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Vad Gud inte kan förlåtas 
Magnus Eriksson 
 
Många forskare har skrivit om Pär Lagerkvists förhål-
lande till religionen, eller snarare om hans förhållande till 
Gud. Det var inget oproblematiskt förhållande. Lager-
kvist växte upp i ett gudfruktigt hem, och den biografiska 
forskningen har gärna velat se ett samband mellan upp-
växtmiljön och hans brottning med livsfrågorna och 
gudsproblemet. Kanske är det talande att en kristen-
domskritisk utsaga ger utgångspunkten för Lagerkvists 
essäsamling Den knutna näven, 1934, hans försvar för de 
andliga värdena gentemot samtidens nazistiska barbari. 
När författarens båt närmar sig Grekland minns han de 
starka sinnesintrycken från Jerusalem - dofterna, ljuden, 
synerna. Han tänker på frälsarens ”smutsiga väg” till av-
rättningen och minns en armenisk präst ”svängande rö-
kelsekaret över lidandets sista stationer där inne i dunk-
let.” 

Det är en stämningsfylld bild, och den ”smutsiga” 
vägen kunde syfta på utblottelsen och självutgivelsen i 
Kristi offer. Den kunde väckt en positiv, teologisk asso-
ciation. Men Lagerkvists värdering är drastiskt korthug-
gen: ”Det fyller mig med vämjelse.” Han försöker över-
vinna sin känsla genom att se in mot land, mot ett annat 
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uttryck för Västerlandets andliga arv än den avrättade 
guden. 

Inte minst i den senare delen av Lagerkvists författar-
skap var uppgörelsen med Gud ett centralt motiv. I de sex 
romaner som Pär Lagerkvist gav ut under 1950- och 
1960-talen var Gud i hög grad närvarande. Sviten började 
med Barabbas 1950, Sibyllan gavs ut 1956. 1960 – 1964 
kom de tre delarna i den så kallade ”Pilgrimstrilogin”. 
1967 avslutades författarskapet med Mariamne. Allra 
tydligast är tematiken i Sibyllan och ”Pilgrimstrilogin”. 

Jag skrev att Gud är närvarande i dessa romaner, men 
kanske vore det sannare att säga att Gud är närvarande i 
sin frånvaro. Det är frånvaron som gör Gud så intensivt 
närvarande. Vi kunde rentav säga att Pär Lagerkvists Gud 
är närvarande och icke-existerande. Eller en aning mer 
drastiskt: Pär Lagerkvist kunde aldrig förlåta Gud att han 
inte finns. 

Vägen till denna vägran att förlåta Gud hans icke-
existens går via en omsorgsfull analys, eller gestaltning, 
av något Pär Lagerkvist själv kallade ”Guds grymhet”. I 
Sibyllan tolkar han två myter, en antik och en med rötter i 
1600-talet. Lagerkvist låter två gestalter berätta om sina 
öden. Den ena är en tidigare pythia hos Oraklet i Delfi, 
den andra är Ahasverus, även kallad ”den vandrande ju-
den”. 

Idén om ”Guds grymhet” kommer till klarast uttryck i 
Ahasverus berättelse. I skildringen av Oraklet i Delfi väl-
jer Lagerkvist en teologiskt mindre laddad linje. Ty präs-
terskapet vet att oraklet är en bluff. Prästerna utser en ung 
kvinna som luras in i tempelprostitution, en tradition som 
redan då hade långa anor. Sedan tolkar prästerna hennes 
dunkla utsagor, eller snarare hennes oartikulerade läten, 
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efter eget skön. Eller, för att uttrycka det en aning ana-
kronistiskt: Tendensen är antiklerikal. Det innebär också 
att det skiktet i romanen inte rymmer samma kritiska ge-
nomlysning av Gudsbegreppet som Ahasverus berättelse. 

