Jag var ett barn, s. 17. 
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Det är väsentligt att veta,  
om man skall skydda sina ögon eller inte.  

 
Orden vittnar om en kunskap som har att skaffa med insikt, till och med visdom, 
inför livet som inte självklart tekniska landvinningar förmår registrera. I så måtto 
förmedlar dikten nyttan av så kallad tyst kunskap. I olika sammanhang och skif-
tande verksamhetsfält låter en kunskap sig förmedlas som inte klart kan skrivas 
ut i någon instruktion. Sjögrens och Rydstedts båda dikter representerar nödvän-
digheten av intuition baserad på näst intill osynliga markörer i landskapet, men 
som rätt uppfattade får spela en avgörande roll i kritiska ögonblick då själva 
överlevnaden står på spel. 
 

* 
 
De kyrkohistoriska och kyrkopolitiska anslag som den teologiska tolkningen av 
Bruegels gestaltning av myten ger anledning att ljussätta faller bort vid interpre-
tationen av Sjögrens dikt. Däremot kan en tolkning som klarlägger mystiken i 
dikten vinna genklang. En bävan liknande den som kommer till uttryck hos per-
sonerna i händelsernas centrum i evangelierna när avgörande händelser utspelas 
griper plöjaren. Dikten avslutas: ”Och på den oro tänker han / som så nu gripit 
honom.” (81) 
    Min tolkning visar att Sjögrens underliggande bibelreferenser inte begränsas 
till Gamla testamentets skildringar, vilket anförts tidigare; också evangelierna 
bidrar med dramatiska skeenden som refereras i lyriken. När dessa avgörande 
händelser i frälsningshistorien parafraseras betonas inte löftet om en ljus framtid 
såsom kyrkans retorik framställer budskapet. Sjögren visar inget intresse av att 
förenkla. Tvärtom är det våndan i samband med att glädjebudskapet förkunnas 
som bildar fond mot individens utsatthet i dikten. Slutversen i Stagnelii dikt 
”Vän! I förödelsens stund” – ”Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud” – 
sufflerar Sjögrens dikt.670 Dygnsförskjutningen spelar en underordnad roll. Det 
är den oundvikliga våndan som föregår rädslan inför vart uppbrottet skall bära 
som tecknas. 

––––––––– 
670 Stagnelius samlade skrifter, II, s. 35. 
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Den folkloristiska tolkningen 
 
 
1. 
 
Lennart Sjögrens biografi berättar om författarens bakgrund som bonde.671 Under 
många år var det vanligt till exempel att presentera poeten som fårfarmare på 
norra Öland.672 Och det är sant att han ägde får, lika sant som att Bruegels herde 
vallar sin hjord längs havet så är strandbrinken på målningen en dubbelexpone-
ring av den öländska klinten längs Kalmarsund. Tungsinne vilar över Bruegels 
motiv. En liknande stämning råder i Sjögrens dikt. Rent fysiskt visas slitet med 
jorden och djuren fram. Händerna är av läder (62), såren berättar om minnen. 
Plöjaren samtalar med ”den stora stenen som står på slätten” (42), och även om 
de båda sett varandra länge är det som var det första gången de två möts denna 
kväll. Solen går ner i havet om aftonen på Bruegels tavla, och i Sjögrens dikt 
skall ”en kväll som just håller på att gå bort / veckla hop sina kläder”. (54) Bon-
den är inte iklädd folkdräkt och är inte heller på väg till något gille eller dans. 
”På stenen tänker han / denna sten som står ensam mitt på slätten / och som han 
nu har sett.” (79) Plöjarens sista kväll präglas av oro.  
    Det småländska landskapet är känt för sina steniga gärden. Men steniga tegar 
finns också på Öland. Om den från skyarna nedfallande solfararen bryr sig inte 
odalmannen.  
 

Ikaros kunde nu också  
falla från himlen.  
Så nära är plöjaren  
den kväll då allt slås samman  
och summan räknas ut. (28) 

 
En kväll skall de grå stenarna bonden under ett långt liv plöjt upp och mäktat 
plocka bort ur åkern dela rum med honom i jorden.  

 
Varför ser du på mig så ikväll  
säger plöjaren  
till den stora stenen (42) 

––––––––– 
671 Lennart Sjögrens antologi Men också denna skog ger rika inblickar i landsbygdsbons vardag, i 

dikter och kommentarer.  Kontrasten mellan det rustika och storstaden kommer till uttryck redan i 
inledningsdiktens anslag (Hötorgshallen): ”Jag är landsortspoet / och besöker idag Stockholm. / Nu 
står jag vid stadens köttgryta på Hötorget”. Den som är förtrogen med Bruegels motiv där det dukas 
upp till fest i bondbyn ser poeten som en av figurerna på tavlan framför de nyss slaktade djuren; 
köttet. Han skriver längre fram i samma dikt: ”Röda oxlåren, saften rinner / röda halvmånar som 
stora vattenmeloner / röda korgar, röda byttor. / Gick där nyss och betade, gott saftigt gräs / julihet-
tan, kom bonden, kliade mellan hornen / nöp längs ryggen”, Dikter Ur Landet, s. 9. 

672 Se Lennart Sjögrens roman Fårmannen. 
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2. 
 
Werner Aspenströms dikt ”Ikaros och gossen Gråsten” lyder i sin helhet: 
 

Efter att ha läst 73 (förträffliga) dikter om Ikaros 
önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusin, 
gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen. 
Jag talar också på en grästuvas vägnar 
som åtnjuter skugga och vindskydd. 

 
Efter att ha läst 73 dikter om flykt och om vingar 
önskar jag frambära min hyllning till fotsulan, 
den nedåtvända själen, konsten att stanna 
och att äga tyngd – såsom gossen Gråsten 
eller hans syster, hemmadottern fröken Granbuske, 
som glanslöst men evigt grönskar.673 

 
”Plötsligt får vi syn på något som vi dagligen och kanske i åratals haft i blickfäl-
tet, inom sinnesräckhåll, utan att ändå se det, d.v.s med känslan och tanken för-
nimma, i det här fallet alltså en mycket ordinär gråsten”, skriver Werner Aspen-
ström i en kommentar till dikten ”Ikaros och gossen Gråsten”.674 En sorts inle-
velse eller identifikation uppstår: ”Vi införlivar tinget eller det införlivar oss, un-
gefär som när en skådespelare sjunker in i en roll, blir en annan, något annat.”675 
Aspenströms uppfattning säger att en diskrepans föreligger mellan betraktaren 
och stenen. Likaså går en gräns mellan Sjögrens bonde och den stora stenen.676 
Varför är en sammansmältning omöjlig? Aspenström svarar: 
 

Vad var det för märkvärdigt med gråstenen? Ingenting annat  
än det där med tyngdens suveräna tillstånd. Den fladdrade  
inte omkring som en fjäril, den prunkade inte som en blomma, 
den skrattade inte, den fällde inga tårar. Där låg den kavstilla, 
oneurotisk och var sig själv, totalt ointresserad av sig själv. Så 
avundsvärt.677 

 
Av hans egen kommentar bekräftas också, skriver Nina Burton i sin avhandling 
om poeten, att självuppgörelse kan ligga till grund för dikten.678 ”I den mån den 

––––––––– 
673 Werner Aspenström, Dikter under träden (Stockholm: Bonniers, 1956), s. 19. 
674 Werner Aspenström, ”Stenen och människan”, Reflexer (Stockholm: Bonniers, 2000), s. 77. 
675 Ibid. Se Björn Håkanssons analys av dikten, ”Det går bra utan extas”, Försök med poesi!  (Stock-

holm: Natur och Kultur, 1995), s. 112f.  
676 ”art exist to help us recover the sensation of life; it exists to make us feel things, to make the stone 

stony”, citerar Robert Scholes Viktor Shklovsky. Semiotics and Interpretation, s. 48. Aspenströms 
och Sjögrens teckningar av gråstenarna på marken är just så stening som stenen i sig själv är. Men i 
dess extrema uppenbarelse av att vara stenig sten transcenderar dikten. Den samtalar med författa-
ren; en dialog där läsaren blir delaktig.  

677 Werner Aspenström, Reflexer, s. 77. 
678 Nina Burton, Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström, 

diss. (Stockholm: Bonniers, 1984), s. 115. 
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(dikten) är polemisk är den främst en träta med någon-något i mig själv och som 
finns hos de flesta, gissar jag. Det är ändå bra länge sedan vi upplevde oss som 
harmoniska kroppar kring en helgjuten kärna”, skriver Aspenström i förordet till 
antologin Dikterna om Ikaros.679 
    Hos Aspenström får stenen sista ordet, vilket kan tyckas vara fallet även i Sjö-
grens dikt. Samtalet är avslutat. Men Sjögren vet att samtalet inte avstannar. Den 
tunga stenen, precis som allt annat i världen, bärs upp av en fjäril i en av Aspen-
ströms dikter, ”Fjärilen”: den ömsom ynkansvärda, ömsom prålande fjärilen. 
Aspenström tilldelar den en dignitet som gör att stenen åter kan bejaka lovsång-
en. Den blott några dagar fladdrande insikten ger näring åt människans dröm om 
att en gång kunna flyga. I dikten läser vi:  
 

Fladdrighetens stil är illa ansedd 
–  men fjärilen använder den. 

 
Stockholm är en regelbunden stad, 
byggd av tegel och järnbalkar. 

 
Du går på gatan. Den börjar gunga. 
Du träffas av underliga vindkast. 

 
Du undrar: vem bär på sin rygg 
dessa stenhögar, kulturlager, vår jord? 

 
En fjäril, som i sin illa ansedda stil 
irrar omkring i rymden?680 

 
Går det att i den fjärilen se gossen Gråsten återuppstånden som Ikaros i Sjögrens 
dikt; hur också en kortlivad varelse på jorden och den med stenarna i åkern hårt 
arbetande bonden behöver visionen om att en gång komma fri ut ur labyrintens 
gissel? Trots starkt uttalade önskningar om att stenen skall få sista ordet, särskilt 
hos Aspenström, men även implicit hos Sjögren, bryter Ikaros puppans hölje 
gång efter annan i människors drömmar och prövar vingarna. Stenen och Ikaros 
utesluter inte varandra utan står för två aspekter av människolivet. Men att be-
gränsa valmöjligheterna till dessa två konträrt stående alternativ stannar halvvägs 
vid en djupare läsning av Sjögrens lyrik. Den utopi som skymtar i denna är av ett 
annat slag, och mycket mer nedskruvad än den paradisiska, skriver Michel Ek-
man.681 Ikaros himmelsfärd skall inte betraktas i kristna termer i bemärkelsen att 
himlen är att jämföra med himmelriket, det vill säga en vision om ett utomjor-
diskt Paradis. Likväl utgör flykten en symbol för att undkomma bundenheten vid 
jorden och det jordiska. Ekman preciserar tolkningen av Sjögrens poesi: ”Det är 
drömmen om att få slippa, om att bli befriad från livsprocessernas vassa klor.”682 

––––––––– 
679 Werner Aspenström i förordet till Dikterna om Ikaros, red. J. A. Persson (Stockholm: Fib: s 

lyrikklubb, 1970) s. 9. 
680 Werner Aspenström, Trappan (Stockholm: Bonniers, 1964), s. 25.  
681 Michel Ekman, ”Blicken fäst mot det outhärdliga”, SvD 12.11 2004. 
682 Ibid. 
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Sjögrens dikt ”Om” illustrerar tankegången och visar en alternativ livsväg i jäm-
förelse med de ovan anträdda: 
 

och om jag hade sländans kropp 
som saknar mun: 
inte behöver den jaga, inte behöver den äta  
redan innan nästa morgon skall den vara löst 
från sitt liv. 

 
Om jag hade den röst som finns i vinden 
och som överges i samma stund den föds.683 

 
3. 
 
En folkloristisk tolkning kräver rustika symboler. Den estetik och uppriktiga 
skönhet författaren söker sig till är av helt annat slag än det fjäderlätta och poe-
tiskt sköna. De båda, Bruegel som målare och Sjögren som poet, ingår i det folk-
loristiska spelet som medvetna och aktiva personer. När de målar upp motiven är 
dessa uttryck till lika delar ett fördömande av moralism och ett bejakande av mo-
ral. De båda står inte utanför den värld och de livsvillkor som är folklivsskild-
ringarnas. Något unikt möter hos Bruegel och Sjögren. Samtidigt som de utgör 
delar av en helhet förmår de se verkligheten som självständiga individer inom 
samma totalitet.  
    Människan har ibland liknats vid en spindel som är hänvisad till sitt eget nät 
då världen skall beskrivas. Ögat är hindrat att uppleva nya och annorlunda aspek-
ter av omgivningen. När nätet symboliskt talat trasas sönder möjliggörs också att 
vanetänkandet brister. I myten om Ikaros, som konstnären och poeten transpone-
rar, sker ett scenbyte – låt vara momentant – vilket medför att verkligheten ställs 
i nytt ljus. Gamla sanningar uppenbaras för att eventuellt revideras när Ikaros i 
sitt fall sliter upp en reva ”mot en ljus horisont” (4). 

 
** 

 
”Dagen före plöjarens kväll” publicerades år 1984. I en fortgående process där 
Bruegels motiv och Sjögrens dikt kommunicerar med varandra bjuds således nu-
tidsmänniskan in. Den treklang som W. J. T. Mitchell uppmärksammar visar sig 
vara vägvinnande i arbetet med att tolka Sjögrens dikt. Den ekfrastiska utveck-
lingen och bildtransformationens inneboende potential bygger på relationerna 
konstverk-författare samt författaren i relation till sin publik: ”The ’working 
through’ of ekphrasis and the other, then, is more like a triangular relationship 
than a binary one”.684 Mitchell understryker även det faktum att ekfrastiska dik-
ter talar till, för, eller om ett konstverk i allmänna ordalag såsom poesin talar om 
allt övrigt: ”When vases talk, they speak our language.”685 I ”Dagen före plöja-
rens kväll” ges stenen ord: ”Så länge har vi sovit, svarar stenen / vi ser varandra 

––––––––– 
683 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 15. 
684 W. J. T. Mitchell, s. 164. 
685 Ibid., s. 159. 
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för första gången” (56). Läsare må förfasa sig över att livsdagen uppfattas som 
en enda lång sömn och att ögonen först i och med denna sista kväll öppnas för att 
en kort stund registrera omgivningen. Dikten gör det inte. 
    Mats Jansson redogör för retoriken under den andra sofistiken.686 Ekfrasen be-
skrivs enligt Afthonios som ”en förevisande framställning som tydligt bringar 
det åskådliggjorda för ögonen”, på mer eller mindre identiskt vis av samtliga re-
toriker, skriver Jansson.687 Inom den klassiska retoriken kan ekfrasen utgöras av 
platser, men också människor, årstider och händelser. Först i och med Nikolaos 
tillkommer bildkonsten. Jansson uppmärksammar en (av två) aspekter, varvid 
den första, som avser det emotionella, är intressant att studera i samband med 
Sjögrens ekfras. ”Beskrivningen av bildkonstverket bör innehålla en redogörelse 
för den känslomässiga effekt detta kan tänkas ha och för orsaken till att den aktu-
ella känslan kommer till uttryck.”688 
    I Sjögrens ekfras, där den antika myten om Ikaros målad av renässanskonstnä-
ren Bruegel utgör förlaga, är det en tematisk självständighet – vanitatis – som 
framträder mer än att Horatius sentens ”Ut pictura poesis” (såsom bildkonsten, 
så även poesin) infrias. Den horatianska formeln, har jag funnit, kan med Lennart 
Sjögrens dikt som exempel både besannas och dementeras. Anders Palms kon-
klusion efter genomförd analys av W. H. Audens bildtransformation i dikten 
”Musée des Beaux Arts”, även den med Pieter Bruegels Landskap med Ikaros 
fall som förlaga, visar sig sammanfalla med slutsatserna efter min avslutade ana-
lys av Sjögrens ekfras: ”Målaren och poeten är förbundna med en negation: ut 
pictor non poeta.”689 Konstaterandet kräver ett förtydligande. 
    Fastställandet att Sjögrens dikt inte sammanfaller med Bruegels motiv efter 
modellen ”ut pictura poesis” överraskar inte. Men dikten står även självständig 
gentemot negerandet ”ut pictor non poeta”. Också i arbetet med att transformera 
den klassiska myten såsom den möter i Bruegels målning söker Sjögren alterna-
tiv, en inte ovanlig företeelse bland poeter under slutet av förra seklet. Ett exem-
pel på en sådan fri tolkning av myten möter till exempel i Alexander Fhares dikt 
”Als Ikarus fiel”. Claus Clüvers kommentar till Fhares dikt, under rubriken ”Om 
intersemiotisk överföring”, blir relevant också för analysen av Sjögrens dikt: 

 
Förutom att erbjuda oss en text i sin egen rätt, uppmuntrar  
den oss att titta på förlagan på sådana sätt som vi själva  
kanske inte kommit på. Denna uppgift rättfärdigar  
också översättarröstens starkare närvaro och [---] förvrängningar 
och utelämnanden. Då överföringen inte intar originalets  
plats, råder ingen riktig ”förlust”.690 

 
Utan att vara förlagan trogen i enskildheter skriver Sjögren i mytens anda, det 
vill säga använder berättelsens ramar men också de under historiens gång fram-
––––––––– 
686 Med andra sofistiken avses den kombination av retorik och filosofisk skolning i det antika Grek-

land som blomstrade särskilt under 100-talet e. Kr. NE, band 17 (Höganäs: Bra Böcker, 1995), s. 
43. 

687 Mats Jansson, s. 420. 
688 Ibid. 
689 Anders Palm, s. 211. 
690 Claus Clüver, s. 190. 
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vuxna associationer som Ikarosgestalten gett upphov till för att med hjälp av 
anakronismer och varjehanda inskott av företeelser i samtiden blottlägga det fak-
tum som är mytens tidlösa budskap: Ikaros störtar i vår värld, precis som han på 
målningen störtade i Bruegels. 
   Men vad som sker är inte att Ikaros störtar, några mytologiska gestalter är inte 
upptänkliga mer än som symboler för att vägleda tankarna i en jordbunden verk-
lighet. I stället är det bonden som kommer att falla till marken. Av Ikaros ”kun-
de” blir i stället människans ”den kväll då allt slås samman”: 

 
Ikaros kunde nu också  
falla från himlen. Så nära är plöjaren 
den kväll då allt slås samman 
och summan räknas ut. (28) 

 
”Dagen före plöjarens kväll” förenar oro och lugn. Dikten överräcker vilan före 
vilan som en insikt om att inget oförutsett kommer att inträffa i det oförutsedda: 
allt är en förvåning buren och genomlyst av tiden.    
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Dialogen som korrektiv. Samtalet som ett komplement till 
de fyra tolkningshypoteserna.  
 
 
1. 
 

Varför ser du på mig så ikväll 
säger plöjaren 
till den stora stenen som står på slätten 
och som han länge sett. 

 
Nu är den ett ansikte 
och den är ensam.  
De är båda ensamma. (46) 

 
Horace Engdahl upplyser om en kommentar som Jesper Svenbro gjort beträffan-
de en antik grekisk sedvänja, nämligen: ”När någon stannade till på de dödas 
åker och läste upp en minnesristning för sina följeslagare, ansågs det vara ste-
nens röst som ljöd genom besökarens mun för att återkalla minnet av den bort-
gångne. Det är gravstenen, snarare än den döde, som säger ’Stanna, vandra-
re!’”691 
    Ett sådant sätt att beskriva upplevelsen av världen som ett spel mellan ofören-
liga motsatser är taoismens grundprincip. Taoismen framhäver paradoxen som 
verklighetens natur. Lars Elleström utreder förhållandet mellan dialektik och du-
alism i sin avhandling om Karl Vennbergs lyrik.692 ”Det är visserligen sant att 
motsatserna finns där och att varje diktsamling av Vennberg utgör en helhet”, 
skriver han, ”men motsatserna slår sig inte till ro med varandra.” Elleström fin-
ner termen ”dualism” vara mer adekvat: ”Liksom i det mänskliga psyket verkar 
sida vid sida i hans författarskap oförenade och oförenliga inställningar till livets 
väsentligheter: bejakande, förnekelse, hängivelse, kallsinne, kärlek, förakt, tro, 
vilja, uppgivenhet. Vennbergs ansikte är ett teaterns Janusansikte, hans identitet 
är dubbel.”693 Via taoismens motsatta krafter yin och yang, ett svart och ett vitt 
fält, där spelet dem emellan ständigt pågår, visar det sig samtidigt att det också i 
varje fält återfinns en punkt av motsatt färg. Fritjof Capra konstaterar i sin bok 
om fysik och taoism att varje kraft redan när den nått sin höjdpunkt rymmer fröet 
till motsats.694 Elleström ser Lao-tses uttalande ”Vill du nedslå, bör du faktiskt 
upprätta” som en god bild av vad som sker i Vennbergs diktning: ”Gud upphöjs 

––––––––– 
691 Horace Engdahl, Beröringens ABC (Stockholm: Bonniers, 1994), s. 30. Se avslutningsversens ord 

i W. B. Yeats dikt ”Under Ben Bulben”. Epitafen ingraverad i stenen säger:”Cast a cold eye / On 
life, on death. / Horseman, pass by!”, W. B. Yeats, The Poems (London: J. M. Dent & Sons 
Ltd/Everymans’s Library, 1992), s. 376. I noten till verserna på s. 814 refereras till devisen ”Act 
and remain apart from action”.    

692 Lars Elleström, Vårt hjärtas vilt lysande skrift, s. 115. 
693 Ibid. 
694 Fritiof Capra, Fysikens Tao, översättning Gunnar Gällmo (Göteborg: Korpen, 1997), s. 93ff. 
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ena stunden för att snart förnekas igen, en annan gång störtas han i gruset för att 
senare återigen hyllas.”695  
    Med Sjögrens spel mellan motsatser förhåller det sig annorlunda. Den ”tredje 
ståndpunkten”, som bland annat förknippas med Vennbergs namn, förvaltas som 
idé av Sjögren men hans dröm om en syntes mellan motsatser går inte via kon-
frontationer. Elleström beskriver Vennbergs attityd:  

 
Språket är människans redskap och därför kan ord beteckna vitt 
skilda fenomen med samma anspråk på sanning. Den ideologi 
man själv omfattar uppfattas naturligtvis som god och dess anta-
gonister som onda. Om man som Vennberg ständigt går i otakt i 
ideologiernas led och överväger möjligheten att två motsatta 
ståndpunkter kan äga viss giltighet på en och samma gång, är det 
svårt att precisera ordens rätta bruk.696  
 

Till vissa delar erinrar Sjögrens hållning i detta avseende om Vennbergs korrek-
tiv, önskan att inom ramarna för tidens krav på konformitet upprätta en egen 
domän. I Sjögrens eftertraktade syntes kan något eftersträvansvärt förnimmas, 
samtidigt som syntesen i sig utgör utgångspunkten när den negeras som förut-
sättning att skapa nya föreställningar. De olika betraktelsesätten i Sjögrens poesi 
skapar utgångspunkter för tanken att söka fästen i tidens ström, något som blir 
möjligt mer i mötet än i konfrontationen. 
 
2.  
 
1923 publicerades Martin Bubers verk Ich und Du.697 Boken omnämns ofta som 
”dialogfilosofi”: dialogen mellan människan och hennes nästa utgör det funda-
mentala inslaget i den syn som utvecklas. Pehr Sällström skriver i förordet till 
Det mellanmänskliga: 

 
Bubers dialogfilosofi är inte en tankekonstruktion. Han var vis-
serligen angelägen om att underbygga sina teser med rationella 
argument, men han kom inte fram till dem på spekulativ väg. 
Logiska resonemang hade för honom väsentligen kritisk funk-
tion: de är ett medel att finna klara formuleringar och undvika 
klichéer. Innehållet hämtade han däremot från livet självt och re-
fererar ofta konkreta episoder, möten med människor, naturupp-
levelser. Dialogfilosofin är ingen teori, den är en uppfordran, en 
påminnelse om någonting som var och en av oss av egen livser-
farenhet vet.698 

 
Människor finns inte till som isolerade jag. Vi lever – vi existerar – i relation till 
andra. Relationen är ömtålig. Varje Jag-Du hotas ständigt att övergå i den andra 

––––––––– 
695Lars Elleström, s. 115. 
696 Ibid., s. 121. 
697 Martin Buber, Jag och Du. 
698 Pehr Sällström i förordet till Martin Buber Det mellanmänskliga (Ludvika: Dualis, 1990), s. 13f. 
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grundrelationen Jag-Det. I en sådan relation blir den andre ett instrument för oss. 
Buber skriver: ”Står jag inför en människa som mitt Du, säger jag grundordet 
Jag-Du till henne, då är hon inte ett ting bland andra ting och består ej av 
ting.”699  Buber beskriver hur vårt ”Jag” blir till först i förhållandet till ”Duet”: 
”Allt verkligt liv är möte”.700 
    Problemen med att tillämpa Bubers modell på litteraturen är många. Bland an-
nat invänder Anders Olsson att hans modell är närvarons dialog, det muntliga ut-
bytet mellan etiskt ansvariga och responsiva deltagare.701  Olssons invändningar 
rör emellertid texter och möten mellan människor i olika tider. När han längre 
fram i avsnittet om Bubers dialogfilosofi inbegriper ”den dialogiska mångstäm-
migheten” och att denna polyfona kör är en del av litteraturens sätt att vara, kan 
Sjögren tänkas ingå i de många forum som gör honom och hans gestalter till le-
vande och sammansatta personer, inte utpräglat många namngivna personer men 
desto mer personifierade objekt i omgivningen representerade i dikten av Ikaros, 
plöjaren och stenens ”ansikte”. På så sätt framstår dikten ”Dagen före plöjares 
kväll” som en hyllning till en bubersk tappning av Jag-Du-relationen – dialogen 
– men inte begränsad till människors möten. Sjögren vänder sig till det lilla och 
det partikulära i tillvaron, men i lika stor utsträckning det universella. 
    Bågarna över tiden och genom rummet slås i bjärta valv eller över den just 
vända plogfåran i Sjögrens dikt. Dikten om odalmannen som skall dela Ikaros 
fall ner mot marken rymmer ett kraftfält Sjögren beträder. Tidens struktur åter-
kallas, även den hierarkiska ordningen som vanligtvis förknippas med relationen 
mellan subjekt och objekt förskjuts. Dikten möjliggör genom dessa positionsför-
flyttningar att givna roller upphävs. Sjögrens dikt ”Dagen före plöjarens kväll” 
utgör ett exempel på en sådan förändring av maktpositionerna i dialogen realise-
rad genom författarjagets invokation av omgivningen. Culler beskriver fenome-
net i allmänna ordalag:”One who successfully invokes nature is one to whom na-
ture might, in its turn, speak. He makes himself poet, visionary. Thus, invocation 
is a figure of vocation.”702 
    I mötet med dikten blir vad som skulle kunna framstå som ett ”Det” ett ”Du”, 
och läsaren, ”Jag”, får ingå i dialogen som uppenbarar vad som redan kommit till 
klarhet: stenen är sten men samtidigt bonde, Ikaros och den frågande läsaren. 
Dikten öppnar för läsarens ansvar att förhålla sig medveten inför problemkom-
plexet i tillvaron som dikten riktar ljuset mot. 
 
3. 
 
Ola Persson uppmärksammar Sjögren på ett återkommande omdöme från recen-
senter när de tagit del av diktsamlingarna, nämligen dysterheten. Sjögren förtyd-
ligar med utgångspunkt från dikten ”Sopstationen” ur Köttets hus: ”Våra sopliv 
på väg mot Intet går inte att förklara i entydiga positiva eller negativa termer, de 
tycks finnas där bl.a. som en bekräftelse på att verkligheten inte bara är den som 

––––––––– 
699 Ibid., s. 14. 
700 Ibid. 
701 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Litteraturvetenskap, red. Staffan 

Bergsten (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 56f. 
702 Jonathan Culler, The Pursuit of Signs, s. 157. 
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våra sinnen registrerar.”703 Sjögren redogör för de djupgående influenserna från 
möten med Pieter Bruegels tankevärld: 
 

För övrigt tycker jag att ”optimism”, ”pessimism” är ganska en-
faldiga begrepp. Den flacka optimismen solbrynt och scoutkäck 
ger mig bara avsmak, men också inför den absoluta pessimismen 
står jag frågande. Livet som totalitet undandrar sig våra bedöm-
ningar. En fast livsåskådning fotad i rationella antaganden er-
sätts kanske i mitt fall av antydningar, myller och sådant som 
ryckvis dyker upp. Ibland kan jag tycka att jag iakttas av tusen-
tals ”ögon” från maskar, mullvadar och andra väsenden strax 
under jordytan. Och i det sammanhanget vill jag nämna […] en 
bildkonstnär som verkligen betytt mycket för mig: Pieter Brue-
gel, Bond-Bruegel kallad. Han målar sina egendomliga allegori-
er över livet, till synes rör det sig oftast om ett realistiskt genre-
måleri där bilder från 1600-talets Holland överväger, men samti-
digt är det fråga om något ytterligare än den synliga verklighe-
ten. En överrealism bara antydd men just genom sin lätta an-
tyddhet når den full verkan. Därför har jag också i en dikt om 
Bruegel låtit honom själv säga att han inte tror att livet är som 
det ser ut, ”det är annorlunda”.704 

 
Dikten som författaren avser ingår i samlingen Stockholms Central och andra 
folklivsdikter705:  
 

Du ser här en mängd människor 
– varelser är bättre sagt – 
som översvämmar tavlan. 
De rör sig alla fritt, vi säger att de rör sig 
fritt: 
så fritt de rör sig alla de 
som nu på väg mot tavlans mitt 
att köpa, laga mat 
att forsla döda, driva kor, gå ut i krig. 

 
Eller också på väg ut ur tavlan 
– de rör sig alla fritt. 

 
Så ser det ut 
det ser så ut som livet alltid ser så ut. 
Men bundna är de också 
som om en annan vilja styrde dem 
– det ser så ut. 

––––––––– 
703 Ola Persson, ”Ord ur det korta levandet”, Allt om böcker 1984: 3/4, s. 53. 
704 Ibid. 
705 Lennart Sjögrens dikt ”Pieter Brueghel” ingår i Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 

10f. 
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Tolkningarna är olika. 
Här ser du jägare som går i snön 
med hundar – hemåt går de 
en skridskobana längre bort, rök från husen 
en fågel hänger naglad fast i vinterns luft. 

 
På nästa tavla ser du alla barnen hur de leker 
deras ansikten är vuxnas 
de hoppar hage, kastar boll och annat. 
Och alla har de stannat upp i växten 
tiden rör dem inte. 

 
Här ser du dem som dött 
i sina båtar kommer de, i sina vagnar 
som palsternackor på ett torg 
tätt intill varandra deras huvuden. 
Och andra döda möter dem. Livet har fågelhud 
äggskal brister. Ett krig som aldrig lämnar Holland 
målar luften röd som tegel. 
Fåglar ser oss. 

 
Och Brueghel talar: 

 
Jag har rest över Alperna, jag har sett bergen. 
En sjukdom såg jag, den låg i livets mitt 
den hade fiskhuvud. 
Jag är bara 40 år, jag målar mycket. 
Döden har jag träffat, den skrämde mig inte. 

 
Jag målar barnen friska 
en annan sjukdom når dem inifrån. 

 
Jag tror inte livet är som det ser ut 
det är annorlunda. 

 
Alperna kan jag aldrig glömma 
därför konstruerar jag ständigt nya landskap. 

 
Jag har levat en tid. Jag har varit bland de levande 
de döda är flera. 

 
Fågelmänniskor såg jag, djur med fenor 
och världen började brinna. 
Men mitt igenom den såg jag en höskrinda köra 
med räfserskor och sommar. 

 
”Jag är bara 40 år, jag målar mycket”, säger konstnären. Sjögren uppmärksam-
mar panoramamålningarna av Bruegel men även detaljerna som ögat efter en 
stund upptäcker när det vandrar över duken. Här refereras till flera av konstnä-
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rens berömda verk. På motsvarande sätt som målaren placerat de femtonhundra 
år gamla scenerna i sin hembygd – Landskap med Ikaros fall och Skattskrivning-
en i Betlehem – inrangerar poeten motiven i vår tidsålder. De metafysiska speku-
lationerna och de antimetafysiska reaktionerna på frågorna som motiven väcker 
står oberoende av en tidsbunden dekor.706 
    Såvida dimensioner av något hinsides liv eller spekulationer om transcendenta 
världar går att förnimma i något av Bruegels motiv, utgörs dessa av dogmer och 
återsken från inlärda trossystem. Sjögrens dikter är aldrig kategoriska i bemär-
kelsen att de illustrerar. Däremot bejakas möjligheten att klä det ordlösa i ord. 
Sjögren samtalar med Ola Persson inför publiceringen av samlingen Dagen före 
plöjarens kväll:  

 
Visst är den privat på många sätt, titeldikten har med min gamle 
grannes död att göra. Det allra mesta som finns på sidorna kan 
relateras till min närmiljö och det landskap jag lever i. Och till 
mitt umgänge med konsthistorien, den är också ett landskap. Det  
enda jag nu kan hoppas är att detta privata område skall ha läm-
nat det inskränkt privatas område och fått den politiska reliefen 
där förhoppningsvis någon läsare kan känna igen sig. Att det bli-
vit ett perspektiv som växer. Jag skulle tycka boken hade en me-
ning om den på något sätt kunde bli till en brygga mellan nuet 
och det paleolitiska. [---] Kanske är den på gott och ont en åter-
komst till levandet, det mycket korta levandet.707 

 
En antydan om en dimension bortom det naket animala anmäler sig; ett bortom 
”naturens evigt tuggande käft”, för att tala med Tom Hedlund, ”en dimension 
som rymmer det mytiska, det visionära”.708   
    Sjögren kommenterar dikten ”Pieter Brueghel”: 

 
Han är trivialitetens mystiker. Jag har lärt mig mycket av det sät-
tet att se på världen. Vad han ofta skildrar är en otrygg tid på 
många sätt lik vår. I den otryggheten finns det fortfarande pasto-
rala sidor: barn leker, bröllop firas, människor utför olika arbe-
ten. Över alltsammans vilar dödens triumf – som i sig själv blir 
en allegori.709 

 
Mot ett sådant vemod värjer sig såväl Bruegels plöjare som Sjögrens odalman 
genom att fortsätta plöja. Kretsloppet bortom människans föreställningar om gott 
och ont fångas i dikten med orubbligt lugn. Sjögrens dikt strävar inte upp mot 
himmelska sfärer utan mot marken. I den riktningen finns ett mysterium vars 
närvaro poeten bejakar i själva skapelsen.  

––––––––– 
706 Bo Gustavsson skriver: ”Urscenen för detta mentalitetskifte inträffar i titeldikten till Dagen före 

plöjarens kväll från 1984. Människans fysiska rum vidgas på så vis till att omfatta också ett existen-
tiellt och metafysiskt rum”, UNT 7. 2 2005. 

707 Ola Persson, s. 53. 
708 Tom Hedlund, ”Sjögren utmanar vaneseendet”, SvD 31.7 2006. 
709 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 183. 
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En underliggande djup överensstämmelse mellan Bruegels målning Landskap 
med Ikaros fall och Sjögrens dikt ”Dagen före plöjarens kväll” finns att begrun-
da. Ikarosmyten är således inte något statiskt utan upprepas i varje tidsålder. 
Däremot är varje gestaltning och vidare varje tolkning av myten tidsbunden. Om 
morgonen söker människor likt Ikaros undfly labyrintens återvändsgränder; om 
kvällen kan plöjaren hitta de lånta vingarna demolerade i strandbrynet, symbo-
liskt uttryckt. Kretsloppet bortom människans föreställningar om gott och ont vi-
sualiseras genom Ikarosmytens tidlösa budskap: ”Över alltsammans vilar dödens 
triumf – som i sig själv blir en allegori”.710  
 
5. 
 
I ”Dagen före plöjarens kväll” är Ikaros inte mycket mer än närvarande med sitt 
namn, ett namn som å andra sidan är oerhört laddat med associationer. Var och 
en som känner till berättelsen kan i de pregnanta detaljerna Sjögren skissar iden-
tifiera sammanhanget. Ikaros står för längtan bort, kanske frihet bortom verklig-
heten. Å andra sidan kan hans flykt på ett äventyrligt vis föra bort från verklighe-
ten: dödslängtan och dödens lockelser. Det är en dubbelhet som finns redan i 
myten, själva ordet ”flykt” kan ju vara såväl fågelns som fångens flykt.711 När 
Bertil Malmberg nyttjar myten i några verser, ”Vingar, vad hjälpa mig vingar / 
fästa med vax / i alltings flykt?”712, tillkommer ytterligare en aspekt av ordet fri-
het som är av vikt, nämligen tidens framfart som i sig är omöjlig att fånga men 
som tydliggörs i efterlämnade spår. 
    I Sjögrens författarskap kan den ikariska rörelsen vara upp och bort, men den 
dominerande rörelsen är rörelsen neråt. Ikaros förkroppsligar flykten upp i luften, 
men drömmen att flyga infrias inte. Genom ett förlopp i tre steg – 

 
stenen (människan) – Ikaros – människan 

 
– åskådliggörs den process som i ständigt nya faser pendlar mellan jordbunden 
verklighet och himmelsdrömmar.713 Men drömmen om odödlighet slutar i dess 
motsats: döden. Likafullt är det med vetskap om denna realitet drömmarna får 
röst och som stenen ges liv och talar.714 
    Innebär dikten att Sjögren tar avstånd från den himmelssträvande Ikaros? Frå-
gan kvarstår obesvarad. Ofta formulerar Sjögren versrader som frågor. Här fram-
står hela dikten i sitt sammanhang som en fråga: ”Varför ser du på mig så ikväll / 

––––––––– 
710 Lennart Sjögren, Men också denna skog, s. 183. Bruegels målning Dödens triumf  (1562).  
711 Jfr. Hans Isaksson, Werner Aspenström (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 225ff. 
712 Bertil Malmberg, s. 17. 
713 Se en av Hegels varianter av dialektik som benämns negationens negation. Stenen negeras av den 

flygande som i sin tur negeras av människan. Hegel skriver i sammanhanget träffande: ”I sin egen 
utvecklingsprocess utvecklar ett objekt sin egen motsägelse – ’inga träd växer till himlen’, är en av 
de många uttrycksformerna för saken i det allmänna medvetandet”, Hegel i urval, red. Kurt Wick-
man (Hedemora: Gidlunds, 1973), s. 286. 

714 Att i stenen som vältrats bort från Jesu grav uppfatta en intertext är långsökt då stenar som metafo-
rer vanligtvis inte förpliktar till någon bestämd tolkning. Luk. 24:2. Jfr. med orden: ”Jag säger er att 
om de [lärjungarna] tiger kommer stenarna att ropa”, Luk. 19:40. 
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säger plöjaren / till den stora stenen som står på slätten” (42). Fråga inte mig, 
fråga dig själv, tycks den svara.715 
    Sjögren återkommer till stenen som iakttagande människan berättar hennes hi-
storia i dikten ”Stenen”: 

 
Med ögon som inte är ögon 
ser stenen oss 
lagrad i sig själv 
har den ett annat fäste än vi. 
Men  
dess oro är inte mindre än vår.716 

 
När stenen får människans uppmärksamhet vänds perspektivet och diktjaget sö-
ker kontakt, ett försök som misslyckas. Samma tillkortakommande medför lika-
fullt möjligheten till nyvunnen kunskap, en visdom förmedlad i och genom tyst-
naden: 

 
Med mitt öga söker jag stenens öga 

 med min tunga söker jag stenens tunga 
 öronen söker öron 
 men når inte varann 
 
 Tystnad skall skrika mot tystnad.717  
 
I frågor rörande spekulationer över Varat låser sig författaren inte vid definitiva 
försanthållanden. Inte heller i dikten om stenen ”skall ett rimligt stillestånd upp-
stå”: 
 

Men tystnaden skall ändå hetsad 
 skrika mot tystnad.718    
 

** 
 
I Lennart Sjögrens lyrik kan verbala stilleben förnimmas. Flera av dikterna visar 
fram tingen på ett sätt som konstnärerna brukar exponera de döda föremålen. 
Även när poeten belyser det levande såsom djur och växter, även människor, ori-
enterar tanken till gamla tiders konstnärer och hur dessa arrangerade motiven. 
Också när Sjögren i panoramaliknande scener breder ut diktens motiv i myllran-
de skildringar söker sig tanken till konsthistoriens bataljmålningar. Rika exempel 
på storskaliga och våldsamma scener finns att upptäcka, men dramatiken ryms 
också i de enskilda scenerna där tingen koncentreras till ett samlat nu. Därtill 
kommer att författaren tycks betrakta all konst som text och ett meningssökande 

––––––––– 
715 Se Jonathan Cullers kap. ”Apostrophe”, s. 149ff., The Pursuit of Signs:”The object is treated as a 

subject, an I which implies a certain type of you in its turn”, s. 157. 
716 Lennart Sjögren, Grönskan, s. 27. 
717 Ibid. 
718 Ibid., s. 28. 
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arbete inför konsten som läsning. Texten är process, händelse, skeende och läs-
ningen innebär att diktaren går in i detta skeende.  
    I en kommentar till Hans-Georg Gadamers uppfattning om hur tolkningspro-
cessen bäst skall ge ett meningsfullt resultat skriver Arne Melberg: ”Läsningen 
handlar inte om att reproducera en given text utan är i högsta grad en skapande 
aktivitet: läsningen definierar texten som text och konstverket som konst och är 
dess egentliga erfarenhetsmodell.”719 Gadamer skriver: ”Varje läsning är en 
översättning”.720 En liknande hållning är också Sjögrens. Likaså är läsningen av 
lyriken förenad med ett översättningsarbete. De ekfrastiska texterna begränsas 
inte till bildtransformationer med konstverk som förlagor utan är att finna i var-
jehanda intersemiotiska transformationer, scener hämtade från naturen till exem-
pel, men strängt taget från omgivningen i största allmänhet.  
    Tillvaron är i mycket godtycklig och inte sällan upprörande. Sjögren ingår inte 
i någon diskussionsklubb där människor tar sig rätten att bestämma över vad som 
är rätt och fel. Av skäl som dessa står författarens förvägna gestaltningar av till-
varons obarmhärtiga och skrämmande inslag att känna igen. I samlingen Gröns-
kan blir hanteringen tydlig. Detta inpass och många andra liknande utgör grund 
för poetens livssyn:  

 
Den goda grönskan som lockar med sin glömska  
och vars tröst är försvinnandet,  
men också den skrämmer oss genom djupet  
i sin mun.721  

 
Knappast hinner den sommargröna idyllen fångas förrän den förbyts till bilden 
av löv som ropar ur djupet med sin mun. Edvard Munchs tavla Skriet där männi-
skorna avbildas med munnar som mörka hål kan tyckas dubbelexponera sce-
nen.722 
    Genom tre dikter där Lennart Sjögren transformerat motiven från några äldre 
konstverk skall frågan beträffande poetens livsförståelse belysas med de tematis-
ka studierna i kapitlen 2–3 som bakgrund, ävenså skall analysen av ”Dagen före 
plöjarens kväll” beaktas.  
    De tre dikterna med respektive tavlor och konstnärer är ”Örat”723 till en teck-
ning av Hieronymus Bosch, vidare dikten ”Angående två målningar” (två dikter) 
med förlagorna hämtade från Lucas Cranach d.ä. samt Pieter Bruegels bataljmål-

––––––––– 
719 Arne Melberg i förordet till Hans-Georg Gadamers Sanning och metod (Göteborg: Daidalos, 

1997), s. 11. 
720 Ibid. 
721 Lennart Sjögren, Grönskan, s. 8. 
722 Edvard Munch: ”Jag kände det stora skriet genom naturen.” Förtvivlan (1892) är den första ver-

sionen av Munchs berömda målning Skriet (1893). Informationsbladet till Munchutställningen på 
Moderna Museet i Stockholm, 19.2–15.5 2007.  