Ändå finns det tydliga beröringspunkter mellan de två 
huvudpersonernas berättelser. Båda har skådat Gud. De 
har sett in i hans ögon, som Lagerkvist skriver. Därför 
måste de straffas. De straffas rentav dubbelt, både av Gud 
och av det omgivande samhället. Sedan de skådat Gud är 
de inte bara fördömda, de är också socialt utstötta. Om 
sibyllan och hennes son skriver Pär Lagerkvist: 
 

De levde helt för sig själva, ingen besökte dem eller hade nå-
got som helst med dem att göra. Ett par getter gav dem mjölk, 
örter och rötter samlade hon uppe i berget, det var vad de 
hade att livnära sig med. Från andra mänskor skulle de aldrig 
kunnat få något, för ingen ville komma i beröring med dem. 

 
Passagen föregås av en beskrivning av den forna sibyl-
lans utseende: ”Den gamlas ansikte var strängt och fårat, 
mörkhyat som om det hade varit i beröring med eld, ögo-
nen hade en blick som en gång hade sett gud.” Det sked-
de i det rituella samlaget. 

Ahasverus mötte däremot inte Gud direkt, utan Guds 
son. Enligt legenden nekade han Kristus att vila sig mot 
hans hus på väg mot korsfästningen. Andra versioner sä-
ger att han nekade honom ett glas vatten. ”För att jag inte 
får luta mitt huvud mot ditt hus skall din själ vara osalig 
för evigt”, låter Lagerkvist Kristus säga till Ahasverus. 
”Osalig för evigt”, men inte i helvetet. Vad Ahasverus 
drabbas av är i stället något som för Lagerkvist kunde 
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kallas ”helvetet i livet”, alltså det oändliga livet eller för-
budet mot att dö. 

Att evighetsperspektivet var ett förbannelsens per-
spektiv var inget nytt i författarskapet. Redan i Det eviga 
leendet, utgiven 1920, skriver Lagerkvist att de döda satt 
i himlen och försökte få evigheten att gå. Till slut uppsö-
ker de döda Gud, för att ställa honom till svars. De finner 
att Gud är en gammal gubbe som hugger ved, ointresse-
rad av sin skapelse. Det är en originell, och kanske 
aningen bondsk, variant av idén om den vilande guden, 
alltså guden som dragit sig tillbaka från sin skapelse. 

Många författare har skrivit om evighetens förban-
nelse. Lars Gyllensten gav i Huvudskallebok, 1981, en 
ljuvlig skildring av hur mänsklighetens genier till slut 
försjunker i ett likgiltigt lallande, en evig upprepning av 
vad som för några hundra år sedan fortfarande var ban-
brytande skapelser och idéer. Julian Barnes gav sitt bi-
drag till den vanvördiga traditionen i sin roman A History 
of the World in 10 1/2 Chapters, 1989. Han berättar om 
en ung Leicestersupporter som dör och gläds åt att få alla 
sina önskningar uppfyllda i ett drömartat himmelrike. 
Barnes unge hjälte får älska med alla vackra kvinnor i 
himlen, han får äntligen se sitt älskade Leicester City 
vinna FA-cupen och han får träffa countrysångerskan 
Patsy Cline, som dog i en flygolycka 1963. Men efter 
det? Vad finns då kvar av himlens välsignelser? 

Både sibyllan och Ahasverus straffas av Gud. Sibyl-
lans brott är att hon tycks förlora siarförmågan. Hon kas-
seras som pythia, men den som en gång sett Gud kan inte 
återvända till den mänskliga gemenskapen. Dessutom har 
hon fött en son, som saknar förståndsgåvor. Sibyllan äls-
kade en man, en människa, men sonen avlades av en gu-
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dom. Mannen hon älskade dödas. Det ger en av flera iro-
niska vinklingar av berättelsen om Kristi födelse i La-
gerkvists författarskap. 

Båda gestalterna straffas genom att förlora förankring-
en i livet. Sibyllan stöts ut och Ahasverus kan inte åter-
vända till sin familj. Han anklagas av sin hustru för att 
inte ha kysst henne på länge. När han försöker återvända 
till det liv han en gång levt drabbas han av impotens. 
Frun och barnet överger honom. Själv ger han sig ut på 
sin evighetslånga vandring: 
 

Evighet ... Det är ingenting som har med livet att göra, tänkte 
jag, det är ju motsatsen till allt liv, någonting gränslöst, oänd-
ligt, ett dödsrike som den levande måste se in i med fasa. Och 
i det skulle jag leva? Det var därför detta hade getts åt mig? 
”Till evig tid...” Det var mitt dödsstraff, det grymmaste som 
kunde tänkas ut. 