723 Patrik Reuterswärd behandlar Boschs bild i Hieronymus Bosch (Stockholm: Nordstedts, 1970), s. 
95f. Bl.a. upplyser han om att teckningen Fältet äger ögon, skogen har öron, som förlagan till dik-
ten heter, ingår i Boschs sena fas som konstnär; vidare att bilden är en parafras av en av Antonius-
bilderna i Pradomuseet i Madrid. Hieronymus Bosch, s. 95. Teckningen återfinns på titelbladet, 
samt på s. 252, i  Reuterswärds bok.  
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ning Sauls självmord.724 Dikterna ingår i samlingen Dagen före plöjarens 
kväll.725

    Curt Asker skriver i efterordet till Lennart Sjögrens Anteckningar om bilder, i 
vilken flera ekfraser är samlade vid sidan om längre betraktelser över konstnärer 
och deras verk: ”Ett förhållningssätt som gör det möjligt att bli sedd av tingen. 
Är det där som Lennart Sjögren befinner sig efter många års vistelse i ordet och i 
bilden?”726 Att känna sig sedd av tingen kan öppna vägen till att bli sedd av ett 
konstverk, hävdar Asker och slår fast att ”Där långsamheten är pånyttfödd och 
alla otida samtida”, står vi fria att möta konstverkets egen blick.727 

––––––––– 
724 Lucas Cranach d.ä. Exakt vilka målningar det gäller är svårt att avgöra, men motivet är relativt 

vanligt hos Lucas Cranach d.ä., 1472–1553.  Se Cranach och den tyska renässansen, National-
museum (1988), s. 33. De Zelfmoord van Saul (1562). I Sjögrens dikt omnämns Saul vid namnet 
Saulus. 

725 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 47 och s. 42f. 
726 Curt Asker i efterordet till Lennart Sjögren, Anteckningar om bilder, s. 93. 
727 Ibid. 
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Lennart Sjögrens lyriska landskap 
 
”Örat” 
 

Om trädens mirakler när stammarna vittrar inifrån. Och ett öra 
som lyssnar. Utsatt i skogen, alldeles fristående, det stora lyss- 
nande örat. Harbenet i hastiga knyckande rörelser på väg bortåt. 
Trädet lyssnar och ugglan i det ger åt örat vad hon hör. 

    Låt ljust regn falla över. Låt det gröna spänna upp sitt tält. Och 
låt de människor som är ute för en nattlig promenad finna lyktor 
som lyser också de blinda. 

 
                                              (till en teckning av Hieronymus Bosch) 
 
Dikten speglar Sjögrens natursyn. Också ett stråk av absurdism färgar författa-
rens livsförståelse. Inför outgrundligheten tiger naturen. Örats parabol lyssnar 
förgäves, men lyssnandet delas med allt levande, trädet och ugglan. I denna ge-
menskap varken finns eller inte finns någon tröst. Det är villkoren att leva som 
hängts ut, inte vad som kommer att ske när ”stammarna vittrar inifrån”. Något 
sådant hörande av ljud existerar inte. I dikten förenas obegripligheten och out-
grundligheten. Sjögren skriver: ”I Obegripligheten ligger frågan om den indivi-
duella plågan helt obesvarad kvar, och föreställningarna om harmoniska system 
slås omkull. Obegriplighetens vägg går inte att bryta sig genom, inte ens despe-
rationen förmår att slå sönder den. Dess grundformel är Negationen”. 728  Örat 
hör inte själva skeendet, först när ljudet förklingat vet hjärnan att något ljudit. En 
sådan insikt vädjar till mystiken. Sjögren skriver: ”Outgrundligheten vänder sig 
mera in mot en mysteriös bävan. Skräcken och tilliten finns där på samma gång. 
Här finns något egentligen och principiellt obeskrivbart som pekar bortom nega-
tionen. En känsla av andakt blir möjlig”.729  
    Begreppen absurdism och surrealism har i konsthistorien brukats i samband 
med analyser och tolkningar av Hieronymus Boschs motiv. Men dessa termer är 
sentida. Bosch själv visade att de landvinningar som gjorts inom bildkonsten, ur-
sprungligen för att återge verkligheten så övertygande som möjligt, kunde an-
vändas i omvänd riktning: ”för att ge en lika åskådlig bild av det som intet 
mänskligt öga skådat”.730 På liknande sätt som ögat inte kan se helheten förhåller 
det sig med örat. Inte heller detta organ förnimmer sanningen om tillvaron i till-
varon. I ljuset av dessa förtydliganden framstår nittonhundratalets ismer, till ex-
empel absurdismen inom dramatiken och vidare surrealismen där en mängd för-
fattare och konstnärer med psykoanalysen som hjälpgumma försökt agera hörap-
parat i landskapet.731 När Sjögren använder begreppet absurdism tillåts fenome-

––––––––– 
728Lennart Sjögren, ”Den absurda möjligheten”, Naturen som livsrum, s. 88f. 
729 Ibid., s. 89. 
730 E. H. Gombrich, s. 276. 
731 J-G Sjölin ventilerar André Bretons uppfattning om sådant vi har erfarenheter av inom konsten 

och litteraturen och hur detta samtidigt förblir något okänt. Diskussionen inbegriper Hieronymus 
Bosch (även William Blake), Den surrealistiska erfarenheten (Åhus: Kalejdoskop, 1981), s. 258. 
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net stå så utlämnat naket som det framstår i Boschs bild. Varandet är självt inte 
ett synligt ting; det är ett ingenting närvarande i alla ting. Det kan blotta sig för 
den som, likt Sjögren, med saklighet betraktar de konkreta tingen och bearbetar 
dem till poesi. Så försöker han i dikternas tillfälliga konstruktioner gripa Varat 
genom tingen som radas upp. Sjögren konkluderar:  

 
Djurens, trädens och luftens ögon ser på mig. Jag förstår dem 
inte. Men det har hänt att jag i vissa sekunder inbillat mig att de 
vet vem jag är. Det är en lycklig inbillning, som bryts lika snabbt 
som den uppstår. För att överhuvudtaget vara kvar i livet klamrar 
jag mig fast vid den paradox som Obegripligheten, Outgrundlig-
heten och Absurdismen resulterar i.732 

 
Släktskap med Sjögrens uppfattning finns att söka i den amerikanske konstnären 
Peter Coffins installationer. I Coffins verk erkänns subjektivitet i vetenskap och 
betraktaren uppmanas att tänka över alternativa medvetanden och se det bekanta 
ur nya vinklar. I ljudverket Untitled (Singing Tree) utforskar konstnären gräns-
landet mellan natur och kultur genom att i realtid översätta ett träds biosignaler 
till en sjungande röst.733 Dikten ”Trädet” ur samlingen Lövskogselegier utgör en 
pendang till ”Örat” och förutskickar tankar lika dem Coffin uttrycker: 

 
Så som den kristne 
förbereder sig för döden 
med att äta sin mästares kropp 
förbereder sig den med naturen förtrogne 
att gå in i trädet. 

 
Trädet talar inte. Trädet hör inte. 
Så måste den förtrogne själv bli ett träd. 
Och om trädet hör 
hör det inte på vårt sätt 
och vi förstår det inte. 
Inte heller går det alls för en människa 
att bli ett träd. 
Och trädet lånar aldrig ut sig själv. 
Då återstår i förberedelsen för döden 
endast att stum stanna 
vid det stumma trädet. 

––––––––– 
732 Lennart Sjögren, ”Den absurda möjligheten”, Naturen som livsrum, s. 89. Lars Bäckström upp-

märksammar tendenser i Sjögrens senare diktning där förbindelserna med det verkliga djurlivet gått 
förlorade: ”de visionära inslagen, de som erinrar om bildkonst, (är) alltför lite förankrade i en ’verk-
lig’ natur”, Vad är poesi?, s. 167. 

733 Wanås 2006 – Insight Out. Genom sensorer placerade inne i trädet registreras savens rörelser, vil-
ka via en dator transformeras till ljud. Trädet ”sjunger”. 
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Dock vet den med naturen förtrogne 
att tystnaden som varje natt besöker trädets inre 
är ordens högre grad.734 

 
Tystnaden kommer med ord som i sig kan uppfattas som ett sorl under eller bor-
tom det konventionella språket. Örat läggs nära natten som en glasruta mot det 
formlösa. Ett mystisktmetafysiskt perspektiv pendlar mellan innerlighet och 
överhettning i dikten. ”Lennart Sjögrens riktning är att tränga in”, skriver Lars 
Bäckström.735 Med denna orienteringspunkt övergår diskussionen till dikten 
”Angående två målningar” i vilka tillvaron inte enkom gestaltas tvådimensionellt 
utan också tredimensionellt i poetens strävan att nå bortom vedertagna begrepp 
om gott och ont. 

––––––––– 
734 Lennart Sjögren, Lövskogselegier, s. 28. 
735 Lars Bäckström, Kulturarbete, s. 171. 
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”Angående två målningar” 
 
Den första av de två dikterna i ”Angående två målningar”736 uppehåller sig vid 
ett motiv av Lucas Cranach d.ä. Sjögren skriver ”I bilder av Cranach d ä” och 
anger att den därpå följande beskrivningen baseras på dubbelexponeringar av fle-
ra liknande motiv av konstnären.737 Flera av poetens ämnen i diktsamlingarna 
fram till den här uppmärksammade, Dagen före plöjarens kväll, behandlar ett äta 
eller ätas-motiv. Nödvändigheten av det onda och gränserna för dessa ordningar 
är poetens ämne. Också här belyses jaktens realiteter. Djuren hetsas av jakthun-
darna och jägarna ”fyller sina bukar / och tränger i ännu mera mat.” Dikten lyder 
i sin helhet: 
 

I bilder av Cranach d ä 
ser man ofta djur som jagas av hundar 
utför stup. 
De faller i floden, de bryter ben 
och kronor. 

 
Hundarna fortsätter att skälla 
och jägarna som är rödkindade 
de fyller sina bukar 
och tränger i ännu mera mat. 
I bakgrunden väntar vithyllta kvinnor 
jakthorn hörs i luften 
dolkar hålls gömda i klädveck 
eller riktas mot hjärtan. 

 
Cranachs jägare och hundar är släkt med flera av Pieter Bruegels jaktsällskap. 
Likaså äger skildringen av frossandet i mat sin motsvarighet i Bruegels motiv. 
De båda konstnärerna illustrerar allegoriska sammanhang i till exempel ordspråk, 
men även kyrkans normer uttryckta i De sju dödssynderna. Bruegels illustratio-
ner av nederländska ordspråk är välkända. De många talesätten fångas i avgrän-
sade tablåer vid sidan om varandra (Den blå kappan, 1559).738  På motsvarande 
vis illustrerar Cranach d.ä. allegoriskt dödssynderna. I målningen Det omaka pa-
ret (1532) gestaltas två av dödssynderna: lusten hos en gammal man och girighe-
ten hos en ung kvinna. Kärlek köps för pengar. 
    Sjögrens dikt är inte tyngd av symboler, dödssynden frosseri framstår osmin-
kad. Författarens skräckblandade fascination inför det animaliska – dikterna i 
samlingarna Dikter Ur Landet och Köttets hus faller i minnet – förstärker affek-
ten.  
    De ”vithyllta kvinnor” som uppträder i diktens andra strof är otvivelaktigt 
Cranachs kvinnogestalter såsom de vanligtvis målas av konstnären. Om det är 
––––––––– 
736 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 42f. 
737 På en målning av Cranach som återfinns på Linköpings museum visas hur hjortarna hetsas av 

hundarna ner i floden varefter villebrådet beskjuts med armborst. Cranach och den tyska renässan-
sen (Stockholm: Nationalmusei utställningskatalog nr 510, 1988), s. 60f.   

738Rose-Marie och Rainer Hagen, s. 36f. 
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dessa kvinnor som döljer dolkarna i klädvecken eller om det är andra personer, 
till exempel slaktare utanför bildens domäner, framgår inte. En av dessa kvinno-
gestalter avporträtterad med en kniv i handen är Lucretia.739 Sedan hon våldtagits 
begår hon självmord. Huruvida Sjögren lägger ett kulturhistoriskt pussel i dikten 
är svårt att veta. Effektfulla referenser från antiken och konsthistorien flätas 
emellertid in i dikten för att med gäckande noteringar skapa suggestiva rader 
som i egenskap av självständiga strofer förmår skapa fantasieggande poesi. Eller 
berättar författaren om dolken som riktas mot ”hjärtan” för att locka tankarna att 
orientera mot köttsliga passioner av annat slag än vad de nedlagda hjortarna för-
mår erbjuda. Frågorna förblir gåtor dikten gömmer i sitt eget klädveck.  
    Långt ifrån alltid framstår Sjögrens poesi som programdiktning med ett uttalat 
budskap, mer eller mindre pragmatiskt till sin karaktär. Med regelbunden oregel-
bundenhet möter också inpass av estetisk gåtfullhet – l’art pour l’art – som i kraft 
av sin språkglädje är sitt eget uttryck. Dolkarna gömda i klädvecken utgör ett så-
dant inslag. 
    Sjögren skjuter således in mystifierande verser och strofer, också hela dikter 
där estetiken tar överhanden, och den dikt som låter sig reduceras till ett budskap 
får stå tillbaka. I dessa sammanhang, och i diktens andra strof, rättfärdigas en så-
dan läsning. Läsarens fantasi tillåts sätta gränserna för vad som är rimligt att ut-
tolka. En sådan knappast granngårds boende tolkning söker sig till zeloterna i 
Nya testamentet. I evangelierna omnämns en motståndsgrupp till romarna som 
kallas zeloter (ivrare). Simon ivraren, en av Jesu lärjungar, var en av dessa rebel-
ler som gömde knivar i sina kläder och lönnmördade romerska soldater. Det har 
antagits att lärjungen initialt i Jesus såg en like som med vapen skulle fördriva 
fienden ut ur landet.740  
    Vem är det som håller i kniven i dikten? Jägarna? Slaktare? De vithyllta kvin-
norna? Lucretia? En av Jesu lärjungar? Vems eller vilkas hjärtan riktas dolken 
mot? Det nedlagda villebrådet? Den våldtagna kvinnan? Människan själv som 
med knivar ingår i det grymma spelet, dock utan att alltid vara skyldig utan ock-
så hon ett offer, så må kyrkans representanter kalla gärningarna dödssynder eller 
inte. Eller är det knivarna som omnämns i Fågeljägarna, knivarna före ondskan, 
knivar ovetande om begreppet ondska, som skär sönder ansiktet:  

 
Den natten var dyningarna  
höga berg av en stor ondska  
som går genom världen  
de smärglade sig själva till tunga knivar  
före järnets tid.  

 
Men de drevs inte fram av ondskan  
de var före ondskans tid  
det var bara vi som uppfattade dem så.  

––––––––– 
739 Lucretia är enligt traditionen en förnäm romersk adelsdam (tidigt 500-tal e. Kr.) som efter att ha 

blivit våldtagen av sin makes son tog sitt liv genom att sticka en kniv i hjärtat. Se ”Lucas Cranach” 
där Lennart Sjögren skriver: ”Könet finns där. Döden finns där. Lusten [---] Var finns Cranachs 
egna tankar. Hans eget hjärta”, Anteckningar om bilder, s. 31f. 

740 Luk. 6:15. och  Apg. 1:13. Svenskt bibliskt uppslagsverk, band 1, s. 1070. 
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De var knivar ur den natt som allting äter  
och skär sönder varje antydan  
till mänskligt ansikte.  

 
Stjärnorna vakade över dem  
fiskarna lyssnade till dem djupt nere  
stenarna hörde dem i sina gömslen  
när de skar genom världen.741  

 
En dolk göms i kläderna och dess udd är riktad mot ett hjärta. Något avgörande 
svar på de många frågorna ger inte dikten. Estetiskt avancerad lyrik smälter 
samman med etiska appeller till en mystifierande diktning som föder frågor som 
rör tillvarons grundläggande villkor. Stenarna hör knivarna från sina gömslen, 
säger dikten. Det är samtalen med dessa stenar men också allsköns ting, också 
djuren, som Lennart Sjögren förmedlar. Inte förvånansvärt är det frågorna som 
röner det största intresset i dessa dialoger, frågorna och den genuina respekten 
för den andres särart. Är det inte motsägelsefullt att påstå något sådant när jägar-
na fortsätter jakten? Inget visar i Sjögrens dikter att integriteten för den Andre, i 
det här fallet djuret, ökar i samma stund individen ställer sig vid sidan i kampen 
om herraväldet i skapelsen. ”I själva solidaritetskänslan med annat liv finns 
starkt känslomättade inslag, som inte låter sig förklaras med några förnuftiga ar-
gument”, skriver Sjögren i Bortom ideologierna och slår fast att det knappast var 
för fiskarna i det förgiftade vattnen den miljöengagerade plötsligt fick en känsla 
för vattendraget. Det var vår egen rädsla för att vattnet snart skulle bli omöjligt 
att använda för oss.742   
    Sjögren diskuterar förhållandet mellan det allmänna, läst i samband med djur-
arter och naturen som något totalt, och det individuella som människans särart i 
samma essä.  

 
Med det dilemmat för ögonen är det svårt att helt motstå metafy-
siska spekulationer och den lockelse religiösa föreställningar om 
översinnliga värdebegrepp har att ge. Föreställningar som ändå 
avvisas av det sinnliga livet här. Vad ekologin har att ge är för-
skräckelse, temperamentsutbrott, misslyckade men ständigt ändå 
återupprepade försök till balansering. Vad annan utgångspunkt, 
och vad bättre, finns för poesin!743 

 
Hur mycket han än försöker identifiera sig med den övriga naturen kommer han 
inte från sin egen roll som människa:  
 

Det finns en gräns satt 
 mellan mig och kråkan 

jag må vara hur mycket kråka som helst 
 ändå är jag inte kråka 

––––––––– 
741 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 17. 
742Lennart Sjögren,  ”Bortom ideologierna”, s. 88. 
743 Ibid., s. 92. 
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det finns en gräns satt 
 mellan människa och resten av det levande 
 
 jag måste ständigt överskrida den gränsen 
 och hålla den kvar.744 

 
 

* 
 
De båda dikterna i Angående två målningar låter sig betraktas som öppna dörrar 
i ett altarskåp. Genom att likna dikterna vid en verbal diptyk avser jag själva ar-
rangemanget, mer en sådan kompletterande tudelning än som ett liturgiskt inslag 
i gudstjänsten. Eller gestaltar Sjögren i själva verket en triptyk i lyrisk form där 
det öppnade skåpets mittparti saknas? Om det förhåller sig så kan tanken då tän-
kas att den första dikten och den andra utgör de första stegen i en process där det 
tredje, den under sådana omständigheter saknade dikten, förmodas utgöra synte-
sen av de två andra? Om detta går endast att spekulera. Den andra diktens avslu-
tande rader, ”därför är målarkonsten / också i det här seklet möjlig”, är anslåen-
de, till och med uppfodrande. Interpretationen av Bruegels motiv och bildtrans-
formationen är inte tillräckligt som svar på diktslutets upphöjda retorik. Frågan 
kräver ett svar. I dubbeldiktens andra del möter Bruegels målning Sauls själv-
mord (1562) i vilken läsaren förs till en grov och hänsynslös verklighet. 

 
I den här målningen av Bruegel 
begår Saulus självmord 
han är omgiven av en skog med lansar, 
men han är ensam med sitt öppna bröst 
där han nu stöter in klingan. 

 
Det är mörker 
glasyren håller sin vägg 
mellan oss och den som nu dör. 
Det är angeläget för oss 
att sådana drömmar finns 
det är angeläget att mellan oss och det svårare 
finns en tystnad av lack 
den säger: 

 
oroa dig inte 
du är inte Saulus, du är inte hjortarna 
du är inte ens spjuten eller 
de oroliga hästarna. 

––––––––– 
744Lennart Sjögren, ”Gränsen”, I vattenfågelns tid, s. 13. 
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Jag finns mellan dig 
och det svåra 
därför är målarkonsten 
också i det här seklet möjlig. 

 
Bruegels tavla har en väldokumenterad händelse som förlaga. I Första Samuels-
boken berättas:  

 
När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kommo 
över honom, greps han av stor förskräckelse för skyttarna. / Och 
Saul sade till sin vapendragare: - Drag ut ditt svärd och genom-
borra mig därmed, så att icke dessa oomskurna kommo och 
genomborra mig och hantera mig skändligt. Men hans vapendra-
gare ville det icke, ty han fruktade storligen. Då tog Saul själv 
svärdet och störtade sig därpå. / Men när vapendragaren såg att 
Saul var död, störtade han sig ock på sitt svärd och följde honom 
i döden. (1 Sam. 31:3–5) 

 
Redan i början av sin regering tillfogade Saul filistéerna ett lokalt nederlag (Sam. 
13–14). Samtidigt utkämpade han strider med andra grannfolk. Filistéerna var 
emellertid inte krossade utan fortsatte sina angrepp. Det är vid en sådan raid den 
kända sammandrabbningen mellan den unge David och den jättelike filisteiske 
kämpen Goliat utspelas (1 Sam. 17). Slutligen led israelerna ett svårt nederlag 
mot filistéerna i slaget på Gilboa berg. Saul söker självmant döden. (1 Sam. 31). 
    Saul har blivit mycket olika bedömd. Det svårmod som förknippas med ho-
nom kan helt eller delvis förklaras med att välsignelsen viker från honom. I 1 
Sam. skildras konflikten mellan Saul och David som en kamp om välsignelsen, 
det vill säga lyckan och framgången. På grund av flera försyndelser mot Gud 
drabbas Saul av motgångar och blir en tragisk gestalt som sjunker allt djupare i 
olyckan, medan Davids framgångar växer till. (1 Sam.) 
    Sjögren är förtrogen med den bibliska historien. Han studerar tavlan. Tragiken 
överförs till nutid för att konfrontera läsaren med sakförhållandet. I princip är 
händelsen utbytbar. Dagsnyheternas många skildringar av krig men också av en-
skilda människors tragiska öden är otaliga. En metateori om konstens funktion 
och poesins roll tar över framställningen efter fem rader: 

 
Det är mörker 
glasyren håller sin vägg 
mellan oss och den som nu dör. 

 
Använder Sjögren den gammaltestamentliga dramatiken i syftet att förtydliga sitt 
poetiska uppdrag? Det finns anledning att återkomma till frågan. 
    Bruegels motiv visar kungen genomborrad av svärdet på en klippavsats i tav-
lans vänstra hörn, något i utkanten placerat som vore episoden en futilitet, inte 
just något att ägna uppmärksamhet vid en jämförelse med tavlans övriga aktivite-
ter, där myllret av soldater dominerar. I så måtto påminner kompositionen om 
Bruegels tavla Landskap med Ikaros fall, där endast benet av den störtade him-
melsfararen sticker upp ur vattnet i ena hörnet av motivet. Livet går vidare och 
vad som är märkvärdigt i bemärkelsen extraordinärt förpassas till periferin. Tav-
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lans huvudaktör kan vara iklädd örnvingar eller vara Israels förste kung, inget 
förändrar människans position totalt sett. Walter S. Gibson skriver om Saul och 
hans närmaste man på klipphyllan: ”The chief episode of this picture, the suicide 
of King Saul and his lieutenant, occupies an inconspicuous place in the lower left 
corner, the diminutive figures almost lost in the vast mountainous landscape”.745  
    Den enskildes roll i det stora hela, det vill säga människans litenhet inför till-
varon, är en aspekt som belyses. Det må vara trösterikt att inse individens 
obetydlighet i stunder av kris och smärta, men samtidigt vet dikten att sorgen 
inte marginaliseras när den drabbar; inte låter sig delas när den ställs invid allt 
övrigt mänskligt lidande. Det är inför ångesten som kan följa en människa ge-
nom livet som glasyren talar. Men innan den lackerade ytan får ordet kungör po-
eten inkännande: ”Det är angeläget för oss / att sådana drömmar finns / det är 
angeläget att mellan oss och det svårare / finns en tystnad av lack”.  

 
* 

 
Sjögren redovisar i dikter och i essäer sin fascination för genomskinliga väggar. 
Om sin mormors glaskula som ruvar på de sagoskimrande färgerna skriver han: 
”Den tjocka glasväggen var ogenomtränglig – världen inne i den, där min fantasi 
bosatte sig, och världen utanför, där jag fanns till, var oförenliga – men glasväg-
gen som skilde var också förbindelselänken. Där låg paradoxen”.746 Känslan av 
att uppgå i ett kosmiskt sammanhang är kopplad till en känsla av harmoni. Den 
värld författaren möter – bortom tillvarons vedertagna gränser – är evig och oför-
störbar. Fastän oåtkomlig är den likafullt reell, men endast som snart upplösta 
drömsekvenser. Sjögrens lyriska landskap må vara handfast och väl förankrat i 
en rustik omgivning, men därutöver skildras en verklighet som står utanför tiden. 
Diktaren gör sällan halt inför staket resta av jaget eller någon annan utan tillåter 
ögat att spana genom spjälorna bortom det invandas domäner.  
    Peter Cornell uppmärksammar glasrutan och skriver om skyltfönstret och mu-
seernas glasmontrar: ”Skyltfönstrets glas utgör, lika lite som tavlans, en gräns 
mellan en aktiv betraktare och ett passivt objekt; tvärtom sammanflätar det åskå-
dare och scen i en gemensam akt, tankfull eller passionerad”.747 I dikten där gla-
syren ges röst och talar tröstande till den oroade betraktaren kompliceras sam-
manhanget. Visserligen är det sant vad som påstås, nämligen att betraktaren inte 
delar den olycklige kungens öde, inte i stunden i alla fall, men det är en klen tröst 
för i samma nu inser individen att allt är en fråga om tidpunkt. ”Jag finns mellan 
dig / och det svåra”, säger lacken, men inte för att kapsla in livets omutbara reali-
teter. Budskapet är dubbelt. Människan både är och inte är Saul på samma gång. 
När olyckan och ofärden drabbar förpassas hon till vad som är hennes klippav-
––––––––– 
745 W. S. Gibson, s. 89. 
746Lennart Sjögren,  ”Staden Atlantis och barndomens snäcka”, Jag! Utropar Fröding, s. 106. Jfr.  

också hur vattnet i flera dikter, t.ex. i Fågeljägarna, har en liknande funktion. Det sjunkna är oåt-
komligt. 

747 Peter Cornell, Saker. Om tingens synlighet, s. 7. ”I mötet mellan föremålen på museet står ett rikt 
och nyanserat språk till förfogande men utanför står vi egendomligt stumma inför livsvärldens all-
dagliga ting, som om deras form och närvaro vore ovidkommande och utan mening. Men genom fi-
losofens, poetens och konstnärens blick, eller genom barnets ögon, blir sakerna synliga på nytt: de 
får tingen att tala och oss att tala om tingen”, s. 10f. 
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sats. Inför en sådan tanke föds fruktan. Men det är denna förtvivlan, kanske de 
chockartade uttrycken som regerar sinnet, som glasyren kan skydda. Jean-Pierre 
Richard redogör för Baudelaires förhållande till glansen i essän ”Baudelaires 
djup”: ”Denna distans som skapar glansen kan […] mycket väl inkarneras av en 
utsträckning i tiden och då är det genom minnets tjockhet som det förgångnas 
varma och glänsande ljus tränger upp mot nuet.”748 I ljuset av en sådan tolkning 
närmar sig diktens budskap stoikerna som lärde att skilja mellan strider som krä-
ver en insats och sådana där inre samling är ett giltigt alternativ. 
    Trösteorden ”Jag finns mellan dig / och det svåra” är således ingen garanti för 
att slippa dela Sauls tragiska öde, lika litet som en människa i Sjögrens poesi 
förmår ställa sig utanför djurens och naturens, allt levandes många gånger smärt-
samma tillvaro.  
    De gränser Sjögren befinner sig inför i diktningen uppfattas måhända som om-
råden där okända domäner ligger framför individen i ett horisontellt tecknat 
landskap, det vill säga kartans och tidens utsträckning i rummet. I diktraden där 
lacken över Bruegels motiv tigande talar förbyts perspektivet och gränsen fram-
ställs som en punkt där en lodrät vägsträcka upprättas med ett över- och ett un-
derplan. Strängt taget rör sig gestaltningarna i Fågeljägarna om ett sådant per-
spektiv. De mentala förflyttningarna för de sörjande utspelas i tiden där varje ny 
dag på ett sätt kan betraktas som ett gränsöverskridande, men de drunknande 
sjunker längs en lodlinje som når bottnen. Vad som möter när havsytans gräns 
passerats vet endast dikten.  
    I sin bok Stenarna i själen begrundar Sven-Eric Liedman Pieter Aertsens Va-
nitas-Stilleben (1552) i ”Den skimrande ytan och de lockande djupen”. I moti-
vets bakgrund skymtar en biblisk scen där Jesus undervisar Maria, medan hennes 
syster är upptagen med världsliga bestyr. (Luk. 10: 38f). ”Människor är upptagna 
av förgängliga ting men har svårare att fästa uppmärksamheten vid det tidlösa 
och himmelska.”749 Sjunkandet mot bottnen får en motsvarighet i ”det tidlösa 
och himmelska”. Två diametralt motsatta rörelser som paradoxalt låter sig tydas i 
en överensstämmande transcendens. Liedman avslutar kapitlet med en slutsats 
som även präglar Sjögrens position inför gränsen i tillvaron, det må gälla en 
punkt inför utvidgningen av kunskaper i ett horisontellt rum eller ett sjunkan-
de/stigande där olika plan passeras: 
 

En rimlig slutsats är att varje intellektuell eller konstnärlig möda 
ofrånkomligen leder inunder det som omedelbart kan förnim-
mas. Varje fråga om varför eller hur pekar alltså mot något som 
alltid måste få stöd i det vi kan iaktta men som självt inte kan re-
duceras till det iakttagbara. Det innebär inte att vi kan gräva oss 
ner i ett tryggt och skyddat så kallat väsen och slå oss till ro. Det 

––––––––– 
748 J-P. Richard, ”Baudelaires djup”, s. 109: ”En fruktbarhet som utan tvekan är moralisk: ty fönster-

glaset förpliktigar till en oändlig rad hypoteser om sitt mänskliga hinsides, det öppnar en intimitet 
på glänt och föreslår kanske en dechiffrering av ett öde”, Den svindlande texten, red. Mikael van 
Reis (Stockholm/Stehag: Symposion, 1992), s. 118. 

749 Sven-Eric Liedman, s. 390. 
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betyder att vi ständigt måste vara på väg mellan yta och djup i 
hopp om att mödosamt komma till klarare insikt.750 

 
Avslutningsraderna i dikten om Saul – ”därför är målarkonsten / också i det här 
seklet möjlig” – emanerar som ett eko från dikten ”De flyger norr ut om vårarna” 
i samlingen Havet, där man kan läsa verserna ”Därför att de ständigt kommer 
tillbaka / de skjuts i flykten – de kommer tillbaka / de luras av det förrädiska och 
dör i tusental / – de kommer tillbaka”.751 Men även raden ”Därför berör oss fåg-
larnas liv” genljuder.752 Vid stranden av Östersjön en tidig vårmorgon gläds 
många över flyttfåglarna i solljuset, hur de återvänder och med dem livet. Det är 
som om en lackerad yta mellan motivet och människan upplyser om att det inte 
är sällskapet på vårutflykt som drabbas av oljeutsläppen eller som skjuts i försåt. 
Känslan av evig vår skyddar likt hinnan mot en våldsam verklighet. För att inte 
förföras av eskapism frågar poeten: ”Vad har vi med fåglar att göra i det här sek-
lets slut?” – och svarar själv:  
 

För att deras nätter är våra nätter  
och för att vi söker ett öppet vatten!  
Därför att de ständigt kommer tillbaka,  
de skjuts i flykten – de kommer tillbaka  
de luras av det förrädiska och dör i tusental  
– de kommer tillbaka.  
De kommer tillbaka så som gräset kommer tillbaka  
och så som de utbombade städerna kommer tillbaka  
och så som drömmarna om friheten och de hemliga mötena 
kommer tillbaka753  

Verserna ”Vad har vi med fåglar att göra i det här seklets slut?[---] Därför berör 
oss fåglarnas liv”754 och raderna i dikterna, för i slutet av dikt två återkommer 
dramatiken från bild ett: de hetsade hjortarna som faller från klippan, lansarna 
och spjuten, stridslarmet, de oroliga hästarna och Saul på klippan som tagit sitt 
liv. Dikten avslutas: ”Därför är målarkonsten / också i det här seklet möjlig.” Två 
”därför” säger att naturens cykler erbjuder människan underhållning i ordets 
bokstavliga mening. Sak samma gäller inför mötet med myterna, konsten och 
dikterna. I stunder av svårmod förmår inte glasyren skydda människan, men 
konsten och poesin som framställer livsvillkoren bär henne.755 En djupt rotad 
realism i lyriken gör detta möjligt. 

 

––––––––– 
750 Ibid., s. 434. 
751 Lennart Sjögren, Havet, s. 31. 
752 Ibid., s. 32. 
753 Lennart Sjögren, Havet, s. 31. 
754 Ibid., s. 32. 
755 Jfr. Carl-Göran Ekerwald som argumenterar för att skönlitteratur kan påverka humöret och tina 

upp vår frusna känsla och tankeförmåga. Den kan underhålla – hålla under – när vi riskerar att 
trampa igenom. Ekerwald refererar till den judiske exegeten Gabriel Josipovici som menar ”att 
Gamla testamentet […] ställer realismen framför trösten”, Läsa innantill och bli en annan (Stock-
holm: Karneval, 2006), s. 129. 
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* 
 
Sjögrens livsförståelse öppnar inte något altarskåp i bemärkelsen en förlåt som 
rämnar; uppenbarar inte någon slutgiltig sanning. Däremot finns sanningen att 
söka i drömmen och i tystnaden. I en passage, lätt att förbigå, skjuter poeten in: 
”Det är angeläget för oss / att sådana drömmar finns / det är angeläget att mellan 
oss och det svåra / finns en tystnad av lack.” Bland hundskallen och mitt i strids-
larmet är tystnaden värd att lyssna till. I inte så få dikter av Sjögren pågår strider 
av vitt skilda slag varför ljudnivån kan förmodas vara hög; bildspråket är på ana-
logt vis kontrastrikt. Men exempel visar även att tystnaden talar i dikterna, ett 
stilla sus tränger igenom ljudkulissen. I en pastoral, ”Kalven”, framträder en så-
dan fridfullhet:  
 

En kalv med stora ögon 
står en morgon nere vid stranden 
för att dricka. 
De gamla sjökorten visar en annan strand. 
Det vet inte kalven. 

 
Med ögonen vidöppna dricker den 
och som alltid vid stilla vatten 
möts kalven av en annan kalv 
från vattnets botten. 
Och deras ögon och deras mular 
dricker ur samma hand.756 

 
I dikten får landskapet bildkaraktär. Rörelsen som uppfattas när djuret hukar sig 
ner mot vattnet för att dricka förstärker lugnet. Mötet i spegelbilden sker under 
tystnad. Att tolka handen som kalven dricker ur som en bild för nattvarden då 
kalken räcks kommunikanten driver analysen väl långt. Men om handen som 
räcker vattnet är att uppfatta som en metonymi för det livgivande vattnet blir 
analogin görlig. Naturen räcker sin handflata fylld med vatten till kalven i den 
tidiga morgonen. I en liknande ekologisk kontext möter också ungdjuret i en av 
Harry Martinsons dikter, ”Kväll i inlandet”757, där bildspråket tänjer på gränserna 
för ett gängse betraktande av boskapsdjurens vila vid en insjö. Martinsons dikt 
avslutas: 

 
Tyst boskap stirrar med gröna ögon. 
Den vandrar kvällslugn till vattnet ned. 
Och insjön håller till alla munnar 
sin jättesked.  

 

––––––––– 
756 Lennart Sjögren, Grönskan, s. 62. 
757 Harry Martinson, Passad, s. 70. Sjögren kommenterar läsningarna av Martinsons poesi i ”En ljust 

grön slöja över ett sommarlandskap”, Parnass 1994:3 
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Under alla omständigheter uttrycker de båda dikterna en stillhet som talar tydligt 
inför vardagsmysteriet som vederfars djuren. Det livgivande vattnet intas under 
tystnad. 
    Även dikten ”Lantlig dansbana”758 mynnar ut i en pastoral stillhet där gåtorna 
om vad som faktiskt utspelas bärs av tystnaden: 

 
Det som glänser i kvällen 
utanför lantliga dansbanor 
i den senare halvan av juli 
kan vara älskandes lår 
halvt uppstuckna ur gräset. 

 
Det kan också vara den oerhörda tystnaden 
runt en 
redan i sin förvandling ingående 
självdöd svan. 

 
Något glänser i kvällen och genom upplysningen förstärks rörelsen. Positions-
ändringen åstadkommer att ljud för det inre örat förnims. De älskande tumlar 
runt i gräset. Men författaren tvekar inför motivet. Exakt vad som utspelas eller 
vad som uppenbaras är oklart. I själva verket presenteras läsaren en bildtrans-
formation, inte av någon tavla eller någon annan bild, utan av scenen som som-
markvällen visar fram, nämligen ”den oerhörda tystnaden”. Är det en remini-
scens från dikten ”Dagen före plöjarens kväll”, ur samlingen med samma namn, 
där också dikten ”Lantlig dansbana” ingår, som lockar oss att se Ikaros och hans 
fall när blicken fångar scenen med benen uppstickande i högsommargräset som 
ur vågorna avbildade på tavlan Landskap med Ikaros fall?  I utkanten av händel-
sernas centrum störtar Ikaros med ett plask. Likaså återfinns, som det kan visa 
sig, en svan med obrukbara vingar i utkanten av festplatsen med dansbanan i ett 
förmodat centrum. Det är också i tystnadens och gåtornas värld det avgörande 
sker. Dikterna rör sig från det storskaliga och våldsamma till avskildhetens tran-
kila undantagstillvaro. Det kan gälla en ekfras som ”Sauls självmord” i vilken 
går att uppfatta estetikens upprättade dikotomi mellan spatialt och temporalt or-
ganiserade konstarter, men också de två pastoralerna ”Kalven” och ”Lantlig 
dansbana”. Konsten att läsa mellan raderna innebär att uppfatta något som inte 
står utskrivet, som i det här fallet att något sker i tystnaden och att detta skeende 
som inte hörs utgör en replipunkt där andra röster än de förväntade går att upp-
fatta. 
    Sjögren återkommer i olika sammanhang till diagonalen och dess betydelse 
för kompositionen av ett bildkonstverk, men även vid struktureringen av en 
dikt.759 Detta konstaterande får följa med vid läsningen av ”Is”. Dikten är det 
tredje exemplet på en pastoral avskildhet som lyfts fram i analysen, låt vara att 
arbetet männen utför är radikalt skilt från idyllen. Dikten låter sig också läsas 
och jämföras intratextuellt med Fågeljägarna: 

––––––––– 
758 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 19. 
759 Se t.ex. Lennart Sjögren, ”Diagonalens hemlighet”, men även Mona Kårsnäs, ”En liten litterär 

geometri”.  Jfr. Lennart Sjögren,  Anteckningar om bilden, s. 11ff. 
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Sådana som är intresserade 
av att sälja is 
samlades förr på sjöarna 
med långa sågar. 
 
Det kunde då 
när dagen var mycket stilla 
höras till dödsriket 
hur stycken skars ut av vinterns kött 
och fiskarna såg en brunn i solen.760 

 
Genom vaken visas en verklighet som inte kan negligeras, nämligen det tunga 
arbetet med isen. I dikten exponeras på ett särskilt sätt issågen. Redskapet kan 
betraktas som en verksam diagonal i och genom isen. Genom en positionsänd-
ring förvandlas upplevelsen till något auditivt från att ha varit visuell. Stilla da-
gar hörs arbetet med isblocken till ”dödsriket”. Vi ställs vid den gräns där poeten 
placerat männen som öppnar en vak med sina sågar, men även fågeljägarna i den 
efterföljande diktsamlingen med deras utrustning. Det är en tillvaro full av para-
doxer: å ena sidan tingen som ingenting vore utan människans föreställningar, å 
andra sidan poetens föreställningar som ingenting vore utan tingen. Arbetet med 
sågen och isen öppnar en lucka till dödsriket; tanken tycks i alla fall föresväva 
författaren. Sjögren genomborrar paradoxen/isen i poesin som beskriver ständigt 
nya förbindelser mellan medvetande och ting, ord och föremål, synligt och osyn-
ligt, men enkom för att i arbetet se nya paradoxer födas.761 
    Diagonalen är ett verktyg med vilket poeten ges möjligheter att spekulera om 
det okända, men redan detta är stort nog och av flera skäl. Läsningen förtydligar 
att det inte är medlet (diagonalen) som är målet, men också att något slutgiltigt 
mål i form av definitiva svar (dogmer) inför de existentiella frågorna inte är att 
vänta. De poetiska undersökningarna leder fram till ett uppmärksamt lyssnande i 
tystnaden. I slutet av samlingen Fågeljägarna möter de sörjande på stranden, 
vilken de uppfattar som ”en brygga”, väntande på något förnummet ”bortom 
väntan”: 

 
Ur vindarnas botten 
som är än djupare än vattnets 
hörde vi röster 
– till oss viskade de.762 

 
I likhet med vad som beskrivs i ekfrasen ”Örat” vänds lyssnandet mot det okän-
da. 