 
Båda stöts ut och blir främlingar. Ordet ”främling” åter-
kommer i dessa romaner som beteckning för den dömde, 
den som alltid är en främling i de andras ögon. I romanen 
Ahasverus död, som inleder ”Pilgrimstrilogin”, omtalas 
typiskt nog huvudpersonen konsekvent som ”främling-
en”. Beskrivningen av straffen leder fram till en moralisk 
dom över Gud. Sibyllan talar om ”guds hämnd på männi-
skors lycka.” När Ahasverus berättat för henne om Kris-
tus, Guds son, och hur denne utgivits av sin far för att 
lida, svarar sibyllan: ”Det var en grym gud.” Mot slutet 
av Sibyllan möts huvudpersonernas berättelser i en ge-
mensam förkastelsedom, där de skilda perspektiven 
skapar en gemensam förståelse: 
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Ja gud var obegriplig, grym och skrämmande. Det hade hon 
fått erfara denna sibylla som upplevt honom som ingen annan, 
som varit besatt av honom och älskad och förbannad av ho-
nom, som levat hela sitt liv för honom och som till och med 
fött honom en son. En som väl kommit till världen bara för att 
visa att den rena meningslösheten också är gudomlig. 

 
Ahasverus bekräftar: 

 
Ja gud är ond. Det hade hon rätt i. Hjärtlös och ondskefull. 
Hämndlysten mot den som vågar älska någon annan än ho-
nom. Och mot den som vågar neka honom att luta huvudet 
mot sitt hus. Grym och obarmhärtig. Han bryr sig inte om 
människorna, bara om sig själv. Och han förlåter aldrig, 
glömmer aldrig. 

 
Men Ahasverus vägrar böja sig: ”Och mitt hat är odödligt 
som hans!” 

Fyra år efter Sibyllan inledde Pär Lagerkvist sin trilogi 
om pilgrimerna till Det heliga landet med romanen Ahas-
verus död. Den inleds med orden: 
 

I ett härbärge för pilgrimer till Det heliga landet kom det en 
kväll in en man som tycktes jagad av blixten, när han ryckte 
upp dörren flammade hela himlen upp bakom honom och 
regnet och blåsten kastade sig över honom, det var med knapp 
nöd han kunde få igen dörren efter sig. 
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Sedan följer olika situationer som aktualiserar pilgrimer-
nas berättelser. Men en historia förblir i det längsta för-
dold, främlingens. Långt in i texten får han dock frågan 
om sitt förhållande till Kristus. En pilgrim har sett att 
främlingen inte själv kan vara en pilgrim. Denne svarar: 
”Jag har inga heliga platser att vallfärda till.” På frågan 
om han böjer knä för gud, svarar främlingen: ”Det finns 
ingen människa som har anledning att böja knä för gud.” 
Orden är ett direkt eko av Lagerkvists kritiska formule-
ring i Den knutna näven: ”Jag ber ingen bön; har ingen 
att bedja till.” 

Främlingen är alltså Ahasverus, den olycklige som 
dömts till evigt liv. I slutet av romanen utmanar han dock 
sin domare. Han vänder sig direkt till Kristus med frågan 
varför han aldrig kan överge honom. Men just det ordet 
tycks föda en associationskedja. Ahasverus tänker på 
Jesu ord på korset. ”Min gud, min gud, varför har du 
övergivit mig?” Då ser Ahasverus hela bilden. Även 
Kristus är ett offer för den gudomliga ondskan: 
 

”Han offrar människor! Ständigt kräver han offer, männi-
skooffer, korsfästelser!” utbrister Ahasverus, som säger sig ha 
släpat på sitt kors längre än Kristus. Han inser att hans egen 
förbannelse formulerades av Gud, ”du bara uttalade det som 
han ingav dig.” 