––––––––– 
760 Lennart Sjögren, Lövskogselegier, s. 32. 
761 W. V. Quine inleder redogörelsen om paradoxens ”oundgänglighet” genom att konstatera att 

”Sanning är notoriskt insyltad i paradoxer, så till den grad att vi hamnar i direkta antinomier”, Strä-
van efter sanning, översättning Fredrik Stjernberg (Nora: Nya Doxa, 1993), s. 87ff. 

762 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 43. 
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5. Avslutande resonemang 
 
”Jag säger inte att livet är gott”763 
     

Vingar syns inga 
   men vingar hörs764 

 
1.    
 
Vilken är författarens röst i kören av poeter? Hur identifieras en för författaren 
utmärkande livsförståelse? Vilka lärdomar är det tänkbart att en läsare kan inspi-
reras av? När jag formulerar ytterligare frågor, nämligen vilka impulser som kan 
tänkas väcka den egna kreativiteten, vidare hur en autenticitetskänsla infinner sig 
hos den läsande, orienterar svaret i riktning mot den möjligen dystra omständig-
heten som berättar om det naturliga att döden är en ständigt närvarande realitet. 
Sjögren förblir insikten trogen genom hela författarskapet. Att raljera låter sig 
göra, men ett eventuellt framkastat förslag att livssyn skall ersättas av dödssyn i 
samband med tolkningarna av dikterna visar angelägenhetsgraden i Sjögrens ly-
rik.765  Om man lever utan förvissningen att man skall dö blir döden värre. I lik-
nelser och bilder manar dikterna till självinsikt: 

 
Någonstans i varje landskap hörs slagen 
av ett hjärta 
väldigt kan det kännas därför att dess ljud 
finns överallt 
litet kan det vara därför att dess slag 
är i varje del av oss 
– och det har del i oss alla.766  

 
Förgängelsen som ett återkommande tema i diktningen torde kunna bidra till att 
motverka den tendens till paniksyndrom som vid traumatiska händelser kan 
komma till uttryck delvis beroende på bristande insikter, inte alltid hos den som 
drabbas men bland utomstående, och som det kommit till uttryck i viss medial 
rapportering under åren, till exempel i samband med vad det livgivande vattnet 
åstadkommer när naturkrafterna inte låter sig tämjas. Ämnet är inte unikt för 
Sjögrens dikter, åtskilliga poeter ägnar sin diktning frågorna som berör döden 
och den intensifiering av själva livskänslan som infinner sig i dess närhet. Inne-
bär inte ett sådant agerande att människor fråntas rätten att bestämma över sina 
––––––––– 
763 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 7. 
764 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 6. 
765 Lennart Sjögren berättar om ett kafébesök där han studerar sprickorna i färgen på några tavlor: 

”Närvaron av sprickorna och de förskjutna perspektiven når mig som viskningar i örat: Minns att 
du är dödlig – men den som viskar är inte en slav utan en Suverän, som hos sig gömmer den Bild 
jag ständigt söker efter”, ”Bilden”, Anteckningar om bilder, s. 11. 

766  Lennart Sjögren, 1452 och dikter från vår tid, s. 86. 
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känslor, och som en konsekvens av detta om svaret är jakande, att individens in-
tegritet kränks?  
    Frågorna som söker genomarbeta och genomlysa människors tidlösa erfaren-
heter av att döden skapar liv och att frånvaro innebär närvaro, vidare att brist 
skapar helhet, kan förstås i ljuset av performativitet. Sjögrens poesi berättar att 
idyllen som spirar med sommarens framväxt inte är solid. På saklighetens grund 
varnas för anklagande upprördhet men också för eskapism såsom den uppträder 
när tanken förförs av drömmen om forna tiders idyller. Tvärtom faller ljuset i 
Sjögrens poesi över kända motiv på ett sådant sätt att skuggorna från förr slår in i 
framtiden med insikter som möjligen förmår förändra attityder inför livsvillko-
ren. Det är den existentiella upplevelsen av kretsloppet som dominerar föreställ-
ningarna. Att Sjögrens poesi blandas i kören av andra poeters röster och av den 
anledningen uttrycker kollektiva erfarenheter medför inte för den sakens skull att 
det i lyriken går att urskilja en unik röst.  
    Från kulturgeografen Eric Clark kommer oväntad hjälp i försöken att närma 
sig ett svar på vad som bland annat utmärker Lennart Sjögrens livssyn. Clark 
skriver: ”Ingen människa är en ö, helt utan band med omvärlden. Varje människa 
är en ö, rik med relationer till omvärlden. För öar präglas inte av ogenomträngli-
ga, ogenomsläppliga eller oföränderliga gränser”.767 Analogt kan Sjögrens dikt-
ning liknas vid en ö bland andra författarskap, deras idiom men också värdering-
ar. Sjögrens diktning står inte isolerad, likafullt uttrycker poeten och hans livs-
uppfattning något unikt. 
 
2. 
 
I flera av Sjögrens dikter ingår ord, metaforer, scener, miljöer och panoreringar 
som i sina respektive enskildheter speglar diktningen totalt sett: grundmönster, 
värderingar och visioner belyses och lyfts fram i koncentrat. Däremot är det 
ovanligt att en dikt i sin helhet sammanfattar ämnessfärer och teman typiska för 
Sjögrens författarskap. Några undantag ges; ett av dessa är dikten ”Rakblad”.768 
Tiden är inte inne för samlingen Fågeljägarna, men författaren talar om havets 
erövringar utan anklagelser om grymhet: ”när havet kommer / flyter också san-
den undan / och beger sig ut på en av sina obegripliga / vandringar, / vem som är 
äldst: havet eller sanden / blir en metafysisk fråga”. Dikten lyder:

 
Sitter och skär 
med ett rakblad i sanden 
sanden sprätter upp 
och det vassa mister sin skärpa. 
 
Solen är het den här tiden på året 
myrlejonen bevakar sina gropar 
och några myror måste alltid ge sitt blod 
för bevakarnas skull. 

––––––––– 
767 Eric Clark, ”Öar”, Svensk Geografisk Årsbok 1998, s. 37.
768 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 32f. 
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Drömmen om ett flygplan 
som från hög höjd störtar i sanden 
återkommer. 

 
Rakbladet duger inte längre till sitt syfte 
men sanden fortsätter att duga till sitt. 
Och den som här bygger ett torn 
får själv ansvara för sitt bygge; 
när havet kommer 
flyter också sanden undan 
och beger sig ut på en av sina obegripliga 
vandringar, 
vem som är äldst: havet eller sanden 
blir en metafysisk fråga. 
Rakbladet är livsfarligt 
och förbrukat 
kvar i sanden 
myrlejonen fortsätter med sitt 
drömmen om flygplanet återkommer. 

 
Det hotfulla rakbladet skall mista sin skärpa precis som lien förlorar sin egg.769 
Myrlejonens kamp på liv och död – äta eller ätas – är en realitet, och flygplanet 
likt Ikaros skall också störta. De metafysiska frågorna ges inga svar men upprätt-
håller solfararens dröm. Sanden, även om den vid en jämförelse med betydligt 
mer solida material, visar sig vara vida överlägsen förmågan att överleva vad 
som är mäktigt i människors ögon. Tornet som byggts av block huggna ur berget 
har sin tid. Berättelsen om Babels torn (1 Mosebok 11), som Sjögren uppmärk-
sammat i olika sammanhang, aktualiseras.770 Poetens dröm ”om en allians mellan 
det fromma och köttsliga / de skimriga mysterierna och det praktiska”771 åter-
kommer men människan får med myrlejonen vänta på att se synen förverkligad. I 
detta skall inget nederlag spåras. Sjögrens världsbild anas men stannar vid visio-
nen, eftersom dikten står inför det omöjliga i likhet med mystikern som inför ök-
nen eller havet har att välja mellan att negera attributen som beskriver Gud eller 
det motsatta, som sker när mantrat Gud är större till intet förpliktande upprepas. 
I Lennart Sjögrens lyrik värderas det fördolda.  
 
3. 
 
Sjögrens poesi må vara tillspetsad och tragisk i sin saklighet, men sällan förnims 
vackrare visioner av tillvaron än i hans lyrik. Det är rimligt att anta att kontrasten 
mellan naturen som brukar tecknas i ljusa färger och den realism som Sjögrens 
dikter inte skyr väcker anstöt genom inblickarna i djurriket. Författaren söker 
inte sensationen, däremot hålls såren öppna. Dikten ”Ställde mig frågan”, publi-

––––––––– 
769 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 68. 
770 Lennart Sjögren, Tornet, s. 42ff.  
771 Lennart Sjögren, Köttets hus, s. 33.  
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cerad i Vår Lösen året efter att samlingen Fågeljägarna utkom, kan läsas som en 
epilog till nämnda diktsvit och den smärta som där blottläggs: 

 
Ställde mig frågan: 
hur länge skall jag leva för att förstå 
örnars och råttors liv 
– och därmed det mänskligas. 
Aldrig skall jag förstå 
– det visste jag ju redan innan jag ställde 
en sådan retorisk fras. 

 
Som flagellanterna rådbråkar sina ryggar 
och som bedjarna inför den heliga modern 
bönfaller jag de svajiga gräsen 
om en stunds tystnad mellan liv och död. 

 
Det ständiga knaprandet av sommarens tänder 
och vårens ätna ägg 
går mig till sinnes. 
Mitt liv i de här trakterna är ett sår 
– läkt vill jag inte ha det 
inte vill jag umgås med de varelser 
som förunnats att tyda knaprandets gåta 
och med lagom mått av förstånd 
driver undan kallsvetten. 

 
Låt mig tills vidare ställa undan frågan 
om råttans nos och vårt eget hjärtas fryspunkt 
låt örnens strupe dricka 
och låt mig i hemlighet besöka regnbågens biktstol.772 

 
I väntan på att ”förstå” djurens och människans tillvaro ber poeten om ”en stunds 
tystnad mellan liv och död”. Önskan framstår som motsägelsefull då poesins 
tystnad uppfattas som allt annat än tyst. Är det denna talande tystnad poeten öns-
kar? Smärtan som uppstår i de sår Sjögren ser överallt, i det rivna djuret, i vaken 
som går upp och blir en livsfarlig spricka för människorna på isen, men också så-
ret i honom själv som den kluvenhet han bär på och står inför, föder ingen hög-
ljudd klagan. Inte heller framstår dessa smärtpunkter som mindre problematiska 
om de sys ihop eller tillfälligt bedövas. Frågan inför det onda lever vidare och i 
hemlighet ber diktens jag att få uppsöka en biktstol: ”regnbågens biktstol”.   
    Regnbågen är det första yttre tecknet i Gamla testamentet på förbundet mellan 
folket och Gud. (Genesis 9: 12f).773 Som fenomen är också regnbågen intressant 

––––––––– 
772  Lennart Sjögren, ”Ställde mig frågan”, Vår Lösen årg. 87 (1998:5/6), s. 403. 
773 E. D. Hirsch lyfter fram svårigheterna i samband med tolkningsföreträde gällande mening och in-

nebörd i en text över temat regnbågen, Validity in Interpretation (New Haven: Yale University 
Press, 1967), s. 31ff. 
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att begrunda i den religiösa diskursen.774 Färgbandet över firmamentet är ett op-
tiskt fenomen som uppstår i ögat. Det gemensamma – något allom givet – fram-
kallas hos individen. Ett kollektivt erbjudande som eventuellt accepteras av den 
enskilde, precis som bågen tillhör alla men uppfattas individuellt. Att som lyck-
sökarna i sagan bege sig till regnbågens ena brospann för att där gräva upp en 
skatt är gagnlöst. Däremot är det rimligt att uppfatta förbundstanken som en op-
tisk villa vilken förlöser individen ur tiden för att därmed skänka mening och 
identitet. Symbolen tolkas som den enskildes möjlighet att i tro påbörja vand-
ringen över brovalvet.775 Utsagan är motsägelsefull eftersom människan sägs fal-
la ur tiden när hon dör och bryggan som påstås hålla är av annat slag än solida 
brokonstruktioner. Symbolen ”regnbågen” står för tron på något utanför männi-
skans hanterbara tillvaro; insikter som likväl begränsas till platsen där hon befin-
ner sig.  
    Sjögrens dikt ”Ställde mig frågan” kan i sin skrämmande skildring av verklig-
heten, omöjlig att undkomma när det gäller önskan att besöka regnbågens bikt-
stol, tolkas som en avlastning av den enskildes skuld men också som befrielse 
undan en kollektiv känslomässig belastning. Tankarna orienterar i riktning mot 
syndabekännelsens ord Mea culpa.776  Författaren värjer sig emellertid mot en 
explicit uttalad kristen bekännelse. I sammanhang som rör korset, den konven-
tionella symbolen, reflekterar han efter att ha avsagt sig nihilismen som möjlig 
livsförståelse:  

 
Gränsen mellan det sublima och meningslösheten är rakbladseg-
gens gräns. En möjlighet vore att kalla det sublima för den verti-
kala rörelsen och meningslösheten för den horisontala – men då 
blir det nästan teologi, och det fordras för övrigt en på förhand 
positiv uttolkare för att få ut något värde av ett sådant  resone-
mang.777 

 
Drömmarna hos de sörjande i Fågeljägarna är också genomgående av annat 
slag: ”Drömmarna kom om natten och förde oss nära / vansinnets land”.778 Varje 
uttryck för ett ”bortom” i de sörjandes bedrövelse utesluts när dikten talar om ett 
hån då drömmen räcker minnet ”om livet som varit”?779  

 
 
 

––––––––– 
774 Jfr. hur regnbågen (tecknet mellan Gud och folket) beskrivs i en kontext som för tankarna till det 

yttre förhållandena i diktsamlingen Fågeljägarna: ”härefter skall icke mer ske att allt kött utrotas 
genom flodens vatten”, Genesis 9:11. 

775 Jfr. Lennart Sjögrens dikt ”Legend” där regnbågen som motiv återkommer. Om kvinnan som 
dömts till bålet läser vi: ”Då / utanför deras synkrets / ordnades hennes väsen i nya symmetrier / 
och osynliga för deras ögon / lyste över henne regnbågen klarare än någonsin / och som om inget 
hänt / uppsteg hon på den”, Ur människovärlden, s. 25. 

776 Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (min skuld, min skuld, min stora skuld) är en formule-
ring från den katolska syndabekännelsen. 

777 Lennart Sjögren, ”Bilden”, Vår Lösen årg. 77 (1986:4), s. 217. 
778 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 30. 
779 Ibid.  
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Bleka, hopkrympta fjädrar 
gavs oss i sömnen och gavs oss i vakan 
ryckta från fåglar där köttet redan var ätet 
vågorna högg som tänder mot våra anklar. 
Solen förbrände 
dagen var helt utan skugga 
regnet som kom 
var vatten från drunknades hår.780  

 
Svarsalternativen beträffande trosfrågor formuleras vanligtvis som ett antingen 
eller. De citerade verserna är inga vittnesbörd om tro eller förnekelse av tro. Den 
brygga som eftertraktas som en hoppets symbol mellan jorden och himmelen har 
solen förbränt. Kategoriseringar som tro och förnekelse faller utanför ramarna 
för vad som är rimligt att samtala om: ”Fläckar av kortvarig dvala / när inget vi 
mindes kom oss till dels.”781 Inte ens vårfåglarna ter sig levande när de åter-
kommer:  
 

Gick vi ut över åkern, vipan var kommen 
 åkern kände vi inte, vipan kände vi inte.782 
 
Det är knappast någon trösterik insikt. Likväl når smärtan en botten när vipan 
som anlänt inte berör de sörjande. Andliga och intellektuella överväganden får 
stå tillbaka för själva överlevnaden. Några löften om välfärd utöver själva livet 
och strävan att överleva dagen tycks inte föresväva i strofen. 
 
4. 
 
Jorden är Sjögrens plats. Det nordöländska landskapet är hans utsiktstorn över 
länder, kulturer och tidsåldrar. I likhet med Ryszard Kapu�ci�ski undviker han 
provinsialismens fälla. Kapu�ci�ski skriver: ”Begreppet provinsialism brukar vi 
förknippa med rummet. Provinsiell är den vars tänkande är begränsat till en viss 
marginell miljö som han tillskriver en överdriven, universell betydelse. Men T. 
S. Eliot varnar för en annan provinsialism: inte i rummet utan i tiden.”783  
    Frågan om huruvida det ögat ser och vad örat hör är tillvarons yttersta gräns 
väcks alltsomoftast i Sjögrens poesi. Något, en anad verklighet, utöver den som 
sakligt låter sig registreras, frammanas i bilder. Sjögrens kallelse för honom till 
en gräns, en plats där andra hör vingar över vattnet som inte existerar men oav-

––––––––– 
780 Ibid. 
781 Ibid. 
782 Ibid. 
783 Ryszard Kapu�ci�ski, På resa med Herodotos, översättning Anders Bodegård (Stockholm: Bonni-

ers, 2006). Författaren citerar T. S. Eliot som skriver om Vergilius i en essä från 1944: ”I vårt tide-
varv, då människorna mer än någonsin tycks benägna att blanda samman vishet med kunskap, och 
kunskap med information, och försöker lösa livets problem i ingenjörskonstens termer, uppkommer 
det en ny sorts provinsialism, vilken kanske vore värd ett annat namn. Det är en tidens, inte rum-
mets provinsialism; för denna är historien endast en krönika över mänskliga påfund som tjänat ut 
och kastats på sophögen; för denna är världen blott de levandes egendom, i vilken de döda inte har 
någon del”, s. 281. 
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sett faktiska omständigheter inte uppmärksammas, till skillnad från poeten som 
av ljudvillan i minnet öppnar en vak när isen sjunger:  
 

i natt bröts isen upp  
hörde ni den sjungande sprickan?  
nu närmar sig redan sommarens värme  
och vi flyger åter.784  

 
Sjögren bejakar ingenmanslandets okända väderstreck och hans lyriska landskap 
äger ingen karta, inte heller låter det sig kartläggas. Horaces Engdahls aforism 
som säger att kartans motsats är vägbeskrivningen uppenbaras.785 

 
Möt mig i lövverket 
med en ränsel på ryggen 
– uppbrottet är nära 
ett uppbrott i sömnens tecken 
med det vilda hoppet 
om ett okänt väderstreck 
inskrivet som adress 
på ränselns rygg.786 

 
Dikterna öppnar upp rum till vilka läsaren bjuds in, scengolv på vilket kulisser 
framför det stora spelet bortom gott och ont pågår, ett drama individen inte kan 
undslippa. Dikten är sitt eget landskap och sin egen väg och blir genom detta en 
förbindelselänk också dit där strålkastarljuset inte når. ”I den sneda solen / som 
nu infångat strandstenarna / ropar fåglar på hjälp att undkomma livet”.787 Diktens 
verklighet står uppenbarad fram men låter sig inte fångas, i alla fall inte i den 
bemärkelse som vi vanligtvis uppfattar ordets betydelse. Varje försök att fixera 
gränsmarkeringarna är dömt att misslyckas:  

 
Så kan i små landskap  
omgivna av stora vatten  
finnas mindre sjöar  
mellan dem och det större finns lågväxande gräs  
och föreställningen om ett omätligt liv  
men också om en tidig död.  

 
Även relativt sena kartor  
omtalar att Östersjön varit ett innanhav  
och att öarna där  
först nyligen börjat synas. 
 
 

––––––––– 
784 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 31. 
785 Horace Engdahl, Meteorer (Stockholm: Bonniers, 1999), s. 74.  
786 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 59. 
787 Lennart Sjögren, Lövskogselegier, s. 45. 
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I den sneda solen  
som nu infångat strandstenarna  
ropar fåglar på hjälp att undkomma livet. 788 

 
Vad förbereder sig bortom kulisserna? Vägen tycks gå från klarhet till djupare 
dunkel. Fåglarna till och med ropar på hjälp att undkomma livet. Också skråpu-
ken framstår som en kuliss. Vad väntar bortom själva dödsmasken?789  Ibland 
uppstår sprickor i dikternas provisoriska kartblad, ur vecken föds nya öar medan 
andra försvinner. Vad som därigenom eftersträvas och eventuellt uppnås är av 
allt att döma inte en förbindelse med en överjordisk utan en svårgripbar sinnenas 
verklighet. Det är en möjlig inställning till Sjögrens lyriska landskap och hans 
poetiska livsförståelse, som ligger bortom sådant människan kan se och höra. Det 
sjögrenska korrektivet – själva klarläggandet av sökandet efter alliansen mellan 
det prosaiska och det numinösa – visar sig äga en fundamental betydelse för 
tolkningen av poesin.790 Drömmen om en allians mellan det fromma och köttsli-
ga, de skimriga mysterierna och det praktiska, förklarar emellertid inte den poe-
tiska livsförståelsen. Förhoppningen skall uppfattas bokstavligt. Visionen om en 
syntes beskriver författarens självförståelse eller en mångfald av självförståelser. 
Syntesen existerar som en ställföreträdande harmonisering av tillvaron, något att 
sträcka sig efter. En oförsynt sanning avslöjar att utopin när och om den infrias, 
inrangeras tillsammans med den övriga världens ordningar. Tankar om massor-
nas välfärd har i historien visat sig vara lättfångade byten för manipulation. 
Strängt taget uttalar en sådan nyvinning inget utöver vad som begränsas av män-
niskan och faller av den anledningen till marken. Mysteriet kan inte kartläggas. 
Sjögren skriver: 

 
Varje morgon återkommer vetskapen 
om fängelset 
nätternas kunskap är alltid större 
men den är redan glömd i gryningen. 

 
På gravstenarna 
är namnen bortvittrade.791 

 
Sjögrens dikter samtalar inte sällan med Gunnar Ekelöfs poesi, också här då det 
efterlängtade som förblir ouppnåeligt förs på tal. Ekelöf skriver: ”oändligheten 
finns — emedan den fattas oss”.792  

––––––––– 
788 Ibid. 
789 Jfr. Bertil Malmberg, s. 103ff. 
790 L-G. Johansson frågar: ”(1) är det i princip möjligt att konstruera en modell som ger en fullständig 

bild av en del av verkligheten; (2) Om vi hade en sådan modell och om vi visste att det var en full-
ständig modell, skulle vi då kalla det en modell av verkligheten”?,  Introduktion till vetenskapsteo-
rin (Stockholm: Thales, 2003), s. 203. Författaren avslutar kapitlet ”Teorier, modeller och verklig-
heten” i samma bok: ”Vetenskapen kan således inte besvara den ontologiska frågan, frågan om vil-
ka slags ting det finns i världen. Däremot kan vetenskapen säga oss något om världens strukturer. 
Detta är ingen okontroversiell ståndpunkt, tvärtom, men argumenten för den är mycket starkare än 
man vid första anblicken kan tro”, s. 209. 

791 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 62. 
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5.   
 
”Min lukt är mitt förstånd”, deklarerar Sjögren i dikten ”Lukter” och fortsätter: 
”Jag talar om näsans lukter, jag talar om de yttre tingen / jag letar mig därifrån 
till de inre”. 793  Allt som avger en lukt inventeras samtidigt som existentiella frå-
gor speglas:  

 
Du lärde mig något om gränsen som inte syns.  
De som inte ryser inför den  
är inte längre människor.794  

 
En utveckling går att följa: näsan – lukten – slutligen vad denna lukt förmedlar 
av information till människan. Näsan lösgörs från sin kroppsliga förankring och: 
”då blev han själv en lukt / och for i lukten över världens hav.”795  Luktorganet 
och luktandet som kunskapskälla gränsar till intuitionen.796 Intuitionen blottläg-
ger samband i tillvaron som den vanliga logiken uppfattar som orimliga. Läs-
ningen ställs vid en gräns som markerar såväl vägs ände som en tänkbar väg-
sträcka att följa i det fysiska livet men också i tankens världar.  
    I brist på precision av metoden kan poetens position inför det okända beskri-
vas som en skapande process, en kreativ metod där okända brytningsfält ställer 
världen i nytt ljus. Vad kalven har att berätta skriver Sjögren i en av dikterna i 
Deras ögon:  
 

Några måste leva vid den gränsen 
födda som de är på en färja 
som just avgått. 
Någon riktig hemvist har de inte 
de måste bevaka gränsens hemvist797 

 

                                                                                                                                   
792 Gunnar Ekelöf, Sent på jorden med Appendix 1962 och En natt vid horisonten (Stockholm: Bon-

niers, 1962), s. 79. I samma verk utvecklar Ekelöf resonemangen: ”Vad finns emedan det fattas 
oss? / Oändligheten. / Vad är oändligheten? / Ett ord för något som förutsättes existera emedan det 
fattas oss. / Vad är alltså oändligheten? / Allt efter önskan”, s. 93. I En natt vid horisonten konkre-
tiseras spekulationerna och inträder i människans boningar: ”Om vi är klädda i dykardräkt eller fly-
gardräkt spelar ingen roll. Vart och ett av dessa rum är ändå den tryck-kammare som föregår oänd-
ligheten. Att oändligheten är orimlig och inte existerar spelar ingen roll”, s. 146f.  

793Lennart Sjögren,  Människans fot, s. 25. 
794 Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 17. 
795 Ibid., s. 27.  Ett sällsamt möte äger rum över tiden med Paulus som skriver till de kristna i Korint: 

”Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, en 
doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas” (2 Kor 2: 15f.) 
Bibelkommissionens översättning, 1999. 

796 Vid  jämförelse mellan metaforen som ett uttryck för något visuellt eller spatialt vill Lars Elle-
ström lyfta fram fördelarna med den senare aspekten: ”The notion of spatiality is futhermore to be 
preferred because it may also include the sensations given by other senses. Thinking is certainly not 
connected only to seeing, but also to touching, feeling, moving, hearing, smelling, and tasting”, Di-
vine Madness, s. 187. 

797 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 11. 
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Sjögren kommenterar dikten: ”Det är faktiskt så att Gränsen är min hemvist: för-
nekandet, bejakandet, det är knappast någon lyckosam plats att bo på, men så 
blev mitt liv.”798 
    Mötet med den romerska katten i dikten med samma namn, vilken även den 
ingår i samlingen Deras ögon, utgör ett grundligt samtal fört av diktens jag som 
vore katten en person.799 I sammanhang som dessa gör sig tänkbara influenser 
från den forntida Främre Orienten påminda. Tryggve Kronholm noterar i en pas-
sus i Det skapande ögonblicket att naturen i den hebreiska Bibeln och dess livs-
syn framstod ”som livs levande, förenad med människorna, växterna och djuren. 
Stenarna levde, myllan kände, metallerna lydde sina lagar, floderna dansade, ha-
vet brusade, jorden gladde sig som en brud, träden klappade i händerna och klip-
porna regerade nejden i upphöjt lugn. Till alla delar var denna natur skapande, 
kännande, medveten”.800  
    Beroende på vilken moralfilosofisk tradition läsningen färgas av kan tolkning-
arna av den andre som ett Det till uppfattningen av den Andre som ett Du vida-
reutvecklas under påverkan av Sjögrens speciella stilfigur, den retoriska frå-
gan.801 Också de återkommande evokationerna tjänar samma syfte, nämligen att 
betrakta den andre som någon värd att lyssna till. En bevekelsegrund för en så-
dan attitydförändring i synen på den Andre som ett objekt till ett subjekt härrör 
från ekologins landvinningar inom vilka en perspektivförskjutning ägt rum i sy-
nen på människan i jämförelse med den övriga skapelsen.  
    Sjögrens lyrik är radikalt fri från religiös pietet avseende åsikten att människan 
utgör skapelsens krona. I ”Den romerska katten” skriver Sjögren om mötet med 
djuret i Roms kloaker: 

 
Du tvåbente 
som lika gärna kunde vara den fyrbente 
låt oss gå ner 
låt oss gå längre neråt i de gångarna 
– om frihet någonstans finns 
och om upproret någonstans finns begravet 
måste det väl vara här 
där kuvöserna är obefintliga 
och de som föddes att dö redan har dött. 
Där tunga slickar tunga 
klo klöser klo.802 

 
Det må gälla den döende katten eller den skabbangripna räven, mötet med djuret 
utgör upptäckten av människans egen spegelbild.803 I dikten ”Råttkärlek” fram-
––––––––– 
798 Brev till Peter Hultsberg daterat 1.6 2005.  
799 Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 57ff. 
800 Tryggve Kronholm, Det skapande ögonblicket (Stockholm: Atlantis, 2002),  s. 29f. 
801 Martin Buber, Jag och Du. Emmanuel Lévinas, Totalité et infini. Peter Kemp, Emmanuel Lévinas. 

En introduktion: ”Det etiska förhållandet till den Andre som Oändlighet upprättas av den Andres 
uttryck, av hänvändelse till mig, av den Andre som ansikte (visage), s. 43.  

802 Lennart Sjögren, Deras ögon, s. 74f. 
803 Jfr. ”Naturen som natur: exemplet Lennart Sjögren”, Tom Hedlunds Att förstå lyrik, s. 71ff. Dik-

ten ingår i Lennart Sjögrens samling I vattenfågelns tid, s. 57f. 
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ställs råtthonan i de mest skiftande mänskliga uppenbarelser: hon är madonnan 
poeten sett på bild, hon är modern som han sett i verkligheten. Dikten fortsätter: 

 
Jag ser henne, hon ser inte mig 
sen ser jag på mina händer – numera utan förvåning, 
de liknar råttans händer. 
Hon är nu en liten gumma med grått huckle804 

 
Exemplen på sådana stunder av ögonkast mellan djuren och människan är åter-
kommande inslag i Sjögrens diktning. 
   En gräns av annorlunda karaktär utgörs av konturerna runt en människas 
kropp, hennes själva väsen. I mötet tangerar inte endast gränser varandra, de går 
in och igenom de mötande. Det är i möten likt dessa när människor delar sina 
gränser med andra som det märkliga och undanglidande i tillvaron övergår till 
insikter individen inte förmått föreställa sig utan att ha erfarit dessa delade 
gränsområden. I en kärleksdikt som Sjögren skrivit förmedlas den osäkerhet som 
de som befinner sig ombord på en färja upplever:  

 
Vid solens uppgång 
eller just därintill 
finns en plats där de som ännu inte fötts 
en stund kan möta 
dem som redan länge levt 
fastän de inte levt. 

 
Vid solens nedgång 
finns en hink – med vatten tror man – 
men full av tårar. 

 
Så svår är resan 
mellan solens början och dess slut 
för dem som älskar. 805   

 
Förflyttningarna utspelas på två plan. Resan i sig är en sådan pendling men även 
personerna som rör sig mot varandra vacklar under pågående färd. Hur går det att 
bevaka ett tillstånd i ständig rörelse utan ”någon riktig hemvist”? Kärleksdikten 
”Resan” är också en nyckel i arbetet med att dechiffrera Lennart Sjögrens livs-
syn. Dikten med de tre stroferna, med sina överlappningar och dubbelexpone-
ringar, illustrerar individens vandring genom livet; gåvan som någon skulle kalla 
det, gisslet som någon annan måhända uppfattar tillståndet att leva med förmå-
gan att tänja på begreppsmässiga gränser. Svaret på frågan om meningen med 
allt, eller det meningslösa, uteblir. Ett står klart och det är att oavsett vilken atti-
tyd människor intar inför livsresan är och förblir den ”svår”. 
Är det kärleken till livet som avses? Är det kärleken till en namngiven person i 
ett av innerlighet buret förhållande som fyller hinken med tårar en gång vid so-

––––––––– 
804 Lennart Sjögren, 1452 och dikter från vår tid, s. 18ff. 
805 Lennart Sjögren, Lövskogselegier, s. 66. 
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lens nedgång? Att resan genom livet kostar på? Det är inte cynikerns uppfattning 
poeten delar, den som säger att allt har ett pris och att inget äger något värde. Inte 
heller tilldelas löften om att den han vänder sig till kan befria mänskligheten un-
dan allt vrångt eller skänka något hopp. I stället är det dikten själv med sitt språk 
och sina bilder som tilltros kunna trotsa vissheten om en determinerad tillvaro 
när den förmedlar upplevelserna av kärlek. Föga uppmärksammat är detta me-
mento hos författaren; kärleken som en genomsyrande kraft i det konstnärliga 
skapandet. Också här undviker Sjögren att välja mellan två alternativ där det ena 
stavas kärleken som en privat angelägenhet och det andra framställt som en utta-
lad altruism. Erfarenheten visar att det mest behjärtansvärda engagemang kan 
vara en flykt – en flykt från sig själv:  

 
Kvinna av dimma, man av kvinna  
täck varandras händer med en försonande innebörd  
som ändå inte finns  
om ni möter varandra i natten.  
Sjunk  
sjunk djupare in i dimman  
men släpp inte den andra handen  
nu i frostens och rökarnas tid  
när vattnet mister sin sista värme.806 

 
Kärleken såsom den återges i Sjögrens poesi flyr inte undan när ”vattnet mister 
sin sista värme”. Vad som är kan betraktas och kännas. Händer möts i natten; 
kallnande i dimman som stiger välsignar de ännu.807 

 
* 

 
Inslag av kärlek och erotiska drömmar bereds således rum i Sjögrens lyrik. Någ-
ra rader i Fågeljägarna ger exempel. Samtidigt med skildringen av dödsfärden 
ligger hos poeten i det lutande glidandet en lustfylld dimension. Sjögren förbin-
der den med erotiken. De drunknade säger:  

 
Nådde vi sent på natten den kust som sjunger   
snö föll sången var glömskans sång  
ljuv som honung mötte den våra läppar  
så som när mannen sjunker i kvinnan  
och kvinnan i man.808 

 
Från isdödens tillvaro går männens drömmar till solvärme och behagfulla dagar, 
till kvinnorna och den värme kärleksstunden skänker: 

––––––––– 
806 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 32. 
807 Jfr. Bertil Malmberg, s. 75. 
808 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 40f. 
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Mindes vi potatisen i de öppnade fårorna 
och de blå daggmaskarna som försvann 
vi mindes måsarna över 

 
gärdsmygen 
och kumminen som repades 

 
saltet på bordet mindes vi 
de lätta björklöven som slog ut 

 
drömmen om kvinnobröst, sommarens nätter 
och hudens hetta mot lakanen.809   

 
I ett samtal mellan Horace Engdahl och Lennart Sjögren i Röda rummet upp-
märksammar den förre de erotiska bilderna varvid Sjögren förtydligar: ”det har 
med ett slags att ge sig hän att göra, man sjunker neråt, en uppgivelse, man har 
gett upp livet och det kan ha en erotisk anknytning just att man ger sig hän utan 
att tankemässigt göra det utan att det är så.”810 
    Ytterligare en strof belyser det erotiskt färgade bildspråket: 
 

Nådde vi sent på natten den kust som sjunger 
snö föll 
sången var glömskans sång 
ljuv som honung mötte den våra läppar 
så som när mannen sjunker i kvinnan 
och kvinnan i man811 

 
När dikten berör dödens skepnad förnims erotiska stråk. Sjögren kommenterar: 
”Livslust och dess motsats är två begrepp som står helt nära varandra, precis som 
erotik och död. Att ge sig hän i en kärleksakt är ett drunknande.”812 I samman-
hanget är det givande att jämföra Sjögrens strof med Gunnar Ekelöfs dikt ”Havs-
förvandling”: 

 
Kom låt oss vagga i skymningen 
fram och åter fram och åter 
Kom låt oss vagga i dyning 
Att flyta är flyga långsamt 
kom låt oss flyga långsamt 
min sköna813 

 

––––––––– 
809 Ibid., s. 25. 
810 Horace Engdahl utvecklar tankegången: ”det är en hängivenhet bortom det fattbara på något sätt 

för man kan ju inte viljemässigt ge sig hän åt sin egen död och ändå kan de inte göra något annat 
och då gör de det”, ”Röda rummet”, SVT1 4.5 1997.  

811 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 40f. 
812 Katarina Sandström, Barometern, 19.3 1997. 
813 Gunnar Ekelöf, Non serviam (Stockholm: Bonniers, 1945), s. 37. 
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Anders Olsson skriver: ”Dödens Hav har förvandlats till orten för ett amoröst 
begär, där det nästan är omöjligt att skilja mellan subjekt och objekt, där blicken 
’blundande ändå skådande’ är nästan ett med beröringen, den beröring som tycks 
nästan sovande, halvmedveten, förmedlad av en imaginär kroppsdel […] Havet 
är både dödens och kärlekens ort, blindhetens och det drömda seendets ort.”814 
 
6. 
 
Begreppet romantik är inte entydigt.815 Talet om romantiskt färgade motiv avser 
den populära uppfattning där ordet förknippas med något harmlöst och skönt, till 
och med idealiserat vackert. Poetens gestaltningar av djuren, naturen och kärle-
ken skiljer sig väsentligt från en sådan idyll. Dikten ”En augustidag med åska” i 
samlingen Ormens tid förtydligar påståendet.816 Under ovädret lockas tanken på 
de förhistoriska grottväggarnas målade och inhuggna djur fram: ”Hovdjur med 
höga mankar / står inhuggna i klipporna / – här / där inga klippor finns”.817 Dju-
ren existerar inte mer än som fantasier. Regnet uppbådar emellertid en gemen-
skap över tiden i vilken dåtid blandas med nutid, och där de högmankade djuren 
som målades på klippan, men som också sökte skydd i grottan undan ovädret, 
delar sina benknotor med ett övergivet motorcykelskelett. I dikten förnims 
centrallyrikens nu och i stunden av allt som varit och är förenas människa och 
djur. Om kvinnan säger diktens jag: ”Dig som jag känt så länge / mera ett väsen 
är du än en människa / när du kommer nära / under åskans regn.”818 Djur och 
människa må förenas av ovädret, också över tidens gränser, men när åskan dragit 
bort är människan människa, även om den livslånga närheten förvandlat kvinnan 
till ”ett väsen” och hästen i hagen eller målad på klippan återgår till att vara häst:

 
Tiden skyndar 
och du är ännu här 
mörkare och närmare än förut 
medan allt det andra drar bort.819 

 
Momentant förenas allt levande. Balansen som uppstår är dyrköpt. Den är inte 
utbytbar. Av den anledningen fortsätter Sjögren att drömma om syntesen, detta 
något tredje som med liknelsen om altarskåpets saknade mittparti existerar i kraft 
av sin frånvaro. Kanske en referens från Platons grottliknelse föresvävat författa-
ren, då i sinnevärlden ickeexisterande djur levandegörs liksom i ett skuggspel 
över väggen? 

––––––––– 
814 Anders Olsson, Ekelöfs nej, s. 144f. Ekelöf skriver i en kommentar: ”De drunknade är på väg att 

upplösas, att uppgå i alltet”, s. 145. 
815 Jfr. Hugo Friedrichs karaktärisering av den lyriska modernismen (ett av flera inslag): ”Modernes 

Dichten ist entromantisierte Romantik”, Die Struktur der modernen Lyrik, s. 30. 
816 Lennart Sjögren, Ormens tid, s. 50f. 
817 Ibid. 
818 Ibid. Lars Bäckström kommenterar de momentana inslagen av optimistiska impulser hos Sjögren i 

samband med en anmälan av Lövskogselegier: ”en tragisk livskänsla får ta över”, Vad är poesi?, s. 
168.  ”Antyd ändå att en kärlek / skulle vara möjlig. / Om också inte här och nu”, Lennart Sjögren, 
Lövskogselegier, s. 65. 

819 Ibid., s. 51. 
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7.  
 
Det myckna talet om bataljliknande dikter och myllrande framställningar med 
inslagen av allsköns föremål och företeelser i dikterna skall inte leda bort tanken  
från det underliggande, ytterst konkreta uttrycket i Sjögrens lyrik.  
    Poeten och bildkonstnären Lennart Sjögren strävar efter att reducera. De ex-
pansiva och expressiva gestaltningarna kretsar kring ett uttalat något som utgår 
från diktens epicentrum. I ”Elden” personifieras elementet vars tankar kläs i ord: 

 
Ständigt söker jag mig nya vägar 
jag följer träets ådringar 
med tungan borrar jag mig längst in. 
Hur ville jag inte breda ut mig över världen 
och så förinta mig själv i en låga.820 

 
Den kärva realismen möter mystiken.821 I strofen står en gripbar totalitet sida vid 
sida med den ogripbara oändligheten. Tanken rymmer mer än vad samma tanke 
förmår behärska av insikter.822 I det speciella fallet med elden inträffar något 
märkligt i detsamma som perspektivet vänds. Lågan som tilldelas möjligheten att 
önska sig något eftertraktar en inverterad transcendens. Att erövra världar genom 
att expandera har sin lockelse. I dikten uttalas en annorlunda önskan: ”Hur ville 
jag inte breda ut mig över världen / och så förinta mig själv i en låga.” En reduk-
tion som leder fram till en nollpunkt möter även i slutversen av Fågeljägarna: 
”Åran ägd av Ingen.”823 Och i en av dikterna i samlingen En ljusare eld, skriver 
Sjögren: 

 
Tyckte jag såg Intet 
det kan man naturligtvis inte. 
Intet som jag såg 
genom det grönskande.824 

 
I den lantliga miljön bereds plats för ett vingelutrymme utanför eller vid sidan 
om de handfasta tingens ordningar. Vad som vanligtvis förnims som trivialt för-
blir trivialt men eleverat. I överförd bemärkelse kan det osynliggjorda betraktas 
som vardagens mörka materia. Det oansenliga och förbisedda i omgivningen in-
verkar långt mer än vad ett hastigt betraktande ger för handen, ett konstaterande 
som utesluter himmelstormande elevationer av ett sådant slag som förknippas 
med Ikaros vådliga färd. Högtidligheten är dämpad och glädjen känns igen på sitt 
allvar. Inte överraskande framstår ett alternativt förhållningssätt att beakta också 
––––––––– 
820 Lennart Sjögren, Stockholms Central och andra folklivsdikter, s. 71. (Dikten var Sveriges Radios 

nyårsdikt 1980). 
821 Magnus Ringgren: ”Man skulle kunna kalla Lennart Sjögren en naturalistisk mystiker”, ”De oföd-

da finns – Magnus Ringgren om Lennart Sjögren i människans tre riken”, Aftonbladet, 16.10 2001. 
822 Jfr. Emmanuel Lévinas Totality and Infinity. Det Oändliga är något annat, inte ens motsatsen till 

det ändliga, menar Lévinas. Idén om det Oändliga är medvetandets rörelse utan återkomst, Jaget 
tänker mer än vad det egentligen förmår, s. 49f. 