 
Då kan Ahasverus också bryta förbannelsen: ”För nu har 
jag ryckt ner förlåten till det allra heligaste och sett vem 
han är. Nu har han mist sin makt över mig, äntligen.” 
Första gången förlåten rämnade var när Jesus dog på kor-
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set. Nu rämnar den igen när Gud avslöjats. Och Ahasve-
rus får äntligen dö. 

Den här typen av negativ teologi har motsvarigheter i 
den litterära tematiseringen av Judas som frälsningsdra-
mats egentliga huvudperson, rentav som ett villkor för 
människans möjlighet till frälsning. Tor Hedberg skrev 
romanen Judas redan 1886. Jorge Luis Borges och den 
polske författaren Henryk Panas skrev senare sina litte-
rära Judas-versioner. Men Lagerkvist behöver inte Judas 
som litterärt hjälpverb; han låter Ahasverus se Guds 
sanna väsen av egen kraft. 

Temat får en pendang i trilogins avslutande del, Det 
heliga landet. Pilgrimen Tobias, huvudperson i trilogins 
andra del Pilgrim på havet, har strandsatts i ett främ-
mande landskap tillsammans med den blinde Giovanni. 
De vet inte var de hamnat, men de ser ett gammalt tempel 
som av allt att döma inte använts på mycket länge. De 
träffar några herdar, som visar sig okunniga i allt tal om 
Gud och det gudomliga. De samtalar, och på frågan om 
varför Giovanni blivit blind svarar Tobias att det kan vara 
ett straff från Gud för att han hädat. En herde frågar Gio-
vanni vad denne själv tror om det. Giovanni svarar: ”Jag 
tvivlar på att den som han pratar om finns. Men om han 
finns så kan jag gott tro honom om det.” 

Här ser vi ånyo dubbelheten av närvaro och icke-
existens. Men Ahasverus död slutar i ett annat, kanske 
hoppfullare ackord. I döendet ser Ahasverus en annan 
värld öppna sig: 
 

Bortom gudarna, bortom allt som förfalskar och förråar det 
heligas värld, bortom all lögn och förvridning, alla förvridna 
gudaväsen och människoinbillningens alla missfoster, måste 
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det finnas någonting oerhört som är oåtkomligt för oss. Som 
genom alla våra fåfänga försök att infånga det visar hur oåt-
komligt det är för oss. Bortom all helig bråte måste det heliga 
självt finnas, trots allt. Det tror jag, ja det är jag förvissad om. 

 
Ahasverus vrede drabbar Gud ”för att han undanhåller 
oss det som vi längtar efter när han tror att vi längtar efter 
honom.” Gud blir den som skiljer oss från det gudomliga, 
bråten som skymmer det heliga. 

Ahasverus är hädaren, sibyllan är människan som off-
rar sig för Gud. Men för Gud är hennes offer inte tillräck-
ligt. Båda straffas. Hur kan detta föras tillbaka på Pär La-
gerkvist? Vad säger hans envisa upptagenhet av Guds vä-
sen och moraliska egenskaper om hans egen syn? Avvi-
sar han tanken på Gud, Guds existens eller endast de 
främreorientaliska, monoteistiska religionernas gudsbild? 
Och tror han på något gudomligt bortom Gud? Eller är 
det blott en fåfäng längtan? Eller inte ens det? 

Vi bör vara på vår vakt mot harmoniserande tolkning-
ar av Pär Lagerkvists behandling av Gudsproblemet, trots 
hans vackra ord om mor som vänder bibelblad. Dessa be-
rättar om en mänsklig känsla och längtan, inte om en me-
tafysisk realitet. Ytterst uttrycker Pär Lagerkvist sin väg-
ran att förlåta Gud att han inte finns. Att människan begår 
grymheter i Guds namn är också ett oförlåtligt brott som 
Gud begår mot människan. Det finns en motbild i Det he-
liga landet, bilden av herdarnas oskuld. Fast även där gör 
religionen, Gud, sitt intrång. Gud berövar människan 
även hennes lyckliga oskuld, trots att han inte finns. I 
denna dubbelhet av närvaro och icke-existens utkristalli-
seras Guds verkliga brott mot människan, det brott som 
inte kan förlåtas: Att Gud inte finns. 
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