823 Lennart Sjögren, Fågeljägarna, s. 45. 
824 Lennart Sjögren, En ljusare eld, Dikter 1982–2004. Ett urval, s. 173. 
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inför det banala. Vardagen ter sig som ett tillstånd, en plats att utforska. Utan att 
följa bonden längs upplogade fåror, som på Bruegels målning Landskap med 
Ikaros fall, men heller inte riskera att störta i havet, som ynglingen i samma mo-
tiv, vänder Sjögren orden så att den oftast förbisedda vardagen skimrar. Också i 
dagar av sorg, när mörkret råder, möter ljuset. Sjögren sällar sig dock inte till 
mystikerna. I dess tradition fångar paradoxen det bländande mörkret tillvarons 
många svårfångade insikter.  
    Sjögrens poesi är däremot performativ; något skapas. Ögat förmår denna 
konst, det skärpta seendet. Poetens sinnen gör sig fria i dikten och betraktar till-
varon som subjekt och objekt växelvis, i akt och mening att vidga ramarna i en 
värld som efter modellen antingen - eller vanligtvis bejakar eller förskjuter en 
nyvunnen föreställning. ”Tolkning av konst är en verksamhet som tränger långt 
in i ens medvetande”, skriver Margaretha Rossholm Lagerlöf.825 Utmärkande för 
en sådan verksamhet är att ordlöshet och känslor möter argument och verbal ut-
läggning, ett konstaterande som inte begränsas till konstens värld. Tolkningarna 
av Sjögrens dikt om elden är att uppfatta som emotioner genom vilka det ordlösa 
synliggörs.  Med tanke på lågan som i utbredandet över världen önskar se sig 
förintad väcks frågorna vilken förklaringsmodell av olika världars omfång som 
visar sig vara mest omfattande och vidare hur upplevelserna av skilda världsbil-
der blir hanterbara. En svårgripbar och av den anledningen undanskymd tillvaro 
föresvävar och ställs vid sidan om det storslagna såsom detta vanligtvis upp-
märksammas och visas fram. Dikten ”En ljusare eld” är ett av många exempel: 

 
Som ljusa gräsbränder 
av det lättare slaget 
nu 
de sista sommardagarna då de lämnar oss. 

 
En ljusare eld 
vi glömmer livet som livet är 
tar på oss lätta sandaler 

 
också de som inte kan gå 
går idag – i en uppvind 
över den ljusare elden.826  

 
8.  
 
I Sjögrens poesi tillåts anomalierna leva tillsammans med regelmässigheterna. I 
samma ögonblick syntesen uppnås fylls sprickan, läks såret och livets många 
nyckfulla inslag raderas ut. En sådan tillvaro är fantastens. Sjögrens dikter ser 
och vidlåder klyvnaden. Som hos Carl von Linné ges paradisdrömmen näring 
genom skönheten i naturen, det sinnrikt ordnade, men når aldrig längre än till il-
lusionen av samma ändamålsenlighet som väcker tankar om en personlig skapa-
re.  

––––––––– 
825 Margaretha Rossholm Lagerlöf, s. 242. 
826 Lennart Sjögren, En ljusare eld, Dikter 1982–2004. Ett urval, s. 183. 
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Sentensen att se på skapelsen är som att se Gud på ryggen,827 som tillskrivs Lin-
né, öppnar för olika tolkningar. Den trosvisse ser i Skapelsen spåren av en rå-
dande hand medan den klentrogne uppfattar Guds bortvändhet. En tids vistelse i 
naturen ger skilda argument till tolkningen av citatet. Sjögren dubbelexponerar 
erfarenheterna när han skriver: 

 
Ohyggligt är skogarnas liv 
skön är mården i sitt språng. 
Klor river här klor. 
Linné ser Gud på ryggen.828 

 
Inför det ohyggliga och Guds frånvaro finner diktens jag tre alternativa förhåll-
ningssätt: ”Den blinda / Cynikern / Farsen.”829 När farsen uppenbaras och män-
niskan säger: ”Rosor, tårta, näktergal” 830, framstår naiviteten öppet. I samlingen 
Sent, tidigt breddas perspektiven och tonen fördjupas. Såväl människans strävan 
efter upplysning som mörkrets hemligheter tas på allvar. Förnuftsmässig strävan 
har sin tid och irrationella krafter sin. Att blunda inför det brutala utgör inte här 
något alternativ, inte heller cynismen. Med upplysningens redskap och mystikens 
utensilier deklarerar Sjögren i programdikten ”Jag säger inte att livet är gott” en 
desillusionerad natursyn befriad från indignation: 

 
Jag säger inte att livet är gott 
hellre ville jag säga att det är ont 
men jag säger inte det heller. 

  
Jag önskar mig bara tre verktyg: 
vinkelhaken, saxen, knivbladet 
så att jag kan mäta upp och skära till 
det som går att mäta 
och det som går att skära till. 
 
Det andra får natten mäta 
och de varelser som kommer fram den tiden 
på dygnet.831 

 
Sprickan i tillvaron – den klyvnad författaren återkommer till – skär genom värl-
den. Michel Ekman uppmärksammar det etiska uppdraget som visar ”att denna 

––––––––– 
827 ”Sedan skall jag taga bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen: men mitt ansikte kan 

ingen se”,  2 Mos. 33:23. Linnés uttryck att universum är Guds verk återfinns i flera utgåvor av Sys-
tema Naturae (första utgåvan 1735) ”Jag såg den oändlige, allvetande och allsmäktige GUDEN på 
ryggen, då han gick fram och jag hisnade! Jag spårade efter Hans fotsteg över naturens fält och 
märkte uti vartenda, även i dem jag näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en out-
rannsaklig fullkomlighet”, Schmitz och Uddenberg, System och passion (Stockholm: Natur och 
Kultur, 2007), s. 25. 

828 Lennart Sjögren, Lövskogselegier, s. 68. 
829 Ibid. 
830 Ibid. 
831 Lennart Sjögren, Sent, tidigt, s. 7. 
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klyfta sist och slutligen är oöverbryggbar, att hänsynslöst avslöja alla drömmar 
om mening och förädling genom lidandet.”832 Vad som låter sig sönderdelas ut-
forskas. Frågor riktas till natten och mätningarna som då utförs. Vilka varelser är 
det som uppenbaras under nattens timmar och hur upptäcks en reva av mörker i 
mörkret? Sjögren reflekterar över frågorna i en essä över bilden och dess ontolo-
giska status. ”Hur ofta har jag inte trott mig finna Bilden. Just den sida i konst-
verket som attraherade mig förväxlade jag med Bilden.”833 Kunskapen och upp-
fattningen av vad som konstituerar en sådan kunskap som gör att vi tror oss veta 
något visar sig vara grundat på konventioner, och vad som tros vara ”bild” är en-
dast en följd av borgerliga värderingar, skriver Sjögren och fortsätter: 
 

Då har jag tvivlat. Och sprickorna som öppnar sig har varit 
bråddjupa – men just i bråddjupet har också tvivlet på tvivlet 
kommit. Att leva i sprickornas värld. Jag erinrar mig enkla be-
skrivningar av ting, och plötsligt har jag tyckt mig vara med om 
Miraklet och bakom den troskyldiga berättelsen har en annan, 
vitalare, oupptecknad berättelse rört sig. Språket vandrar.834 

 
Den höga energin i Sjögrens lyrik binder samman verklighetstrohet och roman-
tik; empirism och mystik. Mötet sker med respekt och leder till ökad förståelse 
för det främmande. Någon smältdegel är inte dikten. I vad mån maktspråk upp-
träder kräver ett sådant tal inte att den Andre ockuperas. Däremot kan en vädjan 
om fortsatt dialog eftertraktas, i vilken klokheten efter hand framträder som inte 
fullt så vis som den vanligtvis uppfattas. Av det sagda följer inte att känsloargu-
ment beviljas asyl. Sjögrens lyrik är mörkaste mörker och samtidigt genomlyst 
ljus. Någon sammanblandning kommer aldrig till stånd. Sjögrens diktning är 
kompromisslös beträffande gestaltningarna av tillvarons svårhanterade frågor, de 
som rör livet och döden, men även den ondska en människa bidrar med och själv 
drabbas av. Varför vissa dikter väcker anstöt hos somliga och uppfattas som krä-
vande, kan förklaras av att Sjögren avvisar vanetänkande och schabloner som 
skulle kunna öppna för rationaliseringar, vilka i sin tur leder till att individen inte 
på ett djupare plan anser sig behöva konfronteras med smärtsamma inslag i till-
varon såsom dessa till exempel exponeras i nyhetsrapporteringarna. I ”Striden” 
ställer poeten upp olika sidor i tillvaron; skilda sätt att förhålla sig till obekväma 
sanningar redovisas: 

 

––––––––– 
832 Michel Ekman, ”Blicken fäst mot det outhärdliga”, SvD 12.11 2004. 
833 Lennart Sjögren, ”Bilden”, Anteckningar om bilder, s. 18. 
834 Ibid. 
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Två fåglar såg jag strida över isen 
först när den ene var död 
flög den andre därifrån. 
Det var inte kråkor 
ty kråkor lever på as 
 
och  sparar varandras liv. 
Det kunde vara människofåglar. 835   

 
När steget tas från fåglarna som representanter för naturen kommer människan i 
fokus. Längre fram i dikten preciseras också människor med politiska benäm-
ningar såsom ”Vänstern” och ”Högern”. Oavsett vilken ideologi hon behäftas 
med och oavsett i vilken tid hon lever svarar diktens jag på frågorna huruvida 
människan är ond eller ond, att ”Ingetdera är sant”.836 Dikten förmedlar insikten 
att ondskan förvaltas av händer som är utbytbara. Säger dikten att det finns mas-
ker i tillvaron som visar fram det goda men som i själva verket döljer det onda, 
och det omvända? I en sen dikt skriver Sjögren: 
 

Om godheten 
måste vi uttrycka oss verkligt försiktigt 
vi får närma oss den 
lika smygande och fulla av tvekan 
som mössen närmar sig fällan 

 
ty ger vi oss åt den 
kanske vi också måste ge 
våra liv åt den.837 

 
Dikterna inbjuder till moralfilosofiska samtal. 
 
9. 
 
Dikten ”Tidigt om morgonen” delar den unga väckelserörelsens symbolspråk i 
de trosvissa sångerna inför uppbrottet och hoppet om en gyllene morgon: stran-
den, fallet ur tiden, morgonväkten och uppbrottet. En overklighetskänsla tecknar 
kulisserna av ett drömlikt landskap: 

 
Då mister vattnet sina stränder 
och dagarna klockslagen 
 
då han tidigt om morgonen 
går genom dörrarna för att möta det strandlösa 
och lämnar därmed sitt hus.838  

––––––––– 
835 Lennart Sjögren, I vattenfågelns tid, s. 75. 
836 Ibid. 
837 Lennart Sjögren, En ljusare eld, Dikter 1982–2004. Ett urval, s. 180. 
838 Ibid., s. 181. 
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De allvarstyngda stråken i dikten åstadkommes genom att det är tidig morgon. 
Vad som mäktar detta är något oerhört som söker en resonansbotten i det defini-
tiva mörkret: döden. Någon sprudlande glädje är inte att förvänta i gryningen lika 
litet som den gången när några fiskardrängar mötte den uppståndne på stranden, 
enligt Johannesevangeliet.839 Om dagen är trosviss sammanfaller inte den 
omskakande händelsen då glädjen drabbar människan med stunden då ljuset up-
penbaras. Tvärtom är det ett ögonblick av ångest, mörker och död. Saligheten är 
en efterhandskonstruktion.    
    I vissa avseenden skiljer sig Sjögrens boktitlar från två andra uppmärksamma-
de svenska nittonhundratalssamlingar vad beträffar förhållandet mellan tidsangi-
velserna och ett eventuellt anat hopp om en framtidsdag, nämligen Gunnar Eke-
löfs Sent på jorden och Werner Aspenströms Tidigt en morgon sent på jorden.840 
Tidsangivelserna ”sent” och ”tidigt” skiljer några av titlarna på diktsamlingarna 
hos Sjögren åt vid en jämförelse med de namngivna poeternas böcker. Tidpunk-
ten kan mycket väl vara förlagd till dagen före plöjarens kväll, vilket också är 
namnet på en av Sjögrens diktsamlingar; vidare är tidsföljden att uppmärksamma 
i samlingen med titeln Sent, tidigt.  Det är också tidigt om morgonen som man-
nen möter det strandlösa och lämnar sitt hus.  
    Det radikala budskapet talar om livet i en tillvaro av död. Vad som åstadkom-
mer detta har sin grund i att livet glider ur människans händer och av samma an-
ledning möter henne som framtid. Ur den aspekten framstår dagen aldrig som 
något som är sent i bemärkelsen för sent. Jørgen Gustava Brandts ord i den dans-
ka psalmen: ”Tænk, at livet / koster livet!” och Sjögrens upprepade vers ”de 
kommer tillbaka” i ”De flyger norrut om vårarna” blandar sig med varandra som 
ekon från olika håll.841 Sjögrens uppfattning av tiden påminner om människornas 
i den forna Främre Orienten: ”det förflutna är det som ligger framför oss, inför 
våra ögon, det enda vi kan iaktta. Det kommande däremot ligger bakom vår rygg. 
Det kan vi inte se och inte veta något om. Det är okänt.”842 På en sådan tro går att 
leva i kampen och i nederlaget, i livet och inför döden.  
 
10. 

 
Sjögrens diktning har sitt säte på jorden. Att orden ställer läsaren vid en gräns 
som vetter mot det okända förändrar inte detta faktum. Mötet med orden är upp-
fordrande och manar till etisk medvetenhet samtidigt som de öppnar för begrun-
dan över vad ett engagemang över huvudtaget tjänar till. De existentiella frågor-
na blottläggs. Allvarsamma och sirliga strofer tynger men förmår inte trycka den 
spontana livsglädjen till marken. Resignation eller uppgivenhet i dess extrema 
form – såsom bitterhet kan komma till uttryck – möter inte. Lovsången till livet 
är inte oförfärad men skall av den anledningen inte negligeras. Den hymn till li-

––––––––– 
839 Joh. 21. 
840 Gunnar Ekelöf, Sent på jorden (Stockholm: Spektrum, 1932). Werner Aspenström, Tidigt en mor-

gon sent på jorden (Stockholm: Bonniers, 1980). 
841 Den danske salmebog, nr. 14 (København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2003). Lennart Sjögren, 

Havet, s. 31. 
842 Tryggve Kronholm, s. 39. 
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vet och till döden som möter hos författaren är stark.843 Sjögren skriver om vår-
fågelsträcken längs Östersjön:  

 
När vilar de? När hämtar de mod? 

 
Det är som flyger de tvärs genom döden — 
mot alla prognoser. Och luften själv bär dem. 
De kommer redan i soluppgången 
då är det som prövade de sina rop ut mot världen 
och det är som om inget funnits före dem 
då är deras liv helt osannolika 
 
och ännu i kvällen bär de nya öar med sig 
och det är som inget ens vore påbörjat. 
 
De omkommer som vi 
och som vi nedisas deras liv 
deras bo plundras. 
Men  
det är inte de som flyger där 
det är en förhoppning som orden ännu tvekar inför 
 
det är en vild krans av glädje 
och livet drömmer sig fram genom den.844 

 
Det är om denna förhoppning som okuvligt återkommer Lennart Sjögren diktar, 
en verklighet orden tvekar inför. En biologisk-existentiell medvetenhet upprepas 
och synliggörs genom de många diktsamlingarna. De bibliska och etiska ank-
langerna fördjupar dikternas skönhet utan att skymma de sinnliga uttrycken; 
estetiken är inte besudlad av ideologiska och religiösa appeller; likaså står mora-
len fri från identifierbara program. Dikterna överrumplar med självklara fakta 
om världen och låter läsaren se livet ur perspektiv som poesin ofta inte befattat 
sig med. Sjögren skriver i dikten ”Ekologi”: 

 
Sömmerskorna fortsätter oavbrutet sitt tysta 
och flitiga arbete. 
Flitiga måste de väl anses vara 
som så oavbrutet och till vår förfäran 
fortsätter att vidga sitt universum 
ty vilka andra 
än de abnormt arbetsglada 
kan ha någon glädje av att horisonterna 

––––––––– 
843 Anders Johansson konkluderar analysen av Fågeljägarna: ”Sjögren mediterar […] över jaget och 

existensen utifrån de gränstrakter där människovärlden, växt- och djurvärlden går upp i varandra, 
speglar varandra och kolliderar med varandra i en hymn till livet och döden”, En resa till underjor-
den, s. 13. 

844 Lennart Sjögren, Havet, s. 31f. 
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ständigt flyr undan 
och som självmordskandidater kastar sig utför 
ständigt nya djup 
där repulserande vågor återföder dem.845 

 
Några godhjärtade arbetare är det inte som lämnar fram garnet till de stressade 
nålarna. Insikten om Varat sammanfattas: ”Liv kallas sen gammalt / denna häp-
nadsväckande process”.846 På motsvarande sätt förhåller det sig med Sjögrens 
poesi där texterna är att likna vid en väldig gobeläng full av röster där avigan och 
rätan inte definieras i termer av bra eller dåligt: gott och ont. Livet som männi-
skan delar med den övriga skapelsen är placerat i ett för orden ogripbart större 
sammanhang.847 Att tro sig förstå innebär att stå utanför händelseförloppet, att 
inte förstå det motsatta, det vill säga att befinna sig inne i det, lyder en truism. 
Men Sjögren parafraserar inga självklarheter  – banaliteterna är skenbara och tri-
vialiteten kräver motstånd – varför den avslutande strofen i dikten ”Ekologi” 
fordrar vårt dubbelseende: 

 
Men livet självt står vid sidan därav 
om med gråtande ögon eller utan pupill? 
Det tecknar något 
Det tar ett steg åt sidan. 
Då tar sig några av oss åt huvudet 
försöker ett rop 
men glömmer vad ropet gällde. 

 
Flugfångarna surrar.848 

 
Dikten befinner sig vid lyssnandets gräns. Människan tystnar och glömmer vad 
som hetsade henne. Att hitta just ingenting mer än glömskan över något som 
upprörde kan tyckas vara ett klent utbyte efter arbetet med att söka en klart av-
gränsad livserfarenhet. Dikten ger emellertid tyngd åt det mänskliga uppgåendet 
i den stora tystnaden.849 Samtidigt understryks att kampen mellan liv och död 
pågår. Människan inte endast skapar livet och lever det, hon bär det inom sig och 
är livet. Inför en sådan rikedom – att livet är – är det lätt att gripas av ett behov 
som manar fram kompletterande livsvärden, även stämningsskapande utfästelser 
i allehanda skepnader. Løgstrup varnar för en sådan poetisk livsförståelse. I Den 
etiske fordring skriver han: ”Den poetiske livsforståelses stadige fristelse er der-
for at standse i hengivelsen, prisgive sig stemningen og lade beruselsen blive 
produktivitetens kilde. Modsigelsen kommer ikke til at høre med til oplevelsen, 

––––––––– 
845 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 22f. 
846 Ibid. 
847 Jfr. Lennart Sjögrens dikt ”En annan glädje” som avslutas: ”Inträdde det glädjelösa. / Började då 

växa / en annan glädje / i det utan glädje. / Den förvånade tomhetens glädje”, Ur människovärlden, 
s. 54. 

848 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 23. 
849 Jfr. J. W. von Goethes dikt ”Wandrers Nachtlied”, vars avslutningsverser lyder: ”Die Vögelein 

scheigen im Walde, / Warte nur, balde / Ruhest du auch”, Lyrik ur världslitteraturen 2, s. 79. 
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og fordringen bliver poesins fjende.”850 Lennart Sjögren delar i detta hänseende 
poetisk värdegrund med filosofen. Hans poetiska livsförståelse visar sig nämli-
gen under ytan av en mångfald skiftande fenomen vara reducerad till ett uttryck 
för liv och död såsom dessa storheter uppenbaras i en oupplöslig symbios. Livet 
självt tilldelas ögon som registrerar omvärlden och som hos vissa av antikens 
vishetslärare tecknar poeten sanningarna i sanden: ”Sitter och skär / med ett rak-
blad i sanden / sanden sprätter upp / och det vassa mister sin skärpa”.851  Men of-
tare ändå speglas livsgåtan i vattnet. Den som söker svaret på meningen med 
människans strävan och hennes utsatthet i tiden får med Lennart Sjögrens lyrik 
söka sig till det strömmande vattnet när isens tillfälligt lagda golv ger vika och 
en ny vår hör flyttfåglarnas lockrop. Vad övrigt är av vingar har sitt säte i det 
efemäras lek med begrepp tecknade av pennorna från Ikaros upphittade fjädrar. 
    I dikten ”Kronojägaren” låter poeten den gamle mannen uttala sig om natt-
skärran som han sett segla i sommarnatten mellan trädstammarna i Bödaskogen:  

 
hon den oroliga 
som öppnar halva huvudet i sommarnatten 
och som en kort stund vilar på vingen 
innan hon flyger vidare genom skogen 
och föreställningarna 
om dödens och tröstens möjligheter där. 
 
Om henne och om de andra sade han: 
att leva 
är att vila på vingen.852 

 
Att jägarens ord ”Om henne och de andra” inbegriper människan är inte någon 
djärv tanke. I slutverserna i ”De flyger norrut om vårarna” skriver Sjögren om 
fåglarna att ”Det är som flyger de tvärs genom döden – / mot alla prognoser.”853 
Allt som dikten berättar utspelas inom en gripbar verklighet. Läsaren är vanligt-
vis avskild från dramatiken längs kustbandet och normalt hänvisad genom texten 
till rollen som åskådare. Likafullt öppnas en väg för ett deltagande i händelsernas 
centrum. I sentensliknande verser framkallas bilden av livet; det liv som är och 
som bärs av fåglarna. Lennart Sjögrens flyttfågeldikt avslutas magistralt: 

 
De vet inget slut 
eftersom de inte visste någon början. 
I sina vingar lever de. 
 
Därför berör oss fåglarnas liv.854 

––––––––– 
850 K. E. Løgstrup, s. 229. 
851 Lennart Sjögren, I ormens tid, s. 32. 
852 Lennart Sjögren, Dagen före plöjarens kväll, s. 72. 
853 Lennart Sjögren, Havet, s. 31. 
854 Ibid., s. 32. 
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I diktningen uttalas det oerhörda. Det osannolika framträder i sinnlig närvaro och 
blir något gripbart genom orden. Vad som är dömt till undergång och i många 
fall redan dött, men samtidigt pånyttfött i livet som pågår – fåglar och människor 
– förvandlas till stor konst; en verklighet som Lennart Sjögren utformar i bilder 
av djupaste mörker och svårfattligt ljus. 
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6. Epilog. Ur människovärlden  
 
 
Lennart Sjögrens poetiska värld är människovärlden, vilket också är namnet på 
hans nittonde samling, Ur människovärlden. Det är således denna värld som ut-
gör scenen för diktningen: ”Ur människovärlden är det jag skriver / det finns 
många andra världar / jag känner dem inte.”855 När jag hävdar att världen är dikt-
ningens plats utesluts inte möjligheten för människan att genom samma diktning 
skapa föreställningar om sådant som språket strängt taget inte har täckning för i 
falsifierbara hypoteser. Sjögrens stränga markering av hur han ser på verklighe-
ten i programdikten ”Ur människovärlden” tillåter att vi med de övriga dikterna 
ofta ställs vid gränser som visserligen aldrig överträds men som likväl öppnar för 
svindlande tankeresor: 
 

Om den mörka materien vet jag inget 
ej heller om den himmelska 
något tycker jag mig ha hört av viskningarna 
från jordens och från djurens värld 
men varken flugornas eller gnagarnas röster 
har jag kunnat tyda 
vattenblänket som lystet lockade 
försvann 
redan innan jag hunnit vända mig om.856  

 
När vi läser Sjögrens dikter, det gäller i stort, är dubbelheten uppenbar. Inte så att 
ett antingen-eller-tänkande är för handen. Vi måste passera ytterligare andra 
gränser än bejakandets och förnekandets. Sammantaget innebär detta att för-
santhållanden i dikternas propåer bör tas på allvar men inte alltid på grundvalar 
som orden vanligtvis framställer. I en dikt till Mattias Grünewalds Isenheimalta-
re, ”Spikarna”, skriver Sjögren: 

 
Händernas ben och händernas mjukdelar 
fötternas ben och fötternas mjukdelar 

 
och ansiktet så utblottat som ett djurkranium 
törnekronan inåt 
in mot hjärta och hjärna 
tills förståndet sviktar – och det bortom förståndet 
dit spikar och taggar inte når 
det i högsta grad oroande.857 

 
Jorden är författarens plats, inte några himlar eller annat som kan relateras till re-
ligionens utfästelser, här är det viktigt att beakta författarens integritet. Likafullt 

––––––––– 
855 Lennart Sjögren, Ur människovärlden, s. 7. 
856 Ibid 
857 Ibid., s. 29. 
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söker samma dikter något okänt som inte kan omnämnas annat än genom vad 
som är uppenbarat i det kända.  
    Flera år efter att människan begravts hörs hjärtat slå, står det i en dikt.858 
Andra ordningar visar sig göra det omöjliga möjligt.859 När allt framstår som 
tomt och träden urholkats möter i samma tomhet likväl livet på nytt som en möj-
lighet.860 Ryktet uppträder i en av dikterna som något som talar om en hemlig 
benådning.861 I en annan dikt stiger kvinnan som dömts till bålet upp på regnbå-
gen.862 I en dikt förväntas norrskenet lysa på ett annorlunda sätt när flagorna fal-
lit från ögonen863, och i dikten ”En annan glädje” börjar glädjen gro i det glädje-
lösa som förvandlar ”tomhetens glädje.”864  
    Visserligen är Sjögrens modus indikativ, det vill säga han beskriver en krass 
verklighet med vardagsnära ord, men inte sällan möter också en önskan om ett 
annorlunda varande. Något annorlunda föresvävar människovärldens determine-
rade tillstånd. Därför överraskar det inte att hoppet tilldelas en längre dikt. Med 
tydliga referenser till Pauli lovsång till Kärleken (1 Kor. 13) hyllar poeten, till 
skillnad från aposteln, Hoppet, antagligen eftersom kärleken är avslöjad och till 
intet förpliktande:  
 

Det är slugare än en mened 
och listigare än maktens hus 
det lever i jordskreden 
sin äreport har det i nederlagen 
det tänjer sig längre än lusten 
det går inte att hålla fast 
annat än som förbrukat glitter.865 

 
Människovärlden är således Lennart Sjögrens plats. Det sår han ser och upplever 
i sig själv och i tillvaron allmänt överger honom inte.866 Fördenskull är poesin 
inte nattsvart. Korparna flyger in över land och människan skulle bli deras rov 
om hon var en gnagare, men i samma dystopiskt strukna verser föds hoppet. In-
sikten om att fåglarna på en och samma gång bär död och liv i sina vingar åter-
föder ljuset: 

 
Ikväll såg jag tre korpar 
komma från vattnet in mot min ö 
jag försökte inte tyda deras antal 
men deras skratt var glada 
de levde på nyfött och annat 
som också ville leva. 

––––––––– 
858 Ibid., s. 12. 
859 Ibid., s. 18. 
860 Ibid., s. 20. 
861 Ibid., s. 21. 
862 Ibid., s. 25f. 
863 Ibid., s. 41. 
864 Ibid., s. 54. 
865 Ibid., s. 31ff. 
866 Ibid., s. 28. 
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De gjorde saltomortaler i luften 
och sade att livet varken har 
någon början eller slut. 867 

 
Det är som om tiden som härskar över allt själv ser sig som en fånge. ”det är som 
vore jag född av något / jag inte känner och som är utanför min krets”, säger Ti-
den i en dikt med samma namn.868 Livet har varken någon början eller något slut. 
Budskapet gentas. Så länge hoppet finns är livet.  
    Glädje i bemärkelsen livsglädje och framtidstro är något svårfunnet i Sjögrens 
dikter men uteblir inte. Snarare menar han allvar med orden, till skillnad från 
mycket annat i samtiden som i stället för att skänka livsmod tynger och tröttar. 
Så skall hoppet aldrig utrotas enligt dikten med samma namn: ”Då återkommer 
det under ett annat namn / i en annan tid. / Så är vårt hopp.”869 

––––––––– 
867 Ibid., s. 19. 
868 Ibid., s. 59. 
869 Ibid., s. 33. 
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Summary 
 
 
1. 
 
Lennart Sjögren was born in 1930, in Böda Parish, Öland, Sweden. He made his 
debut in 1958 and has since published a total of nineteen collections of poetry, 
two anthologies of poetry and three works of prose as well as two collections of 
essays. He was trained as a pictorial artist, and has worked as such. His poetic id-
iom is subdued, although this does not exclude a high-flown element that verges 
on the ecstatic and feverish. There is no lack of sensuality – indeed, it is one of 
his distinctive characteristics. His interest in his local area and what is close at 
hand does not restrict the scope of his poems. His life in a remote region opens 
up to the universal. Sjögren’s view of the world is based on what exist, and his 
harsh view of nature also typifies his view of life and death. The time-span of the 
narratives within his poems is that of the enlarged moment. A third component 
can be surmised – the poetry enables a discussion of highly elusive existential is-
sues, without their being reduced to clichés. 
    After having written no poems for seven years, Sjögren publishes his collec-
tion Dikter Ur Landet (Poems from the countryside) in 1969. From its context, 
one might be tempted to conclude that the author has been caught up in a Green 
Wave-romanticism and that he has an urge to write ecologically coloured nature 
poetry in that spirit. However, he strongly opposes turning nature into an idyll. 
    Sjögren’s nature poetry can be seen as artless, in the sense of rural, but it never 
romanticises. The realism that overshadows his scenes of animals against a pas-
toral backdrop illustrates well one of several aspects which in this thesis are re-
ferred to as Lennart Sjögren’s poetic understanding of life. Knowledge of un-
pleasant truths and hidden conditions of life are brought to the fore. The insights 
are broadened – and existential issues unmasked. 
    In 1978, Sjögren – in a statement which later gained considerable attention – 
enlarges on his conception of nature and its order as being something outside our 
perceptions of good and evil. In a second phrase, with collections of poetry writ-
ten between the years 1982 and 2004, he leaves behind the slaughterhouses, the 
market halls, the landfills and the battlefield which he had catalogued closely in 
several earlier collections. The moral mission that he had regarded as his own 
gains a new form of expression, and even if its strength is unbroken, the outer 
rough-hewn style is polished, and an elegiac tone emerges. The ecological per-
spective can still be seen, though more subdued, in Lövskogselegier (1982, Ele-
gies in a Deciduous Forest). An existential angst is noticeable here as well as in 
the poetry to come. 
    In Fågeljägarna (1997, The Bird Catchers) the author attempts to convey 
what can only be the subject of speculation – the descent to the lower depths. A 
natural cycle is made visible. The bird catchers themselves become victims, 
meeting their death through drowning. 



294

2. 
 
This dissertation seeks to shed light on Lennart Sjögren’s poetic understanding 
of life, as it appears in his collections of poems and in his other written docu-
ments. How does the author handle his poetic tools in his depictions of the pau-
city of the universe and the trauma of mankind? 
    The title of these studies, Därför berör oss fåglarnas liv (Thus, the life of 
birds concerns us) is taken from a line in Sjögren’s poem about migratory 
birds,”De flyger norrut om vårarna” (They fly north in springtime), from his col-
lection Havet (The Sea). A subtitle is added: Lennart Sjögren’s poetiska livsför-
ståelse (Lennart Sjögren’s poetic understanding of life). 
    How does the author express his view of life? Some central motifs in his po-
etry are analysed. The impossibility of defining his poetic understanding of life 
should not be seen as negative. Sjögren’s poetry opposes the totality of ideologi-
cal systems – apparently routine thinking grows out of recently discovered ways 
of thinking. A metaethical dimension, expressing independence, is added; time is 
lengthened and space widened. However, he does not distance himself from time 
and its questions, on the contrary: his poetry has its place within the human 
world. 
    Sjögren is conscious of the fact that the contact with the world depends on 
seeing, a fact obvious at one level, not at another, as this seeing often fails. 
Sjögren’s basic proposition is, however, that communication is possible. 
    An aspect of the poet’s poetic understanding of life can be seen in the poems 
in which the reality of nature turns into a threat, but where realism is set against a 
vegetative and smoothening description of nature. 
    That the poet consistently refrains from offering routine solace adds to the 
reader’s respect for him. In contexts like these, yet another criterion of Sjögren’s 
understanding of life appears – his doubting a positivistic dream of knowledge 
and control. 
    Yet another characteristic of Sjögren’s poetic understanding of life touches on 
his awe when facing matter itself – things – a feeling which touches on the meta-
physical, questions that invite speculation on a non-empirical basis which never 
turns into religious dogma, as the proposed explanations and myths discourage 
the reader from adopting a realistic stance. 
    Sjögren does not limit himself to praising nature; he also includes the ugly – 
for example the sight of a mummified bat. It is difficult to imagine how closer 
communion with the outside world – seen from a democratic perspective – is 
possible. 
    More examples of invocation can be found in Sjögren’s poetry. The use of di-
rect speech is an efficient tool for the poet when seeking to achieve a more satis-
fying communication. 
    A further characteristic of Sjögren’s poetry concerns language itself. As his id-
iom is unique, its outer form impacts on the message. Changes between high and 
low, the banal and the sublime, are done with precision: the images reach far 
down, the paradoxes open up for something third – stillness reigns alongside a 
mild irony and an ecological pathos. A mistrust of words which leads to a feeling 
of tiredness in language itself is nowhere to be seen in Sjögren’s poems. 
    Earlier interpretations of Sjögren’s poetry have to some extent avoided focus-
sing on its religious allusions. When working on this study, I have come to un-
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derstand that what may seem marginal in his poetry reveals an Old Testament 
view of the conditions of human life, a narrative structure which Sjögren adapts 
in order to make clear the sense of existential loneliness in all living beings. 
    Sjögren’s poetry does not offer new truths. To maintain that would be contra-
dictory, stating that old systems of belief would have been replaced by new ones. 
At best, the reader is affected by the feeling – even the conviction – of a 
strengthened sense of life. 
    Sjögren starts with the well-known – the simple – but fairly soon the simple 
turns into the complicated, in many respects. The simple cannot widen the scope 
of thought in newly found truth. The poetical words may be simple or compli-
cated – all the time the unknown is hunted as something which poetry seems to 
detect in the poetic structure. This task constantly fails, but in this failure, poetry 
triumphs. The freedom of thought is made clear. 
    Sjögren writes in a programmatic poem: “I don’t say that life is good / I would 
rather say it is evil / but I don’t say that either.” How can his reader feel secure in 
his poetry, when faced with its openness? In spite of the difficulties, it is neither 
the poet’s nor the reader’s task to accept an accustomed way of seeing, or to be 
intellectually limited by emotional fads that might be passing fancies. 
 
3. 
 
Chapter Two, Three and Four focus on specific aspects of Lennart Sjögren’s 
writing. In Chapter One, the foundation for this theses is laid, and in Chapter 
Five, the results are discussed. Sjögren’s latest collection of poetry, Ur människ-
ovärlden (2008, From the Human World) is in focus of the Chapter Six epilogue. 
    Studies of three collections of poetry (mainly) open doors to some of 
Sjögren’s poetic domains. Chapter Two sheds light on his collection Havet 
(1974, The Sea), concerning Sjögren’s view of poetry and his imagery. The parts 
and the whole interconnect; the metaphor corresponds with the poem. Different 
images express Lennart Sjögren’s view of life. One poem tells of the single birch 
leaf at sea, as a symbol of man, and of life itself. In another context, the sea is 
described in the metaphor of the sea as a sow suckled  by its farrow. 
    In what way does Sjögren create an authenticity, and how does the text be-
come communicable when traditional Christian allusions are reduced? This is 
discussed, in a comparison between his poem “De flyger norrut om vårarna” 
(They fly north in springtime), and older Swedish poems about migratory birds. 
The answer can be found in Sjögren’s discourse, in which the poem’s ecological 
key signatures are made visible. This corresponds, in a pietistic interpretation, to 
some of the poems about migratory birds written in the Romantic era. 
    Chapter Two refers to the Fågeljägarna (1997, The Bird Catchers) collection. 
Chapter Three returns to the Havet (The Sea) collection. A considerable period 
of time elapsed between the publications of the two collections, indicating that 
the existential experience is viewed differently in them, generally speaking. In 
the latter collection, the horizon is lengthened and the sea deepened, while the 
group of the living and the dead is reduced to a few individuals, anonymously 
representing man. The poems in Havet mirror topical events. The drama de-
scribed in Fågeljägarna has a factual background that can be dated, but in the 
collection, it is elevated beyond time. Much of the subject matter in Havet can be 
experienced by anyone visiting its geographical setting. As for the action in 
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Fågeljägarna, the reader as well as the author have to take recourse to specula-
tion about the Being. The drowning incident in Fågeljägarna is not accessible to 
the reader in the same way as e.g. the retelling of vessels torpedoed during the 
Second World War, or the passage of migratory birds across the Kalmar sound. 
But the poet fights the limitations and gives the drowned hunters a voice. We are 
referred to a listening to these voices, in the questions and answers given in the 
poems. 
    In the Fågeljägarna collection, Sjögren makes a story heard when young his 
starting point for a meandering tale. A bird catcher falls through the ice and 
drowns during a bird hunt, on a late winter day at the beginning of the 20th cen-
tury. In the present story the hunters are three.  
    In Fågeljägarna, entities unfathomable by language are expressed: beauty, the 
unexplainable, and cruelty. We imagine that such a presence can be found be-
yond time – as the word ”beyond” can be interpreted in that way – in the same 
way as a spiritual existence – just as religious sayings traditionally describe un-
believable happenings, and in which the witnessing of resurrection from the dead 
is the basis for all other miracles. As Sjögren writes independently of such a be-
lief, the conversation itself of life and death appears more important than to find 
out where the answers to existential questions may be found in time and space. 
The poet touches on what is impossible to ascertain, but in the seriousness when 
facing the chasm between word and reality, a dynamism is created which fills the 
void with voices from within man, with the existential rupture intact. 
    In a series of subsections the uniqueness of Fågeljägarna is defined, in com-
parisons with ecology, secularisation (secularism), nihilism, religion and my-
thology, classic ideals, the poetry of place, and finally with what unites K. E. 
Løgstrup and Lennart Sjögren in their views of a poetic understanding of life, 
and what differs between them. 
    With the passing of migratory birds, the diary turns a new leaf. Time dictating 
everything is expressed enigmatically, as the superman of men and birds. The 
long poem is, moreover, an elegy of a late date. 
    Chapter Four focuses on the mythical Icarus, in Sjögren’s poem ”Dagen före 
plöjarens kväll” (1984, The Day before the Ploughman’s Evening), in the 
eponymous collection. The escape above the sea, and the fall into it, may in 
some respects seem to connect the migratory birds and the bird catchers with 
Icarus. The description makes clear that several points of contact are worth fo-
cussing on, but also that the poet’s view of life follows the ploughman when he 
has concluded his day’s work. Sjögren links himself in this poem to the long row 
of authors who have made use of this motif in there own interpretations, images 
and poems, with a recourse to Pieter Bruegel the Elder’s picture Landscape with 
the Fall of Icarus. 
    The poem ”Dagen före plöjarens kväll” is an example of an ekphrasis (image 
transformation). The analysis of the poem points out that the dialogue is not just 
of importance to the poet who transforms the picture’s motif into a literary arte-
fact – also the reader of the ekphrasis may actively develop the conversation fur-
ther. 
    The chapter contains a further three analyses of ekphrasis, in poems from the 
same collection. 
The Chapters Two, Three and Four, a triad is heard: water – life – death. Death is 
unavoidable, but the poem is not silenced by this fact. Sjögren’s texts allow us to 
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talk of life without references to trivial thinking when religious expressions are 
accepted or rejected. The reader and the ego of the poem are often confronting a 
limit. Words and thoughts engendered by the poem are allowed to  go beyond 
this marking. 
 
4. 
 
The categories of Lennart Sjögren’s poetic view of life are developed and refined 
in the final chapter, having been stipulated in the third part of the introductory 
chapter in its context of examples from the author’s multifaceted writings. 
    In the concluding poems of ”De flyger norrut om vårarna”, Sjögren writes 
about the birds that “It is as if they fly through death – / against all prognoses.” 
Everything told by the poem is part of a fathomable reality. The reader is usually 
not part of the drama along the coast and normally reduced, via the text, to a 
spectatorial role. Still, a road is opened leading to the centre of action. In verses 
reading like sayings the picture of life is developed: the life which exists and 
which is carried by birds. Lennart Sjögren’s poem about migratory birds con-
cludes majestically: 
 
 They know no end 
 while they knew of no beginning. 
 In their wings they live. 
 
 Thus, the life of birds concerns us. 
 
The poetry expresses the enormity. The unlikely emerges in a sensual presence 
and becomes tangible thanks to the words. What is doomed to perish and in 
many cases is already dead but at the same time reborn in life as it progresses – 
birds and human beings – is transformed into great art; a reality which Lennart 
Sjögren creates in images of deepest darkness and of elusive light. 
 
 
  Translation: Prof. Dr. Ivo Holmqvist 
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Bilaga. Pieter Bruegel, Landskap med Ikaros fall
 
 

 
 

(C:a 1558, De Val van Icarus, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique)  
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